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ABSTRACT
In today's highly competitive world,
organizations are constantly looking for
newways tomaximize theperformanceand
endeavors of their employees. Since our
societyisanIslamicsocietybasedonIslam,it
seemsnecessarytostudytheimpactofreligion
ondifferent dimensionsof life and compare
itwithotherreligions.Themaingoalofthis
study ismeta-analytical investigationof the
relationshipbetweenstrainandorganizational
citizenshipbehaviorandthemoderatingrole
of religion and individual characteristics in
thisregard.Themeta-analyticalapproachof
thisresearchidentifiesreligionasaneffective
factor in the relationship between strain
and organizational citizenship behaviors.
The statistical population of this study is all
studies published in reputable domestic and
internationaljournalsthatexaminetherelation
between strain and citizenship behavior.
Overall,morethan750effectswereidentified
and analyzed in 153 researches and the
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چکیده
کنونی،س���ازمانهاپیوس���تهدر دردنیایپررقابت
کثر جس���توجویش���یوههایجدی���دیب���رایحدا
کارکن���انخودهس���تند. رس���اندنعمک���ردوت���الش
ک���هجامعۀمای���کجامعۀاس���المیمبتنیبر ازآنجا
دینمبیناس���الماس���ت،بررس���یتأثیردینبرابعاد
مختلفزندگیونیزمقایس���هباس���ایرادیان،امری
ضروریبهنظرمیرسد.هدفاینپژوهش،بررسی
فراتحلیل���یرابطۀبی���نتنیدگیورفتارش���هروندی
س���ازمانیوتوج���هبهنق���شتعدیلکنندگ���یدینو
مش���خصاتف���ردیدرای���نرابط���هاس���ت.رویکرد
فراتحلیلیاینپژوهش،دینومش���خصاتفردی
رابهعن���وانی���کعام���لمؤث���رب���ررابط���ۀتنیدگیو
رفتارهایش���هروندیس���ازمانیراموردشناساییو
کلیۀمطالعات بررس���یقرارمیدهد.جامعۀآماری،
منتش���رش���دهدرمجالتمعتبرداخل���یوبینالمللی
کهرابطۀتنیدگیورفتارشهروندیرابررسی اس���ت
نمودهان���د.درمجم���وع،بی���شاز750ان���دازهاثردر
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153پژوهشموردشناساییوتحلیلقرارگرفتواثر
تعدیلکنندگیادیاناس���الم،مسیحیت،یهودوسایر
گرفت.نتایجنش���ان ادیانموردبررس���یوآزمونقرار
ک���هبی���نتنیدگیورفت���ارش���هروندیرابطۀ میدهد
معک���وسومعناداروجودداردون���وعدینآزمودنیها
برای���نرابطه،اثرتعدیلکنندگ���یدارد.بدینترتیب،
درادی���اناس���المومس���یحیتتأثیرمنف���یتنیدگیبر
رفتارش���هروندیضعیفترنش���اندادهش���دهاس���ت.
درحالیکهدردینیهودوسایرادیاناینتأثیرقویتر
بودهاست.همچنین،ازسایرعواملتعدیلگرمربوط
بهویژگیهایآزمودنیهاجنسیتوتجربهنیزرابطه

تنیدگیورفتارشهروندیراتحتتأثیرقراردادهاند.

کلیدواژه ه���ا:تنیدگ���ی،دی���ن،رفت���ارش���هروندی
سازمانی،فراتحلیل،متغیرتعدیلگر.

moderatingeffectofthereligionsofIslam,
Christianity, Judaism and other religions
was examined and tested. The results
show that there is a significant negative
relationshipbetween strainandcitizenship
behavior and the type of religion of the
subjectshasasignificantmoderatingeffect
onthisrelationship.Thus,inthereligionsof
IslamandChristianity,thenegativeimpact
of the stress on the citizenship behavior
wasweaker,whileintheJudaismandother
religions, this effect was more powerful.
Similarly, among other moderator factors
relatedtothecharacteristicsofthesubjects,
genderandexperiencehavealsoaffectedthe
relationshipbetween strainandcitizenship
behavior.

KEY WORDS: strain, religion,
organizationalcitizenshipbehavior,meta-
analysis,moderatingvariable.

مقدمه
کاهندۀاثربخش���یس���ازمان،هموارهموردتوجهبس���یاری »تنیدگی«،بهعنوانیکیازعواملمهم
ازمدیرانوبرنامهریزانبودهاس���ت.ازس���ویدیگر،امروزهرفتارهایش���هروندیس���ازمانیبهعنوان
یکیازمباحثنس���بتًاجدیدرفتارس���ازمانی،اهمیتفراوانییافتهاس���ت.بنابراین،تدوینبرنامهها
کارکنانوبروزرفتارهایش���هروندیس���ازمانیتاحدزیادی وتصمیمات���یب���رایافزایشرضایتمندی
توانس���تهدرکاهشتنیدگیمؤثرباش���د)کوپمن،2001(.محققان،بررس���یرابطۀتنیدگیبارفتارهای
ش���هروندییکام���رمهمبرایافزایشاثربخش���یوعملکردمیدانند)کویی���ک،1999؛بیر،جکس،
استیس���یومورای،2000(.چانگ،جانسونویانگ)2007(،معتقدندمدیرانسازمانهاتازمانیکه
کاهشاثربخشیتأییدنشود،باسرمایهگذاریدر شواهدمحکمیمبنیبروجودتنیدگیوتأثیرآنبر
برنامههایمربوطبهمدیریتتنیدگیمخالفتمیکنند.درحالیکهش���واهدنش���انمیدهد،تنیدگی
کارکنانوس���ازمانهایآن���انبودهوهزینههایس���نگینی هم���وارهپدی���دۀتلخوناخوش���ایندیبرای
گزارشغیبتها،مرخصیهایاس���تعالجیوخس���ارتهایمادیو راب���رایآنه���ابهبارآوردهاس���ت.
کهحدودسهدرصداز شخصی،نشاندهندۀبارسنگینهزینۀآنهادرجوامعصنعتیاست.هزینهای

کشورهارابهخوداختصاصدادهاست)مارتینو،2003(. کلی بودجۀ
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ه���دفای���نپژوه���ش،فراتحلیلیبرمطالع���اتتجربیانجامش���دهدرم���وردرابطۀبی���نتنیدگیو
رفتارهایش���هروندیوبررسیعواملمؤثربراینرابطهمیباشد.البتهدراینزمینهنتایجتحقیقات
مختلفبااندازهاثرهایمتفاوت،نشاندهندۀرابطۀمنفیبینتنیدگیورفتارهایشهروندیاست،
کهباید امابهنظرمیرس���د،تف���اوتمعناداریدرنتایجتحقیق���اتمختلفدراینرابطهوج���وددارد
گردد.بهعبارتدیگر،درحوزۀارتباطبینتنیدگیورفتارهایش���هروندیس���ازمانی، توجیهوتبیین
گاهتناقضهاییدرنتایج کافیواضحوقانعکنندهنیس���ت؛زیراتفاوتهاو نتایجتحقیقاتبهاندازۀ

کهدلیلآن،توجیهوتبییننشدهاست. پژوهشهامشاهدهمیشود
ت���الشبرایحلاینمس���ئله،موجبش���دازرویکردنس���بتًاجدیدفراتحلی���لدرپژوهشهایعلوم
رفتاریاس���تفادهش���ود.صاحبنظران،مطالعهمروریوتحلیلیپژوهشهایگذش���تهراتنهارویکرد
گذشتهدانستهاند)برینجالفسونویانگ1996،1؛ موجودبرایتبییندالیلتفاوتنتایجمطالعات
روزنت���الودیماتئو2001،2؛ش���اون،فیتزجرالدورامری���ل2003،3(.درواقعبرایاجرایفراتحلیلباید
حوزهایانتخابشودکهنتایجپژوهشهایانجامشدهدرآنحوزهمتفاوت،دوپهلویامشتبهکننده

باشد)دالور،1396(.
فراتحلی���لنتایجمطالعاتراباه���مترکیبنمودهتاالگوهاییازروابطعّل���یبینمتغیرهاوعوامل
ک���هیافتههاونتایجمختلف کند.فراتحلیلازپژوهش���گرمیخواهد مؤثربرآنهاراشناس���اییوآش���کار
گیرد)میلرویانگ،2007(. کندتادرعمل،متدهایآماریرابهط���ورقدرتمندتربهکار کّم���یراادغام
کّمیازاعدادوتکنیکهایآماریبرایس���ازماندهیواستنتاجاطالعاتارزشمندومفید اینرویکرد

استفادهمیکندوتقریبًاازسایرروشهاجامعتراست.
دراینپژوهشسعیشدهاستابتداشدتتأثیرتنیدگیبررفتارشهروندی،تعیینوسپسمشخص
گرددچهعواملیموجبتفاوتدرنتایجمطالعاتگذشتهدراینرابطهشدهاند.بهطورکلیآنچهمورد

کیدبردین(براینرابطهاست. بررسیاست،نقشویژگیهایاعضایجامعهآماری)باتأ

مبانی نظری، پیشینه و فرضیه های پژوهش
مفهومرفتارش���هروندیسازمانی)OCB(4اولینباربهطوررس���میتوسطبیتمنوارگان5درسال
1983بهکاربردهش���د)هادوینژادومقبلباعرض،1390،ص183(،اماقبلازآنبارنارد)1938(
درتئ���وریتمای���لبههمکاری،اینمفهومراباعنوانرفتارهایفراترازنقشبررس���یکرد.بعدهاکتز
وکان)1966،1964(درمطالع���اتخ���ود،رفتاره���ایخودجوشوعملکردفرانقشراتش���ریحنموده
1.Brynjolfsson&Yang
2.Rosenthal&Dimatteo
3.Shawn,Fitzgerald&Rumrill
4.OrganizationalCitizenshipBehavior
5.Bateman&Organ
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کهموجببهبوداثربخش���یس���ازمانمیشود.رفتارهاییکهبهروانس���ازیماشیناجتماعیسازمان
کمکمیکند)اسمیت،اورگانونیر،1983(.اینرفتارهاباعناوینمختلفیهمچونسندرومسرباز
خوب،رفتارهایفرااجتماعی،رفتارهایافزونبرنقش،عملکردزمینهای،رفتارهایخودجوشویا

رفتارشهروندیسازمانیمطرحمیباشد)محمدی،فانی،آذروفتحی،1392(.
کهنظامپاداشدهی،قابلیتس���ازماندهیو گاهانهوداوطلبانهاس���ت رفتارش���هروندیرفتاریآ
شناس���اییآنرابهطورمس���تقیمیاضمنینداردوبااینکهانجامآنهاازسویسازماناجبارینیست،
امادرمجموععملکردمؤثرس���ازمانراافزایشمیدهد)ففهویان،2009؛پنگوچیو،2010(.البته
اینرفتارهابهطورغیررس���میموردتش���ویقوپاداشقرارمیگیرندوانجامندادنآنهاتنبیهخاصیرا

گیلستراپوسوازو2010،1(. بهدنبالندارد)بولینو،ترنلی،
کهیکیاز درپژوهشه���ایمختل���ف،ش���اخصهایمتعددیبرایرفتارش���هروندیمطرحش���ده
معروفترینآنها،رفتارهایش���هروندیسازمانیمعطوفبهافرادOCB-I(2(ورفتارهایشهروندی
س���ازمانیمعط���وفب���هس���ازمانOCB-O(3(اس���ت)ویلیام���زواندرس���ون،1991؛لیوآل���ن،2002(.

برایناساس،شاخصهایرفتارشهروندیدرجدول1آمدهاند.

جدول 1. ابعاد و شاخص های رفتار شهروندی
شاخص هاابعاد رفتار شهروندی

رفتار شهروندی سازمانی معطوف به سازمان 
)OCB-O(

وظیفه شناسی، حضور فعال و وقت شناسی، فرمانبرداری سازمانی، مشارکت، تعهد، حمایت 
و وفاداری سازمانی، فداکاری شغلی، کمک به همکاران، همکاری و هماهنگی و ...

رفتار شهروندی سازمانی معطوف به فرد 
)OCB-I(

نوع دوستی، وجدان، ادب و احترام، مهربانی و محبت، رفتار مدنی، رشد و توسعه 
شخصی، همدلی، ایثار، گذشت و فداکاری و ... 

منبع:)محمدیوهمکاران،1392(
تنیدگی

کهدربس���یاریاز کنشها،عواقبوپیامدهایمنفیناش���یازاس���ترساس���ت منظورازتنیدگی،وا
مطالع���ات،اینپیامدهاراباعنوان»دیس���ترس«4یا»اس���ترسبد«نامگ���ذارینمودهاند.»تنیدگی«،
حالت���یاس���تناش���یازمجموعهایازتقاضاهاکهدس���تیابیبهآنه���افراترازامکان���اتومنابعموجود
کنشهاوپاس���خهایمنفیوناسازگاربهتقاضاهایمحیطی اس���ت.درواقع،تنیدگینشاندهندۀوا
یاعواملتنشزااس���ت.تنیدگیپاسخفیزیولوژیکی،روانیورفتاریشخصجهتمطابقتوتعدیل
کهبرآنتحمیلمیشود. کنشبدن،بهتقاضاهایمحیطی فشارهایداخلیوخارجیمیباشد.وا

1.Bolino,Turnley,Gilstrap&Suazo
2.OCBtowardsIndividuals
3.OCBtowardsOrganization
4.Distress
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کوپر،2005؛چان���گوهمکاران، کنشمیتواندش���غلی،عاطفیویافیزیکیباش���د)لو،س���وو ای���نوا
گایتروهمکاران،2008(. 2007؛لوسیر،2011؛

گرفتهاس���ت.منظورازتنیدگی دراینپژوهش،دونوعتنیدگیش���غلیوهیجانیموردبررس���یقرار
کاهشتعهد،انگیزشوعملکرد، کاریمنفیبهعواملتنشزامانندنارضایتی، کنشهای شغلی،وا
افزایشترکشغل،غیبتو...است.منظورازتنیدگیهیجانی،احساساتمنفیوعکسالعملهای
کامی، کهبهوسیلۀعواملتنشزاایجادمیشوندمانندعصبانیتیاخشم،نا عاطفیوهیجانیاست

اضطراب،فرسودگییاخستگیعاطفی،افسردگی،....

رابطۀ تنیدگی و رفتار شهروندی
لپین،پودس���اکفولپین)2005(،تأثیرتنیدگیبررفتارهایش���هروندیرابررس���یکردهاند،امااین
پژوهشفقطُبعدخاصیازتنیدگی)ش���غلی(وتعدادمحدودیازرفتارهایش���هروندیراموردتوجه
قراردادهاس���ت.بنابراین،نتایجآنجزئیومحدوداس���توقابلتعمیمبهانواعرفتارش���هروندییا

تنیدگینیست.عواملمؤثربراینرابطهنیزموردتوجهقرارنگرفتهاست.
کردند.دراینپژوهش،صرفًا چانگوهمکاران)2007(،تنیدگیورفتارهایشهروندیرابررسی
تنیدگ���یعاطفیموردتوجهاس���تودربررس���یعواملمؤثرب���راینرابطهتنهابهچن���دعاملمحدود
اشارهنمودهاند.دراینمطالعه،عواملیهمچوندولتییاخصوصیبودنسازمانوشرایطاستخدام
کارکنان)تماموقتیاپارهوقتبودن(بهعنوانمتغیرتعدیلکنندهبررس���یشدهاست.بنابراین،این

کاملوجامعنبودهونتایجآنقابلتعمیمدرهرشرایطنیست. پژوهش
جامعی���توجهان���یبودننتایجحاصلازاینپژوهشکهبهش���رایطیکجامعهآماریخاصمانند
ایرانوابس���تگیندارد،آنراازس���ایرپژوهشهامتمایزساختهاس���ت.برخالفبسیاریازتحقیقاتکه
بهمطالعۀمیدانیدرش���رایطخاصمیپردازند،اینپژوهشدرش���رایطمتفاوتوجوامعآماریمتنوع
گیرتروالگویجامعیازدالیلتضادوتفاوتدرنتایجتحقیقاتمختلفارائهنماید. میتواندنتایجفرا

نقش تعدیل گر ویژگی های جمعیت شناختی
دراینپژوهش،متغیرهایمستقلزمینهایمربوطبهویژگیهایآزمودنیهایپژوهشبهعنوان
کهرابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیراتحتتأثیرقراردادهاند،موردبررس���ی متغیرهایتعدیلکننده
قرارمیگیرند.اینویژگیهاشاملدین،تحصیالت،جنسیت،سنوتجربه،درآمد،وضعیتتأهلو

تعدادفرزندونژادآزمودنیهامیباشند.
بهدلیلوجودحساسیتهایخاص،مسائلیهمچوندینومذهب،قومیتونژاد،پژوهشهایی
کهبهطورمستقیمبهبررسیتأثیراینعواملبرتنیدگیویارفتارشهروندیبپردازند،صورتنگرفته
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اس���توپژوهش���گرانترجیحًابهای���نعوام���لنپرداختهاند.امابهعقی���دۀاندیش���مندان،متغیرهای
گروههایخاصمیتوانددربروزیاعدمبروز برونسازمانیمانندقومیت،دینومذهب،عضویتدر

کارکنانمؤثرباشد)کوهن،2006(. ویاشدتوضعفرفتارشهروندی
اماتأثیرس���ایرمتغیرهایجمعیتشناختیدرمطالعاتمختلفتاحدودیموردتوجهپژوهشگران
گارج کراوانس)2002(،مت���کافودیک)2002(، گرفتهاس���ت.ازجملهپژوهشپیرس���ی،لینو قرار
وراس���توگی1)2006(،وگ،وندیک،فیش���ر،وکینگومولزن2)2006(،وانکس���یانوویوو3)2007(و
کارکنانمرد کارکنانزننسبتبه قلیپور،بالغیاینالو،قاسمیوروحیخلیلی)1386(نشاندادند،
کارکنانجوان،رفتارشهروندیبیش���تریدارند.نتایجیکپژوهشدر کارکنانمس���نترنس���بتبه و
کاریباالتر کارکنانباتجربۀبیشتر،رفتارشهروندیبیشتریدارندوهرچهمنصب چیننش���انداد،
باشد،رفتارشهروندیبیشتراست.اینپژوهشهانشاندادندکهزناندررفتارهاییهمچونادبو
احترام،مهربانی،روابطبینفردی،وجدانوتواضعرتبۀباالتریازمردانداشتند.ولیبینزنومرد

کالبرگ،1993(. کمککنندهتفاوتمعناداریمشاهدهنشد)مرسدنو درمیزانتعهدورفتارهای
گرچهدرموردس���طحتحصیالتورفتارش���هروندیرابطۀمعناداریگزارشنش���دهاست،برخیدر ا
مطالع���اتخودبینای���ندورابطهمعکوسمعن���ادارتأییدنمودند.بهعبارتدیگر،درس���طوحباالتر
کمتربودهاس���ت)امریک،جواهرواس���تون2005،4(.از تحصی���التمیزانبروزرفتارهایش���هروندی
کاراتپوالش���ینلوی)2009(،بولینووترنل���ی)2005(،وگوهمکاران س���ویدیگ���ر،نتایجمطالع���ات
)2006(وجودرابطۀمنفیبینتنیدگیوس���طحتحصیالت،س���ن،جنسوتجربهرانشانمیدهند.

بنابراین،باتوجهبهچارچوبنظریفوق،مدلمفهومیپژوهشدرشکل1نشاندادهمیشود.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

1.Garg&Rastogi
2.Wegge,VanDick,Fisher,Wecking&Moltzen
3.Wanxian&Weiwu
4.Emmerik,Jawahar&Stone

4 

ها نشان دادند که زنان در رفتارهایی همچون اد  و احتررام، مهربرانی،   شد، رفتار شهروندی بیشتر است. ای  نژوهشهرچه منصب کاری باالتر با
کننرده تفراوت معنراداری    فردی، وجدان و تواضع رتبة باالتری از مردان داشتند. ولی بی  زن و مرد در میزان تعهرد و رفتارهرای کمرک   روابط بی 
 (.1993، د کمرسدن و کالبرگشمشاهده ن

داری گزارش نشده است، برخی در مطالعات خود بری  ایر  دو رابطره معکروس     معنا ةاگرچه در مورد سطح تحصیالت و رفتار شهروندی رابط
، 14، جرواهر و اسرتون  در سطوح باالتر تحصیالت میزان بروز رفتارهای شهروندی کمترر بروده اسرت کامریرک    دیگر،  به عبارت. یید نمودندأمعنادار ت
منفی بی  تنیدگی  ة( وجود رابط2006وگ و همکاران ک ،(2005بولینو و ترنلی ک ،(2009دیگر، نتایج مطالعات کاراتپ و الشینلوی کسوی (. از 2005

نشان داده  1 بنابرای ، با توجه به چارچو  نظری فوق، مدل مفهومی نژوهش در شکل. دهندو سطح تحصیالت، س ، جنس و تجربه را نشان می
 شود.می

 
 
 
 
 

 

 

 های پژوهشفرضیه
 بررسی و آزمون شده است:ذیل های نژوهش به شرح اساس الگوی مفهومی فوق، فرضیه بر
 بی  تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی رابطة معکوس معنادار وجود دارد.. 1
 کند.ل مییدگی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیمعکوس تن ةهای نژوهش، رابطهای آزمودنیمتغیرهای مربوط به ویژگی. 2

 روش پژوهش
بررای  ، ششود. رویکرد ای  نرژوه مبستگی محسو  میه -ها، تحلیلیای و از نظر روش گردآوری و تحلیل دادهای  نژوهش از نظر هدف، توسعه

امعرة  در ای  رویکررد، ج ، ت. بنابرای یا مرور کمی ادبیات اس ثر بر ای  رابطه رویکرد فراتحلیلؤارزیابی رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی و عوامل م
 1985س از سرال  شدة در دستر تمام مطالعات منتشر، منظوری دباشند. بآماری کلیه مطالعات گذشته در مورد رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی می

 ست.گیری صورت نگرفته اآوری شده و لذا هیچ نمونهمیالدی جمع 2016تا نایان سال 
 ,Sid.ir)Ebsco, Sageهرای علمری داخلری و خرارجی از قبیرل سرایت جهراد دانشرگاهی ک        از مراجع و نایگراه ، برای گردآوری مطالعات

Proquest, ScienceDirect, Emerald, Elsevier,  هرای اصرلی نرژوهش    های اصلی و یا متررادف و هرم معنرا برا واژه    با کلیدواژه
حی و روانی، تنیدگی شغلی، استرس کاری، رفتار شرهروندی سرازمانی، رفترار شرهروندی فرردی، همکراری و       کتنیدگی، استرس، تنش، تنیدگی رو

د و یا مطالعرات  شجو ودوستی، کمک به همکار، جوانمردی و گذشت، اد  و مهربانی، فداکاری، وجدان کاری، فضیلت مدنی( جستمشارکت، نوع
مقالره   150بریش از  ، ا نویسندگان مقاالت و درخواست ارسال از آنها استفاده شد که در مجموعمورد ارجاع در فهرست منابع مقاالت و نیز تماس ب

 د.ششناسایی و تحلیل 
کننرده را شناسرایی   ها را توضیح داده و متغیرهای تعدیلی مطالعات گذشته را ترکیب نموده، تناقضفراتحلیل نتایج کمّ، دشکه بیان طورهمان

گیررد  ها مورد استفاده قرار میفتهبزرگی از نتایج مطالعات گذشته است که برای تفسیر بهتر و معتبرتر یا آماری مجموعهکند. فراتحلیل، تحلیل می
 ست:اانجام شده  (2007؛ میلر و یانگ، 2014کهانتر و اشمیت، ذیل ترتیب  (. فرایند اجرای فراتحلیل به1396کدالور، 

ابسرته  وعنوان متغیرر  عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی بهدر ای  نژوهش، تنیدگی به: د پژوهشتعریف متغیرهای مستقل و وابسته مور .الف
طورکره اشراره   همان. دشن گیری تنیدگی و رفتار شهروندی در قسمت ادبیات و مبانی نظری استخراج و بیاهای اندازهاست. معیارها و شاخص

 باشد.دگی شغلی و هیجانی می( و منظور از تنیدگی، تنیOCB-Iو  OCB-Oکرفتار شهروندی در دو گروه فردی و سازمانی ، شد
ابطرة  به بررسی ر با توجه به رویکرد فراتحلیل، باید مقاالتی گردآوری شوند که: جوی ادبیات یا گ ارش مطالعات گذشتهوآوری و جستجمع .ب

 اشند و اطالعات الزمررسی کرده بمتغیر مستقل و وابستة ای  نژوهش را بباشند. مطالعات حتماً باید  های آنها نرداختهای  دو متغیر یا شاخص
 اثر در آنها ارائه شده باشد. برای استخراج یا محاسبة اندازه

یش هرای مرذکور و برا نراال    نس از گردآوری مطالعات گذشته از منرابع و نایگراه  : گ ینش مطالعات مفید، استخراج و کدگذاری اطالعات آنها .ج
 .فاده قرار گرفتاثر تنیدگی بر رفتار شهروندی مورد است اندازه 784مقاله، با  153نهایت در حذف موارد نامناسب،  مقاالت و

                                              
1 4. Emmerik, Jawahar & Stone 

 رفتار شهروندی بر گذارداثر می تنیدگی

 هاآزمودنی هایویژگی
 

حصیالت، جنسیت، ، تدین
سن و تجربه، درآمد، وضعیت 

 تأهل، تعداد فرزند و نژاد



13   ...نقش تعدیل کنندۀ دین و ویژگی های جمعیت شناختی    

فرضیه های پژوهش
براساسالگویمفهومیفوق،فرضیههایپژوهشبهشرحذیلبررسیوآزمونشدهاست:

1.بینتنیدگیورفتارشهروندیسازمانیرابطۀمعکوسمعناداروجوددارد.
2.متغیره���ایمرب���وطب���هویژگیه���ایآزمودنیه���ایپژوه���ش،رابطۀمعک���وستنیدگ���یورفتار

شهروندیسازمانیراتعدیلمیکند.

روش پژوهش
اینپژوهشازنظرهدف،توسعهایوازنظرروشگردآوریوتحلیلدادهها،تحلیلی-همبستگی
محس���وبمیش���ود.رویکردای���نپژوهش،برایارزیاب���یرابطۀتنیدگ���یورفتارش���هروندیوعوامل
کم���یادبیاتاس���ت.بنابراین،درای���نرویکرد،جامعۀ مؤث���ربرای���نرابطهرویک���ردفراتحلیلیامرور
گذش���تهدرموردرابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیمیباشند.بدینمنظور،تمام کلیهمطالعات آماری
مطالعاتمنتشرشدۀدردسترسازسال1985تاپایانسال2016میالدیجمعآوریشدهولذاهیچ

نمونهگیریصورتنگرفتهاست.
گ���ردآوریمطالع���ات،ازمراج���عوپایگاهه���ایعلم���یداخل���یوخارج���یازقبیلس���ایتجهاد ب���رای
کلیدواژههای دانش���گاهی,Sid.ir(Ebsco,Sage,Proquest,ScienceDirect,Emerald,Elsevier(با
اصلیویامترادفوهممعناباواژههایاصلیپژوهش)تنیدگی،استرس،تنش،تنیدگیروحیوروانی،
کاری،رفتارشهروندیسازمانی،رفتارشهروندیفردی،همکاریومشارکت، تنیدگیشغلی،اس���ترس
کاری،فضیلت کاری،وجدان نوعدوستی،کمکبههمکار،جوانمردیوگذشت،ادبومهربانی،فدا
مدنی(جس���توجوش���دویامطالعاتموردارجاعدرفهرس���تمنابعمقاالتونیزتماسبانویس���ندگان
مقاالتودرخواستارسالازآنهااستفادهشدکهدرمجموع،بیشاز150مقالهشناساییوتحلیلشد.
همانطورک���هبی���انش���د،فراتحلیلنتای���جکّمیمطالع���اتگذش���تهراترکیبنم���وده،تناقضهارا
توضیحدادهومتغیرهایتعدیلکنندهراشناساییمیکند.فراتحلیل،تحلیلآماریمجموعهبزرگی
ازنتای���جمطالعاتگذش���تهاس���تکهبرایتفس���یربهترومعتبرت���ریافتههامورداس���تفادهقرارمیگیرد
)دالور،1396(.فراینداجرایفراتحلیلبهترتیبذیل)هانترواشمیت،2014؛میلرویانگ،2007(

انجامشدهاست:
الف. تعریف متغیرهای مس���تقل و وابس���ته م���ورد پژوهش: دراینپژوه���ش،تنیدگیبهعنوان
متغیرمس���تقلورفتارش���هروندیبهعنوانمتغیروابس���تهاست.معیارهاوش���اخصهایاندازهگیری
تنیدگیورفتارش���هروندیدرقس���متادبیاتومبانینظریاستخراجوبیانشد.همانطورکهاشاره
ش���د،رفتارش���هروندیدردوگروهفردیوسازمانی)OCB-OوOCB-I(ومنظورازتنیدگی،تنیدگی

شغلیوهیجانیمیباشد.



  14 سال سوم، شماره اول، پیاپی7، بهار و تابستان1396

گذش���ته: ب���اتوجهب���هرویکرد گ���زارش مطالعات  ب. جم���ع آوری و جس���ت وجوی ادبی���ات ی���ا 
کهبهبررسیرابطۀایندومتغیریاشاخصهایآنهاپرداخته گردآوریشوند فراتحلیل،بایدمقاالتی
کردهباشندواطالعاتالزم باشند.مطالعاتحتمًابایدمتغیرمستقلووابستۀاینپژوهشرابررسی

برایاستخراجیامحاسبۀاندازهاثردرآنهاارائهشدهباشد.
گ���ردآوریمطالعات کدگ���ذاری اطالعات آنها: پساز گزین���ش مطالع���ات مفید، اس���تخراج و  ج. 
گذشتهازمنابعوپایگاههایمذکوروباپاالیشمقاالتوحذفمواردنامناسب،درنهایت153مقاله،

گرفت. با784اندازهاثرتنیدگیبررفتارشهروندیمورداستفادهقرار
گذش���ته و اندازه اثر مش���ترک: اندازهاثریاق���وترابطۀهمان د. محاس���بۀ ان���دازه اث���ر مطالعات 
کردهاند،آمارۀ کهازس���ایرروشهایتحلیلدادههااس���تفاده ضریبهمبس���تگیrاس���ت.درمقاالتی
آزمونپژوهشهایانجامش���ده)T,Z,F,R2(،برایهرمطالعهمیدانیاس���تخراجشدهوتبدیلبه

اندازهاثر)r(میگردد)فتحی،خدادادحسینیوالهی،1386(.
پسازمحاسبۀاندازهاثر،بهارزیابیهمگنییاناهمگنیاندازههایاثرپرداختهواندازهاثرمشترک
حاصلازمطالعاتمحاس���بهخواهدشد.اندازهاثرمش���ترکباروشمیانگینسادهیاغیروزنیحاصل

کلیۀمطالعاتویامیانگینوزنیبراساستعدادنمونهدرهرمطالعهمحاسبهمیشود)همان(. از
ه���  . آزم���ون فرضیه های پژوه���ش: برایتجزیهوتحلی���لدادههاوآزمونفرضیهه���اازروشهای
کایدو،تحلیلواریانس،ضریبهمبس���تگیومقایس���همیانگیندوجامعه مختلفیهمچونآزمون

استفادهشدهاست.
و. تفس���یر نتایج و ترس���یم مدل نهایی پژوهش: پسازآزمونفرضیههایاصلیوفرعیونتایج

حاصلهدربارهپذیرشیاعدمپذیرشآنهابحثخواهدشد.

یافته های پژوهش
تحلیل توصیفی داده ها

توصیفآماریاندازهاثر:اندازهاثرمیزانیاستکهحضورپدیدۀموردنظردرجامعهرانشانمیدهد.
ازاینرو،هرچهاندازهاثربزرگترباش���د،درجۀحضورپدیدههمبیش���تراست.بهبیانسادهتر،اندارهاثر
کهازطریقآنمیزانوشدتارتباطبیندومتغیردرهرپژوهشاندارهگیری معیاراستانداردیاست
ومش���خصمیش���ود)روزنتالودیماتئ���و،2001(.دراینپژوهشنی���زاز153مطالعه،مجموعًا784

اندازهاثراستخراج،محاسبهوشناساییشد.
میانگینغیروزنیاندازهاثرمحاسبهشدهبرایمطالعاتمختلفدراینپژوهشبرابربا0/2258-
کوچکتری���ناندازهاثرمحاس���بهش���دهدرمطالعاتبرابر وانحرافمعی���ارآنبراب���ر0/2173میباش���د.
0/79-وبزرگتری���ناندازهاث���ر،0/78میباش���د.میانگینوزنیاندازهاثرب���رایتمامیمطالعاتنیزکه
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براساستعدادنمونههرمطالعهوزنمیگیرد،برابر0/2491-میباشد.جدول2،تعداداندازهاثرهای
منفیومثبتوجدول3مقداروتوزیعفراوانیآنهارانشانمیدهد.

جدول 2. فراوانی اندازه اثرهای مثبت و منفی
تعداداندازه اثرتعداداندازه اثر
192غیرمعنادار679منفی

54)6/9%کل(مثبت معنادار )کلی(103مثبت

532)68%کل(منفی معنادار )کلی(2صفر

جدول 3. توزیع فراوانی اندازه  اثرهای محاسبه شده
درصدتعداد)مقدار( طبقه اندازه  اثرردیفدرصدتعداد)مقدار( طبقه اندازه  اثرردیف

0799/6 تا قبل از 110/2450/25- تا قبل از 1-0/75

0/25183/2 تا قبل از 0/75959/260/5- تا قبل از 2-0/5

0/561/2 تا قبل از 0/528332/370/75- تا قبل از 3-0/25

0/7500/24 تا قبل از 0/253024481- تا قبل از 40

784100از 1- تا  1 جمع کل

گاهًامتناقضاس���ت. همانط���ورکهدرجدول3مش���اهدهمیش���ود،مقادی���راندازهاثرهامتفاوتو
بنابرای���ن،شناس���اییدالیلاینتفاوتهاضروریاس���ت.برخیازعواملتف���اوتدرنتایجمطالعات،

همانمتغیرهایتعدیلگرارائهشدهدرالگویمفهومیپژوهشهستند.
توصیفآماریمتغیرمس���تقلووابس���ته:درمطالعاتموردبررسی،ازکل784اندازهاثر،311مورد
گزارش کلی تنیدگیش���غلی،399موردتنیدگیعاطفییاهیجانیوبقیهموارد،تنیدگیرابهصورت
نمودهاند.همچنیندر344مورد،رفتارشهروندیسازمانی)OCB-O(،337موردرفتارشهروندی

گزارششدهاست. کلی فردی)OCB-I(ومابقیرفتارشهروندی

تحلیل و آزمون فرضیه ها
الف.آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیهاولبیانکنندۀوجودرابطۀمنفیمعناداربینتنیدگیورفتارشهروندیسازمانیاست.
براساسرویکردفراتحلیل،برایآزموناینفرضیهبایداندازهاثرمشترکهمۀمطالعات،محاسبه
گردید گردد.ازاینرو،اندازهاثرتلفیقییامشترکازطریقمیانگینوزنیوغیروزنیمطالعاتمحاسبه
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ک���همیانگینس���ادهاندازهاثره���ابرابرب���ا0/2258-ومیانگینوزنیبرابربا0/2619-میباش���د.برای
جلوگی���ریازانح���رافاندازهاثر،باحذفگزارشهاییکهنمونهباالتراز1000داش���تند،مقدارمیانگین

غیروزنیبه0/2107-ومیانگینوزنیتعدیلشدهبه0/2345-تغییریافت.
برایآزمونمعناداربودناندازهاثرتعدیلشده،بهدالیلزیرتوجهمیشود:

کلاندازهاثرها( 1.تع���داداندازهاثره���ایمنف���یمعن���اداردرمطالع���ات،براب���رب���ا532م���ورد)%68
کلجامعۀآماریراپوش���شمیدهد.درحالیکه میباش���د،اینتعدادبیشازنصفوحدوددوس���وم

کلاندازهاثرها(است. تعداداندازهاثرهایمثبتفقط54مورد)%6/9
2.هانترواشمیت)2014(،ضرایبهمبستگیکمتراز0/1رابهعنوانضرایبکوچک،ضرایببین
0/1تا0/3رابهعنوانضرایبمتوسطوضرایبهمبستگیباالتراز0/3رابهعنوانضرایببزرگمورد

گرفتهاست. توجهقراردادهاند.بنابراین،اندازهاثربهدستآمدهدرطبقۀمتوسطقرار
گرفت���همیش���ودبی���نتنیدگیورفتارش���هروندیس���ازمانیرابط���ۀمعکوس برایناس���اس،نتیج���ه

.)=ρ-0/23(معناداریوجوددارد

ب. آزمون فرضیه اصلی دوم
فرضی���ۀدومبیانگرنقشتعدیلکنندگیمتغیرهایزمینهایازجملهدیندررابطۀتنیدگیورفتار
گذشتهرادراینبارهبایدآزمود. شهروندیاست.اماقبلازآن،وجودتفاوتمعنادارنتایجمطالعات
ب���رایآزمونمعن���اداریتفاوتنتای���جمطالعات،بایدبهتش���خیصهمگنییاناهمگن���یاندازهاثرها
پرداخت.رویکردفراتحلیلدراینراستاراهکارهایزیرراتوصیهنمودهاست)محمدی،1390،ص143(

-بررسینموداریاندازهاثرهاومشاهدهعینیهمگنییاناهمگنیاندازهاثرهایمطالعات؛
کثراندازهاثرهایمحاسبهشده؛ -مقایسۀمقادیرحداقلوحدا

کایدو. -استفادهازآزمونهمگنی
کهاندازهاثرمطالعاتبایکدیگرمتفاوت اواًل،دربررس���یعینیونموداریاندازهاثرهامشاهدهش���د

کندگی،اجتماعاندازهاثرهاراحولیکمیزانمشخص،دشوارنمودهاست. بودهواینپرا
کثراندازهاثر،ازآنجاکهدامنۀتغییرات1/57)0/79-و0/78+(، ثانیًا،درارزیابیمقادیرحداقلوحدا

برایاینمطالعاتباالست،ایننشاندهندۀناهمگنیاندازهاثرهایمحاسبهشدهمیباشد.
کایدوبرابربا679/547ودرجۀمعناداریآنصفر ثالثًا،درمحاس���بۀآزمونهمگنی،مقدارآمارۀ
کهنش���اندهندۀتأییدفرضناهمگنیوتفاوتمعناداراندازهاثرهامیباشد.بدینمعنا گردید حاصل

گذشتهدربارۀاثرتنیدگیبررفتارشهروندی،بهطورمعنادارمتفاوتاست. کهنتایجمطالعات
کهباعثاینتفاوتوناهمگنیشدهاند،شناساییوبررسیشوند. بنابراین،بایدعواملی

فرضی���ۀدوم،درقال���بن���هفرضیۀفرع���یآزمونمیش���ودواثردی���نبهعنوانیک���یازویژگیهای
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آزمودنیه���ایپژوه���شبررابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیموردبررس���یوآزمونق���رارمیگیرد.برای
تحلیلفرضیههایفرعیازآزمونهایآماریمطابقجدول4استفادهشدهاست.

جدول 4. روش تحلیل داده ها در متغیرهای تعدیل گر
روش تحلیل داده هامقیاس متغیرمتغیر تعدیل گرردیف

تحلیل واریانساسمی بیش از دو مقداردین1

تفاوت میانگین هااسمی دو مقداریجنسیت آزمودنی ها2

ضریب همبستگیپیوستهسطح تحصیالت آزمودنی ها3

ضریب همبستگیپیوستهسن، آزمودنی ها4

ضریب همبستگیپیوستهسابقه خدمت )تجربه( آزمودنی ها6

ضریب همبستگیپیوستهمیزان درآمد آزمودنی ها7

تفاوت میانگین هااسمی دو مقداریوضعیت تأهل، داشتن فرزند8

تفاوت میانگین هااسمی دو مقدارینژاد9

فرضیۀ فرعی اول
دراینفرضیهتأثیرادیانمس���یحیت)µ1(،یهود)µ2(،اسالم)µ3(،وسایرادیان)µ4(بهعنوان

گرفت.فرضیۀآماریبهشرحزیرتدوینشد: متغیراسمیچندمقداریموردآزمونقرار
H0:µ1=µ2=µ3=µ4

H1:حداقلیکجفتازمیانگینهاباهمتفاوتدارند

جدول 5. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه نوع دین
درجۀ معناداری F میانگین توان دوم درجۀ آزادی مجموع توان دوم

0/018 2/916 0/148 3 0/599 بین گروهی

0/052 675 36/108 درون گروهی

672 37/413 کل

گروههایچهارگانهادیانباهممتفاوتبوده،ازطریقآزمونتحلیل کهمیانگی���ناندازهاثر ازآنجا
µ3=،0-/µ2=،150-/0-µ1=،40/20(واریانسبهبررس���یمعناداریاینتفاوتهاپرداختهش���د
µ40-/19=(.درج���ۀمعن���اداری0/018بیانگرتأییدH1اس���ت؛یعنیبینمیانگی���ناندازهاثرحداقل
PostوآزمونLSDگروههاباروش گ���روهازآزمودنیها،تفاوتمعناداروجوددارد.مقایس���ۀزوجی دو
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کمتریناندازهاثرهامتعلقبهدیناس���المومس���یحیتاست؛یعنیدرایندو،اثر که Hocنش���انداد
منفیتنیدگیبررفتارشهروندیضعیفتراست.بیشتریناثرهانیزمربوطبهدینیهودوسایرادیان
میباش���د؛یعن���یدراینمذاهباث���رمعکوستنیدگیبرOCBقویتراس���ت.بنابرای���ن،تأییدفرضیه

بهمعنایاثرتعدیلکنندگینوعدینپذیرفتهمیشود.

فرضیۀ فرعی دوم
کارکن���اندارای دربررس���یتأثی���رس���طحتحصی���التبررابط���ۀتنیدگ���یورفت���ارش���هروندی،درصد
گرفتهاند.بنابرای���ن،فرضیهازطریقضریب کارشناس���یوباالترمبن���ایتحلیلآماریقرار تحصیالت

همبستگیآزمونمیشود.نتایجآزمونفرضیهبااستفادهازنرمافزارSPSSدرجدول6آمدهاست.

جدول 6. نتایج آزمون فرضیه سطح تحصیالت آزمودنی ها
درصد تحصیل  کرده اندازه اثر

0/038 1 ضریب همبستگی پیرسون

0/59اندازه اثر درجۀ معناداری دو دنباله

275 784 تعداد

1 0/038 ضریب همبستگی پیرسون
 درصد

تحصیل کرده
0/59 درجۀ معناداری دو دنباله

275 275 تعداد

بامشاهدۀدرجۀمعناداریبیشاز0/05میتوانگفت:فرضصفرتأییدمیشود؛یعنیبینمقادیر
اندازهاثروس���طحتحصی���التآزمودنیهاارتباطمعن���اداروجودندارد.بنابراین،نتایجنش���انمیدهد

سطحتحصیالتآزمودنیهابررابطۀتنیدگیورفتارشهروندیتأثیرندارد.

فرضیۀ فرعی سوم
آزمونفرضیهنقشجنس���یتآزمودنیها،بررابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیبهدوروشقابلانجام
است:ابتدابهعنوانمتغیریاسمیودومقداریرابطۀجنسیت)زنومرد(ومیانگیناندازهاثرهاباروش

مقایسۀمیانگیندوجامعهبررسیخواهدشدکهدراینصورت،شکلآماریفرضیهعبارتاستاز:
H0:µ1=µ2
H1:µ1≠µ2
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ب���راس���اسآزمونلونز،مق���دارFبرابر1/433ودرج���ۀمعناداریآن،0/362ب���وده،بنابراینفرض
گروهپذیرفتهاست.نتایجحاصلازآزمونفرضیهدرجدول7آمدهاست. برابریواریانسهایدو

جدول 7. نتایج آزمون مقایسۀ میانگین دو جامعه برای فرضیه جنسیت آزمودنی ها
آزمون t برای مقایسۀ میانگین ها

فاصله خطای فاصلۀاطمینان%95
درجۀ معناداری تفاوت میانگین هاانحراف معیار

)دودنباله(
درجۀ 
آزادی

مقدار 
t آماره

برابری 
واریانس ها 
مفروض 

است.
حداقلحداکثر

-0/0605-0/28970/0612-0/18610/00389-3/286

کهدربرگیرندۀصفرنیست،میتوان کوچکتراز0/01وفاصلۀاطمینان باتوجهبهدرجۀمعناداری
گف���ت:فرضصفرردمیش���ود؛یعن���یبینمیانگی���ناندازهاثرمطالعاتانجامش���دهب���ررویزنانبا
م���ردان،تفاوتمعن���اداروجوددارد.بهعب���ارتدیگر،اثرمنف���یتنیدگیبررفتارش���هروندیدرزنان

بیشتروقویترازمرداناست.

فرضیۀ فرعی چهارم
اینفرضیهبیانگرتأثیرسنآزمودنیهابررابطۀتنیدگیورفتارشهروندیاست.اینمتغیر،ماهیتی
کّمیوپیوستهداردوبرایآزمونآنازضریبهمبستگیاستفادهمیشود.نتایجآزموناینفرضیهبا
توجهبهدرجۀمعناداریبزرگتراز0/05نشاندهندۀعدمتأییدفرضیهاست؛یعنیسنآزمودنیهای

پژوهشبررابطۀتنیدگیورفتارشهروندیتأثیرندارد.
گروهسنیوبهعنوانمتغیریاسمیوچندمقدارینیزباروشتحلیل همچنین،اینمتغیردرشش

واریانسآزمونشد.نتایجحاکیازعدمتفاوتمعناداراندازهاثرهادرگروههایسنیمختلفبود.

فرضیۀ فرعی پنجم
گروه دراینفرضیه،اثرتجربهبررابطۀتنیدگیورفتارشهروندیبررسیمیشود.اینمتغیردرپنج
تقس���یمبندیوبهعنوانمتغیراس���میچندمقداریباروشتحلیلواریانسآزمونشدهاست.شکل

آماریفرضیه:
H0:µ1=µ2=µ3=µ4=µ5

H1:حداقلیکجفتازمیانگینهاباهمتفاوتدارند

نتایجآزمونتحلیلواریانساینفرضیهدرجدول8مشاهدهمیشود.
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جدول 8. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه تجربه
درجۀ معناداری F میانگین توان دوم درجۀ آزادی مجموع توان دوم

0/017 3/171 0/159 4 0/589 بین گروهی

0/06 569 29/989 درون گروهی

573 30/115 کل

باتوجهبهدرجۀمعناداریکمتراز0/05،میتوانگفت:بینمیانگیناندازهاثردرحداقلدوگروهاز
کارکنان،تفاوتمعناداروجوددارد.نتایجمقایسۀزوجیگروههابااستفادهازروشLSDنشاندهندۀ
گروههایمختلفازنظرتجربهبود.بیشتریناندازهاثرمربوطبهتجربه10تا15سال تفاوتمعنادار
کمتریناثر گروه،اثرمعکوستنیدگیبررفتارشهروندیبیشتروقویتراست. میباشد؛یعنیدراین
درافرادباتجربه20سالوباالتررخدادهاست.بنابراین،فرضیهتأییدمیشود؛یعنیتجربهبررابطۀ

تنیدگیورفتارشهروندیسازمانیتأثیردارد.

فرضیۀ فرعی ششم
اینفرضیه،تأثیرتعدیلکنندگیمیزاندرآمدآزمودنیهارابررابطۀتنیدگیورفتارشهروندیمورد
تحلیلقرارمیدهد.متغیرکّمیدرآمدباضریبهمبس���تگیآزمونمیش���ود.نتایجآزموندرجدول9

مشاهدهمیشود:
جدول 9. نتایج آزمون فرضیه میزان درآمد آزمودنی ها

درآمد اندازه اثر
0/401 1 ضریب همبستگی پیرسون

0/015اندازه اثر درجۀ معناداری دو دنباله

36 784 تعداد

1 0/401 ضریب همبستگی پیرسون

0/015درآمد درجۀ معناداری دو دنباله

36 36 تعداد

همانطورکهدرجدول9آمدهاست،درجۀمعناداریکمتراز0/05نشاندهندۀتأییدفرضیهاست؛
یعنیبیناندازهاثرمطالعاتودرآمدآزمودنیهارابطۀمستقیِممعناداروجوددارد.بهعبارتدیگر،با
کمترودرنتیجهرفتارش���هروندیافزایشخواهدیافتویابعکس.بنابراین، افزایشدرآمد،تنیدگی

متغیردرآمدآزمودنیهاموجبتعدیلرابطۀتنیدگیورفتارشهروندیسازمانیشدهاست.
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فرضیۀ فرعی هفتم
دراینفرضیه،تأثیروضعیتتأهلآزمودنیها،بررابطۀتنیدگیورفتارشهروندیبررسیمیشود.
گردیدکه کّمیباضریبهمبس���تگیآزم���ون ب���هدلی���لبیاندرصدیای���نمتغیر،بهعن���وانمتغیری
درج���ۀمعناداریبزرگت���راز0/05درنتایجآزموننش���انداد،فرضیهردمیش���ود؛یعنیوضعیتتأهل
کارکناننقشمعناداریدررابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیندارد.امادرارزیابیش���اخصهایجزئی
کارکنانمتأهلومیانگیناندازهاثرتنیدگیبررفتارشهروندیفردی فرضیه،مشخصشدبیندرصد

)OCB-I(رابطۀمعناداروجوددارد)جدول10(.

جدول 10. نتایج آزمون فرضیه وضعیت تأهل
درصد کارکنان متأهل اندازه اثر

-0/265 1 ضریب همبستگی پیرسون

0/016اندازه اثر درجۀ معناداری دودنباله

102 228 تعداد

1 -0/265 ضریب همبستگی پیرسون

0/016درصد کارکنان متأهل درجۀ معناداری دودنباله

337 102 تعداد

کارکنانمتأهلاثر کمتراز0/05نشانمیدهددر همانطورکهمش���اهدهمیش���ود،درجۀمعناداری
کارکنانمتأهل،تنیدگی کمتراس���ت؛یعنیدر معکوستنیدگیبررفتارش���هروندیفردیضعیفترو

کمترموجبافزایشرفتارشهروندیفردی)OCB-I(میشودنهرفتارشهروندیسازمانی.

فرضیۀ فرعی هشتم
وجودفرزند،اثرتنیدگیبررفتارش���هروندیراتعدیلمیکند.اینفرضیهبهعنوانمتغیریاس���می
ودومقداریباروشمقایس���ۀمیانگیندوجامعهبررس���یشد.نتایجآزمونتأییدکنندۀفرضصفربود
کلیرد کهدربرگیرندۀصفر(.بنابراین،فرضیههفتمبهطور )درجۀمعناداری0/25وفاصلۀاطمینان
میش���ود؛یعنیداشتنیانداشتنفرزند،اثریبررابطۀبینتنیدگیورفتارشهروندیسازمانیندارد.
امابابررس���یش���اخصهایجزئیترفرضیه،مشخصش���داینمتغیردررابطۀتنیدگیعاطفیورفتار

شهروندیسازمانیمؤثربودهوآنراتحتتأثیرقرارمیدهد)جدول11(.
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جدول 11. نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای فرضیه فرزند
آزمون t برای مقایسۀ میانگین ها

فاصله خطای فاصلۀاطمینان%95
انحراف معیار

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ معناداری 
)دودنباله(

درجۀ 
آزادی

مقدار 
t برابری آماره

واریانس ها 
مفروض است

حداقلحداکثر

-0/0198-0/37200/0785-0/19880/02961-2/685

کهدربرگیرندۀصفرنیس���ت،بلکهنش���اندهندۀ کمت���راز0/05وفاصلۀاطمینان درج���ۀمعن���اداری
نقشتعدیلکنندۀوجودفرزنددررابطۀتنیدگیعاطفیورفتارش���هروندیسازمانیاست.بدینمعنا
کمتریتجربهمیکنندودرنتیجه،رفتارشهروندیباالتری کارکناندارایفرزند،تنیدگیعاطفی که

خواهندداشت.

فرضیۀ فرعی نهم
اینفرضیهاثرنژادآزمودنیها)سفید،سیاه،زرد،سرخوغیره(رابررابطۀتنیدگیورفتارشهروندی
س���ازمانیبررس���یمیکند.نتایجتحلیلواریانسنشاندادکهبینمیانگیناندازهاثرمطالعاتوانواع
نژادمش���ارکتکنندگاندرپژوهشتفاوتمعناداروجودندارد؛یعنیرابطۀتنیدگیورفتارش���هروندی

سازمانی،تحتتأثیرنژادآزمودنیهاقرارنگرفتهاست.
دراینپژوهش،بارویکردفراتحلیلرابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیس���ازمانیموردآزمونوتأیید
گرف���ت.همچنین،نق���شتعدیلکنندۀویژگیهایمرب���وطبهآزمودنیهاکهای���نرابطهرامتأثر ق���رار
گذشتهشدهبودند،ارزیابیشد.اینمتغیرهاشاملدین، ساختهوموجبتفاوتدرنتایجمطالعات
جنسیت،سن،تجربه،تحصیالت،درآمد،وضعیتتأهلووجودفرزندونژادآزمودنیهامیباشندکه
پسازآزمونمشخصشد،دین،جنسیت،میزانتجربهودرآمددررابطۀتنیدگیورفتارشهروندی
مؤث���راس���ت.البتهبرخ���یفرضیههایجزئیت���رازجملهتأثیرتأهلب���ررابطۀتنیدگ���یوOCB-I،واثر
وجودفرزندبررابطۀتنیدگیعاطفیورفتارشهروندیپذیرفتهشدند.جدول12خالصهنتایجآزمون

فرضیههاودرجۀمعناداریآنهارانشانمیدهد.
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جدول 12. خالصه نتایج آزمون فرضیه های اصلی و فرعی

فرضیۀ فرعیفرضیۀ اصلیردیف
درجۀ 

معناداری
نتیجه آزمون

تأیید--رابطۀ تنیدگی و رفتارشهروندی1

2
اثر تعدیل کننده ویژگی های 

آزمودنی ها بر رابطۀ تنیدگی و رفتار 
شهروندی

تأیید0/018دین

عدم تأیید0/59تحصیالت

تأیید0/003جنسیت

عدم تأیید0/28سن

تأیید0/017میزان تجربه

تأیید0/015میزان درآمد

عدم تأیید0/494وضعیت تأهل

* اثر وضعیت تأهل بر رابطۀ تنیدگی و 
OCB-I

تأیید0/016

عدم تأیید0/25وجود فرزند

* اثر وجود فرزند بر رابطۀ تنیدگی عاطفی 
OCB و

تأیید0/029

عدم تأیید0/355نژاد

بحث و نتیجه گیری
تحلی���لدادههانش���اندادکهادی���انمختلفبهطورمعن���اداریدارایاندازهاثرمتفاوتهس���تند.
کمتروضعیفترودر کهاثرمعکوستنیدگیبرOCBدرادیاناس���الموس���پسمس���یحیت بدینمعنا
مذاهبیهودوس���ایرادیان،قویتروش���دیدترمشاهدهش���د.ایننتیجهنشانمیدهدکهمسلمانان
وس���پسمسیحیان،بهدلیلوجوداعتقادات،باورهاوارزشهایعمیقوقویدینیمبتنیبرصلح
وآرام���شودعوتبهدوس���تیوتعاون،تنیدگیکمت���ریراتجربهمیکنندواینمنجربهافزایشبروز
گرمصائبو کهحتیا رفتارهایش���هروندیدرآنهامیش���ود.همچنین،ایننتیجهبیانگرآناس���ت
کاهشرفتارشهروندیدر مش���کالتفراوانموجبتنیدگیدرمس���لمانانش���ود،اینتنیدگیموجب
کاریکهدردیناسالمتوصیهشدهدرافراد آنهانخواهدش���د.اندیش���ههایعمیقارزشیواخالقیات
کارهایخیرخواهانهادامهدهند.بهعبارتدیگر، کههمچنانبدونچشمداشتبه موجبمیشود

کاریواجتماعیو...نمیکنند. آنهااعمالنیکخودرامشروطبهمصائبومشکالت
جنس���یتآزمودنیه���ایک���یازعواملتعدیلگ���ررابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیاس���ت.نتایجاین
مطالعهنش���انداداثرمنفیتنیدگیبررفتارش���هروندیدرزنانبسیاربیش���تروقویترازمرداناست.
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کالبرگ گارجوراس���توگی)2006(،ومرس���دنو ای���ننتیجهباپژوهشهایوگوهمکاران)2006(،
)1993(سازگاراست.زنانازنظرروحیوعاطفیحساستربودهوچنانچهدرمحیطاجتماعیکسب
کاربهطورمس���تقیمباعواملتنشزامواجهش���وند،میزانرفتارهایشهروندیآنهاتحتتأثیرقرار و
کاهشمییابد.امامردان،بهدلیلروحیۀس���ختوخش���ندرمقابلتنیدگیمقاومتربودهو گرفتهو

کمترتحتتأثیرقرارمیگیرند.
کاریب���اال،موجبافزایشمه���ارتوخبرگی کهتجربۀ همچنی���ن،نتای���جاینپژوهشنش���انداد
کاریکمتردچارتنیدگیمیش���وند.ازای���نرو،انتظارمیرود کارکن���انش���دهواینگونهافراددرمحیط
عالوهبرانجاموظایفخود،بس���ترمناس���ببرایبروزرفتارهایشهروندیبیشتردرآنهافراهمباشد.
کاهش کهمنج���ربه تنیدگیواضطرابقابلمش���اهدهاس���ت کارکن���انت���ازهواردمعمواًل بعک���س،در
رفتارهایشهروندیمیشود.البتهرفتارهایشهروندیبیشترنیزازآنهادورازانتظارنیستواینامر

کاریفردتبدیلشود. ممکناستبهعاملیبرایحفظموقعیت
نتایجتحلیلدادههانشاندهندۀارتباطمستقیممعناداریبینمیانگینمقادیراندازهاثرمطالعات
ومی���زاندرآمدآزمودنیها)برابربا0/40(بود؛یعنیب���اافزایشدرآمد،رابطۀمعکوستنیدگیورفتار
کاهشدرآمدوضعفمالی،ارتباطمیانتنیدگیورفتار ش���هروندینیزقویترخواهدش���د،وبعکس

کرد. شهروندیرانیزضعیفترخواهد
کلیدرآزمونایندوفرضیه،اثر گرچهنتیجۀ دربررس���یدوفرضیۀوضعیتتأهلووجودفرزند،ا
تعدیلکنندگیآنهارابررابطۀتنیدگیورفتارش���هروندیتأییدنکرد،امادربررس���یجزئیترودقیقتر
کارکن���انمتأهلضعیفترو فرضیه،مش���خصش���داثرمعکوستنیدگیبررفتارش���هروندیفردیدر
کمتراس���ت.ب���اتوجهبهاینکهمتأهلش���دنافراد،حسمس���ئولیتپذیریآنهارانس���بتبهخانواده
کت، وجامع���هبیش���ترمیکند،بنابراینبهنظرمیرس���دبروزرفتارهایش���هروندیف���ردی)ادبونزا

کمکبهدیگران(درآنهامنطقیباشد. مهربانی،نوعدوستی،
همچنین،دربررس���ینقشفرزندنتایجنش���انداداثرمنفیتنیدگیعاطفیبررفتارش���هروندیدر
کهافراددارایفرزند،بیش���تر کارکن���انبدونفرزنداس���ت.بدینمعنا کارکن���اندارایفرزند،بیش���تراز
تحتتأثیرتنیدگیروحیوعاطفیقراردارندوچنانچهرفتارهایشهروندیدرآنهاکاهشیابدتحت
تأثی���رتنیدگیروحیایناتفاقرخمیدهدنهتنیدگیش���غلی.بهنظرمیرس���دایناس���تداللمنطقی
کهافراددارایفرزنددارایحستعلقوتعصبروحیوروانیبیشتربهخانوادهوفرزندانخود است
هس���تندوبههمیندلیلازاینمجرابیشترتحتآسیباحتمالیهستند.ازسویدیگر،اینافرادبه
کارهاومسئولیتهایسنگینومشاغلسخت خاطروجودفرزندوتأمینرفاهحالوآیندۀآنهاحتی

کمتردچارتنیدگیخواهندشد. راهمتقبلمیکنند،بنابراینازمجرایشغلی
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پیشنهادهای پژوهش:
باتوجهبهضریبهمبستگیکلیتنیدگیورفتارشهروندیکهدرحدمتوسطومعناداربوده،وازسوی
دیگرناهمگنیاندازهاثرهایمختلف،بایددلیلناهمگنیآش���کارومش���خصشود.البتهاندازهاثربههر
می���زانکمیازیاد،کاربردخ���اصخودرادارد.مثاًل،ازپایینبودناندازهاثرمیتوانبرایبهبودعملکردو
ایجادشرایطانگیزشیورقابتیدرجهتتحققاهدافبهرهجست.چهبساشناساییشرایطیکهمنجر

بهتأثیرکمتنیدگیبررفتارشهروندیشده،ازاینطریقبهبرنامههایتوسعهوپیشرفتکمککند.
گذش���تهوآزمونفرضیههامش���خصش���د،برخیویژگیه���ایآزمودنیها باتوجهبهپژوهشهای
موجبتعدیلاثرمعکوستنیدگیبررفتارش���هروندیش���دهاس���ت.بنابراین،توصیهمیش���ودضمن
توجهبهش���رایطاختصاصیموجوددرهرمطالعه،توجهبهاینعواملتعدیلگردرپژوهشهایآتی
منج���ربهتفاوتدربرنامههایتوس���عهونی���زتوجیهاقداماتتصمیمگیرندگانوبرنامهریزانش���دهو

برنامههاوتصمیماتاتخاذشدهنتیجهبخشترخواهدبود.
بهپژوهش���گرانوبرنامهریزانتوصیهمیشود،ضمنتوجهبهدین،وضعیتتأهلوداشتنفرزنددر
آزمودنیهابهعنوانعواملمؤثربررابطۀتنیدگیورفتارشهروندی،باحفظابعادارزشیوعقیدتیدرانواع
ادیانوحتیمذاهبوبارعایتنظامدینیمربوطهدراینزمینهراهکارهاوتصمیماتالزمانجامشود.
کثرپژوهشها کارکناناس���ت.درا چوننتایجمطالعاتحاکیازتأثیراینمتغیرهابرعملکردفرانقش���ی

انتخابگروهخاصیازکارکنانیاکنترلاینمتغیرهابهعنوانیکراهکارموردتوجهقرارگرفتهاست.
همچنین،توصیهمیشودباتوجهبهتفاوتنتایجدرنوعجنسیت،تاحدامکانازطرقمختلفاز
کاربردیبودهوراهگشای کارکنانازهرجنسیتی گرایینتایجدوریشودتانتایجبرای اینتفاوتووا
مش���کالتباش���د.دراینراس���تاکنترلمتغیریاانجامپژوهشتنهابرروییکجنسیتخاصیکیاز

راهکارهااست.
کارکناناست،چهبساارزشقائلشدن پیشنهاددیگر،توجهپژوهشگرانبهمیزانتجربهودرآمد
کاهش کاریوطراحیسیستمعادالنهوتشویقیپرداختحقوقومزایابتواندازطریق برایتجارب

کند. کمکشایانیبهبهبودرفتارهایشهروندیوافزایشاثربخشیسازمان تنیدگی،
همچنین،پیشنهادمیشودمحققاندرپژوهشهایآتیخودبهدنبالدالیلتفاوتنتایجمطالعات
براس���اسنوعدین،جنس���یت،تجربهکاری،می���زاندرآمد،وضعیتتأهلووج���ودفرزندبودهونتایج

مطالعاتخودرادرشرایطمتفاوتمقابسهنمودهودالیلواقعیتفاوترابررسیوکنکاشکنند.

محدودیت های پژوهش:
-یک���یازمحدودیته���ایاجتنابناپذیردررویک���ردفراتحلیل،میزاندسترس���یبهپژوهشهای

کاملامکانپذیرنیست. کهبهطور گذشتهاست انجامشدهدر
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-محدودیتدیگرمربوطبهتفاوتهایقابلتوجهبینمطالعاتانجامشدهازنظرکیفیتاست.
-عدمتوجهبهضریباهمیتس���وابقپژوهش���گرمطالعاتگذش���تهویاضریباهمیتنش���ریهای
استکهمطالعهدرآنمنتشرشدهاست.درنتیجه،برخیدرموردعملیبودنفراتحلیلجهتادغام

کردهاند)میلرویانگ،2007(. وترکیبمناسبنتایجمطالعاتانتقاد
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