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مطالعات مدیریت ورزشی

نقش انواع سبکهای هویتی در شکلگیری رفتار شهروندی کارکنان
3

جمالالدین بیرامی ایگدر ،1مجید علیعسگری ،2صفورا نیکنهاد
*1

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه خوارزمی
 .2دانشيار دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خوارزمی
 .3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران
تاریخ دریافت1393/05/18 :

تاریخ پذیرش1394/03/02 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش سبکهای هویتی در شکلگیری رفتار شهروندی کارکنان آکادمی المپیک و
پاراالمپیک ایران میباشد .روش این پژوهش ،توصیفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی است .عالوهبراین ،بهلحاظ هدف
نیز از پژوهشهای کاربردی میباشد .جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان آکادمی و کمیتۀ ملی المپیک به تعداد  95نفر
تشکیل دادند .نمونۀ پژوهش نیز بهشکل کلشمار انتخاب گردید و با توجه به پرسشنامههای برگشتی 79 ،پرسشنامه
مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .در بررسی روابط بین متغیرها .بهعبارتدیگر ،دادههای مشاهدهشده بهمیزان
زیادی منطبق بر مدل پژوهش میباشند .نتایج بیانگر این هستند که در بین انواع سبک هویت ،سبک اطالعاتی قوی-
ترین پیشبینیکننده برای رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان میباشد .همچنین ،سبک هنجاری و سبک اجتناب
نیز پیشبینیکنندههای خوبی برای رفتار شهروندی کارکنان میباشند .بهطورکلی ،میتوان گفت که از میان سبکهای
هویتی ،سبک اطالعاتی بیشترین نقش را در شکلگیری رفتار شهروندی کارکنان دارد.
واژگان کلیدی :سبک هویتی ،رفتار شهروندی ،مدلسازی معادالت ساختاری ،کارکنان
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مقدمه
یکی از مشغلههای بزرگ ذهن انسان ،خود انسان میباشد .پرسش اساسی این است که آیا آفرینش
انسان ،هدایتشده و جهتدار میباشد و برای خلق و بودن انسان معنایی وجود دارد؟ (فرانکل،
 )1375برای معنا و مفهوم زندگی ،معانی مختلفی ذکر شده است که تمام آنها به هدفداربودن
زندگی اشاره دارند .بااینوجود ،فرانکل 1معنای زندگی را دستیابی به معنی تجربۀ لذتبخشی که در
آن فرد نهتنها خود ،بلکه دیگران را نيز زیبا میبيند عنوان میکند و اهميتدادن به نيازها و خواسته
های دیگران را ثمرۀ این خودشکوفایی میداند .داشتن معنا در زندگی مسألهای است که اهميت
فراوانی دارد و در سازمان ها نيز با توجه به مسائل و مشکالت خاص این دوره اهميت بيشتری پيدا
کرده و بر سبک زندگی کارکنان تأثير میگذارد .دراینميان ،سبک هویتی فرد یکی از متغيرهایی
است که بر معنای زندگی تأثير دارد و میتواند نقشی مهمی را در مثبتنگری فرد به زندگی داشته
باشد .ارائۀ تعریفی جامع و دقيق از هویت 2کار آسانی نيست .یکی از تکاليف مهم تحولی انسان ،روند
شکل گيری هویت است و تکوین هویت موفق با معنای زندگی ارتباط مستقيمی دارد .هویت ،جنبۀ
اساسی و درونی است که فرد با کمک آن با گذشتۀ خود مرتبط میشود و احساس تداوم و
یکپارچگی میکند .به اعتقاد مارسيا ،3هویت عبارت است از" :سازماندادن یک خوددرونی که شامل:
ساخت سيستم باورها ،آرزوها ،عقاید ،مهارتها و تاریخچۀ فردی است که درحقيقت ،نتيجۀ یک
بحران میباشد (بهادری خسروشاهی و عليلو.)148 ،
5
برک 4هویت را مجموعهای از معانی میداند که فرد برای تعریف خود بهکار میبرد .گيليگان نيز
شکلگيری هویت را یک فرایند کلی میداند که شناخت و عاطفه را با هم شامل میشود (برک،
 .)2002به اعتقاد برزونسکی و کاک ،6هویت ،یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد بر-
حسب استفاده از فرایندهای شناختی و اجتماعی و نظریههای خودساخته برای حل مسائل شخصی
و تصمصمگيریها ،در استفاده از سبکها با یکدیگر تفاوت دارند .این سبکها ،راههای پردازش
اطالعات و مقابله با مشکالت ناشی از بحران هویت میشود (برزونسکی و کاک .)2005 ،در سبک
هویت هنجاری ،فرد ارزشهای مراجع قدرت را میپذیرد .افراد دارای این سبک ،انعطافناپذیر
هستند و اهداف کاری و آموزشی مشخصی دارند که از بيرون کنترل میشود .در سبک هویت
1. Frankl
2. Identity
3. Marsia
4. Berk
5. Gilligan
6. Berzonsky & kuck
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سردرگم ،فرد همواره به درخواستهای موقعيتی واکنش نشان میدهد .این گروه از افراد ،با تعلل و
درنگ زیاد در تصميمگيری برای مسائل شخصی و هویتی مشخص میشوند .همچنين در سبک
اطالعاتی ،فرد در جستجوی اطالعات میباشد ،دربارۀ مفاهيم مربوط به خود ،شکاک بوده و نسبت
به آگاهیهای مربوط به خود گشاده است و به پردازش و ارزیابی اطالعات ،قبل از تصميمگيری اقدام
میکند (برزونسکی .)91 ،1992 ،با توجه به این موضوع ،شناسایی نوع سبک هویتی که از اهداف
سازمان پيروی میکند ،منجر به تطابق بهتر کارکنان با سازمان ،رضایتمندی و درنهایت ،شکل-
گيری رفتار شهروندی سازمانی خواهد شد.
رفتار شهروندی ،افعال و اقدامات ایثارگرانه و تمایل به ازخودگذشتگی کارکنان بهمنظور تأمين
آسایش و رفاه دیگران را تبيين میکند .محيطهای رقابتی کسبوکار امروزی ،کارکنانی را میطلبد
که شهروندان خوبی باشند؛ بدینشکل که کارکنان تمایل به گسترش همياری و کمک به همکاران،
کار فرمایان و اربابرجوعان را از خود بروز دهند .درمورد رفتار شهروندی سازمانی 1تعاریف بسيار
محدودی وجود دارد که همگی از تعریف اورگان 2از این مفهوم نشأت گرفته است .وی معتقد است
که" :رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری منحصربهفرد ،اختياری و فراوظيفه است که در افزایش
عملکرد اثربخش سازمان مؤثر میباشد و بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بهوسيلۀ سسيستم پاداش
رسمی سازمان سازماندهی نمیشود (اورگان .)653 ،1983 ،اورگان نيز رفتار شهروندی سازمانی را
بهعنوان رفتارهای اختياری که نمیتوانند به اجبار بهعنوان بخشی از شغل در نظر گرفته شوند
تعریف میکند (اورگان .)1988 ،این تعریف داللت بر این دارد که کارمندان درصورت عدم اجرای
رفتار شهروندی سازمانی نمیتوانند تنبيه شوند؛ زیرا ،این رفتارها بهطور رسمی بخشی از شرح شغل
آنها نمیباشد (راب.)89 ،2008 ،
عالوهبراین ،کوهن 3در تعریف رفتار شهروندی سازمانی بر سه ویژگی اصلی تأکيد دارد که عبارت
هستند از اینکه :رفتار شهروندی باید داوطلبانه باشد (بدینمعنی که نه یک وظيفۀ از پيش تعيين
شده باشد و نه بخشی از وظایف رسمی فرد) ،مزایای این رفتار جنبۀ سازمانی داشته باشد و
چندوجهی باشد  .بهعبارتدیگر ،ساختار رفتار شهروندی سازمانی بهدنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی
رفتارهای فراتر از نقش و وظایف کارکنانی است که در سازمان فعاليت میکنند و با این رفتارهای
آنها ،اثربخشی سازمانی نيز بهبود مییابد(کوهن.)278 ،2007 ،

1. Organizational Citizenship Behavior
2. Organ
3. Cohen
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بنابر تعریف کورکماز ،1رفتار شهروندی بهعنوان رفتارهای داوطلبانه و اختياری که بخشی از وظایف
رسمی فرد نيستند ،اما عملکرد مؤثر سازمان را بهبود میبخشند ،تعریف میشود (کورکماز.)2007 ،
عالوهبراین ،از پژوهشهای انجامگرفته درزمينۀ سبکهای هویتی میتوان به پژوهش خسروشاهی و
همکاران با عنوان "انواع سبکهای هویتی و رابطۀ آن با معنای زندگی" اشاره کرد .آنها در این
مطالعه نشان دادند که سبک هویت اطالعاتی و هنجاری ،ارتباط مستقيمی با معنای زندگی و
رضایت دارد(خسروشاهی و همکاران .)1391 ،شکری و همکاران نيز در پژوهش دیگری نشان دادند
که معنا و هدف در زندگی ،ارتباط مثبت و معناداری با سبک هویت اطالعاتی دارد ،اما ارتباط آن با
سبک هویت سردرگمی ،منفی و معنادار میباشد (شکری و همکاران .)1380 ،همچنين ،دوریز و
سوئنز 2در پژوهشی گزارش کردند که دیدگاههای فردی و سبکهای هویتی در شکلگيری
شخصيت و معنادهی به زندگی افراد تأثير بهسزایی دارد(دوریز و سوئنز .)47 ،2006 ،دوریز و
همکاران نيز نشان دادند که زندگی هدفگرایانه با هویت اطالعاتی ،رابطۀ مثبتی دارد ،اما ارتباط آن
با هویت غيرواقعی و سردرگم منفی میباشد (دوریز و همکاران .)2008 ،عالوهبراین ،بروزنسکی و
کاک ( )2005عنوان کردند که افراد با سبک هویت سردرگم ،خودمختاری کمتری نسبت به سبک
هویت اطالعاتی و هنجاری دارند .درواقع ،سبک هویتی سردرگم بهشکل مثبتی با عزتنفس پایين،
واکنشهای افسردگی و روانرنجوری باال در ارتباط میباشد و و افراد دارای این سبک ،بيشتر از
سایر سبکهای هویتی دچار افسردگی ،روانپریشی و بيماریهای عاطفی میشوند؛ لذا ،سالمت
عمومی پایينی دارند (بروزنسکی و کاک  .)2005آریانی )2014( 3نيز در پژوهشی با عنوان "رابطۀ
شخصيت ،رضایت از شغل ،تعهد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی" نشان داد که بين رضایت از
شغل با شکلگيری رفتار شهروندی سازمانی ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (آریانی.)2014 ،
با توجه به اینکه نوع سبک هویتی افراد رابطۀ مستقيمی با برقراری تعامل سازنده یا غيرسازنده در
محيط کاری دارد و از طرفی شناخت افراد با انواع سبکهای هویتی ،به سازمانها برای گزینش
افرادی که دارای سبک هویتی موردنياز سازمان است ،کمک می کند که این امر منجر به تعامل
بهتر کارکنا ن با یکدیگر و با ارباب رجوع شده ودرنهایت ،منجر به رضایتمندی کارکنان خواهد شد.
در این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سؤال میباشيم که کدامیک از سبکهای هویتی از طریق
ایجاد رضایتمندی ،منجر به شکلگيری رفتار شهروندی کارکنان خواهد شد؟

1. Korkmaz
2. Duries & Soenens
3. Ariani
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصيفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی و کاربردی میباشد .جامعۀ آماری
آن را کارکنان آکادمی و کميتۀ ملی المپيک به تعداد  95نفر تشکيل دادند .شایانذکر است که
نمونۀ پژوهش بهشکل کلشمار انتخاب گردید و با توجه به پرسشنامههای برگشتی 79 ،پرسشنامه
مورد تجزیهوتحليل آماری قرار گرفت .برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامۀ سبک هویت
برزونسکی ( )1992و رفتار شهروندی سازمانی براساس پرسشنامۀ گروث( )2005( 1پنج گزینهای
در مقياس ليکرت) استفاده شد .همچنين ،جهت اطمينان از روایی پرسشنامه ،پرسشنامۀ اوليه به
 10تن از اساتيد رشتۀ مدیریت ورزشی ارائه شد و با جمعبندی نظرات آنها ،پرسشنامۀ نهایی
تنظيم گردید .پایایی پرسشنامهها نيز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهترتيب ( )0/81و ()0/79
بهدست آمد .فرض طبيعیبودن دادهها نيز با مقادیر چولگی و کشيدگی بررسی شد .جهت بررسی
طبيعیبودن دادهها با استفاده از این شاخصها الزم است نسبت چولگی به خطای استاندارد چولگی
و نسبت کشيدگی به خطای استاندارد کشيدگی بين  2و  -2باشد .این مقادیر برای متغيرهای سبک
اطالعاتی ،هنجاری ،سردرگمی وهویت (کلی) (=0/43چولگی=-0/115 ،کشيدگی)=-0/01( ،چولگی،
=-1/76کشيدگی)=1/91( ،چولگی=0/10 ،کشيدگی) و (=1/09نسبت در چولگی=1/67 ،نسبت در
کشيدگی) و برای رفتار شهروندی سازمانی (=-0/01چولگی=-/59 ،کشيدگی) بهدست آمد .عالوه-
براین ،تجزیهوتحليل دادهها در دو سطح آمار توصيفی شامل :ميانگين و انحراف استاندارد و آمار
استنباطی شامل :ضریب همبستگی انجام شد .جهت طراحی مدل نيز از روش مدلسازی معادالت
ساختاری 2توسط نرمافزار آموس 3استفاده شد .
نتایج
جدول شماره یک روابط بين متغيرهای پژوهش را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
سبک هویتی با رفتار شهروندی سازمانی باشگاه ،رابطۀ مثبت و معناداری دارد ( .)P<0/05بين
سبک هویتی هنجاری و سبک هویت اطالعاتی و رفتار شهروندی کارکنان نيز ارتباط مثبت و
معناداری مشاهده میشود  .درمقابل ،بين سبک هویتی اجتناب با رفتار شهروندی ،رابطۀ منفی و
معناداری وجود دارد (.)P<0/05

1. Groth
2 . Structural Equation Modeling
3. AMOS
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جدول 1ـ میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریکس همبستگی متغیرهای پژوهش
انحراف

هویت

هویت

هویت

سبك هویتی

رفتار

استاندارد

اطالعاتی

هنجاری

سرگمی

(كلی)

شهروندی

1

* 0/73

* 0/79

* 0/71

* 0/76

1

* 0/75

* 0/76

* 0/ 73

1

* 0/76

*-0/66

1

* 0/71

متغییرها

میانگین

هویت
اطالعاتی

2/09

1/34

هویت هنجاری

2/35

1/23

3/34

1/13

3/19

1/56

3/49

1/76

هویت
سردرگمی
سبک هویتی
(کلی)
رفتار
شهروندی

1

*()P<0/05

بيشتر دانشمندان در ارتباط با نسبت کای اسکوار به درجۀ آزادی ) ،(df ̸ χ2مقادیر بين دو تا سه را
قابلقبول میدانند .بااینحال ،دیدگاهها در اینباره متفاوت است؛ برایمثال ،شوماخر و لومکس
1مقادیر بين یک تا پنج را قابلقبول میدانند (هنری .)91 ،1390 ،این نسبت در پژوهش حاضر
معادل ( )2/13بهدست آمد.
درمورد شاخصهای درمورد مقدار شاخصهای نيکویی برازش( ،)GFIنيکویی برازش تعدیل شده
( ،)AGFIبرازش هنجار شده ( )NFIو شاخص برازش تطبيقی ( )CFIنيز گفته شده است که هرچه
ميزان این شاخصها به عدد یک نزدیکتر باشد ،مدل از برازش مطلوبتری برخوردار است .بنتلر و
بونت ،2مقادیر برابر و باالی  0/9را بهعنوان شاخصی خوب برای برازندگی مدلهای نظری توصيه
کردهاند .در این پژوهش ،این مقادیر برای شاخصهای ) NFI ،AGFI ، GFIو  (CFIبهترتيب (،)0/97
( )0/95( ،)0/93و ( )0/91بهدست آمد.
عالوهبراین ،شاخص ریشه ميانگين مربعات خطاهای تخمين ( )RMSEAبراساس خطاهای مدل
ساخته شده است و معياری برای بدبودن مدل میباشد .برخی از اندیشمندان بر این عقيده هستند
که مقدار این شاخص میبایست کمتر از ( )0/05باشد و برخی دیگر نيز ميزان کمتر از ( )0/08را
مناسب دانستهاند (هنری .)91 ،1390 ،در پژوهش حاضر ،مقدار این شاخص ( )0/047بهدست آمد.

1. Schumakher & Lomex
2. Bentler & Bonet
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با درنظرگرفتن این موارد و با توجه به مقادیر نمایشدادهشده در جدول شماره دو مشخص میشود
که مدل ارائهشده بهطور مطلوبی برازش شده است.
جدول 2ـ شاخصهای نیکویی برازش برای مدل پژوهش
شاخص

مدل پژوهش

کای دو

155/71

درجه ازادی

73

کای دوبه درجه ازادی

2/03

نيکویی برازش

0/97

تعدیل شده

0/93

هنجار شده

0/95

تطبيقی

0/91

خطای برآورد

0/047

شکل 1ـ مدل کلی پژوهش در شرایط تخمین استاندارد

همانطور که شکل شماره یک نشان میدهد ،بين انواع سبک هویت ،سبک اطالعاتی با ضریب بتای
( )0/24قویترین پيشبين برای رفتار شهروندی سازمانی در بين کارکنان میباشد .همچنين ،سبک
هنجاری و سبک اجتناب با ضریب بتای ( )0/19و ( )0/09پيشبينیکنندههای خوبی برای رفتار
شهروندی کارکنان میباشند.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بين سبک اطالعاتی و هنجاری با رفتار شهروندی ،رابطۀ مستقيم
و معناداری وجود دارد ،اما ارتباط آن با سبک هویت اجتنابی ،معکوس و معنادار میباشد؛ بدینمعنی
که با افزایش سبک هویت اطالعاتی و هنجاری ،بروز رفتار شهروندی در کارکنان افزایش مییابد و با
افزایش سبک هویت اجتنابی ،شکلگيری رفتار شهروندی در کارکنان کاهش پيدا میکند.
خسروشاهی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان "انواع سبکهای هویتی و رابطۀ آن با معنای
زندگی" نشان دادند که سبک هویت اطالعاتی و هنجاری با معنای زندگی و رضایتمندی رابطۀ
مستقيمی دارند .آریانی ( )2014نيز در پزوهشی با عنوان "رابطۀ شخصيت ،رضایت از شغل ،تعهد
شغلی و رفتار شهروندی سازمانی" نشان دادند که بين رضایت از شغل با شکلگيری رفتار شهروندی
سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه پژوهشهای محدودی دراینزمينه
انجام شده است ،برای نتيجهگيری از چندین پژوهش مشترک استفاده شد .یافتهها نشان دادند که
انواع سبکهای هویتی (سبک اطالعاتی و سبک هنجاری) منجر به رضایتمندی کارکنان میشوند
که این امر با نتایج پژوهش دوریز ( ،)2006خسروشاهی و همکاران ( )1391و شکری و همکاران
( )1380همسو میباشد .همچنين ،رضایتمندی کارکنان نيز منجر به بروز رفتار شهروندی کارکنان
میشود که این یافته با نتایج آریانی ( )2014همخوانی دارد .با توجه به پژوهشهای انجامگرفته
میتوان گفت که سبکهای اطالعاتی و هنجاری باعث رضایتمندی کارکنان میشوند و رضایت
کارکنان نيز عاملی است که منجر به شکلگيری رفتار شهروندی در کارکنان سازمان میشود.
درحقيقت ،افراد دارای سبک هویت اطالعاتی ،موفقيت بيشتری دارند ،بازخورد مثبتی از محيط
سازمانی دریافت میکنند و با تعمق دربارۀ خود ،تالشهای مقابلهای مسألهمدار ،احساس نياز به
شناخت ،تصميمگيری هدفمند ،وظيفهشناسی و احساس هدفمندی در زندگی دارند و نسبت به کار
خود احساس رضایت بيشتری میکنند .این افراد در مواجهه با موضوعات مربوط به هویت ،سنجيده
عمل کرده و تالش ذهنی زیادی را از خود نشان میدهند ،بهصورت هدفمند به جستجو و ارزیابی
مبادرت میورزند و نسبت به اطالعات مربوط به خود ،اعتماد و اطمينان الزم را نشان میدهند .از-
سویدیگر ،افراد با سبک هویت هنجاری از طریق درونیکردن ارزشها و باورهای دیگران و بهدليل
فقدان استفاده از خودارزیابیهای سنجيده ،با موضوعات مربوط به هویت بهصورت خودکار مواجه
میشوند .مطالعات نشان میدهند که افراد هنجاری ،وظيفهشناس و سازگار هستند ،احساس جهت-
گيری آشکاری را از خود نشان میدهند و احساس مثبتی از رضایت کاری دارند؛ بنابراین ،افراد با
سبک هویت اطالعاتی و هنجاری ،تعهدات و قراردادهای فردی قویتری را نشان میدهند و از
رضایتمندی بيشتری نسبت به شغل خود برخوردار هستند که این رضایتمندی با توجه به موارد
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باال ،منجر به شکلگيری رفتار شهروندی میشود .با توجه به اینکه افراد دارای سبک هویت اجتنابی
از توجه به مسائل و موضوعات فردی پرهيز میکنند و از تصميمگيری سرباز میزنند (تا درخواست-
های پيرامونی ،رفتار آنها را هدایت کند) ،دور از انتظار نيست که این افراد توانایی بيان روشن،
مستقيم و شایستۀ خود بهمنظور شناخت نقاط قوت و محدودیتهای خود را ندارند؛ بههميندليل،
این افراد شخصيت یکپارچهای ندارند و نسبت به شغل خود رضایت کمتری را احساس میکنند .در-
نتيجه ،رفتار شهروندی در این کارکنان بروز نمیکند.
با توجه به نتایج بهدستآمده پيشنهاد میشود مدیران سازمانها در شناخت هرچه بيشتر و بهتر
افراد با سبک هویتی خاص کوشا باشند تا با استخدام افراد با سبکهای اطالعاتی و هنجارپذیری ،در
پی شکلگيری رفتار شهروندی در کارکنان باشند و از مزایای آن نهایت استفاده را ببرند .یکی از
مهمترین مزایای ایجاد رفتار شهروندی ،کاهش هزینههای پرسنلی برای سازمان مربوطه است؛ زیرا،
با شکلگيری و بروز این نوع رفتار ،کارکنان بدون دریافت پاداش مادی و حقوق اضافی ،ساعات
بيشتری را برای رفع نيازهای اربابرجوعان و کارهای سازمان صرف میکنند و سازمان را از استخدام
نيروهای پارهوقت بهمنظور انجام کارهای باقیمانده (که هزینههای اضافی را برای سازمان بههمراه
دارد) بینياز میسازند .از دیگر مزایای بروز رفتار شهروندی کارکنان ،کاهش تضاد و تعارض ميان
کارکنان همکار است؛ زیرا ،حقوق و پاداش برای اضافهکاری پرداخت نمیشود و اضافهکاری در ازای
رضایت درونی و بهمنظور ارتقای سازمان در کنار سازمانهای رقيب انجام میگيرد .درنتيجه،
کارکنان برای دریافت پاداش اضافه با هم اختالفنظر پيدا نمیکنند .همچنين ،ازآنجاکه کارکنان
کار را برای ارتقای سازمان انجام میدهند و نه برای کسب قدرت و مقام (تقدم منافع گروهی بر
منافع فردی) ،جابهجایی هدف شکل نمیگيرد و درنتيجه ،سازمان درراستای اهداف برنامهریزیشده
حرکت میکند؛ لذا ،با توجه به موارد فوق ،لزوم استخدام افرادی که از نظر هویت وجودی متناسب با
سازمان مربوطه هستند اهميت پيدا میکند .افرادی که دارای هویت اطالعاتی و هنجاری هستند،
سریعتر میتوانند با سازمان انس بگيرند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجيح دهند و بهدنبال
اهداف سازمان باشند.
آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش می دانستیم :پژوهش هایی در زمينه نقش سبک های
هویتی در ميان کارمندان و ایجاد رضایتمندی از طریق شناسایی سبک های مختلف هویتی کارکنان
انجام گرفته و نتایج بدست آمده حاکی از این واقعيت است که سبک هویتی کارکنان نقش انکار
ناپذیری در ایجاد ارتباط با کارکنان و در نهایت پياده سازی برنامه های فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی
و اقتصادی با هدف تعامل بيشتر با کارکنان و کسب رضایت آنان که این امر در نهایت منجر به سود
آوری سازمان خواهد بود.
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 در این پژوهش که به:آنچه که مقاله حاضر به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است
صورت تخصصی در زمينه ورزش و کارمندان کميته ملی المپيک و پاراالمپبک انجام گرفته یک گام
 عالوه بر پياده سازی اهداف کالن که در باال به آن اشاره شد؛ با ایجاد و،به جلو برداشته شده
 کارمندانی که دارای سبک هویتی یکسان با محيط،شناسایی سبک های هویتی از سوی سازمان ها
 یه کار گرفته می شوند تا از این طریق کارکنان با شکل گيری،درونی سازمان ها می باشند
رفتارشهروندی خود را عضوی از سازمان دانسته و موفقيت و شکست سازمان تاثير مستقيم در رفتار
. بدین منظور کارکنان تمام تالش خود را برای موفقيت سازمان به کار می گيرند.آنان دارد
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Abstract
This study aimed investigate the role of identity style in shaping the organiznal
citizenship behavior of the Olympic and Paralympic Academy staff of Iran. Method
research was descriptive - correlational. The statistical population staff of the Academy
and NOC form their number was 95. Research sample, the total number was chosen
according to the returned questionnaires, 79 questionnaires were used for data analysis
For gathering data, two main questionnaires utilized: Berzonesky (1992) identity style
questionnaire, and Groth (2005) OCB questionnaire that The validity of questionnaires
determined by experts and Their reliabilities were test by using Cronbach’s alpha
coefficient and they were respectively 0.81 and 0.79 for identity style and OCB
questionnaires. The SEM utilized for analyzing data. In examining relationships between
variables, the output of the software AMOS 20 was representing the structural model fit.
It has been shows the appropriate SEM. In other words, the Observed data were similar
to study design. The results showed that there was a significant positive relationship
between the identity Style with OCB Also, Information style were with predicts a
stronger, norm style and avoidance style for OCB.
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