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 چکیده

شهروندی کارکنان آکادمی المپیک و  گیری رفتارهای هویتی در شکلبررسی نقش سبک ،پژوهش حاضراز هدف 

هدف  لحاظ، بهبراینعالوه .است بستگیهممطالعات از نوع و  بوده ، توصیفیاین پژوهش. روش باشدمیپاراالمپیک ایران 

 نفر 95 به تعداد المپیک ملی ۀکمیت و آکادمی کارکنان را پژوهش این آماری ۀ. جامعباشدمیکاربردی  هاینیز از پژوهش

 نامهپرسش 79 ،برگشتی هاینامهپرسش به توجه با و گردید انتخاب شمارکل شکلبهنیز پژوهش  ۀنمون. دادند تشکیل

میزان بهشده های مشاهدهدیگر، دادهعبارتدر بررسی روابط بین متغیرها. به. گرفت قرار آماری تحلیلوتجزیه دمور

-قویاطالعاتی سبک  سبک هویت، انواع بین در نتایج بیانگر این هستند که باشند.میزیادی منطبق بر مدل پژوهش 

 سبک هنجاری و سبک اجتناب ،همچنین. باشدمی کارکنان بین در شهروندی سازمانی رفتار برای کنندهبینیپیش ترین

های از میان سبکتوان گفت که طورکلی، می. بهدنباششهروندی کارکنان می رفتار برای خوبی هایکنندهبینیپیشنیز 

 شهروندی کارکنان دارد. گیری رفتارهویتی، سبک اطالعاتی بیشترین نقش را در شکل
 

  سازی معادالت ساختاری، کارکنانشهروندی، مدل یتی، رفتارسبک هو :کلیدی واژگان
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 مقدمه

است که آیا آفرینش  . پرسش اساسی اینباشدمیهای بزرگ ذهن انسان، خود انسان یکی از مشغله

فرانکل، ) ؟بودن انسان معنایی وجود داردخلق و و برای  باشدمیدار شده و جهتانسان، هدایت

داربودن هدفها به آن تمامکه است  زندگی، معانی مختلفی ذکر شده و مفهوم ابرای معن (1375

بخشی که در لذت ۀیابی به معنی تجربزندگی را دست معنای 1فرانکل ،وجوداینبا .دناشاره دار زندگی

واسته دادن به نيازها و خکند و اهميتعنوان می بيندتنها خود، بلکه دیگران را نيز زیبا میآن فرد نه

ای است که اهميت . داشتن معنا در زندگی مسألهداندمی شکوفاییاین خود ۀثمر را های دیگران

ها نيز با توجه به مسائل و مشکالت خاص این دوره اهميت بيشتری پيدا فراوانی دارد و در سازمان

از متغيرهایی  سبک هویتی فرد یکی ،ميانایندر .گذاردکرده و بر سبک زندگی کارکنان تأثير می

نگری فرد به زندگی داشته مثبت نقشی مهمی را درتواند است که بر معنای زندگی تأثير دارد و می

یکی از تکاليف مهم تحولی انسان، روند کار آسانی نيست.  2تعریفی جامع و دقيق از هویت ۀباشد. ارائ

جنبۀ  ،دارد. هویت یستقيمگيری هویت است و تکوین هویت موفق با معنای زندگی ارتباط مشکل

شود و احساس تداوم و با گذشتۀ خود مرتبط می کمک آن اب فرد اساسی و درونی است که

 :شاملکه درونی دادن یک خودسازمان" :هویت عبارت است از ،3کند. به اعتقاد مارسيایکپارچگی می

نتيجۀ یک حقيقت، درکه  است فردی ۀها و تاریخچساخت سيستم باورها، آرزوها، عقاید، مهارت

  (.148بهادری خسروشاهی و عليلو، )باشد میبحران 

نيز 5 برد. گيليگانکار میداند که فرد برای تعریف خود بهای از معانی میهویت را مجموعه 4برک

برک، )شود شامل میداند که شناخت و عاطفه را با هم یک فرایند کلی میگيری هویت را شکل

-هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد بر ،6برزونسکی و کاک به اعتقاد(. 2002

ساخته برای حل مسائل شخصی های خودیندهای شناختی و اجتماعی و نظریهاحسب استفاده از فر

های پردازش ها، راهها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبکها، در استفاده از سبکگيریو تصمصم

(. در سبک 2005ک، برزونسکی و کا)شود میبا مشکالت ناشی از بحران هویت  اطالعات و مقابله

ناپذیر پذیرد. افراد دارای این سبک، انعطافهای مراجع قدرت را میفرد ارزش ،هویت هنجاری

شود. در سبک هویت کاری و آموزشی مشخصی دارند که از بيرون کنترل می اهداف هستند و
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با تعلل و  از افراد، این گروه .دهدهای موقعيتی واکنش نشان میواستسردرگم، فرد همواره به درخ

در سبک همچنين شوند. گيری برای مسائل شخصی و هویتی مشخص میدرنگ زیاد در تصميم

و نسبت  بوده شکاک ،خودمربوط به ، دربارۀ مفاهيم باشدمیاطالعات  یجستجودر اطالعاتی، فرد 

گيری اقدام و ارزیابی اطالعات، قبل از تصميمو به پردازش  استده های مربوط به خود گشابه آگاهی

شناسایی نوع سبک هویتی که از اهداف  ،(. با توجه به این موضوع91، 1992برزونسکی، ) کندمی

-شکل، نهایتمندی و درکند، منجر به تطابق بهتر کارکنان با سازمان، رضایتسازمان پيروی می

 انی خواهد شد. شهروندی سازم گيری رفتار

 مينأت منظوربه کارکنان گذشتگیخوداز به تمایل و ایثارگرانه اقدامات و افعال ،شهروندی رفتار

 طلبدمی را کارکنانی ،امروزی کاروکسب رقابتی هایمحيط. کندمی تبيين را دیگران رفاه و آسایش

 همکاران، به کمک و همياری گسترش به تمایل کارکنان که شکلدینب ؛باشند خوبی شهروندان که

 بسيار تعاریف 1سازمانی شهروندی رفتار مورددر. دهند بروز خود از را انرجوعارباب و فرمایان کار

. وی معتقد است است گرفته تأنشاز این مفهوم  2اورگان تعریف از که همگی دارد وجود محدودی

 افزایش در که است وظيفهفرا و ریاختيا فرد،بهمنحصر رفتاری ،سازمانی شهروندی رفتار"که: 

 پاداش سسيستم ۀوسيلبه مستقيمغير و مستقيم صورتبه و باشدمی ثرؤم سازمان اثربخش عملکرد

 را سازمانی شهروندی رفتارنيز  رگانوا (.653، 1983اورگان، ) شودنمی سازماندهی سازمان رسمی

 شغل در نظر گرفته شوند از بخشی عنوانبه به اجبار توانندنمی که اختياری هایرفتار عنوانبه

 اجرای عدم صورتدر کارمندان که دارد این بر داللت تعریف (. این1988اورگان، )کند می تعریف

 شغل شرح از بخشی رسمی طوربه رفتارها این ،زیرا ؛شوند تنبيه توانندنمی رفتار شهروندی سازمانی

  (.89، 2008راب، ) باشدنمی هاآن

که عبارت  دارد کيدأت اصلی ویژگی سه بر سازمانی شهروندی رفتار تعریف در 3کوهنبراین، عالوه

 تعيين پيش از ۀوظيف یک نه معنی کهبدین) باشد داوطلبانه باید شهروندی رفتار :کهاین هستند از

 و دشته باشدا سازمانی ۀجنب رفتار این مزایای، (فرد رسمی وظایف از بخشی نه و باشد شده

 ارزیابی و اداره شناسایی، دنبالبه سازمانی شهروندی رفتار ساختار دیگر،عبارتبه.  چندوجهی باشد

 رفتارهای این با و کنندمی فعاليت سازمان در که است کارکنانی فیوظا و نقش از فراتر رفتارهای

  (.278، 2007کوهن، یابد)می بهبود نيز سازمانی اثربخشی ها،نآ
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 وظایف از بخشی که اختياری و داوطلبانه هایرفتار عنوانبه شهروندی رفتار ،1کورکماز یفتعر رببنا

 (.2007کورکماز، ) شودمی تعریف بخشند،می بهبود را سازمان ثرؤم عملکرد اما نيستند، فرد رسمی

 و هیخسروشاپژوهش  توان بههای هویتی میسبکۀ زمينگرفته درهای انجاماز پژوهشبراین، عالوه

 نها در ایآن .اشاره کرد "زندگی معنای با آن ۀرابط و هویتی هایسبک انواع" عنوان با همکاران

 و زندگی معنای با ، ارتباط مستقيمیهنجاری و اطالعاتی هویت سبک که دادند نشان مطالعه

ادند دیگری نشان د پژوهشدر نيز  شکری و همکاران(. 1391خسروشاهی و همکاران، دارد) رضایت

با  دارد، اما ارتباط آنبا سبک هویت اطالعاتی ارتباط مثبت و معناداری  ،که معنا و هدف در زندگی

دوریز و همچنين، (. 1380شکری و همکاران، )باشد میمعنادار و منفی ، سبک هویت سردرگمی

گيری های هویتی در شکلهای فردی و سبکدر پژوهشی گزارش کردند که دیدگاه 2سوئنز

دوریز و (. 47، 2006، دوریز و سوئنزسزایی دارد)هيت و معنادهی به زندگی افراد تأثير بشخص

 ی دارد، اما ارتباط آنمثبت ۀرابط ،گرایانه با هویت اطالعاتیزندگی هدف که نشان دادندنيز  همکاران

بروزنسکی و  براین،عالوه(. 2008، دوریز و همکاران)باشد میمنفی واقعی و سردرگم با هویت غير

مختاری کمتری نسبت به سبک خود ،که افراد با سبک هویت سردرگم عنوان کردند( 2005کاک )

نفس پایين، با عزت شکل مثبتیبه سبک هویتی سردرگم ،واقعهویت اطالعاتی و هنجاری دارند. در

بيشتر از سبک، و افراد دارای این و  باشدمیرنجوری باال در ارتباط و روان های افسردگیواکنش

سالمت  لذا، ؛شوندهای عاطفی میپریشی و بيماریهای هویتی دچار افسردگی، روانسایر سبک

 ۀرابط"با عنوان پژوهشی  درنيز ( 2014) 3آریانی(. 2005بروزنسکی و کاک ) عمومی پایينی دارند

ين رضایت از که ب نشان داد "شهروندی سازمانی شخصيت، رضایت از شغل، تعهد شغلی و رفتار

  .(2014، آریانی) داردوجود  یمثبت و معنادار ۀرابط ،شهروندی سازمانی گيری رفتارشغل با شکل

سازنده در مستقيمی با برقراری تعامل سازنده یا غير ۀکه نوع سبک هویتی افراد رابطبا توجه به این

ها برای گزینش سازمان ، بههای هویتیشناخت افراد با انواع سبکاز طرفی محيط کاری دارد و 

تعامل  است، کمک می کند که این امر منجر به نياز سازمانافرادی که دارای سبک هویتی مورد

 .کارکنان خواهد شد مندیرضایت منجر به ،نهایتدرن با یکدیگر و با ارباب رجوع شده وبهتر کارکنا

 از طریقهای هویتی یک از سبکامکه کد باشيممی گویی به این سؤالپاسخدنبال به در این پژوهش

  ؟شهروندی کارکنان خواهد شد گيری رفتارمنجر به شکل ،مندیایجاد رضایت
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 پژوهش شناسیروش

 آماری ۀجامع. باشدمی کاربردیبستگی و هممطالعات و از نوع  بوده توصيفی ،حاضر پژوهش روش

ذکر است که شایان. دادند تشکيل فرن 95به تعداد  المپيک ملی ۀکميت و آکادمی کارکنان راآن 

 نامهپرسش 79 ،برگشتی هاینامهپرسش به توجه با و ردیدگ انتخاب شمارکلشکل ۀ پژوهش بهنمون

سبک هویت  ۀنامپرسش دو از اطالعات آوریجمع برای. گرفت قرار آماری تحليلوتجزیه مورد

ای )پنج گزینه (0052) 1گروث ۀنامشپرس اساسبر شهروندی سازمانی رفتار و( 1992) برزونسکی

 به اوليه نامۀپرسش نامه،پرسش روایی از اطمينان همچنين، جهت. شد استفادهدر مقياس ليکرت( 

 نهایی نامۀپرسش ها،آن نظرات بندیجمع با و شد ارائه ورزشی مدیریت ۀرشت اساتيد از تن 10

( 79/0)( و 81/0) ترتيببه کرونباخ آلفای ضریب از استفاده بانيز  هانامهپرسش پایایی. گردید تنظيم

بررسی  جهت. شد بررسی کشيدگی و چولگی مقادیر با نيز هاداده بودنطبيعی فرض. آمد دستبه

 چولگی استاندارد خطای به چولگی نسبت است الزم هاشاخص این از استفاده با هاداده بودنطبيعی

سبک  متغيرهای برای مقادیر این. باشد -2 و 2 بين دگیکشي استاندارد خطای به کشيدگی نسبت و

 چولگی،=-01/0) ،(کشيدگی=-115/0 چولگی،=43/0) وهویت )کلی( سردرگمی هنجاری، اطالعاتی،

 در نسبت=67/1 چولگی، در نسبت=09/1) و( کشيدگی=10/0 چولگی،=91/1) ،(کشيدگی=-76/1

-عالوه. آمد دستبه( کشيدگی=-/59 چولگی،=-01/0) شهروندی سازمانی رفتاربرای  و( کشيدگی

 آمار ميانگين و انحراف استاندارد و :در دو سطح آمار توصيفی شامل هاداده تحليلوتجزیهبراین، 

 معادالت سازیمدل روش از نيز مدل طراحی جهت انجام شد. بستگیهم ضریب :شامل استنباطی

  .شد هاستفاد 3آموس افزارنرم توسط 2ساختاری
 

 نتایج

شود، مشاهده میطور که دهد. همانروابط بين متغيرهای پژوهش را نشان می شماره یک جدول

بين (. >05/0P)، رابطۀ مثبت و معناداری دارد باشگاه دی سازمانیسبک هویتی با رفتار شهرون

مثبت و کارکنان نيز ارتباط دی سبک هویتی هنجاری و سبک هویت اطالعاتی و رفتار شهرون

. درمقابل، بين سبک هویتی اجتناب با رفتار شهروندی، رابطۀ منفی و شودمعناداری مشاهده می

 (.>05/0P) معناداری وجود دارد
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 پژوهش متغیرهای بستگیهم ماتریکس و استاندارد انحراف میانگین، ـ1 جدول

 میانگین متغییرها
 انحراف

  استاندارد

هویت 

 اطالعاتی

هویت 

 هنجاری

هویت 

 سرگمی

سبك هویتی 

 )كلی(

رفتار 

 شهروندی

هویت 

 اطالعاتی
09/2 34/1 1  *73/0  *79/0  *71/0  *76/0 

 23/1 35/2 هویت هنجاری
 

1  *75/0  *76/0  *73 /0 

هویت 

 سردرگمی
34/3 13/1     1  *76/0 *66/0- 

سبک هویتی 

 )کلی(
19/3 56/1 

   
1  *71/0 

رفتار 

 شهروندی
49/3 76/1         1 

   *(05/0<P) 
 

 را سه تا دو بين ، مقادیر (df ̸ χ2)آزادی درجۀ به اسکوار کای نسبتدر ارتباط با  دانشمندان بيشتر

 لومکس و شوماخر مثال،است؛ برای متفاوت بارهاین در هادیدگاه حال،اینبا دانند.می قبولقابل
این نسبت در پژوهش حاضر (. 91، 9013هنری، ) دانندمی قبولقابل را پنج تا یک بين مقادیر1

 آمد. دستبه (13/2)معادل 

شده  یلبرازش تعد يکویین (،GFI)برازش يکویین یهامورد مقدار شاخصدر هایشاخص مورددر

(AGFI( برازش هنجار شده ،)NFIو شاخص برازش تطب )يقی (CFI) هرچه که شده است نيز گفته 

 و بنتلر. است برخوردار تریمطلوب برازش از مدل باشد، رتنزدیک یک عدد به هاشاخص ميزان این

 توصيه نظری هایمدل برازندگی برای خوب شاخصی عنوانبه را 9/0 باالی و برابر مقادیر ،2بونت

(، 97/0) ترتيببه CFI) و GFI) ،AGFI ، NFI هایشاخص برای مقادیر این پژوهش، این در .اندکرده

 آمد. دستبه( 91/0)و ( 95/0)(، 93/0)

 مدل خطاهای ( براساسRMSEAين )تخم یمربعات خطاها يانگينم یشهربراین، شاخص عالوه

 هستند عقيده این بر اندیشمندان از برخی باشد.می مدل بودنبد برای معياری است و شده ساخته

 را( 08/0) از کمتر ميزان دیگر نيز برخی و باشد( 05/0)از  کمتر بایستمی شاخص این که مقدار

 .آمد دستبه (047/0)مقدار این شاخص  پژوهش حاضر، در(. 91، 1390هنری، ) انددانسته مناسب

                                                           
1. Schumakher & Lomex 
 

2. Bentler & Bonet 
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 شودمشخص می جدول شماره دو در شدهدادهنمایش مقادیر به توجه با و موارد این گرفتننظردر با

 .است شده برازش مطلوبی طوربه شدهارائه مدل که

 

 کویی برازش برای مدل پژوهشهای نیشاخص ـ2جدول 

 مدل پژوهش شاخص

71/155 کای دو  

 73 درجه ازادی

03/2 کای دوبه درجه ازادی  

97/0 نيکویی برازش  

93/0 تعدیل شده  

95/0 هنجار شده  

91/0 تطبيقی  

047/0 خطای برآورد  
 

 

 استاندارد تخمین شرایط در پژوهش مدل کلیـ 1 شکل
 

 بتای ضریب با سبک اطالعاتی سبک هویت، انواع بين ،دهدمی نشان کشماره ی شکل که طورهمان

سبک  ،همچنين. باشدمی کارکنان بين در شهروندی سازمانی رفتار برای بينپيش ترینقوی( 24/0)

 رفتار برای خوبی هایکنندهبينیپيش( 09/0) و( 19/0) بتای ضریب با هنجاری و سبک اجتناب

 د.نباشمیشهروندی کارکنان 
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 گیریبحث و نتیجه
مستقيم  ۀرابط ،شهروندی بين سبک اطالعاتی و هنجاری با رفتار که نتایج پژوهش حاضر نشان داد

معنی بدین باشد؛میمعکوس و معنادار  ،با سبک هویت اجتنابی ی وجود دارد، اما ارتباط آنو معنادار

با  یابد وشهروندی در کارکنان افزایش می فتاربا افزایش سبک هویت اطالعاتی و هنجاری، بروز ر که

کند. شهروندی در کارکنان کاهش پيدا می گيری رفتارافزایش سبک هویت اجتنابی، شکل

آن با معنای  ۀهای هویتی و رابطانواع سبک"با عنوان  پژوهشی( در 1391خسروشاهی و همکاران )

 ۀرابط مندیبا معنای زندگی و رضایتنشان دادند که سبک هویت اطالعاتی و هنجاری  "زندگی

 تعهد شغل، از رضایت شخصيت، ۀرابط" عنوان با پزوهشی در نيز (2014آریانی ). دندار یمستقيم

 شهروندی رفتار گيریشکل با شغل از رضایت بين که ددادن نشان "سازمانی شهروندی رفتار و شغلی

زمينه اینمحدودی در هایپژوهش کهه ایندارد. با توجه ب وجود یمعنادار و مثبت ۀرابط سازمانی

 ها نشان دادند کهیافتهمشترک استفاده شد.  پژوهشگيری از چندین است، برای نتيجه انجام شده

شوند مندی کارکنان میسبک هنجاری( منجر به رضایت و های هویتی )سبک اطالعاتیانواع سبک

 و شکری و همکاران (1391) اهی و همکارانش(، خسرو2006دوریز ) با نتایج پژوهش امرکه این 

شهروندی کارکنان  منجر به بروز رفتار نيز مندی کارکنانرضایت ،. همچنينباشدمی سو( هم1380)

گرفته های انجامپژوهشبا توجه به . مخوانی دارد( ه2014آریانی ) با نتایج یافته شود که اینمی

د و رضایت نشومندی کارکنان میرضایت باعثاری های اطالعاتی و هنجکه سبک گفتتوان می

شود. شهروندی در کارکنان سازمان می گيری رفتارعاملی است که منجر به شکلنيز کارکنان 

بازخورد مثبتی از محيط  رند،موفقيت بيشتری دا ،افراد دارای سبک هویت اطالعاتی حقيقت،در

مدار، احساس نياز به ای مسألههای مقابلهتالشبا تعمق دربارۀ خود، کنند و سازمانی دریافت می

کار نسبت به و  رندمندی در زندگی داشناسی و احساس هدفگيری هدفمند، وظيفهشناخت، تصميم

. این افراد در مواجهه با موضوعات مربوط به هویت، سنجيده کنندمیرضایت بيشتری احساس خود 

به جستجو و ارزیابی  صورت هدفمندبه ،دهندمی نشانرا از خود عمل کرده و تالش ذهنی زیادی 

-دهند. ازاعتماد و اطمينان الزم را نشان می ،اطالعات مربوط به خود بهو نسبت  ورزندمیمبادرت 

دليل ها و باورهای دیگران و بهکردن ارزشدرونی از طریق افراد با سبک هویت هنجاری دیگر،سوی

صورت خودکار مواجه با موضوعات مربوط به هویت به ،سنجيدههای ارزیابیفقدان استفاده از خود

-شناس و سازگار هستند، احساس جهتدهند که افراد هنجاری، وظيفهشوند. مطالعات نشان میمی

افراد با  ،بنابراین ؛دهند و احساس مثبتی از رضایت کاری دارنداز خود نشان می را گيری آشکاری

از و  دهندمینشان  را تریعهدات و قراردادهای فردی قویت ،سبک هویت اطالعاتی و هنجاری

مندی با توجه به موارد ند که این رضایتهست شغل خود برخوردار نسبت بهمندی بيشتری رضایت
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که افراد دارای سبک هویت اجتنابی . با توجه به اینشودشهروندی می گيری رفتارمنجر به شکل ،باال

-درخواستتا )زنند گيری سرباز میکنند و از تصميمفردی پرهيز می از توجه به مسائل و موضوعات

دور از انتظار نيست که این افراد توانایی بيان روشن،  (،ها را هدایت کندرفتار آن ،های پيرامونی

 دليل،همينبه ؛ندارندهای خود را نقاط قوت و محدودیتشناخت  منظورهمستقيم و شایستۀ خود ب

-در کنند.را احساس میشغل خود رضایت کمتری  و نسبت به دنندار ایيت یکپارچهشخصاین افراد 

   .کندشهروندی در این کارکنان بروز نمی رفتار ،نتيجه

چه بيشتر و بهتر هردر شناخت ها شود مدیران سازمانآمده پيشنهاد میدستهبا توجه به نتایج ب

 در ،های اطالعاتی و هنجارپذیریخدام افراد با سبکافراد با سبک هویتی خاص کوشا باشند تا با است

. یکی از برندنهایت استفاده را ب از مزایای آن ودر کارکنان باشند  شهروندی گيری رفتارشکل پی

 زیرا،های پرسنلی برای سازمان مربوطه است؛ شهروندی، کاهش هزینه ترین مزایای ایجاد رفتارمهم

ساعات  ،کارکنان بدون دریافت پاداش مادی و حقوق اضافی ،ارگيری و بروز این نوع رفتبا شکل

سازمان را از استخدام کنند و و کارهای سازمان صرف می انرجوعبيشتری را برای رفع نيازهای ارباب

همراه بهبرای سازمان را اضافی  هایهزینهکه )مانده منظور انجام کارهای باقیوقت بهنيروهای پاره

کاهش تضاد و تعارض ميان  ،شهروندی کارکنان از دیگر مزایای بروز رفتار. سازندمینياز دارد( بی

کاری در ازای و اضافه شودپرداخت نمیکاری حقوق و پاداش برای اضافهزیرا،  ؛کارکنان همکار است

 ،نتيجهدر .گيردهای رقيب انجام میمنظور ارتقای سازمان در کنار سازمانرضایت درونی و به

 کارکنان جاکهازآن ،کنند. همچنيننظر پيدا نمیکنان برای دریافت پاداش اضافه با هم اختالفکار

نه برای کسب قدرت و مقام )تقدم منافع گروهی بر  و دهندکار را برای ارتقای سازمان انجام می

شده ریزیراستای اهداف برنامهسازمان در ،نتيجهگيرد و درجایی هدف شکل نمیهمنافع فردی(، جاب

لزوم استخدام افرادی که از نظر هویت وجودی متناسب با  ،با توجه به موارد فوق ؛ لذا،کندحرکت می

کند. افرادی که دارای هویت اطالعاتی و هنجاری هستند، اهميت پيدا می هستندسازمان مربوطه 

دنبال و به هندترجيح دو منافع سازمان را بر منافع خود  بگيرند انستوانند با سازمان تر میسریع

  اهداف سازمان باشند.

 سبک های نقش ينهدر زم هایی : پژوهشی دانستیمآنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش م

 کارکنان یهویتشناسایی سبک های مختلف ایجاد رضایتمندی از طریق و  يان کارمنداندر مهویتی 

انکار  شنق کارکنان سبک هویتیکه  است يتواقع یناز ا یبدست آمده حاک یجانجام گرفته و نتا

 ياسیس ی،اجتماع ی،فرهنگ یبرنامه ها یساز يادهپ یتو در نها کارکنانارتباط با  یجاددر ا یریناپذ

منجر به سود  یتامر در نها ینآنان که ا یتکسب رضا تعامل بيشتر با کارکنان وبا هدف  یو اقتصاد

 سازمان خواهد بود. یآور
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که به  پژوهش یندر ا و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است: یطهح که مقاله حاضر به آنچه

گام  یک صورت تخصصی در زمينه ورزش و کارمندان کميته ملی المپيک و پاراالمپبک انجام گرفته

و  یجاداهداف کالن که در باال به آن اشاره شد؛ با ا یساز يادهبه جلو برداشته شده، عالوه بر پ

کارمندانی که دارای سبک هویتی یکسان با محيط  ها، سازماناز سوی  یهویتشناسایی سبک های 

با شکل گيری درونی سازمان ها می باشند، یه کار گرفته می شوند تا از این طریق کارکنان 

در رفتار  يممستق يرتاث سازمانو شکست  يتدانسته و موفق سازماناز  یخود را عضو رفتارشهروندی

 .يرندگ یبه کار م سازمان يتموفق یتمام تالش خود را برا کنانکارمنظور  ینآنان دارد. بد
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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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