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 13/21/32 ش:تاریخ پذیر      29/21/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
مانی کارکنان درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی ساز ارتباطهدف پژوهش حاضر بررسی 

کل  ۀکارکنان ادار پژوهش را . جامعۀ آماریبودکل ورزش و جوانان استان مازندران  ۀادار
ه عجام نمونۀ آماری برابر با حجمو دادند می( تشکیل N=211استان مازندران ) ورزش و جوانان

 آیزنبرگر درک حمایت سازمانی از دو پرسشنامۀ ها داده آوری جمعمنظور در نظر گرفته شد. به
 روایی. ( استفاده شد2339و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی ) (2319) و همکاران
ر ه و پایایی تعیین شد ورزشیمدیریت  تاداناز نظرات اصالحی اس گیری بهرهبا  ها پرسشنامه

دست به (α=11/1)و  (α=69/1) به ترتیب آلفای کرونباخ با استفاده از آزمون پرسشنامه دو
منظور تجزیه به صورت میدانی اجرا شده است.که به بودهروش تحقیق از نوع همبستگی آمد. 

، ضریب اسمیرنف - کولموگروف آماری های آزمونو  توصیفی های شاخصاز  ها دادهو تحلیل 
بین درک حمایت  دادنتایج نشان رگرسیون استفاده شد.  تحلیل و پیرمناسهمبستگی 

( وجود P  ،449/1=r≤15/1داری )ۀ مثبت و معنیسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابط
(، P ,413/1=r≤15/1(، وجدان )P ,995/1=r≤15/1دوستی )نوع های مؤلفهدارد. همچنین 

 P≤15/1( و ادب و مالحظه )P ,969/1=r≤15/1نی )(، رفتار مدP ,116/1=r≤15/1جوانمردی )
,524/1=rۀمعادلنتایج ، د. از طرفیندار دار معنیثبت و م ای( با درک حمایت سازمانی رابطه 

رفتار  های مؤلفهتمام  بینی پیشدرک حمایت سازمانی توانایی  دهدمیرگرسیون نشان 
 شهروندی سازمانی را دارد.

 

 ، مدیران ورزش.اعی، رفتار سازمانیاجتم ۀمبادل :گان کلیدیواژ

                                                                                                                                            
 نویسندۀ مسئول Email: ramin.iraji.65@gmail.com  
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 مقدمه
ند و بخش مهمی از انرژی اا تالش فراوان به دنبال رقابتب ها سازماندر دنیای رقابتی امروز 

زیرا نیروی انسانی سازمان عامل اصلی ماندن در  ؛شود میسازمان صرف توجه به کارکنان آن 

ان مانند واحد آموزش، واحد سازم درون. ایجاد واحدهای مختلف در استصحنۀ رقابت 

بیانگر توجه به کارکنان و کسب رضایت  غیره منابع انسانی، واحد رفاه کارکنان و ریزی برنامه

بدون تمایل کارکنان به همکاری، قادر به توسعۀ اثربخشی و کارآیی  ها سازمان(. 1) ستها آن

زیرا در حالت اجبار،  ؛دداربسیاری اهمیت  2با اجباری 1. تفاوت همکاری خودجوشیستندنخود 

در  ،دهد میسازمانی انجام  ۀشدفرد وظایف خود را در راستای قوانین و استانداردهای تعیین

 منظوربهحالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه، افراد کوشش، انرژی و بصیرت خود را 

نوین مدیریت به . در ادبیات دگیر میکار شخصی و حتی به نفع سازمان به های تواناییشکوفایی 

رفتار شهروندی » فرا قانونی توسط کارکنان های مسئولیتانجام خودجوش و آگاهانۀ وظایف و 

 یتأثیر رفتار شهروندی سازمانی به این علت پژوهشگرانبه باور (. 2) شود میگفته  3«سازمانی

یۀ از طریق شرح شغل رسمی کل توانند نمی ها سازمان دارد کهر موفقیت سازمانی بمهم 

بنابراین اهمیت عملی رفتار  ؛کنند بینی پیشرفتارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف را 

از طریق مشارکت در تغییر و  سازمانی این است که اثربخشی و کارآیی سازمانی را شهروندی

به نقل از بکتون و  4(. اورگان3) بخشد میخالقیت و سازگاری  بهبود  ،منابع انسانی تحول

زیرا  ؛داند می( رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب و بهینه 2000) 5همکاران

دیگر  طرفو از  دهدمیمنابع موجود و در دسترس سازمان را افزایش  طرفیچنین رفتاری از 

عنوان به ،. از انساندهد میدر سازمان کاهش را رسمی  ۀهزینکنترل پر های وکار سازنیاز به 

باشد که بیش از  ای گونهدر سازمان به  شوقع وجود دارد که رفتارشهروند سازمانی، این ت

( بیان 2000) 6(. اریک و همکاران4الزامات نقش و فراتر از آن در خدمت اهداف سازمانی باشد )

را  ها آنخواسته نشده  که از فرد است هایی فعالیت شامل رفتار شهروندی سازمانی ندکن می

 نتایج .(5) رساند میو به آن سود  شودمیاعث حمایت از سازمان ب ها آنولی انجام  ،جام دهدان

 ،ورزش در حوزۀ رفتار شهروندی سازمانی دهدنشان میمدیریت ورزشی  ۀدر زمین هاپژوهش

                                                                                                                                            
1. Spontaneous 

2. compulsory 

3. oraganizational citizenship behavior 

4. Organ 
5. Becton et al 
6. Eric et al 
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بهبود  ،وری بهره، جمله اثربخشیبر پیامدهای سازمانی از  که استمفهومی استثنایی و ارزشمند 

در همایش مدیریت ورزشی آمریکا  (2000) 1(. روشا6)ارد گذمی اثر انعملکرد و رضایت مشتری

 ۀو زمین ردورزشی، رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی دا های سازماندر  که داشتاظهار 

 رفتار شهروندی دارای ابعادی بدین شرح است: (.7) آورد میرسیدن به اهداف سازمانی را فراهم 

ز قبیل، ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان به رفتارهای مفید و سودبخش ا که دوستینوع

، تالش برای روی دنباله، شناسی وقتوجدان شامل رفتارهایی از قبیل،  ؛همکاران اشاره دارد

مواقع متوسط، حضور فیزیکی در کار حتی در  های موقعیتبهتر به جای  های موقعیتکسب 

که از شکوه و است مردی رفتارهایی جوان است؛ساختارمند از زمان  بیماری و ناتوانی و استفادۀ

دهندۀ که نشان استرفتار مدنی شامل رفتارهایی  ؛دکن میشکایت زیاد در محل کار جلوگیری 

را  ای مؤدبانهادب و مالحظه رفتارهای  و مربوط به سازمان است های فعالیتمشارکت فرد در 

 (.0) کنند میکه از ایجاد مسئله و مشکل در محل کار جلوگیری  شود میشامل 

و  ها فعالیتاز  وقتیافراد که  پردازد میبه این موضوع  2«تئوری تبادل اجتماعی»از سویی دیگر، 

در  سعی، دانسته را متعهد و ملزم به ادای دین ، خودکنند میاقدامات هر شخصی سود کسب 

یافتی در های حمایت ییب اگر کارکنان سازمان. بدین ترتخواهند داشتجبران و واکنش متقابل 

احساس کنند، این احتمال وجود دارد که  و مناسب مطلوبدر سطحی سازمان خود را  طرف از

مانند رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای  یبه سازمان رفتارهای مفید برای ادای دین خود

موضوع باعث خواهد شد کنند که این  ارائه غیره مشتری محور، رفتارهای خدمات محور و

 (.9)مان بهبود یابد عملکرد ساز

را  به مشتریان ۀ خدمات سازمانمدیریت ارائ ۀوظیف ها سازمانبا توجه به اینکه کارکنان صفی 

ر قوی بسیا نیز بین وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی ارتباط ند،دار  عهده بر

-مدیر رابطۀ مدیریت عملکرد با دیدگاه مورد ارتباطدر  زیادی هایپژوهش تا کنون. است

کارمند که -سازمان ۀمیان، رابطاما در این  ،است شدهانجام  نقش -مند و با دیدگاه کارمندکار

 (. روشا10) است شدهبر عملکرد سازمان داشته باشد، کمتر مطالعه  مهمیتأثیر  تواند می

بر همیشه  ها سازمانکه کارکنان  بیان کردندتحقیقات خود در  (2000) 3اینگهام ( و2000)

 قائل است، اعتقاد ها آن شغلی ایجاد رفاه، آسایش و امنیت یزان ارزشی که سازمان برایاساس م

درک حمایت ». این اعتقاد و باور تحت عنوان کنند میو عالقه خاصی به سازمان پیدا 

                                                                                                                                            
1. Rocha  
2. Social echange Theory  
3. Ingham  
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تعهد سازمان به » ( حمایت سازمانی را2006) 2ماکانجی. (11،7) معرفی شده است 1«سازمانی

اساس آن  است که برشده حالتی حمایت سازمانی ادراک .(12) عریف کرده استت «کارکنان

و به خدماتش نیاز  داند یمی را فردی مهم، برجسته و مفید سازمان و کند یماحساس  فرد

حمایت سازمانی  ند( معتقد1307) فرد داناییبه نقل از  3برگر و همکارانآیزن (.13) فوری دارد

مزایایی رکنان داوطلبانه و اختیاری از جانب سازمان است که برای کا یها فعالیت ای ازهمجموع

(. 14) دهد میچه اقداماتی انجام سازمان برای بهزیستی کارکنان  دهد مینشان  دارد و

رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتارهای شهروندی  مدیریت نظران صاحب

 که . این تئوری بیانگر این مطلب استاند دهکربیان ماعی تبادل اجت ۀب نظریسازمانی را در قال

خود را  ،کنند میسود و منفعتی کسب  شخصیهر و اقدامات  ها فعالیتافراد هنگامی که از 

 (؛ به عبارت9) خواهند داشتسعی در جبران و واکنش متقابل  ،متعهد به ادای دین دانسته

 سازمان، های حمایتدر قبال د نیل دارتما داهیت اجتماعی خودلیل مبه کارکنان دیگر،

ها نیز  دیگران با آن کارکنان تمایل دارند(. 15د )ناز خود نشان ده رفتارهای شهروندی سازمانی

با کارمندش  یمدیر . اگر رفتارکنند میبا افراد دیگر رفتار  ها آنکه  گونه رفتار کنند همان

خواهد سعی در ارتقای عملکرد خود  ین رفتارنیز برای جبران ا باشد، کارمند و عادالنه منصفانه

د شغلی آنان و عملکرطرز تفکر کارکنان، رفتار  تواندمی متقابل ۀمفهوم معامل ،از طرفی. داشت

، اهمیت موضوع. این تأثیر بگذارد اثربخشی سازمانی نیزبر  صورت و بـدین را بهبود بخشد ها آن

 تبادل اجتماعی شده است پدیدۀ گیری شکلث که بـاعدهد نشان میمتقابل را  وم معاملۀمفه

به  استکه متعلق به مشتریان  ، وفاداری و غیرهمندی رضایتچون پیامدهای مثبتی هم(. 16)

 ۀدر این میان، ارائ و کنندحمایت از اهداف سازمانی  است کهوابسته کارکنانی  وجود

منجر  هایشان سازمانفراد به و تعلق خاطر ا وابستگی هکارکنان ب ازسازمانی مطلوب  های حمایت

حمایتی  های فعالیتکه  بیان کردندخود  هایپژوهشو آیزنبرگر در  4رینوسو(. 17خواهد شد )

تنگاتنگ با رضایت مشتریان  ایهرابط ها حمایتسازمان در قبال کارکنان و نتایج این  داخل

 (.10بیرونی سازمان دارد )
 ،5وستید ن نتیجه رسیدند که درک حمایت سازمانی بر نوعبه ای پژوهشی( در 1309دعایی و همکاران )

 

                                                                                                                                            
1. Perceived Organizational Support 

2. Makanjee 
3. Eisenberger et al 
4. Renisoo 
5. Altruism 
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و  گجون .(10) تأثیر مستقیم دارد 4ادب و مهربانیو  3جوانمردی ،2، وجدان کاری1فضیلت مدنی 

ورزشی مختلف دریافتند بین درک حمایت  های رشتهدر پژوهشی روی مربیان  (2005) 5همکاران

وجود دارد. همچنین دادن  داری معنی ۀربیان رابطرضایت شغلی م باسازمانی مدیران ورزشی 

حمایت سازمانی از طرف  ران به مربیان موجب رضایت شغلی و پیدایش درکـازخورد از طرف مدیـب

ابعاد  مثبت با ای رابطهد که درک حمایت سازمانی ( اشاره کر1990) 6مورمن .(19) شود میمربیان 

در مطالعۀ خود  (1309به نقل از دعایی )نیز  7نگوک. بل و م(20) دارد رفتار شهروندی سازمانی

مثبت بین درک حمایت سازمانی و پنج نوع رفتار بیمه در آمریکا به وجود رابطۀ  های شرکتروی 

 .(10) پی بردند دوستی، رفتار مدنی()وجدان، جوانمردی، ادب و مهربانی، نوع شهروندی سازمانی

یران ورزشی پرداخت و نتایج نشان داد درک حمایت ( به بررسی حمایت سازمانی مد2005) 0پاک

نتایج  .(21) دارد داری معنی سازمانی با تعهد عاطفی و رضایت شغلی کارکنان رابطۀ مثبت و

کارکنان  ازهر چه حمایت سازمانی  نشان داددر سوئیس ( 2006) 9پیرسی و همکاران مطالعات

مشارکت دوستی، اد رفتار شهروندی سازمانی )نوعابع نیز تمایل بیشتری به ارائۀ ها آنباشد،  بیشتر

( دریافتند رضایت 2000) 10چن و چوی .(22) ، جوانمردی و فضیلت مدنی( خواهند داشتسازمانی

نتایج  .(23) شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تحت تأثیر حمایت سرپرستان قرار دارد

 ۀدرک حمایت معلم با انگیز ن دادنشا بدنی تربیتروی دانشجویان ( 2000) 11آنه پژوهش

دند که درک کریان ـ( ب2000) 12. عسگری و همکاران(24) دارد داری معنی ۀدانشجویان رابط

( در 2009) 13دامون .(25) داردی مثبت بر رفتارهای شهروندی سازمان اتیحمایت سازمانی اثر

 ،نی را درک کنندپژوهش خود دریافت داوطلبان ورزشی هنگامی که سطح باالی حمایت سازما

مثبت درک  ۀ( نیز رابط2009)  14چین و همکاران .(26) دارنداز انجام وظایف خود رضایت بیشتری 

                                                                                                                                            
1. Civic Virtue 

2. Conscientious 

3. Sportsmanship 
4. Courtesy 

5. Jong et al 
6. Moorman 
7. Bell & Menguc 
8. Pack 
9. Piercy et al 

10. Chen & Chiu 

11. Anne 
12. Asgari et al 

13. Damon 
14. Chen et al 
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( در پژوهش خود نشان داد سطوح 2009) 1یوون. (17) را اثبات نمودند عملکرد و حمایت سازمانی

مردی، فضیلت مدنی، )جوانو بروز رفتارهای شهروندی سازمانی باالی درک حمایت سازمانی به تعهد 

 2و همکاران . شن(27) شود میمنجر یشتر در کارکنان دوستی، وجدان، ادب و مالحظه( بنوع

شده اثرات مثبتی حمایت سازمانی درک ند( با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد2010)

که بین حمایت  ( در پژوهش خود دریافت2011) 3جنیفر .(20) داردرفتار شهروندی سازمانی  بر

خدمات، وفاداری، مشارکت(  ۀشده توسط کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی )ارائسازمانی درک

نفر از کارکنان  159روی  در پژوهشی( 2011) 4. رن(20) وجود دارد داری معنی ۀرابط ها آن

ار شهروندی رفتابعاد  وبین درک حمایت سازمانی  ارتباط که به این نتیجه رسیدچین  های سازمان

 .(29) است دار معنی )فضیلت مدنی، وجدان، ادب و نزاکت، رفتارهای کمکی( سازمانی

 های سازمانویژه ، بهها سازمانبا توجه به اهمیت موضوع حمایت سازمانی و رفتار شهروندی در 

ار رفت ۀورزشی و با توجه به اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر جنب های سازمانخدماتی همچون 

 ارتباطبر آن شد تا  پژوهشگرمدیریت سازمان باشد،  های حمایت تواند میشهروندی کارکنان 

عنوان سازمان اصلی متولی ورزش و جوانان استان مازندران به ادارۀ کلاین دو عامل را در 

ساز کلیۀ ابعاد ورزش تأثیرگذار و زمینهدر  این سازمانعملکرد بسنجد؛ زیرا  ورزش استان

ر عملکرد ببه اهداف ورزش است. از آنجا که متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر  بییا دست

حاضر به دنبال پاسخ به  پژوهشپژوهش در این زمینه،  نبود دلیلبه کارکنان است و از طرفی

است که آیا بین درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطۀ  هااین پرسش

 های مؤلفه بینی پیشآیا متغیر درک حمایت سازمانی واجد شرایط  و داردداری وجود یمعن

 است.رفتار شهروندی سازمانی 

 پژوهش  روش
که به صورت میدانی اجرا شده است.  بوده روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی

 1390در سال  نورزش و جوانان استان مازندرا ادارۀ کلجامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان 
(100=N تشکیل )بر با حجم آماری برا ۀنمون ،که با توجه به کوچک بودن حجم جامعه دادند می

 کردند.همکاری  ها پرسشنامهنفر در تکمیل  01جامعه در نظر گرفته شد و از این تعداد 
 د:شاستفاده  زیر ۀاز دو پرسشنام ها داده آوری جمعمنظور به

                                                                                                                                            
1. Yuwen 
2. Shen et al 

3. Jennifer 
4. Ren 
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( سـاخته 1906)زنبرگر و همکاران ـآیوسط ـ( که تPSQ)1 ازمانیدرک حمایت س ۀپرسشنام -1
کامالً مخالف،  های گزینهو شامل  ای گزینههفت ،هاسؤال .استسؤال  0مل بر ـمشت شده و

گذاری به  زو روش امتیا مخالف، کمی مخالف، بدون نظر، کمی موافق، موافق، کامالً موافق
 است. 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ترتیب 

 15( که مشتمل بر 1996( اورگان و کانوکسی )OCB)2شنامۀ رفتار شهروندی سازمانی پرس -2
(، جوانمردی 6تا  4 های سؤال(، وجدان )3تا  1 های سؤالدوستی )نوع های مؤلفهسؤال و شامل 

( 15و  14 های سؤال(، ادب و مالحظه )13تا  11 های سؤال(، رفتـار مدنی )10تا  7 های سؤال)
که شامل  استمقیاس لیکرت  هاسؤال گیری اندازهاز نوع پاسخ بسته و مقیاس  ه. پرسشناماست

، 3، 2، 1رتیب ـگذاری به تزاد، خیلی زیاد و روش امتیاـخیلی کم، کم، متوسط، زی های گزیـنه
 .شود می گذاری نمره معکوسکه به صورت  12سؤال  جزبه است، 5، 4

. با دشتعیین  ورزشیمدیریت  تادانرات اصالحی اساز نظ گیری بهرههر دو پرسشنامه با  روایی
درک حمایت سازمانی و رفتار  های پرسشنامهکارکنان، پایایی نفر از  20مقدماتی روی  ۀمطالع

دست به (α=03/0)و  (α=76/0)با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب  شهروندی سازمانی
توصیفی و برای تجزیه و تحلیل  های شاخصاز  ها دادهمنظور بررسی و مقایسۀ توصیفی . بهآمد

، ضریب اسمیرنف -کولموگروفآماری آزمون  های روشتحقیق از  های دادهاستنباطی 
 P≤05/0داری یو در سطح معنSPSS افزار در نرمرگرسیون تحلیل و  اسپیرمنهمبستگی 
 استفاده شد.

 نتایج 
( %1/11نفر ) 9در تحقیق شرکت کردند سن که  کارمندینفر  01از  ،1با توجه به نتایج جدول 

( %7/24نفر ) 20سال،  40تا  31( بین %9/46نفر ) 30سال،  30تا  20دهندگان بین از پاسخ
نفر  43، در خصوص جنسیتسال بود.  50 بیش از( %2/17نفر ) 14سال و  50تا  41بین 

نفر  24 شدهبررسی ۀنمون 01از  ( زن بودند.%9/46نفر ) 30از کارکنان مرد و  (1/53%)
( به صورت %5/39نفر ) 32و  ( به صورت پیمانی%9/30نفر ) 25 ، به صورت رسمی (6/29%)

سال سابقۀ کار داشتند،  5مشغول به کار بودند. همچنین تعداد کارکنانی که کمتر از  قراردادی
 20تا  16 ؛(%3/12نفر ) 10سال،  15تا  11 ؛(%4/20نفر، ) 23 ،سال 10تا  6 ؛(%0/14نفر ) 12

نفر  14سال سابقۀ کار داشتند،  20از  یشتر( و تعداد کسانی که ب%2/27نفر ) 22سال، 
 ( بود.3/17%)

                                                                                                                                            
1. Perceived Organizational Support 

2. Oraganizational Citizenship Behavior 



    2931، بهمن و اسفند 12مطالعات مدیریت ورزشی شماره  11
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مربوط به  های داده نشان داد اسمیرنف - موگروفکولنتایج آزمون  ،2با توجه به جدول 

مربوط به  های دادهو  (P  ،46/1=Z=020/0)درک حمایت سازمانی غیرنرمال  ۀپرسشنام

 .است (P  ،13/1=Z=15/0)رفتار شهروندی سازمانی نرمال  ۀپرسشنام
 

 ها دادهبرای بررسی نرمال بودن  اسمیرنف - کولموگروفنتایج آزمون  .1 جدول

 آزمون ۀنتیج   N z sig امتغیره

 غیرنرمال 020/0 46/1 01 درک حمایت سازمانی

 نرمال 15/0 13/1 01 رفتار شهروندی سازمانی
 

مانی بین درک حمایت سازمانی بـا رفتار شهروندی ساز دهد مینشان  3جدول موجود در نتایج 

چنین نتایج ضریب ( وجود دارد. همP  ،446/0=r≤05/0) دار معنیکارکنـان رابـطۀ مثبت و 

-نوع دهد میرفتار شهروندی سازمانی نشان  های مؤلفههمبستگی بین درک حمایت سازمانی با 

،  P≤05/0(، جوانمردی )P  ،409/0=r≤05/0(، وجدان )P  ،335/0=r≤05/0دوستی )

207/0=r( رفتار مدنی ،)05/0≥P  ،376/0=r( و ادب و مالحظه )05/0≥P  ،514/0=rبا درک ) 

 . دارند داری معنیازمانی رابطۀ مثبت و حمایت س
 

 درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی بین همبستگی های ضریب .9 جدول

 رفتار شهروندی سازمانی های مؤلفه 

 شاخص متغیر
 رفتار

 شهروندی

 نوع

 دوستی
 جوانمردی وجدان

 رفتار

 مدنی

 ادب و

 مالحظه

 درک

 حمایت

 سازمانی

 ضریب

 همبستگی

 مناسپیر

*446/0 *335/0 *409/0 *207/0 *376/0 *514/0 

 *05/0≥P 
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دست آمد که انجام آزمون با به 07/2مقدار آزمون دوربین واتسون  ،4با توجه به نتایج جدول 

 251/0آزمون تنها  خروجیدست آمده از به تعیین ضریب. با توجه به کند میرگرسیون را تأیید 

. شود می توجیهدر مدل  درک حمایت سازمانیتوسط  رفتار شهروندی سازمانی تغییراتاز 

نشان داد که گرفتن  99/0و انحراف معیار را  000/0همچنین نمودار هیستوگرام میانگین را 

 آزمون با رگرسیون را تأیید کرد.
 

 عدم وابستگی خطاها برایبین واتسون رنتیجۀ آزمون دو. 4جدول 

 دوربین واتسون دارییعنسطح م خطای معیار تنظیم شده Rمجذور  Rمجذور  مدل

1 251/0 242/0 61/5 001/0   07/2 

 

 متغیر رگرسیون، رابطۀ خطی بین دو ۀداری معادلیدر آزمون معن ،5جدول  نتایج با توجه به

 دار است. یمعن P≤05/0درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطح 
 

 رگرسیون ۀداری معادلیآزمون معن .5جدول 

 دارییسطح معن F میانگین مجذورات آزادی ۀدرج وع مجذوراتمجم 

 002/035 1 002/035 رگرسیون
 

532/26 

 

05/0 
 475/31 79 490/2406 مانده باقی

 ............ 00 50/3321 کل
 

درصد واریانس  12متغیر درک حمایت سازمانی  ( نشان داد6رگرسیون خطی )جدول  ۀمعادل

،  R2=20/0درصد واریانس وجدان ) 20(، R2  ،05/0≥P  ،47/11=F=12/0دوستی ) نوع

05/0≥P  ،9/19=F ،)11 ( 11/0درصد واریانس جوانمردی=R2  ،05/0≥P  ،76/9=F ،)10 

درصد واریانس ادب و  32 و (R2  ،05/0≥P  ،97/17=F=10/0درصد واریانس رفتار مدنی )

 بینی پیشکه این میزان برای  کند می بینی پیش(، را R2  ،05/0≥P  ،42/37=F=32/0مالحظه )

در  داری معنیاست؛ بنابراین متغیر درک حمایت سازمانی تأثیر  دار معنیمذکور  های مؤلفه

 مدل دارد. بینی پیش
 

 رفتار شهروندی سازمانی توسط درک حمایت سازمانی های مؤلفهواریانس  بینی پیشمیزان  .9جدول

t sig F R ابتضریب  متغیرها
2 

 

 مایتدرک ح

 سازمانی

 12/0 47/11 05/0 307/3 356/0 دوستینوع

 20/0 9/19 05/0 462/4 449/0 وجدان

 11/0 76/9 05/0 125/3 332/0 جوانمردی

 10/0 97/17 05/0 24/4 431/0 رفتار مدنی

 32/0 42/37 05/0 110/6 567/0 ادب و مالحظه
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 گیری نتیجهبحث و 
ین پژوهش نشان داد بین درک حمایت سازمانی با رفتار ا های فرضیهنتایج تجزیه و تحلیل 

که با نتایج  ردوجود دا (P ,446/0=r≤05/0) داری معنیمثبت و  ۀهروندی سازمانی رابطش

(، عسگری و همکاران 2006(، پیرسی و همکاران )1309دعایی و همکاران ) هایپژوهش

 ( همخوانی دارد. در این2011( و رن )2011(، . جنیفر )2010(، شن )2009(، یوون )2000)

هماهنگی برای  های تالشمدیران ورزشی باید  بیان کردند (2005) همکارانو  گجونخصوص 

ارزش قائل  ها آنو برای  دادهبه رفاه مربیان اهمیت  ،بازخورد شغلی به مربیان انجام دهند ۀارائ

وهش خود به ( در پژ2000چن و چوی )همچنین  رضایت شغلی مربیان را فراهم آورند. شوند تا

این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تحت تأثیر حمایت 

وجود آمدن این نتیجه به ماهیت حمایت سازمانی علت به ترین مهمشاید  سرپرستان قرار دارد.

دارای مانی رفتار سازمانی اعتقاد دارند حمایت ساز حوزۀ نظران صاحب. بسیاری از مربوط باشد

. از آنجا که در است اجتماعی و حمایت مربوط به شغل )حمایت کاری( -دو بعد حمایت عاطفی

اجتماعی تأکید شده است، این امکان وجود دارد که این بعد برای  -این تحقیق بر بعد عاطفی

 نبه مسئوال .اهمیت بیشتری داشته باشدورزش و جوانان استان مازندران  ادارۀ کلکارکنان 

هر چه زیرا  ؛حمایت خود را از کارکنان افزایش دهند شود میورزشی پیشنهاد  های سازمان

ر عملکردشان تأثیر ب ها آناحساس حمایت سازمانی بیشتری داشته باشند، احساس  کارکنان

تمایل به ماندن  ،عالوه بر آن .شودمی ها آن بروز رفتار شهروندی درگذارد و موجب افزایش می

احساس حمایت سازمانی موجب کاهش  همچنین .کند میزایش پیدا نیز اف سازماندر  ها آن

 .کاهد میکارکنان تمایل به ترک خدمت  از ،شده فشارهای شغلی

 P≤05/0) داری معنیمثبت و  ۀدوستی رابطی با نوعبین درک حمایت سازماننتایج نشان داد 

,335/0=r) (، بل و منگوک 1309مکاران )دعایی و ه هایکه با نتایج پژوهش اردوجود د

نتایج پژوهش . استهمسو  (2011و رن ) (2009(، یوون )2006(، پیرسی و همکاران )2002)

 داری معنیشده و مشارکت کارکنان رابطۀ بین حمایت سازمانی درک نشان داد( 2011جنیفر )

ر سطح شده در میان کارکنان دهر چه حمایت سازمانی ادراک ،بر این اساس وجود دارد.

 و رفتارهای مفید و سودبخش از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی ،باالتری قرار داشته باشد

که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به کارکنانی که  کند میدلسوزی میان کارکنان افزایش پیدا 

به  دوستیکه نوع کردندبیان  (2006) 1. جورج و رینوکنند میکمک  دارندمشکالت کاری 

                                                                                                                                            
1. Garg & Renu 
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؛ در (30) استمعمول سازمانی موقعیت غیره همکاران برای تکمیل کارها در کمک ب معنی

از کارکنان و تأثیر این حمایت بر  ها آنورزشی باید از تأثیر حمایت  های سازمان، مدیران نتیجه

 ها آنروابط کارکنان با یکدیگر آگاهی پیدا کنند تا با حمایت هر چه بیشتر کارکنان، روابط بین 

 ایند.را تسهیل نم

مثبت و  ۀزمانی با وجدان رابطبین درک حمایت ساپژوهش این بود که  های یافتهاز دیگر 

دعایی و همکاران  هایکه با نتایج پژوهش ردوجود دا( P ,409/0=r≤05/0) داری معنی

جرج ( همخوانی دارد. طبق گفته 2011( و رن )2009(، یوون )2002بل و منگوک )  (،1309)

دان کاری به انجام رفتارهایی از طرف کارمند در جهت انجام مطلوب وظایف ( وج2006و رینو )

، اطالق رود میشغلی یا آنچه از او انتظار  ۀشدسازمانی در سطحی فراتر از ملزومات تعیین

دال بر رابطۀ مثبت درک  هم (2009از آنجا که نتایج پژوهش چین و همکاران ) .(30) شود می

با حمایت بیشتر از  شود میبه مدیران ورزشی پیشنهاد  است،حمایت سازمانی با عملکرد 

و پیروی از قوانین و مقررات  شناسی وقتبه موقع سرکار حاضر شدن،  به سویرا  ها آن ،کارکنان

 سوق دهند. ،نیست ها آنعمل  گر نظارهحتی در زمانی که کسی  ،یسازمان

 دار معنیمثبت و  ۀنمردی رابطنی با جوابین درک حمایت سازما پژوهش های یافتهبر اساس 

(05/0≥P ,207/0=rوجود دا )بل و   (،1309دعایی و همکاران ) هایپژوهشکه با نتایج  رد

( 2007) 1کرنودل ( همخوانی دارد.2009یوون ) و (2006(، پیرسی و همکاران )2002منگوک )

محیط کار بدون  های ناسازگاریو  ها سختیجوانمردی را توانایی کارمند در انطباق خود با 

( 1309) نژاد سبحانیبه نقل از  2. ریچ(0) کند میتعریف  رسمیاعتراض یا شکایت شفایی و 

با  ؛ زیراجوانمردی در بین کارکنان، مخصوصاً برای مدیران مفید است ۀروحی کند میبیان 

یات دیگر مجبور نیستند وقت زیادی را به پاسخ شکا ها آننمایش جوانمردی از جانب زیردستان 

جوانمردی، با  ۀروحی وحمایت سازمانی درک  ۀ. با توجه به رابط(0) زیردستان اختصاص دهند

که باعث  یابد میکارکنان توسعه  میانجوانمردی در  ۀروحی ایش حمایت از جانب مدیرانافز

 .کاری را بدون شکایت و اعتراض تحمل نمایند موقعیتسختی محیط و  ها آن شود می

 P≤05/0) داری معنیمثبت و  ۀرابطرفتار مدنی  وین درک حمایت سازمانی بنتایج نشان داد 

,376/0=r(، بل و منگوک 1309دعایی و همکاران ) هایپژوهشکه با نتایج  رد( وجود دا

( با پژوهشی 2006( همخوانی دارد. پیرسی و همکاران )2011( و رن )2009(، یوون )2002)

نیز  ها آنباشد،  بیشترکارکنان  ازچه حمایت سازمانی  هردریافتند  که در سوئیس انجام دادند

                                                                                                                                            
1. Kernodle 
2. Rich 
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( رفتار 1309) نژاد سبحانیبه نقل از  1گراهام رفتار مدنی خواهند داشت. تمایل بیشتری به ارائۀ

که در راستای تمایل به  داند میاز عالقه و تعهد به سازمان  مدنی را مبین سطحی کالن

( 2000) 2طبق گفته آئویاگی و همکاران است. سازمانی مطرح شده های فعالیتمشارکت در 

منظور جبران سطح باالی این پدیده )درک حمایت سازمانی( باعث ایجاد تعهد در کارکنان به

این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای 

 .(6) شهروندی سازمانی بروز پیدا کند

 داری معنیمثبت و  ۀا ادب و مالحظه رابطدرک حمایت سازمانی بتحقیق  های یافتهبا توجه به 

(05/0≥P ,514/0=r )بل و منگوک (، 1309دعایی و همکاران ) هایکه با نتایج پژوهش دارد

 نشان داد( 2009) 3( همخوانی دارد. نتایج پژوهش لیو2011( و رن )2009(، یوون )2002)

 منجر کارکنان میانیجاد تعهد و ادب و مالحظه در سطوح باالی درک حمایت سازمانی به ا

. احترام به حقوق و امتیازهای دیگران، مشورت با کسانی که ممکن است تحت (31) شود می

همگی  هر اقدام مهمدیگران قبل از  کردنتأثیر تصمیم یا اقدام فرد قرار گیرند و مطلع 

مدیران با  شود میپیشنهاد  (.0) کارکنان باشند مالحظه و ادیسطح  ۀدهندنشان توانند می

به یکدیگر  بپردازند  ها آنروابط کارکنان و احترام گذاشتن افزایش حمایت از کارکنان به بهبود 

  آرام و امن بر سازمان حاکم شود. یتا محیط

-بینی پیشرگرسیون نشان داد درک حمایت سازمانی قدرت  ۀحلیل معادلـت وایج تجزیه ـنت

دعایی و همکاران  هایپژوهشکه با نتایج  رفتار شهروندی سازمانی را دارد های مؤلفهمامی ـت

 رابطۀ پژوهشدر حالی که نتایج این ( همخوانی دارد. 2000( و عسگری و همکاران )1309)

رزش و و ادارۀ کلکارکنان  رفتارهای شهروندی سازمانی وسازمانی  های حمایتمستقیم درک 

: رسد میضروری به نظر  خصوصتوجه به نکاتی در این  کند،د میرا تأیی جوانان استان مازندران

ورزش و جوانان استان مازندران این امکان وجود خواهد  ادارۀ کلدر ادامۀ روند فعالیت  اوالً

کاری )حمایت مربوط به شغل( نیز از دیدگاه کارکنان اهمیت پیدا  های حمایتعد بُ داشت که

وجود به ثانیاً ؛رسد میضروری به نظر  نیز ز حمایت سازمانیتوجه به این بعد ا ؛ بنابراینکند

غیر از به دیگر به سایر عوامل سازمانی کارکنان میاندر  شهروندی سازمانی هایرفتار آمدن

سازمانی، اعتماد مدیران به  عدالت سازمانی، جوّ تعهد سازمانی، سازمانی، همچون های حمایت

پرداخته  ها آنکه در این پژوهش به  وابسته است نکارکنا شخصیتی های ویژگیکارکنان و 

                                                                                                                                            
3. Graham 
4. Aoyagi et al 

5. Liu 
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به عوامل  و دقیق ورزشی نگاهی جامع های سازمانمدیران  شود میتوصیه  ؛ از این رونشده است

ثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشند تا درک بهتری از این پدیده در ؤم

به رفتارهای  ورزشی های سازمان ه مدیرانیکی از نکات مهم دیگر توج آید. وجودبه ها سازمان

 ارزیابی عملکرد های سیستمرفتارها در طراحی  قبیلشهروندی سازمانی و مدنظر قرار دادن این 

تا  است ارتقای کاری و غیره یحقوق و دستمزد،  ،دهی پاداش های سیستم ،و دادن بازخورد

اطمینان حاصل  سازمان ر کارکناند ی شهروندیبدین ترتیب از نهادینه شدن این قبیل رفتارها

حمایت سازمانی را  از ورزشی ادراک های سازمانکه در  دارد می( بیان 2009دامون ) .شود

 .(26) افزایش داد جوایز و هدایایی کوچک یاهدایا  ها رسانهبا ابراز قدردانی از طریق  توان می

های مختلف و در موقعیتدر  ورزشی های سازمانمدیران و مسئوالن  شود میدر نهایت پیشنهاد 

مادی و معنوی  به صورتکارکنان خود  از گوناگوندر مسائل و رخدادهای  سازمانهمۀ سطوح 

و اینکه مدیریت سازمان به عملکرد و انجام  ها حمایتتا کارکنان با درک این  حمایت کنند

حس صمیمیت  ایجادبا  بپردازند تا بهبود رفتارهای شهروندیتوجه خاصی دارد به  ها آنوظایف 

 همچنین .افزایش یابدسازمان  پیشرفت عملکرد و وری بهره تمامی کارکنان، میان و همکاری در

به بررسی  دشو میقان پیشنهاد قبه سایر مح کردن نتایج این پژوهش تر کاربردیمنظور به

سازمانی،  جمله رضایت شغلی، تعهداز ارتباط حمایت سازمانی با سایر متغیرهای رفتار سازمانی 

 گونآماری گونا های جامعهو  مختلف ورزشی های سازمان سایر در هویت و اعتماد سازمانی

 .شودبه نتایج بهتر در این حوزه فراهم  یابی دستبپردازند تا زمینۀ 
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