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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران بود .جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان ادارۀ کل
ورزش و جوانان استان مازندران ( )N=211تشکیل میدادند و نمونۀ آماری برابر با حجم جامعه
در نظر گرفته شد .بهمنظور جمعآوری دادهها از دو پرسشنامۀ درک حمایت سازمانی آیزنبرگر
و همکاران ( )2319و رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوکسی ( )2339استفاده شد .روایی
پرسشنامهها با بهرهگیری از نظرات اصالحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هر
دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب ( )α=1/69و ( )α=1/11بهدست
آمد .روش تحقیق از نوع همبستگی بوده که بهصورت میدانی اجرا شده است .بهمنظور تجزیه
و تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی و آزمونهای آماری کولموگروف  -اسمیرنف ،ضریب
همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان داد بین درک حمایت
سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت و معنیداری ( )r=1/449 ، P≥1/15وجود
دارد .همچنین مؤلفههای نوعدوستی ( ،)r=1/995, P≥1/15وجدان (،)r=1/413, P≥1/15
جوانمردی ( ،)r=1/116, P≥1/15رفتار مدنی ( )r=1/969, P≥1/15و ادب و مالحظه (P≥1/15
 )r=1/524,با درک حمایت سازمانی رابطهای مثبت و معنیدار دارند .از طرفی ،نتایج معادلۀ
رگرسیون نشان میدهد درک حمایت سازمانی توانایی پیشبینی تمام مؤلفههای رفتار
شهروندی سازمانی را دارد.
واژگان کلیدی :مبادلۀ اجتماعی ،رفتار سازمانی ،مدیران ورزش.

 نویسندۀ مسئول

Email: ramin.iraji.65@gmail.com
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز سازمانها با تالش فراوان به دنبال رقابتاند و بخش مهمی از انرژی
سازمان صرف توجه به کارکنان آن میشود؛ زیرا نیروی انسانی سازمان عامل اصلی ماندن در
صحنۀ رقابت است .ایجاد واحدهای مختلف در درون سازمان مانند واحد آموزش ،واحد
برنامهریزی منابع انسانی ،واحد رفاه کارکنان و غیره بیانگر توجه به کارکنان و کسب رضایت
آنهاست ( .)1سازمانها بدون تمایل کارکنان به همکاری ،قادر به توسعۀ اثربخشی و کارآیی
خود نیستند .تفاوت همکاری خودجوش 1با اجباری 2اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا در حالت اجبار،
فرد وظایف خود را در راستای قوانین و استانداردهای تعیینشدۀ سازمانی انجام میدهد ،در
حالی که در همکاری خودجوش و آگاهانه ،افراد کوشش ،انرژی و بصیرت خود را بهمنظور
شکوفایی تواناییهای شخصی و حتی به نفع سازمان بهکار میگیرد .در ادبیات نوین مدیریت به
انجام خودجوش و آگاهانۀ وظایف و مسئولیتهای فرا قانونی توسط کارکنان «رفتار شهروندی
سازمانی» 3گفته میشود ( .)2به باور پژوهشگران رفتار شهروندی سازمانی به این علت تأثیری
مهم بر موفقیت سازمانی دارد که سازمانها نمیتوانند از طریق شرح شغل رسمی کلیۀ
رفتارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف را پیشبینی کنند؛ بنابراین اهمیت عملی رفتار
شهروندی سازمانی این است که اثربخشی و کارآیی سازمانی را از طریق مشارکت در تغییر و
تحول منابع انسانی ،خالقیت و سازگاری بهبود میبخشد ( .)3اورگان 4به نقل از بکتون و
همکاران )2000( 5رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب و بهینه میداند؛ زیرا
چنین رفتاری از طرفی منابع موجود و در دسترس سازمان را افزایش میدهد و از طرف دیگر
نیاز به ساز وکارهای کنترل پرهزینۀ رسمی را در سازمان کاهش میدهد .از انسان ،بهعنوان
شهروند سازمانی ،این توقع وجود دارد که رفتارش در سازمان به گونهای باشد که بیش از
الزامات نقش و فراتر از آن در خدمت اهداف سازمانی باشد ( .)4اریک و همکاران )2000( 6بیان
میکنند رفتار شهروندی سازمانی شامل فعالیتهایی است که از فرد خواسته نشده آنها را
انجام دهد ،ولی انجام آنها باعث حمایت از سازمان میشود و به آن سود میرساند ( .)5نتایج
پژوهشها در زمینۀ مدیریت ورزشی نشان میدهد رفتار شهروندی سازمانی در حوزۀ ورزش،
1. Spontaneous
2. compulsory
3. oraganizational citizenship behavior
4. Organ
5. Becton et al
6. Eric et al
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مفهومی استثنایی و ارزشمند است که بر پیامدهای سازمانی از جمله اثربخشی ،بهرهوری ،بهبود
عملکرد و رضایت مشتریان اثر میگذارد ( .)6روشا )2000( 1در همایش مدیریت ورزشی آمریکا
اظهار داشت که در سازمانهای ورزشی ،رفتار شهروندی سازمانی نقش مهمی دارد و زمینۀ
رسیدن به اهداف سازمانی را فراهم میآورد ( .)7رفتار شهروندی دارای ابعادی بدین شرح است:
نوعدوستی که به رفتارهای مفید و سودبخش از قبیل ،ایجاد صمیمیت ،همدلی و دلسوزی میان
همکاران اشاره دارد؛ وجدان شامل رفتارهایی از قبیل ،وقتشناسی ،دنبالهروی ،تالش برای
کسب موقعیتهای بهتر به جای موقعیتهای متوسط ،حضور فیزیکی در کار حتی در مواقع
بیماری و ناتوانی و استفادۀ ساختارمند از زمان است؛ جوانمردی رفتارهایی است که از شکوه و
شکایت زیاد در محل کار جلوگیری میکند؛ رفتار مدنی شامل رفتارهایی است که نشاندهندۀ
مشارکت فرد در فعالیتهای مربوط به سازمان است و ادب و مالحظه رفتارهای مؤدبانهای را
شامل میشود که از ایجاد مسئله و مشکل در محل کار جلوگیری میکنند (.)0
از سویی دیگر« ،تئوری تبادل اجتماعی» 2به این موضوع میپردازد که افراد وقتی از فعالیتها و
اقدامات هر شخصی سود کسب میکنند ،خود را متعهد و ملزم به ادای دین دانسته ،سعی در
جبران و واکنش متقابل خواهند داشت .بدین ترتیب اگر کارکنان سازمانی حمایتهای دریافتی
از طرف سازمان خود را در سطحی مطلوب و مناسب احساس کنند ،این احتمال وجود دارد که
برای ادای دین خود به سازمان رفتارهای مفیدی مانند رفتارهای شهروندی سازمانی ،رفتارهای
مشتری محور ،رفتارهای خدمات محور و غیره ارائه کنند که این موضوع باعث خواهد شد
عملکرد سازمان بهبود یابد (.)9
با توجه به اینکه کارکنان صفی سازمانها وظیفۀ مدیریت ارائۀ خدمات سازمان به مشتریان را
بر عهده دارند ،ارتباط بین وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی نیز بسیار قوی
است .تا کنون پژوهشهای زیادی در مورد ارتباط مدیریت عملکرد با دیدگاه رابطۀ مدیر-
کارمند و با دیدگاه کارمند -نقش انجام شده است ،اما در این میان ،رابطۀ سازمان-کارمند که
میتواند تأثیر مهمی بر عملکرد سازمان داشته باشد ،کمتر مطالعه شده است ( .)10روشا
( )2000و اینگهام )2000( 3در تحقیقات خود بیان کردند که کارکنان سازمانها همیشه بر
اساس میزان ارزشی که سازمان برای ایجاد رفاه ،آسایش و امنیت شغلی آنها قائل است ،اعتقاد
و عالقه خاصی به سازمان پیدا میکنند .این اعتقاد و باور تحت عنوان «درک حمایت

1. Rocha
2. Social echange Theory
3. Ingham
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سازمانی» 1معرفی شده است ( .)7،11ماکانجی )2006( 2حمایت سازمانی را «تعهد سازمان به
کارکنان» تعریف کرده است ( .)12حمایت سازمانی ادراکشده حالتی است که بر اساس آن
فرد احساس میکند سازمان وی را فردی مهم ،برجسته و مفید میداند و به خدماتش نیاز
فوری دارد ( .)13آیزنبرگر و همکاران 3به نقل از داناییفرد ( )1307معتقدند حمایت سازمانی
مجموعهای از فعالیتهای داوطلبانه و اختیاری از جانب سازمان است که برای کارکنان مزایایی
دارد و نشان میدهد سازمان برای بهزیستی کارکنان چه اقداماتی انجام میدهد (.)14
صاحبنظران مدیریت رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتارهای شهروندی
سازمانی را در قالب نظریۀ تبادل اجتماعی بیان کردهاند .این تئوری بیانگر این مطلب است که
افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر شخصی سود و منفعتی کسب میکنند ،خود را
متعهد به ادای دین دانسته ،سعی در جبران و واکنش متقابل خواهند داشت ()9؛ به عبارت
دیگر ،کارکنان بهدلیل ماهیت اجتماعی خود تمایل دارند در قبال حمایتهای سازمان،
رفتارهای شهروندی سازمانی از خود نشان دهند ( .)15کارکنان تمایل دارند دیگران با آنها نیز
همانگونه رفتار کنند که آنها با افراد دیگر رفتار میکنند .اگر رفتار مدیری با کارمندش
منصفانه و عادالنه باشد ،کارمند نیز برای جبران این رفتار سعی در ارتقای عملکرد خود خواهد
داشت .از طرفی ،مفهوم معاملۀ متقابل میتواند طرز تفکر کارکنان ،رفتار آنان و عملکرد شغلی
آنها را بهبود بخشد و بـدین صورت بر اثربخشی سازمانی نیز تأثیر بگذارد .این موضوع ،اهمیت
مفهوم معاملۀ متقابل را نشان میدهد که بـاعث شکلگیری پدیدۀ تبادل اجتماعی شده است
( .)16پیامدهای مثبتی همچون رضایتمندی ،وفاداری و غیره که متعلق به مشتریان است به
وجود کارکنانی وابسته است که از اهداف سازمانی حمایت کنند و در این میان ،ارائۀ
حمایتهای سازمانی مطلوب از کارکنان به وابستگی و تعلق خاطر افراد به سازمانهایشان منجر
خواهد شد ( .)17رینوسو 4و آیزنبرگر در پژوهشهای خود بیان کردند که فعالیتهای حمایتی
داخل سازمان در قبال کارکنان و نتایج این حمایتها رابطهای تنگاتنگ با رضایت مشتریان
بیرونی سازمان دارد (.)10
دعایی و همکاران ( )1309در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درک حمایت سازمانی بر نوع دوستی،5

1. Perceived Organizational Support
2. Makanjee
3. Eisenberger et al
4. Renisoo
5. Altruism
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فضیلت مدنی ،1وجدان کاری ،2جوانمردی 3و ادب و مهربانی 4تأثیر مستقیم دارد ( .)10جونگ و
همکاران )2005( 5در پژوهشی روی مربیان رشتههای ورزشی مختلف دریافتند بین درک حمایت
سازمانی مدیران ورزشی با رضایت شغلی مربیان رابطۀ معنیداری وجود دارد .همچنین دادن
بـازخورد از طرف مدیـران به مربیان موجب رضایت شغلی و پیدایش درک حمایت سازمانی از طرف
مربیان میشود ( .)19مورمن )1990( 6اشاره کرد که درک حمایت سازمانی رابطهای مثبت با ابعاد
رفتار شهروندی سازمانی دارد ( .)20بل و منگوک 7نیز به نقل از دعایی ( )1309در مطالعۀ خود
روی شرکتهای بیمه در آمریکا به وجود رابطۀ مثبت بین درک حمایت سازمانی و پنج نوع رفتار
شهروندی سازمانی (وجدان ،جوانمردی ،ادب و مهربانی ،نوعدوستی ،رفتار مدنی) پی بردند (.)10
پاک )2005( 0به بررسی حمایت سازمانی مدیران ورزشی پرداخت و نتایج نشان داد درک حمایت
سازمانی با تعهد عاطفی و رضایت شغلی کارکنان رابطۀ مثبت و معنیداری دارد ( .)21نتایج
مطالعات پیرسی و همکاران )2006( 9در سوئیس نشان داد هر چه حمایت سازمانی از کارکنان
بیشتر باشد ،آنها نیز تمایل بیشتری به ارائۀ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (نوعدوستی ،مشارکت
سازمانی ،جوانمردی و فضیلت مدنی) خواهند داشت ( .)22چن و چوی )2000( 10دریافتند رضایت
شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تحت تأثیر حمایت سرپرستان قرار دارد ( .)23نتایج
پژوهش آنه )2000( 11روی دانشجویان تربیتبدنی نشان داد درک حمایت معلم با انگیزۀ
دانشجویان رابطۀ معنیداری دارد ( .)24عسگری و همکاران )2000( 12بـیان کردند که درک
حمایت سازمانی اثراتی مثبت بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد ( .)25دامون )2009( 13در
پژوهش خود دریافت داوطلبان ورزشی هنگامی که سطح باالی حمایت سازمانی را درک کنند،
رضایت بیشتری از انجام وظایف خود دارند ( .)26چین و همکاران )2009( 14نیز رابطۀ مثبت درک
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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حمایت سازمانی و عملکرد را اثبات نمودند ( .)17یوون )2009( 1در پژوهش خود نشان داد سطوح
باالی درک حمایت سازمانی به تعهد و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (جوانمردی ،فضیلت مدنی،
2
نوعدوستی ،وجدان ،ادب و مالحظه) بیشتر در کارکنان منجر میشود ( .)27شن و همکاران
( )2010با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان دادند حمایت سازمانی درکشده اثرات مثبتی
بر رفتار شهروندی سازمانی دارد ( .)20جنیفر )2011( 3در پژوهش خود دریافت که بین حمایت
سازمانی درکشده توسط کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی (ارائۀ خدمات ،وفاداری ،مشارکت)
آنها رابطۀ معنیداری وجود دارد ( .)20رن )2011( 4در پژوهشی روی  159نفر از کارکنان
سازمانهای چین به این نتیجه رسید که ارتباط بین درک حمایت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی
سازمانی (فضیلت مدنی ،وجدان ،ادب و نزاکت ،رفتارهای کمکی) معنیدار است (.)29
با توجه به اهمیت موضوع حمایت سازمانی و رفتار شهروندی در سازمانها ،بهویژه سازمانهای
خدماتی همچون سازمانهای ورزشی و با توجه به اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر جنبۀ رفتار
شهروندی کارکنان میتواند حمایتهای مدیریت سازمان باشد ،پژوهشگر بر آن شد تا ارتباط
این دو عامل را در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران بهعنوان سازمان اصلی متولی
ورزش استان بسنجد؛ زیرا عملکرد این سازمان در کلیۀ ابعاد ورزش تأثیرگذار و زمینهساز
دستیابی به اهداف ورزش است .از آنجا که متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر بر عملکرد
کارکنان است و از طرفی بهدلیل نبود پژوهش در این زمینه ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به
این پرسشها است که آیا بین درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطۀ
معنیداری وجود دارد و آیا متغیر درک حمایت سازمانی واجد شرایط پیشبینی مؤلفههای
رفتار شهروندی سازمانی است.
روش پژوهش
روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران در سال 1390
( )N=100تشکیل میدادند که با توجه به کوچک بودن حجم جامعه ،نمونۀ آماری برابر با حجم
جامعه در نظر گرفته شد و از این تعداد  01نفر در تکمیل پرسشنامهها همکاری کردند.
بهمنظور جمعآوری دادهها از دو پرسشنامۀ زیر استفاده شد:
1. Yuwen
2. Shen et al
3. Jennifer
4. Ren
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 -1پرسشنامۀ درک حمایت سازمانی  )PSQ(1که تـوسط آیـزنبرگر و همکاران ( )1906سـاخته
شده و مشتـمل بر  0سؤال است .سؤالها ،هفتگزینهای و شامل گزینههای کامالً مخالف،
مخالف ،کمی مخالف ،بدون نظر ،کمی موافق ،موافق ،کامالً موافق و روش امتیاز گذاری به
ترتیب  7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1است.
2
 -2پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی ( )OCBاورگان و کانوکسی ( )1996که مشتمل بر 15
سؤال و شامل مؤلفههای نوعدوستی (سؤالهای  1تا  ،)3وجدان (سؤالهای  4تا  ،)6جوانمردی
(سؤالهای  7تا  ،)10رفتـار مدنی (سؤالهای  11تا  ،)13ادب و مالحظه (سؤالهای  14و )15
است .پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و مقیاس اندازهگیری سؤالها مقیاس لیکرت است که شامل
گزیـنههای خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیـاد ،خیلی زیاد و روش امتیازگذاری به تـرتیب ،3 ،2 ،1
 5 ،4است ،بهجز سؤال  12که به صورت معکوس نمرهگذاری میشود.
روایی هر دو پرسشنامه با بهرهگیری از نظرات اصالحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد .با
مطالعۀ مقدماتی روی  20نفر از کارکنان ،پایایی پرسشنامههای درک حمایت سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب ( )α=0/76و ( )α=0/03بهدست
آمد .بهمنظور بررسی و مقایسۀ توصیفی دادهها از شاخصهای توصیفی و برای تجزیه و تحلیل
استنباطی دادههای تحقیق از روشهای آماری آزمون کولموگروف -اسمیرنف ،ضریب
همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون در نرمافزار  SPSSو در سطح معنیداری P≥0/05
استفاده شد.
نتایج
با توجه به نتایج جدول  ،1از  01نفر کارمندی که در تحقیق شرکت کردند سن  9نفر ()%11/1
از پاسخدهندگان بین  20تا  30سال 30 ،نفر ( )%46/9بین  31تا  40سال 20 ،نفر ()%24/7
بین  41تا  50سال و  14نفر ( )%17/2بیش از  50سال بود .در خصوص جنسیت 43 ،نفر
( )%53/1از کارکنان مرد و  30نفر ( )%46/9زن بودند .از  01نمونۀ بررسیشده  24نفر
( )%29/6به صورت رسمی 25 ،نفر ( )%30/9به صورت پیمانی و  32نفر ( )%39/5به صورت
قراردادی مشغول به کار بودند .همچنین تعداد کارکنانی که کمتر از  5سال سابقۀ کار داشتند،
 12نفر ()%14/0؛  6تا  10سال 23 ،نفر)%20/4( ،؛  11تا  15سال 10 ،نفر ()%12/3؛  16تا 20
سال 22 ،نفر ( )%27/2و تعداد کسانی که بیشتر از  20سال سابقۀ کار داشتند 14 ،نفر
( )%17/3بود.
1. Perceived Organizational Support
2. Oraganizational Citizenship Behavior
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جدول  .2مشخصات فردی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران
نوع خدمت

سابقۀ کار

سن

جنسیت

سال

سال
بیشتر از 20

سال
 16تا 20

سال
 11تا 15

سال
 6تا 10

کمتر از 5

قراردادی

پیمانی

رسمی

زن

سال
مرد

سال
بشتر از 50

سال
 41تا 50

سال
 31تا 40

 20تا 30

14

22

10

17/3

27/2

20/4

14/0

39/5

30/9

12/3

23

12

32

25

24

46/9

29/6

30

43

17/2

24/7

46/9

53/1

14

20

30

9
11/1

فراوانی
درصد

با توجه به جدول  ،2نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف نشان داد دادههای مربوط به
پرسشنامۀ درک حمایت سازمانی غیرنرمال ( )Z=1/46 ، P=0/020و دادههای مربوط به
پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی نرمال ( )Z=1/13 ، P=0/15است.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادهها
متغیرها

N

z

sig

درک حمایت سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی

01
01

1/46
1/13

0/020
0/15

نتیجۀ آزمون

غیرنرمال
نرمال

نتایج موجود در جدول  3نشان میدهد بین درک حمایت سازمانی بـا رفتار شهروندی سازمانی
کارکنـان رابـطۀ مثبت و معنیدار ( )r=0/446 ، P≥0/05وجود دارد .همچنین نتایج ضریب
همبستگی بین درک حمایت سازمانی با مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی نشان میدهد نوع-
دوستی ( ،)r=0/335 ، P≥0/05وجدان ( ،)r=0/409 ، P≥0/05جوانمردی (، P≥0/05
 ،)r=0/207رفتار مدنی ( )r=0/376 ، P≥0/05و ادب و مالحظه ( )r=0/514 ، P≥0/05با درک
حمایت سازمانی رابطۀ مثبت و معنیداری دارند.
جدول  .9ضریبهای همبستگی بین درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی
متغیر

شاخص

درک
حمایت
سازمانی

ضریب
همبستگی
اسپیرمن

*P≥0/05

رفتار

نوع

شهروندی

دوستی

*

0/446

*

0/335

وجدان

*

0/409

جوانمردی

*

0/207

*

رفتار

ادب و

مدنی

مالحظه

0/376

*

0/514
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با توجه به نتایج جدول  ،4مقدار آزمون دوربین واتسون  2/07بهدست آمد که انجام آزمون با
رگرسیون را تأیید میکند .با توجه به ضریب تعیین بهدست آمده از خروجی آزمون تنها 0/251
از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی توسط درک حمایت سازمانی در مدل توجیه میشود.
همچنین نمودار هیستوگرام میانگین را  0/000و انحراف معیار را  0/99نشان داد که گرفتن
آزمون با رگرسیون را تأیید کرد.
جدول .4نتیجۀ آزمون دوربین واتسون برای عدم وابستگی خطاها
مدل

1

مجذور  Rتنظیم شده

مجذور R

0/242

0/251

خطای معیار

سطح معنیداری

5/61

دوربین واتسون

2/07

0/001

با توجه به نتایج جدول  ،5در آزمون معنیداری معادلۀ رگرسیون ،رابطۀ خطی بین دو متغیر
درک حمایت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سطح  P≥0/05معنیدار است.
جدول  .5آزمون معنیداری معادلۀ رگرسیون
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

035/002
2406/490
3321/50

1
79
00

035/002
31/475
............

سطح معنیداری

F

0/05

26/532

معادلۀ رگرسیون خطی (جدول  )6نشان داد متغیر درک حمایت سازمانی  12درصد واریانس
نوع دوستی ( 20 ،)F=11/47 ، P≥0/05 ، R2=0/12درصد واریانس وجدان (، R2=0/20
 11 ،)F=19/9 ، P≥0/05درصد واریانس جوانمردی (10 ،)F=9/76 ، P≥0/05 ، R2=0/11
درصد واریانس رفتار مدنی ( )F=17/97 ، P≥0/05 ، R2=0/10و  32درصد واریانس ادب و
مالحظه ( ،)F=37/42 ، P≥0/05 ، R2=0/32را پیشبینی میکند که این میزان برای پیشبینی
مؤلفههای مذکور معنیدار است؛ بنابراین متغیر درک حمایت سازمانی تأثیر معنیداری در
پیشبینی مدل دارد.
جدول .9میزان پیشبینی واریانس مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی توسط درک حمایت سازمانی
متغیرها

درک حمایت
سازمانی

نوعدوستی
وجدان
جوانمردی
رفتار مدنی
ادب و مالحظه

ضریب بتا

t

sig

F

R2

0/356
0/449
0/332
0/431
0/567

3/307
4/462
3/125
4/24
6/110

0/05
0/05
0/05
0/05
0/05

11/47
19/9
9/76
17/97
37/42

0/12
0/20
0/11
0/10
0/32
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیههای این پژوهش نشان داد بین درک حمایت سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت و معنیداری ( )r=0/446, P≥0/05وجود دارد که با نتایج
پژوهشهای دعایی و همکاران ( ،)1309پیرسی و همکاران ( ،)2006عسگری و همکاران
( ،)2000یوون ( ،)2009شن ( . ،)2010جنیفر ( )2011و رن ( )2011همخوانی دارد .در این
خصوص جونگ و همکاران ( )2005بیان کردند مدیران ورزشی باید تالشهای هماهنگی برای
ارائۀ بازخورد شغلی به مربیان انجام دهند ،به رفاه مربیان اهمیت داده و برای آنها ارزش قائل
شوند تا رضایت شغلی مربیان را فراهم آورند .همچنین چن و چوی ( )2000در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تحت تأثیر حمایت
سرپرستان قرار دارد .شاید مهمترین علت بهوجود آمدن این نتیجه به ماهیت حمایت سازمانی
مربوط باشد .بسیاری از صاحبنظران حوزۀ رفتار سازمانی اعتقاد دارند حمایت سازمانی دارای
دو بعد حمایت عاطفی -اجتماعی و حمایت مربوط به شغل (حمایت کاری) است .از آنجا که در
این تحقیق بر بعد عاطفی -اجتماعی تأکید شده است ،این امکان وجود دارد که این بعد برای
کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران اهمیت بیشتری داشته باشد .به مسئوالن
سازمانهای ورزشی پیشنهاد میشود حمایت خود را از کارکنان افزایش دهند؛ زیرا هر چه
کارکنان احساس حمایت سازمانی بیشتری داشته باشند ،احساس آنها بر عملکردشان تأثیر
میگذارد و موجب افزایش بروز رفتار شهروندی در آنها میشود .عالوه بر آن ،تمایل به ماندن
آنها در سازمان نیز افزایش پیدا میکند .همچنین احساس حمایت سازمانی موجب کاهش
فشارهای شغلی شده ،از تمایل به ترک خدمت کارکنان میکاهد.
نتایج نشان داد بین درک حمایت سازمانی با نوعدوستی رابطۀ مثبت و معنیداری (P≥0/05
 )r=0/335,وجود دارد که با نتایج پژوهشهای دعایی و همکاران ( ،)1309بل و منگوک
( ،)2002پیرسی و همکاران ( ،)2006یوون ( )2009و رن ( )2011همسو است .نتایج پژوهش
جنیفر ( )2011نشان داد بین حمایت سازمانی درکشده و مشارکت کارکنان رابطۀ معنیداری
وجود دارد .بر این اساس ،هر چه حمایت سازمانی ادراکشده در میان کارکنان در سطح
باالتری قرار داشته باشد ،رفتارهای مفید و سودبخش از قبیل ایجاد صمیمیت ،همدلی و
دلسوزی میان کارکنان افزایش پیدا میکند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به کارکنانی که
مشکالت کاری دارند کمک میکنند .جورج و رینو )2006( 1بیان کردند که نوعدوستی به

1. Garg & Renu
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معنی کمک به همکاران برای تکمیل کارها در موقعیت غیرمعمول سازمانی است ()30؛ در
نتیجه ،مدیران سازمانهای ورزشی باید از تأثیر حمایت آنها از کارکنان و تأثیر این حمایت بر
روابط کارکنان با یکدیگر آگاهی پیدا کنند تا با حمایت هر چه بیشتر کارکنان ،روابط بین آنها
را تسهیل نمایند.
از دیگر یافتههای پژوهش این بود که بین درک حمایت سازمانی با وجدان رابطۀ مثبت و
معنیداری ( )r=0/409, P≥0/05وجود دارد که با نتایج پژوهشهای دعایی و همکاران
( ،)1309بل و منگوک ( ،)2002یوون ( )2009و رن ( )2011همخوانی دارد .طبق گفته جرج
و رینو ( )2006وجدان کاری به انجام رفتارهایی از طرف کارمند در جهت انجام مطلوب وظایف
سازمانی در سطحی فراتر از ملزومات تعیینشدۀ شغلی یا آنچه از او انتظار میرود ،اطالق
میشود ( .)30از آنجا که نتایج پژوهش چین و همکاران ( )2009هم دال بر رابطۀ مثبت درک
حمایت سازمانی با عملکرد است ،به مدیران ورزشی پیشنهاد میشود با حمایت بیشتر از
کارکنان ،آنها را به سوی به موقع سرکار حاضر شدن ،وقتشناسی و پیروی از قوانین و مقررات
سازمانی ،حتی در زمانی که کسی نظارهگر عمل آنها نیست ،سوق دهند.
بر اساس یافتههای پژوهش بین درک حمایت سازمانی با جوانمردی رابطۀ مثبت و معنیدار
( )r=0/207, P≥0/05وجود دارد که با نتایج پژوهشهای دعایی و همکاران ( ،)1309بل و
منگوک ( ،)2002پیرسی و همکاران ( )2006و یوون ( )2009همخوانی دارد .کرنودل)2007( 1
جوانمردی را توانایی کارمند در انطباق خود با سختیها و ناسازگاریهای محیط کار بدون
اعتراض یا شکایت شفایی و رسمی تعریف میکند ( .)0ریچ 2به نقل از سبحانینژاد ()1309
بیان میکند روحیۀ جوانمردی در بین کارکنان ،مخصوصاً برای مدیران مفید است؛ زیرا با
نمایش جوانمردی از جانب زیردستان آنها دیگر مجبور نیستند وقت زیادی را به پاسخ شکایات
زیردستان اختصاص دهند ( .)0با توجه به رابطۀ درک حمایت سازمانی و روحیۀ جوانمردی ،با
افزایش حمایت از جانب مدیران روحیۀ جوانمردی در میان کارکنان توسعه مییابد که باعث
میشود آنها سختی محیط و موقعیت کاری را بدون شکایت و اعتراض تحمل نمایند.
نتایج نشان داد بین درک حمایت سازمانی و رفتار مدنی رابطۀ مثبت و معنیداری (P≥0/05
 )r=0/376,وجود دارد که با نتایج پژوهشهای دعایی و همکاران ( ،)1309بل و منگوک
( ،)2002یوون ( )2009و رن ( )2011همخوانی دارد .پیرسی و همکاران ( )2006با پژوهشی
که در سوئیس انجام دادند دریافتند هر چه حمایت سازمانی از کارکنان بیشتر باشد ،آنها نیز
1. Kernodle
2. Rich
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تمایل بیشتری به ارائۀ رفتار مدنی خواهند داشت .گراهام 1به نقل از سبحانینژاد ( )1309رفتار
مدنی را مبین سطحی کالن از عالقه و تعهد به سازمان میداند که در راستای تمایل به
مشارکت در فعالیتهای سازمانی مطرح شده است .طبق گفته آئویاگی و همکاران)2000( 2
سطح باالی این پدیده (درک حمایت سازمانی) باعث ایجاد تعهد در کارکنان بهمنظور جبران
این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای
شهروندی سازمانی بروز پیدا کند (.)6
با توجه به یافتههای تحقیق درک حمایت سازمانی با ادب و مالحظه رابطۀ مثبت و معنیداری
( )r=0/514, P≥0/05دارد که با نتایج پژوهشهای دعایی و همکاران ( ،)1309بل و منگوک
( ،)2002یوون ( )2009و رن ( )2011همخوانی دارد .نتایج پژوهش لیو )2009( 3نشان داد
سطوح باالی درک حمایت سازمانی به ایجاد تعهد و ادب و مالحظه در میان کارکنان منجر
میشود ( .)31احترام به حقوق و امتیازهای دیگران ،مشورت با کسانی که ممکن است تحت
تأثیر تصمیم یا اقدام فرد قرار گیرند و مطلع کردن دیگران قبل از هر اقدام مهم همگی
میتوانند نشاندهندۀ سطح مالحظه و ادی کارکنان باشند ( .)0پیشنهاد میشود مدیران با
افزایش حمایت از کارکنان به بهبود روابط کارکنان و احترام گذاشتن آنها به یکدیگر بپردازند
تا محیطی آرام و امن بر سازمان حاکم شود.
نتـایج تجزیه و تـحلیل معادلۀ رگرسیون نشان داد درک حمایت سازمانی قدرت پیشبینی-
تـمامی مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی را دارد که با نتایج پژوهشهای دعایی و همکاران
( )1309و عسگری و همکاران ( )2000همخوانی دارد .در حالی که نتایج این پژوهش رابطۀ
مستقیم درک حمایتهای سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ کل ورزش و
جوانان استان مازندران را تأیید میکند ،توجه به نکاتی در این خصوص ضروری به نظر میرسد:
اوالً در ادامۀ روند فعالیت ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مازندران این امکان وجود خواهد
داشت که بُعد حمایتهای کاری (حمایت مربوط به شغل) نیز از دیدگاه کارکنان اهمیت پیدا
کند؛ بنابراین توجه به این بعد از حمایت سازمانی نیز ضروری به نظر میرسد؛ ثانیاً بهوجود
آمدن رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان به سایر عوامل سازمانی دیگر بهغیر از
حمایتهای سازمانی ،همچون تعهد سازمانی ،عدالت سازمانی ،جوّ سازمانی ،اعتماد مدیران به
کارکنان و ویژگیهای شخصیتی کارکنان وابسته است که در این پژوهش به آنها پرداخته
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نشده است؛ از این رو توصیه میشود مدیران سازمانهای ورزشی نگاهی جامع و دقیق به عوامل
مؤثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشند تا درک بهتری از این پدیده در
سازمانها بهوجود آید .یکی از نکات مهم دیگر توجه مدیران سازمانهای ورزشی به رفتارهای
شهروندی سازمانی و مدنظر قرار دادن این قبیل رفتارها در طراحی سیستمهای ارزیابی عملکرد
و دادن بازخورد ،سیستمهای پاداشدهی ،حقوق و دستمزد ،ی ارتقای کاری و غیره است تا
بدین ترتیب از نهادینه شدن این قبیل رفتارهای شهروندی در کارکنان سازمان اطمینان حاصل
شود .دامون ( )2009بیان میدارد که در سازمانهای ورزشی ادراک از حمایت سازمانی را
میتوان با ابراز قدردانی از طریق رسانهها یا اهدای جوایز و هدایایی کوچک افزایش داد (.)26
در نهایت پیشنهاد میشود مدیران و مسئوالن سازمانهای ورزشی در موقعیتهای مختلف و در
همۀ سطوح سازمان در مسائل و رخدادهای گوناگون از کارکنان خود به صورت مادی و معنوی
حمایت کنند تا کارکنان با درک این حمایتها و اینکه مدیریت سازمان به عملکرد و انجام
وظایف آنها توجه خاصی دارد به بهبود رفتارهای شهروندی بپردازند تا با ایجاد حس صمیمیت
و همکاری در میان تمامی کارکنان ،بهرهوری و عملکرد پیشرفت سازمان افزایش یابد .همچنین
بهمنظور کاربردیتر کردن نتایج این پژوهش به سایر محققان پیشنهاد میشود به بررسی
ارتباط حمایت سازمانی با سایر متغیرهای رفتار سازمانی از جمله رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،
هویت و اعتماد سازمانی در سایر سازمانهای مختلف ورزشی و جامعههای آماری گوناگون
بپردازند تا زمینۀ دستیابی به نتایج بهتر در این حوزه فراهم شود.
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