شماره  .،48خرداد و تیر .،1397صص 267-294

مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران:
فراتحلیل مطالعات موجود
3

سیدمرتضی عظیمزاده ،1محمدعلی صاحبکاران ،2محمد مرادی
*

 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت1395/10/05 :

تاریخ پذیرش1396/03/31 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی صنعت ورزش ایران در
پژوهشهای انجامشدة پیشین بود .روش پژوهش حاضر فراتحلیلی است .جامعة آماری پژوهش ،تمام
مقاالت علمی-پژوهشی با موضوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزة ورزش ایران بود که درنهایت41 ،
مقاله با این معیار انتخاب شدند .این مقاالت با نرمافزار سی ام ای نسخه دو تجزیهوتحلیل شدند .نتایج
مرور نظاممند نشان داد که پژوهشهای این حوزه ،عمدتاً توصیفی -تحلیلی هستند و تنوع روشها نیز
کم است .ازب ین عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ،سبک رهبری ،تعهد سازمانی و حمایت
سازمانی ادراکشده ،اثرگذارترین عوامل هستند .همچنین ،نتایج نشان داد که سبک رهبری (با اندازة
اثر  ،)0/60تعهد سازمانی (با اندازة اثر  )0/51و حمایت سازمانی ادراکشده (با اندازة اثر  ،)0/50بهترتیب
بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش دارند .افزونبراین ،ازبین متغیرهای
موردبررسی در پژوهشهای پیشین ،سه متغیر اصلی که میتوانند موجب بروز رفتارهای ارزشمند
شهروندی شوند ،عبارتاند از :سبک رهبری مدیران ،میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود
و سازمانشان دارند و میزان ادراکی که نیروهای انسانی از حمایت سازمانی خود دارند؛ برایناساس ،به
مدیران و مسئوالن سازمانها و باشگاههای ورزشی پیشنهاد میگردد که برای توسعة مهارتهای
رهبری بهویژه سبک تحولی ،در ایجاد حس تعهد به سازمان در کارکنان با حمایتهای مادی و معنوی از
کارکنان ،برنامههای مدون داشته باشند.
واژگان کلیدی :فراتحلیل ،رفتارشهروندی سازمانی ،صنعت ورزش

* نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه ،همگان بر این نكته اذعان دارند که منابع انسانی با ارزشترین منابع یك سازمان محسوب
میشوند .باوجود تغییر و تحول سریع در جهان معاصر بهدلیل ابداع و استفاده از فناوریهای جدید
و ایجاد تحول شگفتانگیز در مدیریت سازمانها ،هنوز نقش نیروی انسانی در این تحوالت
انكارناپذیر است و نقش آن بهمراتب فراتر از نقش سایر منابع سازمانی است؛ زیرا ،بدون نیروی
انسانی امكان ادامة فعالیت برای هیچ سازمانی وجود ندارد (مرادی ،بابایی و صالحی ساداتی.)1394 ،
در مكاتب سنتی مدیریت ،نیروی انسانی با رفتارهایی ارزیابی میشدند که در شرح شغل و شرایط
احراز ،از شاغل انتظار میرفت؛ اما امروزه ،رفتارهایی فراتر از آنها مدنظر قرار گرفتهاند .پژوهشگران
به این نتیجه رسیدهاند که درصورتی کارکنان میتوانند در کارایی سازمان نقش فعالتری داشته
باشند که فراتر از وظایف تعیینشده در شرح شغل انجام وظیفه کنند (پودساکف و مك کنزی،1
 .)2000رایجترین اصطالح مورداستفاده برای این پدیده در سازمانها ،رفتار شهروندی سازمانی2
است .به نظر ارگان )1988( 3که واضع این حوزه است ،رفتارهای شهروندی سازمانی مجموعهای از
رفتارهای داوطلبانه و اختیاری هستند که جزو وظایف رسمی فرد نیستند .بااینوجود ،توسط وی
انجام شده و باعث بهبود عملكرد سازمان میشوند .ارگان ،از رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان
بهعنوان اقدامات اثربخشی برای بهبود بهرهوری و انسجام محیط کاری یاد میکند که ورای الزامات
سازمانی است .به اعتقاد وی ،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که در شمول
نظامهای رسمی پاداش در سازمان قرار نمیگیرد؛ اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملكرد
سازمان میشود (هادسون.)2002 ،4
ازاینرو ،اهمیت رفتار شهروندی در صنعت ورزش هر روز ملموستر میشود .رفتار شهروندی باعث
کمكرسانی ،جوانمردی و نوعدوستی میشود و بر کار تیمی تأثیر میگذارد (سلطانحسینی ،نادریان
جهرمی و صابری ) 62-60 ،1392 ،و با نمایش رفتار شهروندی در مسابقات و رویدادهای ورزشی،
سبب کاهش ناهنجاری رفتار میشود که عالوهبر نتایج مؤثر در باشگاهها ،باعث ارتقای ورزش کشور
نیز میگردد (سلطانحسینی ،نادریان جهرمی و صابری .)62-60 ،1392 ،همچنین ،بروز این رفتارها
در سازمانهای ورزشی باعث نگهداشتن منابع انسانی موردنیاز سازمان و افزایش تعهدکارکنان به
سازمان و نظم در کار و حس انجام وظیفه میشود (فهیمدوین ،عقبائی و اسدالهی )1391 ،که نتیجة
آن ،افزایش توانایی سازمانی در انطباق با تغییرات محیطی (طیبی ،ایوبی و سیدعامری،)1393 ،
1. Podsakoff & MacKenize
2. Organizational Citizenship Behavior
3. Organ
4. Hodson
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افزایش انسجام درونی و تطابق برونسازمانی است (بدری آذین ،خدادادی ،کشكی و سرالب،
)1394؛ بنابراین ،پژوهشگران اهمیت زیادی برای تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی قائل هستند و نمونههای متنوع و گوناگونی از رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی کردهاند
که همة آنها ازجمله ارگان ،درخصوص مدنظرقراردادن پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی اجماعنظر
دارند.
 -1نوعدوستی1
اولین بعد رفتار شهروندی؛ یعنی نوعدوستی ،به رفتارهای مفید و سودبخش ازقبیل ایجاد صمیمیت،
همدلی و دلسوزی درمیان همكاران ،رفتارهای حمایت اجتماعی و رفتارهای کمكی اشاره میکند؛
 -2توجه و احترام( 2نزاکت)
توجه ،به رفتارهایی اشاره میکند که از مشكالت کاری و شغلی کارکنان و همكاران که درحین کار
روی میدهند ،پیشگیری میکند و با ایجاد عبرت و پندآموزی ،به کاستن از شدت مشكالت
موردنظر کمك میکند؛
 -3وجدان کاری و وظیفهشناسی3
رفتارهایی ازقبیل وقتشناسی ،دنبالهروی و حفظ موقعیتهای بهتر بهجای موقعیتهای متوسط ،ثبت
حضور فیزیكی افراد (حضور در کار حتی وقتیکه افراد مریض و ناتوان باشند یا خدمتکردن در شرایط بد
جوی) ،پیگیری و دنبالهروی از قواعد ،مقررات و رویههای سازمانی ،استفادة ساختارمند از زمان و تمام
اینگونه رفتارها ،در بعد وظیفهشناسی طبقهبندی میشوند (دیپاال و هوی)2005 ،4؛
 -4جوانمردی5
ارگان ( )1988تحملپذیری را بهعنوان شكیبایی در موقعیتهای کمترمطلوب و کمترمساعد بدون
هیچگونه اعتراض ،نارضایتی و گالیهمندی ،تعریف میکند؛
 -5مشارکت مدنی6
مشارکت مدنی؛ یعنی مشارکت همراه با مسئولیت افراد در چرخة حیات سیاسی یك سازمان که
برای مثال ،با مسائل مهم و بهروز سازمان در ارتباط باشند.
ارگان ( )1988یادآوری میکند که هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی ممكن است همزمان ظهور
پیدا نكنند؛ برای مثال ،افرادی که فكر میکنیم وظیفهشناس هستند ،همیشه نوعدوست و فداکار
1. Altruism
2. Courtesy
3. Conscientiousness
4. Dipuola & Hoy
5. Sportsmanship
6. Civic Virtue
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نیستند (کرستین ،لیو و شفر .)2001 ،1افزونبراین ،مطالعات تجربی و مفهومی انجامشده در این
زمینه نشان میدهند که دو طبقة گسترده از رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دارند (ویلیامز و
اندرسون .)1991 ،2رفتار شهروندی نوع O؛ یعنی رفتارهای که بهصورتکلی منافعی را برای سازمان
ایجاد مینمایند .رفتار شهروندی نوع  ،Iرفتارهایی هستند که بهطور مستقیم منافعی را برای افراد
خاص ایجاد میکنند؛ بنابراین ،بهطور غیرمستقیم به سازمان کمك میکنند؛ برهمیناساس و با
توجه به ابعاد و انواع رفتار شهروند سازمانی که در باال ذکر شد ،پژوهشگران زیادی به بررسی آن
پرداختهاند.
در این مطالعات ،پژوهشگران به بررسی رابطة بین رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهایی مانند
اینها پرداختهاند :رهبری و انسجام تیمی (پودساکف ،مكنزی ،پآینی و بك راچ ،)2000 ،رهبری،
انسجام تیمی و رضایتمندی (مارک ریچارد و مكگوری ،)2008 ،3تعهد تیمی (پیرس و هربیك،4
 ،)2004انگیزش (آریانی ،)2010 ،5منابع انسانی (بابایی ،احمد ،ادریس ،عمر و رحیمیان،)1392 ،6
مدیریت منابع انسانی (صالحا ،پاکیانتان و غزالی ،)2012 ،تعهد سازمانی (عزیزی ،نصرالهی ،فاتحی و
علیپور ،)10 ،1392 ،تعهد سازمانی (عزیزی ،علیپور ،کامرانی و شجاعی ،)1393 ،شخصیت
(احمدزاده ،حیدری نژاد و طاهری ،)2 ،1392 ،بازاریابی داخلی (سلیمان ،)2016 ،عوامل تأثیرگذار
(سوفیا ،فارن ،وان ،هانگ ،یان و ونگ )2015 ،7رضایت و وفاداری مشتری (امیدی و صفری،)1395 ،
سرمایة روانشناختی (صفری و امیدی  ،)1395 ،هوش معنوی (آذرمی ،فروزان و امیر،)1395 ،
هوش سازمانی (بدری آذین ،خدادادی ،کشكی و سرالب ،)1394 ،شخصیت (شعبانی بهار ،فرید و
یارقلی  ،)1394سرمایة روانشناختی (قربانیزاده ،علیزاده ،خانی و محمدی ،)1394 ،شخصیت
(عظیمزاده ،خبیری و اسدی ،)1389 ،عدالت سازمانی (محرمزاده ،شاکر و کاشف ،)1391اعتیاد به
کار (ضیایی و نرگسیان ،)1391 ،حمایت سازمانی ادراکشده (همتینژاد ،حمیدی و الهیاری،
 ،)1391معنویت سازمانی (فریدونی و علیدوست ،)1394 ،توانمندسازی روانشناختی و تعهد
سازمانی (صفری و امیدی ،)1395 ،رضایت شغلی (اسماعیلیمقدم ،دوستی و گودرزی،)1392 ،
عدالت سازمانی و توانمندسازی (علم ،رافعی و علم ،)1394 ،هوش هیجانی (عیدی و ناصری ،
 ،)1392هوش هیجانی و مؤلفههای آن (یوسفی ،عیدی و مرادی ،)1392 ،هوش هیجانی (ایرجی
1. Christine, Liu & Shaffer
2. Williams & Anderson
3. Mark, Richard & Mcguire
4. Pearce & Herbik
5. Ariani
6. Babaei, Ahmad, Idris, Omar & Rahimian
7. Sofia, Farn, Wan, Hong, Yan & Weng
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نقندر و حمیدی ،)1393 ،فرهنگ سازمانی (رستگار ،فتوت و عبدی زاده ،)1393 ،عدالت سازمانی و
سرمایة اجتماعی (اسمعیلی ،جوادی پور و طالب پور ،)1393 ،توانمندسازی (اسماعیلی ،سید امیری،
قاسم زاده و سهرابی ،)1390نقش هویت تیمی (بیرامی ایگدری ،جاللی فراهانی و بیرامی ایگدری،
 ،)1393درک حمایت سازمانی (ایرجی نقندر و حمیدی ،)1393 ،جو سازمانی (عظیمزاده ،مرادی و
اصغری )1394 ،و عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای روانشناختی (نظریان مادوانی و
مختاری دینانی.)1394 ،
در تمامی پژوهشهای ذکرشده در باال ،رابطة متغیر رفتار شهروندی با متغیرهای مختلفی بررسی
شده است؛ اما روند کار یكسان بوده است .برای روشنشدن موضوع ،به چند نمونه از پژوهشها
بهصورت مفصلتر اشاره میشود .در پژوهشی ،مرادی ،حمیدی ،سجادی ،جعفری و مرادی ()1390
به بررسی رابطة سبكهای رهبری تحول آفرین -تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان
تربیتبدنی پرداختهاند و اینكه بهطور ویژه کدامیك از ابعاد این سبكها ،رفتارهای شهروندی
سازمانی کارکنان را افزایش میدهد .نتایج حاکی از متوسطبودن میزان رهبری تحولآفرین مدیران
و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان سازمان تربیتبدنی بود .همچنین ،ضریب همبستگی نشان
داد که سبكهای رهبری تحولآفرین -تبادلی رابطة معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارند
(مرادی ،حمیدی ،سجادی ،جعفری و مرادی .)1390 ،غالمپور و طریقی ( )1394به بررسی نقش
سهگانة تعهد سازمانی در رفتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که بین تعهد سازمانی و تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطة
معناداری وجود دارد (غالمپور و طریقی .)1394 ،سلطانحسینی نادریان و صابری ( )1392به برآورد
سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشكاران مرد نخبة کشور پرداختند.
نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد (سلطانحسینی
نادریان و صابری .)1392 ،نادی و شیرازی ( )1391در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سبكهای
دلبستگی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دربین کارکنان سازمان تربیتبدنی
استان اصفهان پرداختند .بهطورکلی ،یافتههای پژوهش نشان داد که سبكهای دلبستگی در شكل-
دهی تمایالت افراد به رفتارهای شهروندی سازمانی نقش مؤثری دارند .عالوهبراین ،ادراک از عدالت
تعاملی و توزیعی در افراد با دلبستگی اجتنابی پایین ،نقش فزایندهای در گرایش به رفتار مدنی
سازمانی ایفا میکند (نادی و شیرازی .)1391 ،فهیمدوین ،عقبائی و اسدالهی ( )1391رابطة بین
وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی را در دبیران تربیت بدنی نواحی هفتگانة شهر مشهد
بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین وجدان کاری و ابعاد آن با رفتار شهروندی
سازمانی ارتباط وجود دارد (فهیمدوین و همكاران .)1391 ،یارمحمدی ،سعید و یوزباشی ()1391
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رابطة بین هوش هیجانی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی را در معلمان تربیتبدنی مطالعه
کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار
شهروندی سازمانی معلمان درمجموع ،و نیز سه حیطة هوش هیجانی وجود دارد (یارمحمدی و
همكاران .)1391 ،طیبی ،ایوبی و میر ( )1393به بررسی سبك مدیریت مشارکتی در باشگاه فوالد
مبارکة سپاهان و تعیین رابطة آن با رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن پرداختند .یافتههای
پژوهش آنها نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود
دارد (طیبی و همكاران .)1393 ،زردشتیان ،عباسی ،اسماعیلی و خانمرادی ( )1394به بررسی
رابطه درک حمایت سازمانی ،درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان
همدان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین درک حمایت سازمانی و درگیری شغلی
ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین ،بین درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی و ابعاد
نوعدوستی ،فضیلت مدنی و جوانمردی ،ارتباط معناداری برقرار است و نیز بین درگیری شغلی و رفتار
شهروندی و ابعاد وظیفهشناسی ،ادب و نزاکت ،ارتباط معناداری وجود دارد (زردشتیان ،عباسی،
اسماعیلی و خانمرادی .)1394 ،الهیاری ،حمیدی ،همتی نژاد و الهیاری ( )1390رابطة هویت
سازمانی و عوامل اجتماعی -جمعیتشناختی را با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی
ملی المپیك و پارالمپیك ایران بررسی کردند .نتایج پژوهش بر افزایش هویت سازمانی و توجه به
عوامل اجتماعی -جمعیتشناختی مناسب در بهکارگیری کارمندان برای امور سازمانی تأکید دارد تا با
افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی ،مدیران آکادمی ملی المپیك و پارالمپیك درراستای دستیابی
به اهداف و پیامدهای مطلوب سازمانی گام بردارند (الهیاری ،حمیدی ،همتی نژاد و الهیاری.)1390 ،
تیپ ،رضایی و نظری ( )1395اثرهای مهارتهای ارتباطی و رفتار شهروندی را بر سرمایههای
اجتماعی در سازمانهای ورزشی استان همدان بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
مهارتهای ارتباطی به میزان  64درصد ،بر رفتار شهروندی تأثیر دارند .همچنین ،رفتار شهروندی به
میزان  80درصد ،بر کسب سرمایة اجتماعی کارکنان سازمانهای ورزشی استان همدان اثرگذار است.
عالوهبراین ،متغیرهای مهارتهای ارتباطی و رفتار شهروندی ،توان پیشبینی معنادار سرمایة
اجتماعی کارکنان سازمانهای ورزشی استان همدان را دارند (تیپ ،رضایی و نظری .)1395 ،مرادی،
بابایی و سعادتی ( )1394به بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان
ادارههای ورزش و جوانان استان چهارمحالوبختیاری پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
رابطة مثبت و معناداری بین ابعاد انگیزش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی وجود دارد (مرادی،
بابایی و سعادتی .)1394 ،مرادی ،جعفری ،امیدی و علیدوست قهفرخی ( )1392در پژوهش دیگری
به تحلیل رابطة رهبری تحولگرا و عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت
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ورزش و جوانان پرداختند .براساس نتایج ،رهبری تحولگرا دارای ضریب اثر  0/36بر رفتار شهروندی
سازمانی است .همچنین ،ضریب اثر رهبری تحولگرا بر عدالت سازمانی برابر با  ،0/55ضریب اثر
عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی برابر با  ،0/44ضریب اثر کل رهبری تحولگرا بر رفتار
شهروندی سازمانی برابر با  0/60بهدست آمد .مدل ارائهشده در این پژوهش ،تأثیرات مستقیم و
غیرمستقیم رهبری تحولگرا را ازطریق عدالت سازمانی ،بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأیید کرد
(مرادی و همكاران .)1392 ،بیرامیایگدر ،خاتمی و رحیمی ( )1394به بررسی نقش رسانههای
ورزشی در شكلگیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد فوتبال پایتخت پرداختند .نتایج حاکی از
آن بود که رسانههای ورزشی نقش مهمی در شكلگیری رفتار شهروندی هواداران ایجاد میکنند که
درنهایت باشگاهها میتوانند از مزایای ایجاد رفتارشهروندی هواداران به نفع خود استفاده کنند
(بیرامیایگدر ،خاتمی و رحیمی 1394 ،الف) .در پژوهش دیگری ،بیرامیایگدر ،محمدی و تقی زاده
( )1394نقش کیفیت خدمات ادراکشده را در بروز مؤلفة رفتار شهروندی تماشاگران شهرآورد
فوتبال پایتخت بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد کیفیت خدمات با رفتار
شهروندی ارتباط وجود دارد .عالوهبراین ،کیفیت برنامه ،پیشبینیکنندة قویتری نسبت به کیفیت
تعامل ،کیفیت محیط و کیفیت نتایج برای رفتارشهروندی است (بیرامیایگدر ،محمدی و تقی زاده،
 1394ب).
با توجه به مرور مطالعات میتوان گفت که مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران،
موضوع پژوهشهای بسیاری بوده و اهمیت آن همچنان درحالافزایش است .پژوهشهای انجامشده
اغلب بر سه نوع هستند :مجموعهای از پژوهشها بر پیشبینی و عوامل ایجادکنندة رفتار شهروندی
سازمانی متمرکز بودهاند .دراینزمینه ،عواملی مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،هویت سازمانی،
انگیزش شغلی ،اعتماد و غیره ،بهعنوان عوامل ایجادکنندة رفتار شهروندی سازمانی مطرح شدهاند؛
برخی پژوهشها بر پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بودهاند .دراینزمینه ،عواملی مانند
عملكرد سازمان ،اثربخشی سازمانی ،موفقیت سازمانی ،رضایت مشتری ،وفاداری مشتری ،سرمایة
اجتماعی و غیره مطرح شدهاند .گروه معدودی از پژوهشها نیز منحصرا بر مفهوم رفتار شهروندی
سازمانی متمرکز بودهاند و برای مثال سعی کردهاند که تعریف جدیدی از رفتار شهروندی سازمانی
ارائه دهند ،ابعاد آن را مشخص کنند یا با کمك روش تحلیل عاملی ،مقیاسهای استانداردی را برای
سنجش این مفهوم ایجاد کنند (نادیری وتانوا.)2010 ،1
مرور مطالعات انجامشده درزمینة رفتار شهروندی سازمانی نشان میدهد که نیاز به انجام
پژوهشهای ترکیبی برای خالصه و جمعبندی نتایج پژوهشهای انجامشدة پیشین احساس میشود
1. Nadiri & Tanova
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تا مشخص گردد مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران کداماند و
نیز شدت اثر ترکیبی (اندازة اثر ترکیبی) کدام متغیرها بر رفتار شهروندی سازمانی در ورزش بیشتر
است؛ بنابراین ،هدف اصلی مطالعة حاضر تعیین میزان تأثیر هریك از متغیرهای اثرگذار مقاالت
چاپشدة پیشین بر رفتار شهروندی سازمانی در حوزة ورزش ،با تأکید بر مطالعات داخلی است.
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که میان عوامل اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در مقاالت
چاپشده در نشریات داخلی در حوزة ورزش ،کدام عامل بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی
سازمانی داشته است؟
روششناسی پژوهش
فراتحلیل 1را هنر ترکیب پژوهشها و تحلیل تحلیلها مینامند و آن را بهعنوان ترکیب نتایج از
مطالعات مستقل با هدف منسجمکردن یافتههای آن تعریف میکنند .یك مطالعه فراتحلیل از یك
گروه از مطالعات با فرضیههای مشترک یا تعریف عملیاتی مشترک از متغیرهای مستقل و وابسته
تشكیل شده است (گالس .)23 ،1976 ،2پتیتی )2001( 3فراتحلیل را ترکیب نتایج مطالعات متعدد
میداند که همگی به یك سؤال خاص میپردازند .تحلیلها بر همة مطالعات موجود در این موضوع
متمرکز است که این تحلیلها یا خالصه نتایج منتشرشده از مطالعات پیشین استخراج شده است.
پیگوت )2012( 4فراتحلیل را یكی از قویترین تحلیلهای آماری کمی که از ترکیب مجموعهای
نتایج حاصل از مطالعات انفرادی پیشین بدست آمده است ،تعریف میکند .امروزه ،فراتحلیل را
بخش آماری مرور نظاممند 5در نظر میگیرند که یك سؤال تحقیق مشخص و تعریفشده دارد و از
روشهای دقیق و منظم برای شناسایی ،انتخاب و ارزیابی پژوهشهای مرتبط استفاده میشود.
افزونبراین ،برای جمعآوری دادهها و تحلیل آنها از پژوهشهایی استفاده میگردد که شامل این
مرور میشوند؛ بنابراین ،مرور نظاممند پیشنیاز فراتحلیل است و فراتحلیل نوع پیشرفته و روشمند
مرور نظاممند است که از ابزارهای آماری استفادة بیشتری میکند و تفاوت اصلی فراتحلیل و مرور
نظاممند این است که در فراتحلیل ،اندازة اثر مطالعات مختلف باید محاسبه شود؛ اما این مورد برای
مرورهای نظاممند لزومی ندارد (کارد.)19 ،2011،6

1. Meta-Analysis
2. Glass
3. Petitti
4. Pigott
5. Systematic Review
6. Card
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در فراتحلیل ،ادبیات موضوع از منابع مكتوب مورد مرور نظاممند قرار میگیرد تا مشخص شود که
برمبنای پژوهشهای گذشته ،اثر یك متغیر بر متغیر دیگر چقدر است .این روش ،مشابه
پژوهشهای مقطعی است که در آن ،موضوع موردمطالعه بهجای افراد ،نتایج پژوهشها است.
فراتحلیل یك نوع مرور ادبیات است که در آن برای تلخیص یافتههای پژوهشهای مختلفی که روی
موضوع واحدی انجام شده است ،از روشهای کمی استفاده میشود .در اینجا به این نكته تأکید
میشود که فراتحلیل فقط زمانی بهکار میرود که مطالعات موردبررسی ،کمی باشند .در فراتحلیل،
ابتدا موضوع انتخاب میشود .سپس ،مسئلة تعریف میشود و مطالعاتی جمعآوری شده که با موضوع
مرتبط هستند و همگی فرضیة یكسانی را بررسی کردهاند .مشخصههای مطالعات کدگذاری و
استخراجشده ،آمارهها و میانگین و سایر دادههای آماری ،به اندازة اثر 1تبدیل میشوند .درنهایت،
اندازة اثرها با هم ترکیب میشوند و اندازة اثرهای ترکیبشده ،تفسیر میگردد.
در این پژوهش ،ابتدا مقاالت با استفاده از روش مرور نظاممند بررسی میشوند .در مرور نظاممند ،به
موضوعاتی مانند ح وزة بررسی مطالعات ،روش پژوهش مقاالت ،جامعة آماری و متغیرهای
استفادهشده در مقاالت پرداخته میشود .بعد از مرور نظاممند ،اندازة اثر هریك از متغیرها بررسی
میگردد.
2
اندازة اثر آمارهای است که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطة بین دو متغیر را منعكس میکند.
ابتدا ،اندازة اثر هر مطالعه محاسبه میگردد و سپس ،اندازة اثر مطالعات مختلف با هم مقایسه
میشود و درنهایت ،اندازة اثر کلی رابطة بین دو متغیر یا اثر آزمایشی ،در چند مطالعه محاسبه
می شود تا دربارة تأثیرگذاری آن اثر آزمایشی یا رابطة بین دو متغیر نتیجهگیری شود (بروناستین،
هجز ،هیگینز و روتستین .)18 ،2010 ،3در فراتحلیل ،دو مدل اندازة اثرهای ثابت و تصادفی وجود
دارند .در مدل اثرهای ثابت ،فرض میگیریم که یك اندازة اثر واقعی برای همة مطالعات وجود دارد
و تفاوت مشاهدهشده در اندازة اثرها بهدلیل خطای نمونهگیری است .در مدل اثرهای تصادفی ،اجازه
میدهیم که اندازة اثر واقعی ،از مطالعهای تا مطالعة دیگر متفاوت باشد .در فراتحلیل ،معیار انتخاب
مدل مناسب ،ناهمگونی مطالعات است .مطالعات موجود در فراتحلیل ،اگر برحسب خصوصیاتی مانند
نمونه ،آزمودنی ،نوع درمان و مداخله و کیفیت طرح تحقیق ناهمگون باشند ،از اثرهای تصادفی
 .1اندازة اثر آماره ای است که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطة بین دو متغیر را منعكس میکند .ابتدا ،اندازة اثر هر
مطالعه محاسبه میشود و سپس ،اندازة اثر مطالعات مختلف با هم مقایسه میشود و درنهایت ،اندازة اثر کلی رابطة بین
دو متغیر یا اثر آزمایشی در چند مطالعه محاسبه می شود تا دربارة تأثیرگذاری آن اثر آزمایشی یا رابطة بین دو متغیر
نتیجهگیری شود (بروناستین و همكاران.)2010 ،
2. Effect Size
3. Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein
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استفاده میگردد و اگر موارد یادشده همگون باشند ،از اثرهای ثابت استفاده میشود (بروناستین،
هجز ،هیگینز و روتستین.)18 ،2010،
همة مقاالت با موضوع رفتار شهروندی سازمانی در ورزش ،جامعة آماری این بررسی هستند که در
مجالت معتبر علمی-پژوهشی از سال  1389تا پایان پاییز  1395چاپ شدهاند .شرط انتخاب
مقاالت ،هم پرداختن آنها به موضوع رفتار شهروندی سازمانی در حوزة ورزش است و هم اینكه
پرسشنامههای استفادهشده در مقاالت ،از روایی و پایایی مطلوب برخوردار باشند که با توجه به
اینكه در تمام مطالعات انجامشده ،از پرسشنامههای استاندارد در این زمینه استفاده شده بود
(جدول شمارة پنج) ،روایی و پایایی قابلقبولی برای استفاده در پژوهش حاضر داشتند .درنهایت،
تعداد  41مقالة مرتبط با موضوع از مجالت معتبر انتخاب شده و تحلیل شدند .در جدول شمارة
یك ،پژوهشهایی که در حیطة ورزش درمورد عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی انجام شدهاند ،به
تفكیك سال انتشار ،نویسندة اول مقاله ،تعداد افرادی که پژوهش را انجام دادهاند ،ابزار رفتار
شهروندی استفادهشده در پژوهشها ،جامعة آماری پژوهش ،تعداد نمونة پژوهش و میزان رابطه با
متغیر رفتار شهروندی ،ارائه شدهاند.
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جدول  -1مقاالت استفادهشده در پژوهش حاضر
ردیف

نویسنده

سال
انتشار

نفر

ابزار

جامعة آماری

حجم
نمونه

توضیحات

1

عباسی و
همكاران

95

4

پودساکف و
همكاران ()1990

کارشناسان وزارت
ورزش و جوانان کشور

185

رهبری ،0/78
اعتماد سازمانی
0/54

2

تیپ و
همكاران

95

3

ارگان و کانوسكی
()1996

کارکنان سازمانهای
ورزشی همدان

205

سرمایة اجتماعی
،0/80
مهارتهای
ارتباطی 0/64

3

آذرمی و
همكاران

95

3

پودساکف و
همكاران ()1990

معلمان تربیتبدنی
اردبیل

250

هوش معنوی
0/434

4

صفری و
همكاران

95

4

دیپائوال و همكاران
()2005

معلمان تربیتبدنی
متوسطه ایران

330

توانمندی
روانشناختی
 ،0/46تعهد
سازمانی 0/58

5

امیدی و
صفری

95

2

پل و منگوک
()2002

6

صفری و
امیدی

95

2

دیپائوال و همكاران
()2005

7

عظیمزاده و
همكاران

94

3

نت مایر و همكاران
()1997

8

9
10

نظریان
مادوانی و
مختاری
دینانی
بیرامی ایگدر و
همكاران
بیرامی ایگدر و
همكاران

94

2

لی و آلن ()2002

94

3

گروث ()2005

94

4

گروث ()2005

کارکنان و مشتریان
باشگاههای ورزشی
شهرکرد
کارکنان ادارة ورزش و
جوانان
چهارمحالوبختیاری
کارشناسان سازمان
ورزش شهرداری
تهران
معلمان تربیتبدنی
شهرستانهای تهران
تماشاگران شهرآورد
فوتبال تهران
تماشاگران شهرآورد
فوتبال تهران

389

143

75

297

400
400

وفاداری مشتری
 ،0/34رضایت
مشتری 0/74
سرمایة
روانشناختی
0/45
جو سازمانی
0/54
قرارداد
روانشناختی کل
 ،0/510عدالت
سازمانی 0/610
کیفیت خدمات
0/56
رسانه 0/83
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ادامه جدول  -1مقاالت استفادهشده در پژوهش حاضر
ردیف

نویسنده

سال
انتشار

نفر

ابزار

جامعة آماری

حجم
نمونه

توضیحات

11

علم و
همكاران

94

3

پودساکف و
همكاران ()1990

اعضای هیئتعلمی
دانشگاه آزاد تهران

130

توانمندسازی
 ،0/53عدالت
سازمانی 0/34

12

قربانیزاده و
همكاران

94

4

پودساکف و
همكاران ()1990

کارکنان ادارة ورزش و
جوانان

132

سرمایة
روانشناختی
0/621

13

فریدونی و
علیدوست
قهفرخی

94

2

ارگان و کانوسكی
()1996

کارکنان ادارة کل
ورزش و جوانان تهران

132

کار بامعنا
 ،0/781حس
تعلق ،0/617
همسویی با
سازمان ،0/891
دینداری 0/843

14

بدری آذرین و
همكاران

94

4

تعدیلیافتة
پرسشنامة اصلی

کارکنان ادارة ورزش و
جوانان آذربایجان
شرقی

106

هوش سازمانی
0/471

15

شعبانی بهار و
همكاران

94

3

ارگان ()1988

کارکنان وزارت ورزش
ایران

250

ویژگیهای
شخصیتی 0/37

16

زردشتیان و
همكاران

94

4

پودساکف و
همكاران ()1990

معلمان تربیتبدنی
همدان

350

حمایت سازمانی
ادراکشده
 ،0/26درگیری
شغلی 0/16

17

غالمپور و
طریقی

94

2

پودساکف و
همكاران ()1990

93

تعهد سازمانی
0/628

18

مرادی و
همكاران

94

3

پودساکف و
همكاران ()1990

140

انگیزش شغلی
0/29

19

رستگار و
همكاران

93

3

نت مایر و همكاران
()1997

20

اسمعیلی و
همكاران

93

3

پودساکف و
همكاران ()1990

کل کارشناسان،
مدیران و معاونان ادارة
ورزش و جوانان ایران
کارکنان ادارههای
ورزش و جوانان
چهارمحالوبختیاری
کارکنان ادارة ورزش و
جوانان تهران
کارکنان ادارههای
ورزش و جوانان
خراسان رضوی

250

163

فرهنگ سازمانی
0/349
عدالت سازمانی
 ،0/73سرمایة
اجتماعی 0/72
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ادامه جدول  -1مقاالت استفادهشده در پژوهش حاضر
سال

ردیف

نویسنده

21

بیرامی ایگدر و
همكاران

93

22

طیبی و
همكاران

93

3

23

ایرجی نقدر و
همكاران

92

3

ارگان و کانوسكی
()1996

24

ایرجی نقدر و
حمیدی

92

2

ارگان و کانوسكی
()1996

انتشار

حجم

نفر

ابزار

جامعة آماری

3

گروث ()2005

تماشاگران والیبال

375

پل و منگوک
()2002

کارکنان باشگاه فوالد
مبارکة اصفهان

96

کارکنان ادارة کل
ورزش و جوانان
خراسان رضوی
کارکنان ادارة کل
ورزش و جوانان
مازندران

نمونه

75

توضیحات
هویت تیمی
0/82
مدیریت
مشارکتی
0/907
هوش هیجانی
0/263

25

عیدی و
همكاران

92

3

نت مایر و همكاران
()1997

کارکنان
فدراسیونهای ورزشی

140

26

یوسفی و
همكاران

92

3

نت مایر و همكاران
()1997

کارکنان ادارة ورزش و
جوانان کرمانشاه

70

حمایت سازمانی
ادراکشده
0/446
هوش هیجانی
 ،0/40تعهد
سازمانی 0/48
هوش هیجانی
 ،0/45جنسیت
0/40

27

اسماعیلیمقدم
و همكاران

92

3

ارگان و کانوسكی
()1996

کارکنان ادارة ورزش و
جوانان استان
مازندران

80

رضایت شغلی
0/414

92

2

ارگان و کانوسكی
()1996

معلمان تربیتبدنی
مدارس مشهد

291

تعهد سازمانی
0/349

92

3

تعدیلیافتة
پرسشنامة اصلی

ورزشكاران مرد نخبة
کشور

179

30

مرادی و
همكاران

92

4

پودساکف و
همكاران ()1990

کارکنان اداراههای
ورزش و جوانان ایران

220

31

محرمزاده و
همكاران

91

3

پودساکف و
همكاران ()1990

کارکنان ادارههای
تربیتبدنی آذربایجان
شرقی

94

28

29

پورسلطانی
زرندی و
امیرجی نقندر
سلطانحسینی
و همكاران

81

عدالت سازمانی
0/32
رهبری ،0/36
عدالت سازمانی
0/44
عدالت سازمانی
0/15
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ادامه جدول  -1مقاالت استفادهشده در پژوهش حاضر
سال

ردیف

نویسنده

32

ضیائی و
نرگسیان

91

33

همتینژاد و
همكاران

91

3

انتشار

نفر

ابزار

2

پودساکف و
همكاران ()1990
پودساکف و
همكاران ()1990

جامعة آماری
اعضای هیئتعلمی و
مربیان ورزشی
دانشگاههای
تربیتبدنی شهر تهران
کارکنان آکادمی ملی
المپیك

حجم
نمونه

280

56

34

نوروزی
سیدحسینی

91

1

پودساکف و
همكاران ()1990

کارکنان ادارههای
تربیتبدنی کرمانشاه

149

35

نادی و گل
شیرازی

91

2

نیومن و مورمن
()1993

کارکنان ادارة ورزش و
جوانان اصفهان

178

91

3

پودساکف و
همكاران ()1990

91

3

مقیمی ()1384

معلمان تربیتبدنی
مشهد
معلمان تربیتبدنی
استان زنجان

90

4

پودساکف و
همكاران ()1990

کارشناسان اکادمی
ملی المپیك

90

4

90

5

پودساکف و
همكاران ()1990
پودساکف و
همكاران ()1990

89

3

کارکنان ادارة کل
تربیتبدنی تهران
کارکنان سازمان
تربیتبدنی ایران
کارشناسان سازمان
ورزش و شهرداری
تهران

36
37

38

39
40

41

فهیم و
همكاران
یارمحمدی
فرد و همكاران
الهیاری و
همكاران
اسمعیلی و
همكاران
مرادی و
همكاران
عظیمزاده و
همكاران

تعدیلیافتة
پرسشنامة اصلی

267
215

56

150

توضیحات

اعتیاد به کار
0/63
حمایت سازمانی
ادراکشده 0/61
حمایت سازمانی
ادراکشده
،0/64
تعهدسازمانی
0/26
عدالت سازمانی
 ،0/23سبك
دلبستگی
اجتناب ،0/14
سبك دلبستگی
اضطراب 0/43
وجدان کاری
0/530
هوش هیجانی
0/515
هویت سازمانی
 ،0/474سابقة
شغلی -0/301
توانمندسازی
0/54

220

رهبری 0/58

75

شخصیت 0/2

281

بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت...

برای تحلیل اطالعات جمعآوریشده از پژوهشهای موردنظر ،پس از کدگذاری ،از برنامة فراتحلیل
جامع 1برای انجام محاسبات آماری فراتحلیل استفاده شد؛ بدینترتیبکه آزمونهای آماری
استفادهشده در فرضیات ،ازطریق فرمولهای ارائهشده توسط وولف ،2تبدیل به اندازة اثر با ترکیب
اندازههای اثر به روش هانتز و اشمیت 3تحلیل شدند .همچنین ،برای تفسیر اندازة اثر از جدول
کوهن 4بهره گرفته شد (جدول شمارة دو).
جدول  -2جدول توزیع طبقات اندازة اثر برمبنای برآورد آمارهها (کوهن)1977 ،
معنای اندازة اثر

مقدار همبستگی بین متغیرها

مقدار تفاوت استاندارد بین دو متغیر

اندازة اثر کم
اندازة اثر متوسط
اندازة اثر زیاد

کمتر از 0/3
از  0/3تا 0/5
 0/5و بیشتر

کمتر از 0/5
از  0/5تا 0/8
 0/8و بیشتر

نتایج
جدول شمارة سه توزیع فراوانی و درصدی را برحسب روش پژوهش مطالعات مرورشده درزمینة
رفتار شهروندی در ورزش نشان میدهد .نتایج حاصل از مرور متون پژوهشی برگزیده برحسب روش
پژوهش نشان میدهد که نوع روشهای بهکاررفته در مطالعات مربوط به رفتار شهروندی بسیار
متعدد و متنوع نیست .روش توصیفی-تحلیلی با  95/3درصد ( 41مورد) ،بهعنوان شایعترین روش
مطالعه در پژوهشهای مرورشده مطرح است .در مراتب بعدی ،روش توصیفی با  4/7درصد (دو
مورد) قرار دارد .بیشترین پژوهشها با روشهای توصیفی -تحلیلی و توصیفی انجام شدهاند و
هیچیك از پژوهشهای مرورشده درزمینة رفتار شهروندی در ورزش ،با روش کیفی انجام نشدهاند؛
بنابراین ،نیاز به انجام پژوهشهای کیفی بیشتری درزمینة رفتار شهروندی در حوزة ورزش احساس
میشود.

1. Comprehensive Meta-Analysis
2. Wolf
3. Haunter & Schmite
4. Cohen
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جدول  -3توزیع فراوانی و درصدی برحسب روش پژوهش
روش پژوهش
توصیفی-تحلیلی
توصیفی
جمع کل

تعداد
41
2
43

درصد
95/3
4/7
100

جدول شمارة چهار ،توزیع فراوانی و درصدی را برحسب جامعة موردبررسی پژوهشهای مرورشده
درزمینة رفتار شهروندی نشان میدهد .طبق دادههای جدول شمارة سه 68/2 ،درصد از ( 28مورد)
پژوهشهای مرورشده ،بر کارکنان وزارت ورزش کشور و سازمانهای ورزشی متمرکزند که این
ج امعه دارای بیشترین میزان است .بعد از آن ،جامعة آماری معلمان تربیتبدنی با  17/3درصد
(هفت مورد) ،در رتبة بعد قرار دارند .همچنین ،جامعة آماری تماشاگران مسابقات ورزشی و نیز
اعضای هیئتعلمی و مربیان تربیتبدنی ،بهترتیب با  7/3درصد (سه مورد) و  4/8درصد (دو مورد)
در ردههای بعدی قرار دارند .جامعة آماری ورزشكاران با  2/4درصد (یك مورد) ،دارای کمترین
میزان است.
جدول  -4توزیع فراوانی و درصدی برحسب جامعة موردبررسی
جامعة آماری
کارکنان وزارت ورزش کشور و سازمانهای ورزشی
معلمان تربیتبدنی
تماشاگران مسابقات ورزشی
اعضای هیئتعلمی و مربیان تربیتبدنی
ورزشكاران
جمع کل

تعداد

درصد

28
7
3
2
1
41

68/2
17/3
7/3
4/8
2/4
100

جدول شمارة پنج ،توزیع فراوانی و درصدی را برحسب نوع ابزار سنجش رفتار شهروندی
پژوهشهای مرورشده درزمینة رفتار شهروندی نشان میدهد .طبق دادههای این جدول41/46 ،
درصد از ( 17مورد) پژوهشهای مرورشده ،از پرسشنامة پودساکف ،مك کنزی ،مورمن و فتر1
( )1990برای سنجش رفتار شهروندی استفاده کردند که این پرسشنامه دارای بیشترین میزان
است .بعد از آن ،پرسشنامة رفتار شهروندی ارگان و کانوسكی )1996( 2با  14/63درصد (شش
1. Podsakoff, Mackenzie, Moorman& Fetter
2. Organ &Kanoski
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مورد) ،پرسشنامة نت مایر ،بولز ،مك کی و مك موریان )1997( 1با  9/75درصد (چهار مورد) و
پرسشنامة رفتار شهروندی گروث )2005( 2و پرسشنامة تعدیلیافتة رفتار شهروندی ،هرکدام با
 7/31درصد (سه مورد) در رتبههای بعدی قرار میگیرند .همچنین ،پژوهشگران حوزة ورزش از
پرسشنامههای لی و آلن ،)2002( 3ارگان ( ،)1988نیومن و مورمن )1993( 4و مقیمی ( ،)1384با
 2/43درصد (یك مورد) کمترین میزان استفاده را کردند.
جدول  -5توزیع فراوانی و درصدی برحسب نوع ابزار سنجش رفتار شهروندی
تعداد

درصد

ابزار سنجش رفتار شهروندی
پودساکف و همكاران ()1990
ارگان و کانوسكی ()1996
نت مایر و همكاران ()1997
گروث ()2005
پرسشنامة تعدیلیافته
پل و منگوک ()2002
دیپائوال و همكاران ()2005
لی و آلن ()2002
ارگان ()1988
نیومن و مورمن ()1993
مقیمی ()2005

17
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1

41/46
14/63
9/75
7/31
7/31
4/87
4/87
2/43
2/43
2/43
2/43

جمع کل

41

100

جدول شمارة شش ،توزیع فراوانی و درصدی را برحسب متغیرهای حاضر در فرضیة پژوهشهای
مرورشده درزمینة رفتار شهروندی نشان میدهد .براساس فرضیههای طرحشده در پژوهشهای
مرورشده ،به استخراج و طبقهبندی متغیرهای مرتبط با رفتار شهروندی پرداخته شد .در جدول
شمارة پنج ،هریك از متغیرهای حاضر در پژوهشهای برگزیده ،برحسب تعداد و فراوانی حضور
هریك آورده شدهاند .همانطورکه این جدول نشان میدهد ،با توجه به تعدد حضور متغیرها در
فرضیههای پژوهشهای برگزیده ،متغیر عدالت سازمانی با هفت مورد و متغیرهای تعهد سازمانی،

1. Netemeyer, Boles, McKee & McMurrian
2. Gross
3. Lee & Allen
4. Newman & Moorman
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حمایت سازمانی ادراکشده و هوش هیجانی ،با چهار مورد بیشترین میزان را دارند .بعد از آنها ،دو
متغیر رهبری و توانمندی روانشناختی با سه مورد ،بیشترین میزان را دارا هستند.
جدول  -6توزیع فراوانی و درصدی برحسب متغیرهای حاضر در پژوهش
ردیف
1
2
3
4

5

متغیرها
عدالت سازمانی
تعهد سازمانی ،حمایت سازمانی ادراکشده و هوش هیجانی
رهبری ،توانمندی روانشناختی
سرمایة اجتماعی ،سرمایة روانشناختی
جنسیت ،رضایت شغلی ،اعتیاد به کار ،سبك دلبستگی اجتناب ،سبك دلبستگی اضطراب،
مهارتهای ارتباطی ،هوش معنوی ،وفاداری مشتری ،رضایت مشتری ،جو سازمانی ،قرارداد
روانشناختی ،کیفیت خدمات ،رسانه ،ابعاد معنویت سازمانی (کار بامعنا ،حس تعلق ،همسویی با
سازمان و دینداری) ،هوش سازمانی ،درگیری شغلی ،ویژگی های شخصیتی ،انگیزش ،فرهنگ
سازمانی ،مدیریت مشارکتی ،وجدان کاری ،سابقة شغلی ،هویت سازمانی و شخصیت

تعداد
7
4
3
2

1

اندازة اثر هریک از متغیرهای حاضر در فرضیهها :جدول شمارة هفت ،شش مورد از بیشترین
اندازههای اثر متغیرهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی در ورزش را نشان میدهد .در متغیر
رهبری ،نتایج آزمون ناهمگونی ،حكایت از معناداری این آزمون دارد که نشان میدهد مطالعات
تاحدزیادی ناهمگون هستند و تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه نیست و بنابراین ،باید از مدل آثار
تصادفی برای ترکیب نتایج استفاده کرد .درواقع ،این آزمون به ما میگوید که سه فرضیة مربوط به
رابطة متغیر رهبری و رفتار شهروندی ،بهشدت بهلحاظ ویژگیها و مشخصههای مطالعات متفاوت
هستند .نتایج اثرهای تصادفی نشان میدهد که رابطة متغیر رهبری و رفتار شهروندی ،در سه
فرضیة بررسیشده برابر با  ،0/60مثبت و معناداراست .با توجه به جدول تفسیر اندازة اثر کوهن
(جدول شمارة دو) ،اندازة اثر بین رهبری و رفتار شهروندی در سه مطالعه درحد باال است .معناداری
در آزمون ناهمگونی رابطة تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در چهار مطالعه حكایت از این دارد که
مطالعات تاحد ناهمگونی هستند و تلفیق آنها با مدل آثار تصادفی موجه است .نتایج اثرهای
ترکیبی تصادفی نشان میدهد که رابطة تعهد سازمانی و رفتار شهروندی ،در چهار فرضیه حدود
 ،0/51مثبت و معنادار است .با توجه به جدول کوهن میتوان نتیجه گرفت که اندازة اثر ترکیبی
تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در چهار مطالعه درحد باال است .در متغیر توانمندی روانشناختی،
نبود معناداری در آزمون ناهمگونی نشان میدهد که مطالعات تاحدی همگون هستند و تلفیق آنها
با مدل آثار ثابت موجه است .نتایج اثرهای ثابت نشان میدهد که رابطة توانمندی روانشناختی و
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رفتار شهروندی در سه فرضیة بررسیشده برابر با  ،0/49مثبت و معنادار است .با توجه به جدول
تفسیر اندازة اثر کوهن ،این اندازة اثر درحد متوسط است.
در متغیر عدالت سازمانی ،معناداری در آزمون ناهمگونی نشان میدهد که مطالعات تاحدی
ناهمگون هستند و تلفیق آنها با مدل آثار تصادفی موجه است .نتایج اثرهای تصادفی ثابت نشان
میدهد که رابطة عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در هفت فرضیة بررسیشده برابر با  ،0/42مثبت
و معنادار است .با توجه به جدول تفسیر اندازة اثر کوهن ،این اندازة اثر درحد متوسط قرار دارد.
معناداری در آزمون ناهمگونی رابطة شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در چهار مطالعه نشان
میدهد که مطالعات تاحدی همگون هستند و تلفیق آنها با مدل آثار ثابت موجه است .نتایج
اثرهای ترکیبی ثابت نشان میدهد که رابطة شهروندی سازمانی و هوش هیجانی ،در چهار فرضیه
حدود  ،0/44مثبت و معنادار است .با توجه به جدول کوهن میتوان نتیجه گرفت که اندازة اثر
ترکیبی شهروندی سازمانی و هوش هیجانی در چهار مطالعه درحد متوسط است .در متغیر حمایت
سازمانی ادراکشده ،معناداری در آزمون ناهمگونی نشان میدهد که مطالعات تاحدی ناهمگون
هستند و تلفیق آنها با مدل آثار تصادفی موجه است .نتایج اثرهای تصادفی نشان میدهد که رابطة
حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار شهروندی در چهار فرضیة بررسیشده برابر با  ،0/50مثبت و
معنادار است .با توجه به جدول تفسیر اندازة اثر کوهن ،این اندازة اثر درحد باال قرار دارد.
جدول  -7یافتههای فراتحلیل پژوهش با ترکیب اندازة اثر به روش اشمیت و هانتز
متغیرهای مرتبط
رهبری
تعهد سازمانی
توانمندی روانشناختی
عدالت سازمانی
هوش هیجانی
حمایت سازمانی ادراکشده

تعداد
مطالعه
3
4
3
7
4
4

اثرات

اثرات

فاصلة

فاصلة

ترکیبی

ترکیبی

اطمینان

اطمینان

ثابت

تصادفی

اثرات ثابت

اثرات تصادفی

*0/59
*0/49
*0/49
*0/47
*0/44
*0/42

*0/60
*0/51
*0/49
*0/42
*0/42
*0/50

0/0-53/64
0/0-44/54
0/0-43/55
0/0-43/51
0/0-36/50
0/0-35/48

0/0-31/79
0/0-37/62
0/0-43/55
0/0-25/57
0/0-32/52
0/0-26/67

آزمون

درجة

همگنی

آزادی

*44/2
*17/3
1/5
*77/6
0/2
*29/2

2
3
2
6
3
3

* بهمعنای سطح معناداری کمتر از  0/05است و معناداری دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج فراتحلیل و اندازههای اثر نشان داد که متغیر سبك رهبری بیشترین تأثیر را بر بروز رفتار
شهروندی در سازمان دارد .این یافتهها نشان میدهد که میتوان سبك رهبری را مهمترین عامل
اثرگذار یا پیشایند رفتار شهروندی درنظر گرفت .نظر به اینكه رفتارهای شهروندی بهطور دواطلبانه
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بروز پیدا میکنند ،باید این نوع رفتار را در کارکنانی جستوجو کرد که این رفتارها را بهصورت
قلبی انجام میدهند و زمانی کارمندان کاری را بهصورت قلبی انجام میدهند که به چیزی یا
شخصی عشق ورزند .ازبین وظایف یك مدیر ،تنها بعدی که میتواند این عشق را ایجاد کند ،رهبری
است؛ زیرا ،برمبنای تعاریف ،رهبری؛ یعنی نفوذ در قلبها .پژوهشهای زیادی به تأثیر رفتار رهبری
در سازمانها بر رفتارهای شهروندی اذعان داشتهاند تاجاییکه یكی از باسابقهترین پژوهشگران این
حوزه بیان کرده است که رفتار رهبری بهعنوان یكـی از عوامـل مهـم بـرای بـهروزکردن رفتـار
شـهروندی سـازمانی است (پادساکوف و همكاران)2000،؛ البته همانطورکه ادبیات پژوهشهای
انجامشده در حوزة رهبری نشان میدهد ،رفتارهای رهبری غالبا در دو سبك تبادلی (کارمداری) و
تحولی (انسانمداری) بررسی شدهاند و براساس پژوهشها ،آنچه که اهمیت دارد ،سبك رهبری
تحولی است که باعث بروز رفتارهای ارزشمند شهروندی در سازمانها میشود تاجاییکه
محمدیمقدم و عباسپور ( )1394در پژوهشی که بهصورت فراتحلیل انجام دادند و به بررسی
ارتباط بین رفتار شهروندی و سبك رهبری تحولی پرداختند ،اذعان داشتند که این سبك رهبری با
اندازة اثر  0/6تأثیر قابلتوجهی بر ایجاد و رشد رفتارهای شهروندی در سازمانها داشته است؛
ازاین رو ،یافته این پژوهشگران ،نتیجة جاصل از پژوهش حاضر را تأیید میکند .این امر حاکی از
اهمیت رفتارهای رهبری برای مدیران سازمانها و باشگاههای ورزشی است؛ بنابراین ،با توجه به
نقش بسیار ارزندة رهبری در عملكرد باالی سازمانی پیروان و نیز با توجه به نقش شایستة رفتارهای
شهروندی در توسعة سازمانی ،پیشنهاد میشود که مدیران و مربیان ورزشی به این بعد از وظایف
مدیریتی اهمیت چشمگیری دهند و برای توسعة این مهارت تالش کنند و درهمینراستا ،بنای
مدیریتی خود را بهجای قدرت رسمی بیشتر ،بر قدرت شخصی خود استوار نمایند.
متغیر تعهد سازمانی با اندازة اثر  ،0/51ازنظر اندازة اثر ،دومین متغیری بود که در بروز رفتار
شهروندی مؤثر بود .امروزه ،سازمانها ،ناخواسته هزینههای هنگفتی را بهعلت بیتعهدی کارکنانشان
نسبت به سازمان (مانند هزینههای مربوط به ترک خدمت کارکنان و غیبت آنها و همچنین،
هزینههای ناشی از کارمندیابی ،جذب و آموزش مجدد نیروهای جدید و غیره) متحمل میشوند
(صفری و همكاران .)1395 ،تعهد باالی کارکنان به سازمان عالوهبراینكه سازمان را از این هزینهها
مبرا میسازد ،با پیامد مطلوب دیگری همچون رفتار شهروندی همراه است .زینآبادی و بهرنگی
( )2009و سلیمانی و همكاران ( )2009نشان دادند که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (صفری و همكاران.)1395 ،
بهطورکلی ،پژوهشها نشان میدهند که تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگر را تقویت
میکنند .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین تعهد عاطفی و تعهد مستمر (از ابعاد تعهد سازمانی) و
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رفتار شهروندی سازمانی ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و هرچه میزان تعهد عاطفی و تعهد
مستمر افزایش یابد ،تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و موجب ارتقای آن میشود که
درمجموع ،به افزایش اثربخشی و کارایی سازمان میانجامد (صفری و همكاران.)1395 ،
متغیر حمایت سازمانی ادراکشده با اندازة اثر  ،0/50سومین اندازة اثر را بر بروز رفتار شهروندی
سازمانی نشان داد .حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی ،بر ارتباطات دوطرفة
تبادلی بین کارکنان و سازمانها متمرکز شدهاند (روسنا2010 ،1؛ رابینسون و راسو 2و همكاران،
2015؛ پودساکف و مك کنزی2001 ، 3؛ پاک .)2005 ،4کارکنان یك سازمان همیشه براساس
میزان ارزشی که سازمان برای آنان و ایجاد رفاه ،آسایش و امنیت آنها قائل است ،اعتماد و عالقة
خاصی به سازمان پیدا میکنند (همتینژاد ،حمیدی ،اللهیاری .)1391 ،بدیهی است ،زمانیکه
کارکنان سطح باالیی از حمایتهای سازمانی را ادراک کنند ،درصدد جبران این حمایتها ازطریق
بروز رفتارهای شهروندی در سازمان برمیآیند؛ بنابراین ،مدیران سازمانهای ورزشی فهیم و مطلع از
این امر باید درصدد حمایتهای سازمانی از کارکنان برآیند تا در نتیجة آن ،سازمان خود را از
رفتارهای فرانقشی کارکنان بهرهمند سازند.
درنهایت ،نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای سبك رهبری ،تعهد سازمانی و حمایت سازمانی
ادراکشده ،بیشترین تأثیر را بر بروز رفتار شهروندی سازمانی دارند .در شكل شمارة یك ،این
نتیجهگیری بهصورت مدل ارائه شده است.
اندازة اثر ترکیبی عوامل با OCB
0/60
رفتار شهروندی

0/51

متغیرهای مستقل

سطح عوامل

سبك رهبری

تعهد سازمانی

مبانی
(درونسازمانی)

0/50
حمایت سازمانی ادراکشده
شکل  -1مدل پیشنهادی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ورزشی ایران
1. Roussenau
2. Robinson & Rousseau
3. Podsakoff & MacKenize
4. Pack
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نتایج این پژوهش نشان داد که ازبین متغیرهای موردبررسی در مطالعات بررسیشده ،سه متغیر اصلی
که میتوانند موجب بروز رفتارهای ارزشمند شهروندی شوند ،عبارتاند از :سبک رهبری مدیران،
میزان تعهدی که کارکنان نسبت به محل کار خود و سازمانشان دارند و میزان ادراکی که نیروهای
انسانی از حمایت سازمانی خود دارند؛ برایناساس ،به مدیران و مسئوالن سازمانها و باشگاههای
ورزشی پیشنهاد میگردد که برای توسعة مهارتهای رهبری بهویژه سبک تحولی و ایجاد حس تعهد
به سازمان در کارکنان ،با حمایتهای مادی و معنوی از آنها برنامههای مدون داشته باشند .همچنین،
از مزایای بروز رفتار شهروندی در سازمان میتوان به افزایش تعهد کارکنان ،ایجاد رضایت شغلی و
افزایش بهرهوری و موفقیت در عملکرد سازمان اشاره کرد (غالمپور و طریقی )1394؛ ازاینرو ،الزم
است که مسئوالن و مدیران سازمانهای ورزشی توجه خود را به شناسایی و ایجاد عوامل بروز رفتار
شهروندی در سازمان معطوف نمایند .در این پژوهش ،براساس مرور نظاممند مقاالت رفتار شهروندی
سازمانی ،تنوع بررسی عوامل بروزدهندة رفتار شهروندی سازمانی درحد خوبی بود؛ اما تنوع روشها
برحسب روش پژوهش کم بود و بیشتر پژوهشهای حوزة رفتار شهروندی با روش کمی و میدانی
انجام شده بودند؛ بنابراین ،نیاز به انجام پژوهشهای کیفی درزمینة رفتار شهروندی در سازمانهای
ورزشی احساس میشود؛ ازاینرو ،با توجه به نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر ،پیشنهادهایی برای
انجام مطالعات آتی ارائه میشوند که عبارتاند از:
 پژوهشی با این سه متغیر (سبک رهبری ،تعهد سازمانی  ،حمایت سازمانی ادارک شده) ،در ارتباطبا رف تار شهروندی سازمانی و در سازمانهای مختلف ورزشی ،مانند فدراسیونها ،باشگاهها ،ادارههای
کل استانها و غیره انجام شود؛
 اثربخشی سازمانهایی که بروز رفتار شهروندی زیادی را گزارش کردهاند ،بررسی گردد تا نقش اینرفتارهای خودجوش ملموستر شود؛
 مطالعات درزمینة رفتار شهروندی را در سازمانهای صنعتی و ورزشی مانند کارخانههای تولیدوسایل ورزشی ،البسة ورزشی و غیره انجام دهند.
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Abstract
The aim of this study was the investigation of the effectiveness factors on
organizational citizenship behaviors in the sports industry in Iran: meta-analysis
of existing studies. The study is a meta-analysis. The study population was all the
articles science- research in the field of sport on organizational citizenship
behavior in Iran, that finally 41 articles were selected with this criterion. In
addition, these articles were analyzed with the software CMA2. Results of a
systematic review showed that research in this field, mainly descriptive, analytical
and methods validity has been low. Among the factors affecting on organizational
citizenship behavior, leadership, organizational commitment and perceived
organizational support, were influential factors. The results also showed that
leadership style (effect size 0.60) and organizational commitment (effect size
0.51) and perceived organizational support (effect size 0.50) have the highest
impact on organizational citizenship behavior in sport industry. The results
showed that in variables investigated in previous researches, the main variables
that can lead to citizenship valuable behaviors include: leadership style, the
commitment of employees towards work and their organizations, and their
perception of organizational support. Accordingly, it is suggested to managers and
directors of sports organizations and clubs to develop leadership skills in
particular development style, creating a sense of commitment to the organization's
staff moral and material, have regular programs.
Keywords: Meta-Analysis, Organizational Citizentional Behavior, Sport
Industry
*

Corresponding Author

Email: mortezaazimzade@um.ac.ir

