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چکیده
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مقدمه
هویتسازمانی شامل آن دسته از ویژگیهایی است که اعضای سازمان بهعنتوان ویژگتیهتای
اصلی سازمان درنظر میگيرنتد .از طریتی هویتتیتابی ،اعضتای ستازمان ،ویژگتیهتای ستازمان را
بهعنوان ویژگیهای خود جذ
کارکنان را ترري

میکنند (رحيمنيا و نيکیواه فرخانی .)1395،هویتیابی ستازمانی

میکند بهجای اهداف کامالًشیصی ،بتر امتوری کته بترای ستازمان ستوددهی

دارد ،تمرکز داشته باشند .آنها با عالقه کار میکنند و موج

افتزای

رفتتار شتهروندی ،رضتایت

شغلی و دلبستگی کاری خواهند شد (سری بومز .)0510 ،1همچنين ،فرد نسبت به سازمان احستاس
وفاداری میکنتد ،عالقتهاش را در حتوزۀ عضتویت

در ستازمان بتاال متیبترد ،نستبت بته ستازمان

وظيفهشناسی بینظيری دارد و همسانی اهداف سازمان بتا دیگتر اعضتا را ارج خواهتد گذاشتت و
بهسهيمشدن در ارزشها و اهداف سازمان با دیگر اعضا اهميت خواهتد داد (کليتک و فينتدیک،0
.)0510
3

در داخل سازمان تأثير میگتذارد (کتارملی و همکتاران ،

هویتیابی سازمانی بر تسهيم دان

 .)0511صاح نظران این عرصه ،هویتسازمانی را نين تعریف متیکننتد :ادراک یکتیبتودن بتا
سازمان ،جاییکه افراد خود را براساس خصوصيات سازمانشان تعریف متیکننتد .هویتتستازمانی
ابتدا بر رفتارسازمانی و سپس بر کارکرد و تحقی اهداف سازمانی تأثير میگذارد ،ازاینرو ،تحقتی
رفتارستتازمانی بتته رفتتتار کارکنتتان وابستتته استتت و رفتتتار کارکنتتان تحتتت تتتأثير قتتدرت
هویتسازمانیاست (نصر اصفهانی و آقاباباپور .)45 :1390 ،افتزای
کارکنان ،نق

تعيينکنندهای در کاه

احستاس هویتتستازمانی در

بدبينی و بدگمانی آنها نسبت به سازمان و متدیران ارشتد

آن دارد .بهعبارتدیگر ،هویتیابیکارکنان با یک سازمان ،سب

میشود باورهای بدبينانه و منفی

نسبت به همکاران ،مدیران و سياستهتای ستازمان ،مجتال کتمتتری بترای خودنمتایی پيتدا کننتد
(پروری و دیگران .)1390 ،قلیپور و اميری ( )1311بيان میکنند کته بحتران هویتت متیتوانتد از
طریی تضعيف تعهد سازمانی موج

ازدسترفتن کارکنان شود .در مطالعهای دیگر مشتیو شتد
1. Çeri-Booms
2. Celik & Findik
3. Carmeli
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که نشان کارفرما از طریی ایجاد هویتسازمانی در بين اعضای خود به ایجاد رضایتشغلی و تعهتد
سازمانی در بين آنان منجر شده و درنهایت رضایتشغلی بر نگهداشت این اعضا در ستازمان متثثر
بوده است (محمدنژاد فدردی و دیگتران .)1390،نتتای تحقيتی کوشتازاده و عزیتزآبتادی ( )1393
تأثير م بت عدالت سازمانی بر هویتسازمانی ،هویتتستازمانی بتر خشتنودی شتغلی و تتأثير منفتی
هویتسازمانی بر تمایتل بته تترکختدمت را نشتان داد .درهمتينراستتا ،اثتر ادراک از عتدالت بتر
هویتسازمانی در پژوه های متعددی تأیيتد شتده استت (والومبتوا و دیگتران 0559 ،1؛ مایکتل،
استگمایر و سونتاگ 0515 ،0؛ حسن.)0515 ،3
نتای پتژوه هتای میتلتف نشتاندهنتدۀ وجتود رابطتهای م بتت بتين سترمایه روانشتناختی،
هویتسازمانی و اخالق حرفهای با بسياری از نتای مطلو سازمانی ،مانند رفتار شهروند سازمانی،
نوآوری ،رضایت شغلی ،عملکرد و بهرهوری ستازمانی استت (قربتانی و عبتداللهی.)151 :1396 ،
جامعهپذیری سازمانی بر هویتسازمانی اثر م بت و معنیداری میگذارد .همچنين ،هویتسازمانی
بر اشتياق شغلی اثر م بت و معنیداری میگذارد و درنهایت جامعهپذیری سازمانی با ميانجیگری
هویتسازمانی اثر ريرمستقيم و معنتیداری بتر اشتتياق شتغلی معلمتان متیگتذارد .جامعتهپتذیری
سازمانی هم بهطور مستقيم و هم ريرمستقيم با ميانجیگری هویتسازمانی میتوانتد اشتتياق شتغلی
معلمان را تحت تأثير قرار دهد (بيدختی و دیگتران .)1396 ،پتژوه هتای انجتامگرفتته در زمينت
هویتسازمانی ،عتالوهبتر اینکته اهميتت آن را نشتان متیدهتد،گویای ایتن مطلت

نيتز استت کته

هویتیابی قوی به سطح بيشتری از رضایت شغلی ،رفتارهای فرانقشی و رفتارهای مشتارکتی افتراد
در سازمان منجر میشود که درنتيجه ،به کتاه

احستاس قصتد تترک شتغل و ريبتت ستازمانی و

افزای

اشتياق و رضایت از کار منجر میشود که به تبتع آن رفتارهتای م بتت نستبت بته مشتتریان

افزای

مییابد که این خود بر محتي ختارجی ستازمان نيتز تأثيرگتذار استت (آنتاز و راترفتورد،4

0510؛ انگو و دیگران .)0510 ،0مهدیپور و بازمانده ( )1394طبائيان و کرامتی ( )1393و خسروی
1. Walumbwa & et al
2. Michel, Stegmaier & Sonntag
3. Hassan
4. Anaza & Rutherford
5. Ngo & et al
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( )1319در پژوه های خود به این نتيجه دست یافتند کته بتين هویتتستازمانی و اشتتياق شتغلی،
رابط م بت و معنیداری وجود دارد و هویتسازمانی متیتوانتد بتر اشتتياق شتغلی ،تتأثير م بتت و
معنیداری بگذارد .ریکيتا در پژوه

خود نشان داد که بين هویتسازمانی و تعهد سازمانی ،رابطه

وجود دارد (ریکيتا .)0550 ،1امانوئل و دیگران )0515( 0بته نقتل از حستنی و دیگتران (  )1390بته
هویتسازمانی در ایجاد کارآفرینی در شرکتهتا اشتاره داشتتهانتد؛ درحتالیکته ،نتتای ایتن

نق
پژوه

یافتههای هاشمی و همکاران )(1392را تأیيد نمیکند .رضایتشغلی با هویتسازمانی رابطه

وندیکرولف
معنیدار دارد (حسنی و دیگران1393 ،؛ قلیپور )1311 ،درحالیکه ،با نتای تحقيی 
و دیگتتران( )0557منطبتتی نيستتت .نتتتای تحقيتتی تعجبتتی و دیگتتران ( )1394نشتتان داد کتته عتتدالت
ستتازمانی از طریتتی هویتتتستتازمانی بتتر درگيتتری شتتغلی تتتأثير دارد کتته بتتا نتيجتته تحقيتتی ختتان

3

و دیگران ( )0510سازگاری ندارد.
در طی ند دهه گذشته ميزان تحقيقات علمی در حوزههای مطالعتاتی مترتب بتا هویتتیتابی
سازمانی در کشور افزای

یافته است ،بهطوریکه ،جامع علمی با اطالعات وستيع و انباشتتهای در

ارتباط هویتیابی سازمانی مواجه شده است .بااینوجود ،تحقيقات ارزشمندی که کيده ،عصاره
و ماحصل تحقيیهای انجامیافته در حوزه هویتیابی سازمانی را بهگونهای نظتاممنتد و بتهشتيوهای
علمی فراروی محققان قرار دهد ،کمتر انجام یافته است .بهدليل تعدد تحقيقات هویتیابی سازمانی
و تناقضهتا و واگرایتی نتتای آنهتا الزم استت در قالت فراتحليلتی ،پيشتایندها و پيامتدهای متغيتر
هویتیابی سازمانی در مطالعات میتلف بررسی شود .نتای فراتحليل ،منعکسکننده طيف وستيعی
از ویژگیهای پژوهشی است ،در مقایسه با تحقيقات مستتقل نتتای حاصتل از آن از تعمتيمپتذیری
باالیی برخوردار است ،لذا تحقيی حاضر با بهرهگيری از اصول و قواعد روش فراتحليل به کاربرد
این روش درخصوص تحقيقات انجامشده در حوزۀ هویتیابی ستازمانی پرداختته و درصتدد حتل
تناقضاتی است که از نتای تحقيقات قبلتی در زمينته پيامتدها و پيشتایندهای هویتتیتابی ستازمانی
بهدستت آمتده استت .باتوجته بته مطالت فتوق ،ستثال تحقيتی بته صتورت زیتر استت« :پيامتدهتا و
1. Riketta
2. Emanoel & et al
3. khan
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پيشایندهایهویتیابی سازمانی در تحقيقات انجامشده در کشتور کدامنتد و اولویتت آنهتا گونته
است؟»

مروری بر مبانی نظری
درباره معنی و مفهوم هویتسازمانی توافی کمی وجود دارد .این سازه ،نشاندهنده روشهتای
خاصی است که از طریی آنها افراد خودشان را برحس

عضویتشان در یک سازمان خاص تعریف

میکنند (کول و بروچ .)0556 ،1سازمانها از طریی رفتارهای نمادین و زبانی در زمينههای خاص،
هویت خود را بهوجود میآورند و آن را شکل میدهند .در نينحالتی ،هویتتستازمانی از طریتی
زبان و عمل براساس الگوهای فرهنگی سازمان ،مانند لباس میصوص سازمانی ،خ ایتدئولو یک
ستازمان ،مصتنوعات ،آدا ورستوم و نظتایر آن ایجتاد متیشتود (وحيتدی و دیگتران.)1390 ،
هویتسازمانی یکی از وابستگیهای روانشناختی است و زمانی اتفاق میافتد که اعضا مشیصات
و ویژگیهای سازمان را قبول کرده و آنها را بتهعنتوان ویژگتیهتای خودشتان تعریتف متیکننتد.
درواقع ،هویتسازمانی اعضا را قادر میسازد مشارکت بيشتر و بدون هيچگونه شمداشتت متادی
در سازمان داشته باشند و با رفتارهایی مانند پيروی ،وفاداری و مشارکت در سازمان باعت

ستود و

منفعت آن شوند (جی و دیگران .)0515 ،0بهزعم نی )1913( 3هویت از سه مثلفه درهتمآميیتته
تشکيل شده است :احسااس عضاویت یاا همبساتگی دربرگيرنتده احستاس تعلتی ،دلبستتگی و یتا
جاذبههای عاطفی نسبت به سازمان و ررور و افتیار از عضویت در آن است؛ منظتور از عضتویت،
احستاس داشتتتن کتاری مهتتم ازنظتر ستتازمان و ستایر همکتتاران ،احستاس مستتئوليت و شتتراکت در
تصميمگيریهای سازمان است .وفاداری یا حمایت از سازمان وفاداری بته ستازمان ،تتالش قلبتی
درجهت تحقی اهداف و خ مشیهای سازمانی و دفاع از سازمان در مقابل عوامل خارجی استت.
وفاداری به سازمان و اشتياق به تحقی اهداف سازمان است .این نوع وفاداری به سازمان از وفتاداری
به خود ،سایر افراد و واحدها و بی هتای ستازمانی متفتاوت استت و بيتانکننتده ميتزان فتداکاری
1. Cole & Bruch
2. Ge & et al
3. Cheney
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کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است .مشاابهت یاا درک مشخصاههاای

مشترک ویژگیهتای مشتترک ادراکشتده توست اعضتای ستازمان استت کته براستاس آن فترد
احساس میکند ،منافع و اهداف مشترکی با سایر اعضای سازمان دارد .هویتسازمانی ،یک پدیده
ذهنی است که از مجموعهای از ارزشها و نگرشهای مثثر یتا تعيتينکننتده افتراد در متورد نحتوۀ
ایجاد ارتباط با همدیگر تشکيل شده است .تحقيقات صورتگرفته نشان داده است که هویتیتابی
سازمانی یک قطعه بزرگ گمشده در مطالعه رهبری معنوی است (ال ارکتوبی .)0551 ،1معنویتت
از طریی هویتسازمانی میتواند به بروز رفتار شتهروندی ستازمانی منجتر شتود (بکلمتن.)0515 ،0
کسانی که معنویت باالیی دارند ،در تالشند که با سازمان و همکاران خود همبستگی باالیی داشتته
باشند و نسبت به سازمان خود و برای خدمت و کمک به دیگران وفادار باشند که تمام این موارد،
نيازمند وجود هویتسازمانی در کارکنان است .بهطورکلی ،در اثر وجود معنویت متیتتوان انتظتار
هویتستازمانی بتاالیی را از کارکنتان داشتت (نصتر اصتفهانی و دیگتران .)1390 ،کارکنتانی کته
احساس هویت یکسانی با سازمان ختود دارنتد ،تفکترات ختوشبينانته بيشتتری دارنتد و رفتارهتای
مفيدی از خود نشان میدهند (برگامی و باگزی .)0551،3هنگامیکه کارکنان نسبت بته اهتداف و
رسالت سازمان وفاداری داشته باشند ،نهتنها شتکلگيتری باورهتای منفتی درجهتت تقویتت حتس
بدبينی در آنها کمتر خواهد شد ،بلکه در مقابل تهدیدهای خارجی بهشدت ایستادگی و از سازمان
خود دفاع خواهند کرد .این نين افرادی بهاحتمالزیاد تالشهای فراتر از الزامات تعيينشده بترای
سازمان خواهند داشت و اگر برای مجموعته مشتکلی پتي

بيایتد ،آن را مشتکل خودشتان درنظتر

میگيرند .بدبينی سازمانی ،رابطه منفی با وفاداری کارکنان دارد .اگر حس بدبينی نسبت به مدیران
و سياستهای یک سازمان رواج یابد ،اعضای آن سازمان تالشهای خود درجهت تحقی اهتداف
را کمتر خواهند کرد (آراباسی .)0515 ،4کارکنان بتا هویتتستازمانی بيشتتر ،رضتایت بيشتتری از
شغل خود دارند ،وابستگی بيشتری به گروههای کاری پيدا میکنند و به ادامه کار خود در سازمان
خوشبين هستند (ریکيتا .)0550 ،عدم هویت ،زمانی بهوقوع میپيوندد که اعضا نسبت بته ستازمان
1. Al Arkoubi
2. Bekelman
3. Bergami & Bagozzi
4. Arabaci
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احساس تمایز و عدم پيوستگی کرده و این وضعيت نامطلو  ،حتالتی پایتدار داشتته باشتد کته بته
شکلگيری دید منفی در کارکنان منجر شود؛ بهگونهای همیوانی دارد که آنها سازمان را دشتمن
خود بپندارند (کرینر و آشفورد .)0554 ،1کسانی که نسبت به یک سازمان هویت قویتری دارنتد،
رفتارهایی فراتر از وظيفه را در قبال سازمان انجام خواهند داد و هر ه هویتسازمانی افتراد بيشتتر
باشد ،بيشتر تالش خواهند کرد رفتارهایی را از خود بتروز دهنتد کته ستازمان را در مستير اهتداف
ختود بيشتتر یتاری رستاند (روتتيس و همکتاران .)0510 ،0هویتتستازمانی از عوامتل مترتب

و

پي بينیکنندۀ رفتارهای شهروندی سازمانی است (اللهيتاری و دیگتران .)1395 ،نشتان کارفرمتای
قوی میتواند با نمای

تصویر مناسبی از سازمان در شکلگيری احساس ررور و افتیتار کارکنتان

از تعلی به آن سازمان خاص ،نق

مثثری داشته باشد (هيلمن و دیگران .)0513 ،3برای تبدیلشدن

به یک محي مطلو استیدامی ،نوع تفکر کارکنان داخلی در متورد ستازمان بستيار مهتم استت.
نشانسازی داخلی کارفرمتا پيامتدهای مهمتی درپتی خواهتد داشتت کته یکتی از مهتمتترین آنهتا
هویتیابی کارکنان با سازمان خواهد بود (هالورسن و هول  .)0514 ،4هراندازه بی های سازمان
به هویتبیشی اقدام کند یا بهعبارتی ،کارکنان بتوانند هویت اصتلی ختود را از ستازمان دریافتت
کنند ،به همان اندازه میتوان انتظار داشت که رضایت شتغلی آنتان افتزای

یابتد (زار ع خفتری و

حسنی .)1393 ،اکتوگ )0513 ( 0به رابطهی معنیدار بين هویتسازمانی و رضایت شغلی با نقت
تعدیلکننده عالقه به شغل اشاره داشته است .نشتان کارفرمتای قتوی متیتوانتد بتا تقویتت هویتت
جمعی کارکنان از عوامل مثثر بر دلبستگی و تعهتد ستازمانی باشتد .شتاید بتتوان گفتت کته نشتان
کارفرما هم عامل تأثيرگذار و هم تأثيرپذیر از فرهنگسازمانی و تعلتیهتای کارکنتان بته ستازمان
استت (علتوی .)1390 ،نظریتههتای تبتادل اجتمتاعی و هویتت اجتمتاعی اثتر عتدالت ستازمانی بتر
هویتسازمانی را تأیيد متیکننتد ،یعنتی کارکنتان ،در مقابتل ادراک از عتدالت ،در یتک الگتوی
مقابلهبهم ل ،ارزشها و هنجارهای سازمان را در خود نهادینه و خود را با سازمان معرفتی متیکننتد
1. Kreiner & Ashforth
2. Rutitis & et al
3. Heilmann & et al
4. Halvorsen & Holthe
5. Oktug
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(والومبوا و همکاران0559 ،؛ حسن ،0515،و و و تریدوی .)0515 1،هنگامیکه کارکنان هویتت
خود را بر مبنای سازمان تعریف و تعيين کنند و اهداف و ارزشهای خود را اهداف و ارزشهتای
سازمان بدانند ،سازمان برای آنها بهعنوان خان دوم تلقی میشتود و بنتابراین تمتایلی بته تترک آن
ندارند؛ این رابطه مصداقی برای نظریههای تبادل اجتماعی و هویت اجتماعی است (کل و بتروچ،0
0556؛ دی مورا و دیگران 0559 ،3؛ ستام گناناکتان .)0515 ،در بررستی ایتن رابطته بایتد بته جنبت
تاریک و نامطلو هویتسازمانی نيز توجه داشت ،یعنی حالتی کته در آن افتراد بتا از دستتدادن
هویت فردی ،زندگی خود را منحصر در کار دانسته و یا کمتر بتوانند اشتباههای سازمان را دریابند
یا آنها را خاطرنشان سازند (کرینر و آشفورث .)0554 ،باوجود خودپنداری مبتنی بر سازمان ،افراد
با نگاهی م بت به سازمان ،احساس رضایت شغلی خواهنتد داشتت (ون دیتک و دیگتران0557 ،4؛
ولتف .)0557 ،0از دیتدگاه آنتاز و راترفتورد از دیگتر پيشتایندهایی تأثيرگتذار بتر اشتتياق شتغلی،
هویتسازمانی استت (آنتاز و راترفتورد .)0510 ،تحقيقتات نشتان متیدهتد کارکنتانی کته هویتت
یکسانی با سازمان خود داشتهاند ،تفکر م بت و رفتارهای مفيدی نس

به محي کار خود دارنتد و

از اشتياق باالیی نيز در محي کار خود برخوردارند (مهتدیپتور و بازمانتده .)1394 ،ستازمانهتای
امروزی طال

کارکنانیاند که به رسالت سازمان پایبند باشتند و مطتابی بتا اهتداف ستازمان عمتل

کنند .بسياری از محققان معتقدند هر ه کارکنان نس

به ستازمان ختود ،هویتت قتویتتری داشتته

باشند ،بيشتر خود را نسبت به تحقی اهداف سازمان مسئول میدانند و تالش و مشارکت بيشتری در
قبال سازمان خود خواهند داشت (انگو و دیگران .)0510 ،کارکنانی که آشنایی کاملی با قتوانين و
مقررات ،رویههای اداری و نقت

ختود در ستازمان دارنتد ،احستاس بيگتانگی و تعلتی انتدکی بته

سازمان خود خواهند داشت و فرایند جامعهپذیری مناس

بته کارکنتان ستازمان کمتک متیکنتد.

کارکنان باید درک روشنی از شغل خود ،جایگاه ،اهتداف ستازمانی ،ارزشهتا و هنجارهتا داشتته
باشند که دراینصورت ،میتوانند هویتسازمانی قویتتری نستبت بته ستازمان ختود داشتته باشتند
1. Cho & Treadway
2. Cole & Bruch
3. DeMoura & et al
4. Van Dick & et al
5. Wolfe
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(بيدختی و دیگران .)1390 ،مطالعات ،گویتای ایتن واقعيتت استت کته کارکنتانی کته ختود را بتا
سازمانشان هویتیابی میکنند ،توانمندی باالتری در سازمان داشته و تمایل کمتری به ترک شتغل
و ستازمان ختود دارنتد (وحيتدی و دیگتران .)1390 ،بتدیهی استت کتارآفرینی کارمنتدان و بتروز
خالقيت از سوی آنان به سازمان بستگی تام دارد؛ یعنی اگر فرد خود را در برابر سازمان متعهد بداند،
همگامسازی با سازمان با کمترین هزینه و زمان به یکی از اهداف اصلی وی تبدیل متیشتود و بترای
رسيدن به این هدف ،بیشک از نبوغ و خالقيت خود استفاده میکند .بهایتنترتيت  ،ایتن فتر
هر ه فرد خود را متعلتی بته ستازمان بدانتد ،کتارآفرینی وی افتزای

کته

متییابتد و هر ته بته ستازمان

بیتفاوت باشد ،از ابتکار و خالقيت وی کاسته میشود ،تأیيد میشود (حسنی و دیگران .)1390 ،در
ایتن تحقيتی ،تمرکتتز روی تحقيقتات هویتتیتابی ستتازمانی استت .ازایتنرو ،جامعته موردبررستی،
پژوه های مرتب با پيامدها و پيشایندهای هویتیابی سازمانی در ایران استت .ایتن جامعته شتامل
 155پژوه

بوده که دراینميان ،تنها  01مورد دارای معيارهای درونسنجی بترای فراتحليتل بتوده
جدول ( )1ارائه شده است .در جدول زیتر اطالعتات کلتی

که اطالعات میتصری از آنها در قال

پژوه های موردبررسی مقاله ،فراتحليل پيامتدها و پيشتایندهای هویتتیتابی ستازمانی ارائته شتده
است.

پژوهشگران
 .1عباسعلی رستگار ،محمود
جانقلی

عنوان پژوهش

بررسی نق

هویتیابی سازمانی

فائزه حيدری ،حامد حيدری
 .0ستتتتتيدعلی

ستتتتتيادت،

محمدرسول راهسار ،لتيال زارع

احمدزاده

پژوه های
1391

T

و هویتسازمانی ميان کارمندان

1390

T

دانشگاه اصفهان
بررسی تأثير رهبری تحولآفرین
مدیران بر نگرشهای شغلی دبيران
با نق

ميانجی هویتسازمانی

1

مدیریت

030

عمومی

بررسی رابط بين عدالت سازمانی

زاد

 .3ستتتنجر ستتتالجقه و ستتتليمان

رهبری معنوی در

سال

آماره

محل چاپ

نمونه

جدول  .9اطالعات کلی پژوهشهای موردبررسی

1393

T

نام آموزش
عالی

پژوه نامه
مدیریت تحول

055

165

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)24زمستان 9316

عنوان پژوهش

پژوهشگران

سال

آماره

محل چاپ

نمونه

(ادامه) جدول  .9اطالعات کلی پژوهشهای موردبررسی

بررسی رابط عدالت سازمانی و
 .4مسعود حراقی ،سجاد نجفتی،
قادر جبارزاده

رفتار شهروند سازمانی با
درنظرگرفتن نق

واسطه رضایت

1393

T

سازمانی و هویتسازمانی مطالعه

فصلنامه
مدیریت نظامی

115

در مرکز نظامی
نق

ميانجی هویتسازمانی در

 .0ابوالفضتل قاستمزاده ،شتيوا

رابط بين اخالق حرفهای با رفتار

ملکی ،شعبان بروکی ميالن

شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی

مجله ایرانی
1393

T

پزشکی

کار

 .6اکبتر نيلتیپتور طباطبتایی،
مسعود بيگلری

 .7ابوالفضل قاسمزاده  ،شتيوا
ملکی ،حمداله حبيبی

بررسی ارتباط بين هویتسازمانی،
رضایت شغلی و رفتار شهروندی

فصلنامه
1393

T

در پرستاران

نق

اخالق و تاریخ

000

مدیریت

051

پرستاری

فصلنامه

هویت تيمی و هویتسازمانی
بر عملکرد شغلی و مسئوليت

1393

T

اجتماعی

مدیریت
سازمانهای

115

دولتی ایران

تاثير عدالت سازماني ادراکشده
 .1سيدعلیکوشازاده ،ابوالفضل

بر تمايل به ترک خدمت با

عزیزآبادی

ميانجيگري هويتسازماني،
حمايت سازماني و خشنودي شغلي

90

دان
1393

T

پژوه

و
در

روانشناسی
کاربردی

075

مطالعهای در زمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویتیابی سازمانی

پژوهشگران
 .9مصطفی لطفی جاللآبادی،
علتتیرضتتا متتورلی ،طتتاهره
فيضی ،اميرحسين اميرخانی

سال

عنوان پژوهش

آماره

محل چاپ

نمونه

(ادامه) جدول  .9اطالعات کلی پژوهشهای موردبررسی

بررسی تأثير رهبری اصيل بر
هویتیابی سازمانی مطالعه موردی
کارکنان یکی از واحدهای صنعتی

1394

T

فصلنامه
مدیریت نظامی

455

دفاعی کشور
فصلنامه

 .15محمتتود تعجبتتی ،ميرمحمتتد

نق

سيد عباس زاده ،محمد حستنی،

درگيری شغلی با آزمون ميانجيگری

عدالت سازمانی ادراکشده بر

حسن قالوندی

مطالعات
1394

T

هویتسازمانی

اندازهگيری و

000

ارزشيابی
آموزشی

 .11حبي اهلل ستاالرزهی ،مستلم
مبارکی ،عبدالباس مرادزاده

نق

ميانجی هویتسازمانی در

رابطه بين برندسازی داخلی و تمایل

1390

T

به ترک خدمت
تحليل همبستگی بين هویتسازمانی

 .10فخرالسادات نصيري وليک
بني و سميه سپهوند

و سبک رهبری امنيتمدار با
عملکرد شغلی کارکنان

فصلنامه
مدیریت برند

055

فصلنامه
1390

T

پژوه های
مدیریت منابع

065

انسانی
 .13علتتی کنعتتانی کاشتتانی،
علیرضا سليمان ميگونی
 .14محمتتد حستتنی ،رقيتته
بهتادری ،مهتدی کتاظمزاده
بيطالی

تأثير بیتفاوتی شغلی کارکنان بر
هویتسازمانی با نق

متغير

1390

T

ميانجی جمعيت شناختی

فصلنامه منابع
انسانی ناجا

055

رابط رهبری تحولگرا و
هویتسازمانی با کارآفرینی
سازمانی اعضای هيئتعلمی

1390

R

توسعه
کارآفرینی

041

دانشگاه تبریز
تأثير معنویت اسالمی بر رفتار

 .10علی نصر اصفهانی ،مجتبی
فرخی ،زین

اميری

شهروندی سازمانی و تعيين نق
ميانجی هویتسازمانی
)موردمطالعه :دبيران ورزش مقطع
متوسط شهر اصفهان(

99

مطالعات
1390

t

مدیریت
ورزشی
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عنوان پژوهش

پژوهشگران

سال

آماره

محل چاپ

نمونه

(ادامه) جدول  .9اطالعات کلی پژوهشهای موردبررسی

مطالعه رابطه هویتسازمانی و ابعاد
سهگانه آن با بدبينی سازمانی

 .16پيمتان پتروری ،استداهلل

کارکنان (مطالعهای بين کارکنان

نقدی و روحاهلل سهرابی

نشریه مدیریت
1390

t

ادارات ورزش و جوانان استان

منابع انسانی در

163

ورزش

قزوین)
 .17دکتتتر محمتتود قربتتانی،

بررسی رابطه بين ابعاد سرمایه

محمدعلی عبدالهی

روانشناختی و هویتسازمانی

 .11علتیاکبتر امتين بيتدختی،

رابط جامعهپذیری سازمانی و

سکينه جعفری ،مجيد مترادی

اشتياق شغلی معلمان با نق

مقدم

نوآوریهای
1390

t

1396

T

آموزشی

ميانجی هویتسازمانی
بررسی نق

 .19محمود قربانی و محمدعلی

تعدیلگر اخالق

حرفهای در رابطه
بين سرمایه روانشناختی و

عبدالهی

1396

T

 .05علیاکبر وحيتدی ،مجيتد

توانمندسازی کارکنان

برزگر ،عباداهلل احمدی

1396

T

 .01نجتف آقتایی و عرفتان
مرادی

هویتسازمانی در اداره کل ورزش
و جوانان استان البرز

مدیریت

115

آموزشی

تعيين رواب علی فرهنگ و
سکوت سازمانی :نق

مدیریت

005

رهيافتی نو در

آموزشوپرورش شهر مرودشت
ميانجی

اجتماعی

راهبردی

واسطهگری امنيت شغلی در
رابطه بين هویتسازمانی با

مدیریت سرمای

015

پژوه های

هویتسازمانی
نق

مدیریت
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مطالعات
1396

T

مدیریت رفتار
سازمانی در

65

ورزش

روششناسی پژوهش
فراتحليل ،تحليل تحليلها یا تحليل مجموعهای از نتتای مطالعتات جداگانته بتهمنظتور ترکيت
یافتههاست .این روش مشابه تحقيقات مقطعی است که در آن موضوع موردمطالعته بتهجتای افتراد،
نتای تحقيقات است .فراتحليل فق زمانی بهکار متیرود کته مطالعتات موردبررستی کمتی باشتند
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(پيگوت .)0510 ،1در فراتحليل ،اصل اساسی عبارت استت از محاستبه انتدازه اثتر بترای تحقيقتات
مجزا .اندازه اثر عبارت است از نسبت آزمون معنیداری به حجم مطالعته .انتدازه اثتر ،نشتاندهنتده
ميزان یا درجه حضور یک پدیده در جامعه است و هر ه اندازه اثر بزرگتر باشد ،درجته حضتور
پدیده هم بيشتر است .با دردستداشتن آمارههایی مانند t ، ×0و Fمیتوان شاخو اندازه اثر مربوط
به آنها( )rرا برآورد کرد .برای شاخو  rاندازه اثرهای  5/3 ،5/1و  5/0بهترتي

کو ک ،متوست

و بزرگ قلمداد میشود (کوهن .)1997 ،0اگر ه سطح معنیداری و اندازه اثر در مورد رد یا قبول
فرضيه صفر استفاده میشوند ،اما هرکدام اطالعات جداگانهای را در اختيار متیگذارنتد .از طریتی
آزمون معنیداری مشیو میشود که آیا نتيجهای خاص بهعلت شانس رخ داده است یا خير و از
طریی محاسبه اندازه اثر میتوان دریافت که متغير مستقل تا ه اندازه بر متغير وابستته اثتر گذاشتته
است .بنابراین ،برای تصميمگيری در مورد رد یا قبول فرضيه صفر در تحقيقات رفتاری الزم است
همراه با نتيجه آزمون معنیداری به مقدار اندازه اثر نيز توجه شود؛ زیرا در شرای یکسان ازلحتا
حجم نمونه و سطح معنیداری ،هر ه اندازه اثر بزرگتر باشد ،توان آزمون هم بيشتر متیشتود و
اعتبار تصتميمگيتری افتزای

متییابتد (قربتانی زاده .)1394 ،در ایتن فراتحليتل بترای جمتعآوری

اطالعات از فهرستواره ( کليست) برای انتیا پایتاننامتههتا و مقالتههتای دارای متالکهتای
درونگنجی و استیراج اطالعات الزم برای انجام فراتحليل از محتوای آنها استفاده شده است ،این
فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقيقات است .مالکهتای درونگنجتی ورود
به فراتحليل عبارتند از :مقاالت اپشده سالهای  ،1396-1315مقاالت مترتب بتا متغيتر تحقيتی،
تحقيیهایی که دادههای کافی را برای محاسبه اندازه اثر در اختيار محقی قرار دهند ،تحقيقاتی کته
بهصورت مقاله کامل و از طریی آنالین یتا بتهطتور کامتل تاپشتده یتا از آرشتيو کتابیانتههتا در
دسترس باشند و پایاننامههای کارشناستی ارشتد و دکتتری .متالکهتای بترونگنجتی عبارتنتد از:
تحقيتتیهتتایی کتته براستتاس ارزیتتابی داوران بتتهوستتيله فتترم ارزیتتابی اطالعتتات کفایتتت الزم در
روششناختی تحقيی کست نکننتد .مقالته حاضتر ازنظتر هتدف ،توصتيفی و ازنظتر نتوع استتفاده،
کاربردی و ازنظر نوع دادهها کمی است .جامعه آماری تحقيی ،پایاننامتههتای کارشناستی ارشتد و
1. Pigott
2. Cohen
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دکترا ،مقالههای اپشده در مجالت علمی -تحقيقی درباره هویتیابی سازمانی در سازمان بتوده
که در طول  10سال گذشته ( )1315-1390در زمينه هویتیتابی ستازمانی در داختل کشتور انجتام
شتتده استتت و حجتتم نمونتته نستتبتاً بزرگتتی داشتتته ( 155تحقيتتی) و ازلحتتا روایتتی و پایتتایی ابتتزار
اندازهگيری و روش نمونهگيری شرای الزم را داشتهاند .پایایی شناسایی از طریی توافتی داوران در
انتیا تحقيیها و طبقهبندی آنها مشیو شد .پایایی کدگذاری از طریی توافی داورهتا در متورد
استفاده از مفاهيم خاص برای کدگذاری متغيرها و پایایی ستطح معنتیداری و انتدازه اثتر از طریتی
توافی در محاسبات اندازه اثر بين دو فراتحليلگتر کته دارای تجتار یکستانی در زمينته متوردنظر
بودند بهدست آمد .در این تحقيی از روش نمونهگيری هدفمند استفاده شد .در پایان حجم نمونته
واردشده به فراتحليل از طریی انتیا یا گزین

از طریی متالکهتای رد و قبتول تعتداد  01متورد

مطالعه که برابر با  30واحتد فراتحليتل استت ،مشتیو شتد .تجزیتهوتحليتل دادههتا بتا استتفاده از
نرمافزار  ،CMA2نرمافزار جامع فراتحليل محاسبه اندازه اثر انجام شد .در این تحقيی همچنين برای
سنج

سوگيری انتشار از روش نمودار قيفی ،برای تعيين تعتداد تحقيقتات گمشتده از روشهتای

دوال و ایمن از خطا و برای وجود متغيرهای تعدیلکننده از آزمون ناهمگونی  Nتوئيتدی استتفاده
شده است.

یافتهها
همانطورکه در جدول ( )0مشاهده میشود پيشایندهای هویتیابی سازمانی بهترتيت

عبارتنتد

از :رهبری معنوی( ،)5/99بتیتفتاوتی ستازمانی( ،)5/93فرهنتگ( ،)5/14اجتمتاعی ستازی(،)5/79
رضایت شغلی ( ،)5/71رهبری اصيل( ،)5/01سرمایه روانشناختی( ،)5/45اخالق حرفهای(.)5/19
همچنين مطابی جدول ( ،)3پيامدهای هویتیابی سازمانی بهترتي

عبارتند از :رفتار شتهروندی

ستتتازمانی( ،)5/11ستتتکوت ستتتازمانی( ،)5/15تتتترکختتتدمت( ،)5/67توانمندستتتازی(،)5/06
کتتارآفرینی( ،)5/41رضتتایت شتتغلی( ،)5/41اشتتتياق شتتغلی( ،)5/40فرهنتتگ( ،)5/01خشتتنودی
شغلی( ،)5/11عملکرد شغلی( .)5/14همچنين متغيرهای معنویت ،توانمندسازی و رفتتار شتهروندی
با هویتیابی سازمانی رابطه ندارند (.)P>0.05
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جدول  .2اندازه اثر پیشایندهای هویتیابی سازمانی
تحقیق

پیشایندها

حد
پایین

حد باال

سطح
معنیداری

Z

اندازه
اثر

آقایی

فرهنگ

5/711

5/914

5/555

7/01

5/14

کنعانی

بیتفاوتی

5/116

5/907

5/555

10/15

5/93

حراقی

رضایت شغلی

5/591

5/933

5/509

0/11

5/71

کوشا زاده

عدالت سازمانی

5/030

5/445

5/555

0/17

5/34

حراقی

عدالت سازمانی

5/109

5/499

5/555

3/07

5/34

سيادت

عدالت سازمانی

5/651

5/619

5/555

01/60

5/60

تعجبی

عدالت سازمانی

5/173

5/315

5/555

4/99

5/01

معنویت

5/573

5/917

5/564

1/10

5/14

اخالق حرفهای

5/554

5/364

5/546

1/99

5/19

5/560

5/349

5/555

0/77

5/01

5/001

5/003

5/555

4/11

5/45

لطفی

رهبری اصيل

5/390

5/611

5/555

7/44

5/01

بيدختی

اجتماعی سازی

5/690

5/101

5/555

9/13

5/79

رستگار

رهبری معنوی

5/946

5/991

5/555

6/59

5/99

ساالرزهی

برند

5/446

5/619

5/555

7/51

5/01

نصر
اصفهانی
قاسمزاده
قربانی
قربانی

سرمایه
روانشناختی
سرمایه
روانشناختی
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جدول  .3اندازه اثر پیامدهای هویتیابی سازمانی

تحقیق

پیامدها

حد

حد

سطح

پایین

باال

معنیداری

Z

اندازه
اثر

ساالرزهی

ترک خدمت

5/410

5/107

5/555

4/35

5/67

تعجبی

درگيری شغلی

5/35

5/490

5/551

7/00

5/45

آقایی

سکوت سازمانی

5/457

5/943

5/555

3/00

5/15

نصيری

عملکرد شغلی

5/116

5/164

5/555

11/44

5/14

قاسمزاده

رفتار شهروندی

5/35

5/715

5/553

3/65

5/09

سازمانی
قاسمزاده

رفتارهای انحرافی

5/110

5/499

5/504

3/55

5/30

نيلی

رضایت شغلی

5/559

5/714

5/514

1/90

5/41

نيلی

فرهنگ

5/507

5/476

5/555

0/44

5/01

قاسمزاده

عملکرد

5/010

5/911

5/559

4/10

5/79

قاسمزاده

مسئوليت

5/104

5/750

5/471

0/61

5/46

وحيدی

توانمندسازی

5/910

5/797

5/555

5/70

5/06

حسنی

کارآفرینی

5/371

5/075

5/555

3/93

5/41

بيدختی

اشتياق

5/001

5/016

5/555

6/16

5/40

کوشا زاده

خشنودی شغلی

5/109

5/035

5/500

0/09

5/115

کوشا زاده

ترک خدمت

5/501

5/000

5/555

90/15

5/145

پروری

بدبينی سازمانی

5/645

5/609

5/147

1/44

5/60

نصر اصفهانی

رفتار شهروندی

5/417

5/995

5/555

17/14

5/11

سازمانی
5/056

5/401

5/555

1/59

5/49

یکی از موضتوعات موردتوجته در هتر فراتحليتل ،ارزیتابی ستوگيری انتشتار استت .منظتور از
سوگيری انتشار این است که یک فراتحليل شامل تمام مطالعات انجامشده در مورد موضتوع متورد
بررسی نيست؛ شکل ( )1نمودار فورست پالت (انباشت) را نشان میدهد.

96

مطالعهای در زمینه فراتحلیل پیامدها و پیشایندهای هویتیابی سازمانی

شکل  .9نمودار فورست پالت

در نمودار درختی (انباشت) مطالعاتی که فاصله اطمينان آنها نقطه ين عمودی را قطع میکنند،
معنیدار نيستند و مطالعاتی که این نقطه ين را قطع نمیکنند ،معنیدارند .مطابی نمودار انباشت سه
متغير ،اندازه اثر معنیدار ندارند و هفت متغير نيز اندازه اثر پایينی دارند (زیر .)5/3
معمولترین و ساده تترین روش شناستایی تتورش انتشتار ،استتفاده از یتک نمتودار پراکنتدگی
دوبعدی بهنام نمودار فانل یا قيفی است .باتوجهبه شکل (( )0نمودار فانل یا قيفی تحقيی حاضر) سته
تورش انتشار در مطالعات وجود دارد کته بيتانگر عتدم انتشتار بعضتی مطالعتات یتا عتدم دسترستی
محققين به بعضی از مقاالت یا نتای مطالعات است.

شکل  .2نمودار فانل (قیفی) تحقیقات هویتیابی سازمانی
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جدول  .4اصالح و برازش دوال و توئیدی
اثر ثابت

ارزش
مشاهدات
ارزش
تعدیلشده

تخمین

حد

نقطهای

پایین

مقدار Q

اثر تصادفی
حد باال

تخمین

حد

نقطهای

پایین

5/49649

5/41705

5/05066

5/04500

5/49410

5/41410

5/05334

5/41174

/40149
5
/36301
5

تعداد مطالعات

حد باال

موردنیاز3 :

5/63061

0309/43490

5/01475

0401/61051

همانطورکه مالحظه میشود ،ارزش مشاهدهشده این نابرابری در نمتودار فانتل نيتز بتهصتورت
یک نقطه سياه نشان داده شده است .آزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد تحقيقات گمشتده (بتا
اثر ميانگين صفر) را محاسبه میکند که الزم است به تحليلها اضافه شود تا عدم معنیداری آماری
اثر کلی بهدست آید .جدول ( )0نتای آزمون  Nایمن از خطا را در این تحقيی نشان میدهد.
جدول  .3محاسبات  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک
مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده

40/00600

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده

5/555

آلفا

5/50

باقیمانده (دنباله)

0

 Zبرای آلفا

1/90996

تعداد مطالعات مشاهدهشده

30

تعداد مطالعات گمشدهای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند.

7007

باتوجهبه دادههای جدول ( ،)0باید تعداد  7007مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررستی شتود
تا مقدار  Pدو دامنه از  5/50تجاوز نکند .این بدین معنی است کته بایتد  7007مطالعته دیگتر انجتام
گيرد تا در نتای نهایی محاسبات و تحليلها خطتایی رخ دهتد .نتاهمگونی عبتارت از تفتاوت بتين
نتای تحقيقات است .آزمون کوکرام ( )Qدر قال
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ناهمگونی اندازه اثرهای بهدستآمده میپردازد .فرضيه صفر ،بيانگر عدم معنیداری اندازه اثرهتای
بهدستآمده است و فرضيه مقابل بر وجود تفاوت معنیدار ميان اندازه اثرهای بهدستآمده داللتت
دارد .باتوجهبه اینکه در سطح اطمينان  ،%90سطح معنیداری از ميزان خطا ( )%0کو کتر استت،
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذیرفته میشود .یعنی ميتان انتدازه اثتترهای بتهدستتآمتده تفتاوت
معنیدار وجود دارد.
جدول  .6مقادیر بررسی همگنی دادهها
آماره Z

سطح معنیداری

سطح خطا

نتیجه آزمون

40/00600

5/555

5/50

رد H0

بحث و نتیجهگیری
در تحقيی حاضر با استفاده از روش فراتحليل ،نتای

ندین مقاله جداگانته در متورد پيامتدها و

پيشایندهای هویتیابی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت .نتتای تحقيقتات گونتاگون بتا یکتدیگر
ترکي

و ميزان تأثير هر یک از این پيامدها و پيشایندها و ميزان اهميت هر یتک از آنهتا نستبت بته

هم ،در جامعه تحقيی مورد تحليل قرار گرفته است؛ درحالیکه در تحقيیهای قبلی این کتار انجتام
نشده است .نتای فراتحليل نشان داد که فرهنگ سازمان از پيشایندهای هویتیتابی ستازمانی استت
کتته بتتا تحقيتتی آقتتایی و متترادی ( )1390همیتتوانی دارد .بتتیتفتتاوتی ستتازمانی نيتتز از پيشتتایندهای
هویتیابی سازمانی است که با نتيجه تحقيی کنعانی کاشانی و سليمان ميگتونی ( )1396ستازگاری
دارد .نتای نشان داد که عدالت سازمانی نيز از پيشایندهای هویتیابی سازمانی است کته منطبتی بتا
نتای تحقيی (پرات0555 ،1؛ زاهير و شوماخر0553 ،؛ سيادت و دیگران1390 ،؛ حراقی و دیگتران،
 )1393است .مطابی نتای فراتحليل رضایت شغلی از پيشایندهای هویتیابی سازمانی استت کته بتا
نتيجه تحقيی نيلیپور طباطبایی و بيگلری(1393؛ ون دایتک و دیگتران0551 ،؛ قلتیپتور و اميتری،
 )1311سازگار است .همچنين مطابی نتای فراتحليتل حاضتر معنویتت از پيشتایندهای هویتتیتابی
1. Pratt
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سازمانی نيست که با نتيجه تحقيی نصر اصفهانی و دیگران ( )1390همیوان نيست .نتای فراتحليتل
نشان داد که اخالق حرفهای از پيشایندهای هویتیابی سازمانی استت کته منطبتی بتا نتتای تحقيتی
(قربانی و عبداللهی1396،؛ قاسمزاده و دیگران )1393 ،است .سرمایه روانشناختی نيز مطابی نتتای
فراتحليل حاضر از پيشایندهای هویت یابی ستازمانی استت کته بتا نتيجته تحقيتی عبتدی و دیگتران
( ،)1394قربانی و عبتداللهی( )1396مطابقتت دارد .نتتای نشتان داد رهبتری اصتيل از پيشتایندهای
هویتیابی سازمانی است که با نتيجه تحقيی لطفی جاللآبادی و دیگتران ( )1394ستازگاری دارد.
نتای نشان داد که اجتماعیسازی سازمانی از پيشایندهای هویتیابی ستازمانی استت کته بتا نتيجته
تحقيی بيدختی و دیگران ( ،)1390جی و دیگران ( )0515مطابقت دارد .نتتای فراتحليتل نشتان داد
که رهبری معنوی از پيشایندهای هویتیابی سازمانی است که با نتيجه تحقيتی ال آرکتوبی ()0551
همیوان است .همچنين نتای فراتحليل پيشایند بودن برنتد ستازمان را نيتز تأیيتد کترد کته بتا نتيجته
تحقيی ساالرزهی و دیگران ( ،)1390لی و کيم ( )0514سازگاری دارد .نتای نشان داد هویتیتابی
سازمانی با ترکخدمت کارکنان رابطه معکوس و معنیداری دارد ،درواقع کتاه

تترکختدمت

کارکنان از پيامدهای هویتیابی سازمانی است که با نتيجته تحقيتی ستاالرزهی و دیگتران ()1390
مطابقت دارد .نتای فراتحليل نشان داد درگيری شغلی از پيامدهای هویتیابی سازمانی است که بتا
نتيجه تحقيتی تعجبتی و دیگتران ( ،)1394رای ( ،)0510انتگ ( ،)0513ختان و دیگتران ()0510
مطابقت دارد .همچنين نتای نشان داد که سکوت سازمانی از پيامدهای هویتیتابی ستازمانی استت
که منطبی با نتيجه تحقيی قالوندی و مرادی ( ،)1394آقایی و مرادی ( )1390است .نتای فراتحليل
نشان داد که عملکرد شغلی از پيامدهای هویتیابی سازمانی استت کته بتا نتيجته تحقيتی نصتيری و
ليک بينی و سپهوند ( ،)1390قاسمزاده و دیگران ( )1393مطابقت دارد .همچنتين باتوجتهبته نتتای
فراتحليل رفتار شهروندی سازمانی از پيامدهای هویتیابی سازمانی نيست که با نتيجه تحقيتی نصتر
اصتتفهانی و دیگتتران ( ،)1394بالکمتتن ( ،)0515روتتتيس و همکتتاران ( ،)0510حستتنی و دیگتتران
( )1390همیوانی ندارد .همچنين نتای نشان داد که کاه

رفتارهتای انحرافتی در محتي کتار از

پيامدهای هویتیابی سازمانی است که با نتيجه تحقيی قاسمزاده و دیگران ( )1393ستازگار استت.
نتای نشان داد که توانمندسازی کارکنان از پيامدهای هویتیابی سازمانی نيست که با نتيجه تحقيی
وحيدی و دیگران ( )1390و ریکتا ( )0550همیوانی ندارد .مطابی نتای فراتحليتل ،کتارآفرینی از
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پيامدهای هویتیابی سازمانی است که منطبی با نتيجه تحقيی امانوئل و دیگتران ( )0515بته نقتل از
حسنی و دیگران(  )1390است ،درحالیکه نتای این پژوه

با نتتای تحقيتی هاشتمی و همکتاران

) (1392همیوانی ندارد .نتای فراتحليل نشان داد که اشتياق شغلی از پيامدهای هویتیابی ستازمانی
است که با نتيجه تحقيی (آنازا و راترفورد0510 ،؛ مهدیپور و بازمانده1394 ،؛ طبایيتان و کرامتتی،
 )1393سازگار است .نتای فراتحليل نشان داد که خشنودی شغلی از پيامدهای هویتیابی سازمانی
است که با نتيجه تحقيی کوشازاده و عزیزآبادی ()1393؛ ون دیتک و همکتاران ( )0557و ولتف
( )0557همیوانی دارد.
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