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چکیده
شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایت سازمانی ادراكبررسی ارتباط حمپژوهش،هدف از این 

هاي غربی ایران کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانرا . جامعۀ آماري این پژوهش باشدمیهاي غربی ایران استان
ۀعنوان نمونکارمند به130مورگان، ۀبا استفاده از جدول حجم و نمونها، از میان آنکه نفر تشکیل دادند203به تعداد 

تصادفی گیري نمونهصورت بهنامه پرسش29و 29، 38، 34ترتیب بهمنظور انجام پژوهش،بهآماري انتخاب شدند. 
و سپس،شتتوزیع گهاي کرمانشاه، همدان، ایالم و کردستان بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استاناي طبقه
با تعهد سازمانی دارد. رابطۀ مثبت و معناداري ،شدهکه حمایت سازمانی ادراكدهدمیها نشان . یافتهگردیدآوري جمع

و تعهد هاي تعهد عاطفی، تعهد هنجاري لفهؤشده با مبستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراكهمچنین، ضریب هم
ثیر أت،شدهحمایت سازمانی ادراكشود کهص میبرمبناي نتایج مشخاین، بر. عالوهاستمثبت و معنادارنیز مستمر

ها حاکی طورکلی، یافتهبه، تعهد هنجاري و تعهد مستمر دارد. هاي تعهد عاطفیلفهؤو ممعناداري بر متغیر تعهد سازمانی
ۀلفؤز مجهاي آن (بهلفهؤبا تعهد سازمانی و ماي مثبت و قوي رابطه،شدهکه متغیر حمایت سازمانی ادراكاز آن است

هاي لفهؤثیرگذار بر تعهد سازمانی و مأعنوان یک متغیر تتواند بهشده میدارد و حمایت سازمانی ادراكتعهد مستمر) 
آن در نظر گرفته شود.

.کل ورزش و جوانانةشده، تعهد سازمانی، کارکنان ادارحمایت سازمانی ادراكکلیدي: واژگان 
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مقدمه
اي از اي پارههاي وسیع توسعهاز جنگ جهانی دوم و حرکتپسرها هاي اقتصادي کشوموفقیت

نقش کامًال ها و جوامعکشورهاي خاور دور، در معرفی اهمیت منابع انسانی در پیشرفت سازمان
چشمگیري داشته است. روند جدیدي که باعث اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوري و عمل 

مین کیفیت جامع و أترین عامل تعنوان مهمع استراتژیک بهگردیده است، نقش و رسالت این منب
اقتصادي، ۀزیربناي اصلی توسععنواننیز جایگاه آن بههاي دولتی و بازرگانی و وري در سازمانبهره

کارکنان خود را براي ها قادر باشند). اگر سازمان1384،4میرسپاسی، باشد (اجتماعی و فرهنگی می
ها را به سازمان وابسته تعهد سازمانی) و آني(ارتقاکنندزمانی با خود همراه رسیدن به اهداف سا

سازمانی تعهدتاکنون، راحتی بر موانع فائق آیند و به اهداف سازمان نائل گردند. توانند بهمیسازند 
. استشدهبیانآنبراينیزمتعدديو تعاریفاستگرفتهقرارمطالعهموردايگستردهصورتبه

ها و اهداف سازمان، احساس تعلق و وابستگی و الزام توان وفاداري به ارزشتعهد سازمانی را می
اسدي دستجردي، حمیدي، خطیبی و سیف پناهی اخالقی به ماندن در سازمان تعریف کرد (

نیزنوعی وابستگی روانی و احساسی فرد به سازمانعنوان . همچنین، از آن به)111، 1389شعبانی، 
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و ).1387،127خوشنام، امیرتاش و هادوي، است (شده یاد

هاي رفتار رشتهپژوهشگرانبسیاري از ۀعالقموردهاي گذشتهسازمانی است که در طول سال
ۀاست. این نگرش در طول سه دهقرار داشتهشناسی اجتماعی روانویژه به،شناسیسازمانی و روان

ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش ته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمدهگذش
تا نگرش یک بعدي به آن )3و تعهد هنجاري2، تعهد مستمر1(تعهد عاطفیبعدي به این مفهومچند

ازراخودهویتفردکه در آن، باشدمیسازمانیتعهدعنصرترینمهمعاطفیتعهدبوده است.
وبردمیلذتآندرعضویتۀادامازوکندمیو وابستگیتعلقاحساسآنبه، گیردمیسازمان
کهاستعنصريومفهومدومینهنجاري). تعهد1991،62، 4یر و آلنمیکند (ترك نمیراسازمان

بهراکارکنانکهاستشدهتعریفالتزامتعهد ونوعیعنوانبهو کندمیایجادراسازمانیتعهد
مستمر). تعهد2008،93، 5چانگ و لینبمانند (سازمانبانماید کههدایت میاحساساینسمت

تشخیصاساسبرمستمرفعالیتانجامبهتمایلدر قالبباشد و میسازمانیتعهدسومعنصرنیز 

1. Affective Commitment
2. Continuance Commitment
3. Normative Commitment
4. Meyer & Allen
5. Chang & Lin
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از درنهایت، ).1991،62یر و آلن، میسازمان تعریف شده است (تركبههاي مرتبطهزینهازفرد
است.شدهیادآنتركبااليۀهزیندلیلبهسازمانبا یکماندنبهنیازعنوانبهنیزمستمرتعهد
"گذاريسرمایهیا مقدارتعداد"عاملدوۀپایبرتعهد مستمرکهمعتقد هستند)1991آلن (ویرمی

؛ مانندمیباقیانسازمدرکارکنانعنوان شده است شود.میایجاد"گذاريآن سرمایهاهمیت"و
شدهانجاممختلفمطالعاترود.در باال میبسیارترك سازمان ۀهزین،که احتماالًکنندمیتصورزیرا،

و کمتر به دو بعد دیگر پرداخته شده نظر قرار گرفته بیشتر بعد عاطفی آن مد،مورد تعهد سازمانیدر
هر کنند میبیان) 1991یر و آلن (که میحالی استاین در).65، 1389لو، دعایی و برجعلیاست (

فرد سطوح مختلفی از هر سه نوع تعهد را دارد و شدت هر سه تعهد در هر فرد باید در کنار هم 
ثیرگذار هستند و أر تعهد سازمانی تبمتغیرهاي متعددي ذکر است که شایانمالحظه قرار گیرد. مورد

شده (طبق تئوري تبادل ز حمایت سازمانی ادراكتوان ابا آن رابطه دارند که از آن جمله می
اجتماعی) نام برد. 

رسمیصورتبه)1986(و همکاران1یزنبرگراتوسطبارنخستین،شدهادراكسازمانیحمایتةاید
حمایتگیريشکلچگونگیتحلیلبهنظرانآن، صاحبدر پی.شدمطرحسازمانیدر ادبیات

و فرديهايحوزهدرسازمانیحمایتو پیامدهايثیراتأتبررسیوند نمودخاصتوجهسازمانی
دلواپسسازمانکنند کهرا ادراكاحساساینکارکنانکههنگامی.را موردتوجه قرار دادندسازمانی

، )سازمانیحمایت(دهد میقرارمساعدت و حمایتخود را موردنیروهايوها استآنخوشبختی
سازمان احساسبهدانند و نسبتمیخودرا معرفآنکنند،محسوب میاز سازمانخود را جزئی

-تعمیمسازمانی، احساس و باورهايمنظور از حمایت).تعهدسازمانی(کنند میو وفاداريپایبندي

قائلارزشخوداعضايو حمایتمساعدت،همکاريبرايسازمانکهاستاز این مطلب افراد ۀیافت
- ها بهاحساس، افراد در سازمانایندر پی. باشدمیها آنةو آیندس خوشبختیو دلواپو نگرانبوده

دیگر برخی.کنندمیمنديو رضایتخشنوديپردازند و احساسمینقشایفايبهعضو فعالعنوان
خودۀ عالقو موردالزمهايآموزشمناسبی باشند و با کسبهايفرصتکوشند تا در پیمینیز

زیاديةشدادراكحمایت سازمانیکهکارکنانی.ایفا نمایندخوبیبهرادر سازمانخودبتوانند نقش
به در سازمانمناسبهايرفتارها و نگرشاساسبرباید را دارند کهاحساسکنند، اینمیرا تجربه

و مساعدتحمایت، وسیلهباشد و بدینسازمانمنافعراستايها درتا عمل آنایفاي نقش بپردازند
).813، 1997، و همکارانایزنبرگزنمایند (را جبرانآن

1. Eisenberger
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که به احتمال دادندنشان"اجتماعیۀمبادل"چارچوبازاستفادهبا) 1986(و همکاران ایزنبرگر
در بیشتريتکلیفاحساسکنند،میكادراراسازمانیحمایتازباالییسطوحکهکارکنانیفراوان، 

کاريمطلوبرفتارهايوسازمانبهعاطفیتعهدویژهبه،تعهدطریقازمانی ازجبران حمایت س
بهنسبتراخودتعهد،کنندمیسازمانیحمایتازکهبرداشتیاساسبرافراد،بنابرایندارند؛

کارکنانکردنبرانگیختهدر،شدهادراكسازمانیحمایتذکر است که شایان. دهندمینشانسازمان
تاشودمیموظفسازمانمنظور،همینبهخواهد داد؛افزایشراهاآنانتظاراتو داشتواهدخثیرأت
.کندپرداختبیشترکارانجامبرايرا بیشتريپاداشسازمانی،اهدافبهتوجهبا

بررسی تعهد سازمانی را موردو شده حمایت سازمانی ادراكمیانۀمطالعات متعددي رابطتاکنون، 
اندکیو مطالعات اندگرفتههاي خارجی انجام بیشتر این مطالعات در کشور،حالایناند. باهقرار داد

) 2011ارشدي (هاي پژوهش مثال، یافتهعنوانبهصورت گرفته است؛در داخل ایران زمینه ایندر
تعهد سازمانی در کارمندان وشده بستگی بین حمایت سازمانی ادراكنشان داد که ضریب هم

شده ثیر حمایت سازمانی ادراكأضریب ت،. همچنینباشدمی71/0باهاي صنعتی ایران برابرازمانس
در یک پژوهشیبا انجام نیز ) 1389لو (دعایی و برجعلی).9(گزارش شد55/0نیزبر تعهد سازمانی 

بستگی ن همشده با تعهد سازمانی و ابعاد آسازمان دولتی گزارش کردند که حمایت سازمانی ادراك
در این، بر. عالوهباشدمیبستگی مربوط به تعهد عاطفی و هنجاري بیشترین هممیان،دراینودارد 

اعالم ) =65/0rمثبت و معنادار (،شده بر تعهد سازمانیثیر حمایت سازمانی ادراكأتها پژوهش آن
ثیر را أبیشترین تشده ادراكحمایت سازمانی هاي تعهد سازمانی، لفهؤاز میان مکه گردیدبیان و شد

نشان اي خاطردر مطالعه) 1389نیا و نبوي (شاکريهمچنین، . )=81/0rبر تعهد هنجاري دارد (
هاي پژوهش،البته. ناداري با تعهد سازمانی داردمعۀرابط،شدهکردند که حمایت سازمانی ادارك

-اي را مورداز جمله تعهد حرفهتعهدردیگشده با انواع مشابهی ارتباط بین حمایت سازمانی ادراك

اي و انواع دیگر تعهد که تعهد سازمانی با تعهد حرفهحال، با توجه به اینایناند. بابررسی قرار داده
شود.ها خودداري می، از ذکر آنباشدمیمتفاوت 

تعهد وشده ارتباط بین حمایت سازمانی ادراكۀزمینمطالعات داخلی دراندك با وجود تعداد 
1، پاناسیو و واندنبرگمثالعنوانبه؛ زمینه وجود دارداینبسیاري درمطالعات خارجی سازمانی، 

بستگی بین حمایت کارکنان گزارش کردند که ضریب همبر رويطولی پژوهشی) در 2009(
.باشدمی34/0و 63/0باترتیب برابرتعهد عاطفی و تعهد هنجاري بهوسازمانی ادراك شده 

تعهد هنجاريو براي70/0شده براي تعهد عاطفی ثیر حمایت سازمانی ادراكأضریب ت،همچنین

1. Panaccio & Vandenberghe
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بین حمایت سازمانی ۀرابطبه بررسی ) 2009ن (و همکارا1یگلرهمچنین، .گزارش شد39/0
تعهد سازمانی، رضایت . این مطالعهپرداختندطی یک فراتحلیل شده و پیامدهاي ناشی از آن ادراك

عنوان پیامدهاي ناشی از اي و تمایل به ترك خدمت را بهاي، عملکرد زمینهلی، عملکرد وظیفهشغ
بستگی حمایت سازمانی ضرایب همو بیان کرد که بررسی قرار دادشده موردحمایت سازمانی ادراك

و و )، چ2009(2دکونیک و جانسون. باشدمیمتغیر 81/0تا 21/0زمانی از شده با تعهد ساادراك
یون و ) و 2005(و همکاران 6)، بیشاپ2006(5و همکارانلیو)، 2008(4)، الهوسامی2008(3وانگ

حمایت سازمانی ی را میانبستگی باالیهم،نیز با انجام مطالعاتی در جوامع مختلف)2002(7تیه
میانۀتنها رابطهمچنین، مطالعاتی نیز وجود دارند که. اندگزارش کردهازمانی تعهد سوشده ادراك

بررسی هاي تعهد سازمانی است را موردلفهؤشده و تعهد عاطفی که یکی از محمایت سازمانی ادراك
575روي بر) 2009(و همکاران8پالمالکه یکی را در دو پژوهش، مثالعنوانبه؛اندقرار داده

کارمندان دو در ارتباط با) 0720(9لی و پیسیلدیگري نیز توسط و انجام دادندبیمارستانکارمند
- تعهد عاطفی برشده ثیر باالي حمایت سازمانی ادراكأارتباط و تصورت گرفت، بانک کشور کره 

12گوئررو و هرباچ)، 2010(11)، ماخرجی2011ن (و همکارا10اسپرکبراین، عالوه. ه شدنشان داد

کدام در هر) 2003(14رانو همکاارتروهوچ) و 2003(13)، استینگل هامبر و واندربرگ2009(
شده و تعهد عاطفی در بین حمایت سازمانی ادراكرابستگی باالییهم،ايجداگانههايپژوهش

مشاهده کردند.امع مختلف جو

1. Riggle
2. DeConinck & Johnson
3. Chew & Wong
4. AL-Hussami
5. Loi
6. Bishop
7. Yoon & Thie
8. Lapalme
9. Lee & Pessei
10. Casper
11. Mukherjee
12. Guerrero & Herrbach
13. Stinglhamber & Vandenberghe
14. Hochwarter
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-سازمانآن،برايریزيسازماندهی و برنامهمنظوربهگوناگونبا توجه به اهمیت ورزش، کشورهاي 

هاي ورزشی هاي ملی المپیک و فدراسیونکمیته،هاین سازماناۀاند. از جملهایی را ایجاد کرده
- می"وزارت ورزش"سازمانی به نام نیز داراي برخی از کشورها،مذکوريهابر سازمانهستند. عالوه

وزارت "عهده دارد. در کشور ما نیز مسائل مربوط به ورزش آن کشور را برتمام که مسئولیت باشند
بدنی و و جایگزین سازمان تربیتگردیدسیس أهجري شمسی ت)1390(ال در س"ورزش و جوانان

دار عهدهها دارد که در تمام استاناي هایی منطقهسازمان،سازمان ملی جوانان شد. این وزارت
کل اتراادرسد که با توجه به اهمیتنظر می. بهباشندمیمسئولیت ورزش و امور جوانان آن استان 

شده از توجه به موضوع تعهد سازمانی کارکنان این ادارات و حمایت سازمانی ادراكورزش و جوانان، 
صورت گرفته استهاي غربی ایرانمسئوالن ادارات کل ورزش و جوانان استانکه توسطها سوي آن

وشده دو متغیر حمایت سازمانی ادراكۀرابطتاکنون، هیچ پژوهشیحال، ایناهمیت باالیی دارد. با
بررسی موردهاي ورزشی از جمله ادارات ورزش و جواناندر سازمانرا هاي آن لفهؤهد سازمانی و متع

تعهد وشده ارتباط بین دو متغیر حمایت سازمانی ادراكپژوهشدر این ؛ لذا،نداده استقرار 
واهد بررسی قرار خهاي آن (تعهد عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر) موردلفهؤسازمانی و م

ثیر معناداري بر تعهد أتشدهکه آیا حمایت سازمانی ادراكگرفت تا به این سؤال پاسخ داده شود 
سازمانی دارد یا خیر؟

پژوهششناسیروش
آن را کلیۀصورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماريبهبوده وبستگی همحاضر، پژوهشروش 

که )N=203(نفر تشکیل دادند203به تعداد هاي غربیانکارکنان ادارات کل ورزش و جوانان است
- در نظر گرفته شد. سپس،نفر 127بامورگان برابرۀتعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمون

استفاده بود. از این قابلهامورد از آن130که تنها توزیع گشتنامه بین کارمندان پرسش138
هاي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استاننامه از پرسش29و 38،29، 34ترتیب تعداد به

- به. گردیدآوري اي جمعگیري تصادفی طبقهصورت نمونهکرمانشاه، همدان، ایالم و کردستان به

هل، تحصیالت، أاطالعات فردي (جنسیت، سن، وضعیت تۀنامها از یک پرسشگردآوري دادهمنظور
ایزنبرگر و ةشداستاندارد حمایت سازمانی ادراكۀنامدو پرسش،دمت)خۀسابقوتحصیلیۀرشت

نامۀ حمایت . پرسش) استفاده گردید1990یر (تعهد سازمانی آلن و مینیز ) و 1986همکاران (
نیزنامۀ تعهد سازمانیندارد. پرسشايلفهؤو مباشدمیسؤال هشت مشتمل بر،شدهادراكسازمانی
)، تعهد هنجاري هشتتا یک االتؤهاي تعهد عاطفی (سلفهؤم:که شاملاستسؤال 24داراي 

نامه از مقیاسپرسشدر هر دووباشدمی)24تا 17االت ؤ) و تعهد مستمر (س16تا نه االتؤ(س
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، نسبتاً چهار، نظري ندارم=سه، نسبتاً مخالفم=دومخالفم=،یکارزشی لیکرت (کامًال مخالفم=هفت 
- پرسشذکر است که شایان) استفاده شده است. هفتو کامالً موافقم=ششوافقم=م،پنجموافقم=

ها و اعتبار آنباشندمیهاي موجود نامهاستفاده در این پژوهش از معتبرترین پرسشهاي موردنامه
مطالعۀ آزمایشی بر روي از طریق گرفته است. یید قرارأتمورددر مطالعات متعدد داخلی و خارجی

هاي حمایت سازمانی نامهپایایی پرسش،بدنی استان کرمانشاهکل تربیتةر از کارکنان ادارنف30
دست آمد. به83/0و 84/0ترتیب شده و تعهد سازمانی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بهادراك
و ه شداستفادهاي آمار توصیفیها از روشمنظور بررسی و مقایسۀ توصیفی دادهبهبراین، عالوه
بودن (نرمالکلموگروف اسمیرونفآزمونآماريهايروش،هادادهتحلیل استنباطیوتجزیهجهت
ثیرگذاري متغیرها أبستگی پیرسون (ارتباط بین متغیرها) و معادالت ساختاري (تهمها)، ضریبداده

شد. استفادهP≥05/0معناداري در سطح 2اسال.پی.و 1اساس.پی.اس.افزاربر یکدیگر) در نرم
بر واریانس مبتنی،اسال.پی.است کهآن3افزار لیزرلنسبت به نرماس ال.پی.هاي از جمله مزیت

، 2004، 4هیلین(استکاراتر از لیزرل ،نرمالهاي غیرو در جوامع با جمعیت کمتر و دادهباشدمی
بر اس ال.پی.افزار ، نرمباشدمیپایین حاضر نسبتاً پژوهشآماري ۀکه جامعبه این). با توجه285
افزار لیزرل ترجیح داده شد.نرم

نتایج
همچنین، باشد.می)13/36±65/7(هاآزمودنیکه میانگین سنی دهدمیهاي توصیفی نشان یافته

دیگرنفر40و بودهها مرددرصد) از آزمودنی2/69نفر (90شود کهبراساس نتایج مشخص می
9/66نفر (87و هستند مجرد نیزهادرصد) از آن1/33نفر (43. باشندمید) زن درص8/30(

دیپلم داراي مدرك کمتر از نفر پنج ها،آزمودنیکلاز مجموعبراین، عالوه. باشندمیهل أدرصد) مت
، درصد)10(داراي مدرك کاردانی نفر 13، درصد)1/13(داراي مدرك دیپلم نفر 17درصد)، 8/3(

درصد) 10(ارشدداراي مدرك کارشناسینفر13درصد) و 1/62(کارشناسی داراي مدركنفر82
و هستند بدنی تربیتۀرشتمدرك تحصیلی در درصد) داراي20نفر (26میان،دراین. باشندمی

1. SPSS
2. PLS
3. Lisrel
4. Haenlein
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67لحاظ سابقۀ خدمت نیزبه. اندتحصیل کردهبدنی تربیتازغیرايدر رشتهدرصد) 80نفر (104
3/22نفر (29سال و 20تا 10درصد) بین 2/26نفر (34سال، 10درصد) کمتر 5/51نفر (

).شماره یک(جدولرندخدمت داۀسال سابق20درصد) بیشتر از 

هاي غربی ایرانشناختی کارکنان ادرات کل ورزش و جوانان استانویژگی جمعیتـ1جدول 
راوانیدرصد ففراوانیشناختیهاي جمعیتویژگی

902/69مردجنسیت
408/30زن

431/33مجردهلأوضعیت ت
879/66هلأمت

میزان تحصیالت

58/3دیپلمکمتر از 
171/13دیپلم

1310کاردانی
821/62کارشناسی

1310ارشدکارشناسی

2620بدنیتربیتتحصیلیۀرشت
10480بدنیتربیتغیر

خدمتۀسابق
675/51سال10متر از ک

342/26سال20تا 10
293/22سال20بیشتر از 

ف استفاده گردید نوها از آزمون کلموگروف اسمیربودن دادهجهت تعیین نرمالذکر است که شایان
دهد.آن را نشان مینتایج شماره دوکه جدول 

هابودن دادهالف براي بررسی نرمنونتایج آزمون کلموگروف اسمیرـ2جدول 
آزمونۀنتیجسطح معناداريZةنمرفراوانیمتغیرها

ها نرمال استداده13074/055/0شدهحمایت سازمانی ادراك
ها نرمال استداده13072/067/0تعهد سازمانی

شده با تعهد متغیر حمایت سازمانی ادراكشود،مشاهده میشماره سهگونه که در جدول همان
، تعهد )=01/0P≤ ،58/0r(تعهد عاطفی: هاي آن شامللفهؤو م)=01/0P≤ ،71/0r(انی سازم

مثبت و معناداري دارد.ۀرابط)=05/0P≤ ،18/0r(و تعهد مستمر )=01/0P≤ ،65/0r(هنجاري 
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هاي آنلفهؤشده با تعهد سازمانی و مبستگی بین حمایت سازمانی ادراكضریب همـ3جدول

تعهد شاخصمتغیر
ازمانیس

هاي تعهد سازمانیمؤلفه
مستمرهنجاريعاطفی

**18/0*65/0*58/0*71/0بستگی پیرسونضریب همشدهحمایت سازمانی ادراك
*01/0P≤

**05/0P≤

شده بر متغیر عملکرد میزان اثرگذاري متغیر حمایت سازمانی ادراك،شماره یکشکلاساس بر
گذاري )، میزان اثر181/23شده (مشاهدهتیکه با توجه به مقدار شدبامی778/0باشغلی برابر

هاي تعهد لفهؤشده بر مهمچنین، میزان اثرگذاري متغیر حمایت سازمانی ادراكمعنادار است.
که با توجه باشدمی700/0و 371/0، 693/0باترتیب برابرعاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر به

گذاري حمایت سازمانی ادراك)، میزان اثر134/20و 825/5، 227/16شده (مشاهدهتی به مقدار 
هاي تعهد سازمانی معنادار است.لفهؤشده بر تمام م

هاي آنلفهؤشده بر متغیر تعهد سازمانی و ماثرگذاري متغیر حمایت سازمانی ادراكـ1شکل 
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هاي آنلفهؤشده با متغیر تعهد سازمانی و مراكالگوریتم مدل ساختاري متغیر حمایت سازمانی ادـ4جدول 
نتیجه*مقدار تیانحراف استانداردمیانگینمیزان اثر

شده ثیر حمایت سازمانی ادراكأت
بر تعهد سازمانی

ییدأت78/078/003/018/23

شده ثیر حمایت سازمانی ادراكأت
بر تعهد عاطفی

ییدأت69/070/004/023/16

شده سازمانی ادراكثیر حمایت أت
بر تعهد هنجاري

ییدأت37/041/006/082/5

شده ثیر حمایت سازمانی ادراكأت
بر تعهد مستمر

ییدأت70/071/003/013/20

است.±96/1گیري * مالك تصمیم

بحث و نتیجه گیري
وشده ادراكبین حمایت سازمانی قوي، مثبت و معنادارايهاي پژوهشی نشان داد که رابطهیافته

شده توسط ، با بهبود حمایت سازمانی ادراكدیگرعبارت. به)=715/0r(وجود دارد تعهد سازمانی 
توان اذعان کرد که سازمان با اعمال با این شرایط مییابد. ها افزایش میکارکنان، تعهد سازمانی آن

نسبت به مسائل مربوط دهد که این پیام را انتقال می،کل ورزش و جوانانةحمایت از کارکنان ادار
ك شود، این احساس ادراکارکنان خود حساسیت دارد. اگر حمایت سازمانی از سوي این کارکنان به 

ها را تنها نخواهد گذاشت و آید که در هنگام مواجهه با مشکالت، سازمان آنوجود میدر کارکنان به
با ،، کارکنان نیز در یک عمل متقابلاجتماعیۀمبادلۀها حمایت خواهد کرد. طبق نظریاز آن

نوعی نسبت به سازمان کنند و بهافزایش کمیت و کیفیت کار خود این حمایت سازمان را جبران می
سود لحاظ مالی حمایت شوند، از امکانات رفاهی و خدماتی بیشتري بهشوند. اگر کارکنان متعهد می

یابد و با ها افزایش می، تعهد سازمانی آنباشندمند پستی بهرهيها، مزایا و ارتقاو از پاداشببرند
آثار مطلوبی را براي ،ترتیبدهند و بدینبیشتري به کار خود در سازمان ادامه میۀمیل و عالق

احساس کارکنان که هنگامیاست که آنکنند. دلیل این موضوع خود خلق میۀسازمان و جامع
- شوند و دیگر به ترك آن فکر نمیبه سازمان وابسته میند، کها توجه میسازمان به رفاه آنکنند 

با پژوهشاین يهایافتهشده و تعهد سازمانی،ارتباط بین حمایت سازمانی ادراكۀزمینکنند. در
اندنبرگ )، پاناسیو و1389نیا و نبوي ()، شاکري1389لو ()، دعایی و برجعلی2011ارشدي (نتایج 

)، چو و وانگ 2008)، الهوسامی (2009)، ریگل و همکاران (2009ن ()، دکونیک و جانسو2009(
. ) همخوانی دارد2002) و یون و تیه (2005)، بیشاپ و همکاران (2006)، لیو و همکاران (2008(
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بودن معنادارباید گفت که یافت نشد. ها ناهمخوان باشدکه با این یافتهذکر است پژوهشیشایان
نشان از تحت ،شدهم جوامع بررسیاشده و تعهد سازمانی در تممانی ادراكارتباط بین حمایت ساز

.داردثیر تغییر جامعه أتتحت،نگرفتن این رابطهمحدودیت قرار
تعهد وشده که بین حمایت سازمانی ادراكحاکی از آن استهاي پژوهشی یافتهبراین، عالوه

چهدهد که هرمی). این موضوع نشان=853/0r(وجود داردمعناداراي قوي، مثبت و رابطه،عاطفی
داشته باشد، کارکنان نیز مشکالت سازمان را مشکل خود خودسازمان حمایت بیشتري از کارکنان

کردن در محل کارنسبت به. با حمایت سازمانی بیشتر، کارکنان کوشنددر رفع آن میدانند و می
ی خدمت خود را در این سازمان بگذرانند و کنند و دوست دارند مابقخدمت خود افتخار می

لو دعایی و برجعلیکنند. در مطالعات به محل خدمت خود دلبستگی پیدا میدرمجموع، نسبت
)، گوئررو و هرباچ 2009اندنبرگ ()، پاناسیو و2010)، ماخرجی (2011)، کاسپر و همکاران (1389(
استینگل هامبر و )، 2007)، لی و پیسی (2008)، چو و وانگ (2009)، الپالم و همکاران (2009(

مثبت و معناداري بین حمایت سازمانی ۀبطرانیز ) 2003و همکاران () و هوچارتر2003واندربرگ (
ذکر است شایانباشد.سو میهمحاضر پژوهشۀدست آمد که با نتیجهشده و تعهد عاطفی بادراك

یافت نشد.دو متغیر بین اینارتباط مبنی بر نبود اي هیچ مطالعهکه 
مثبت و ۀرابطتعهد هنجاري و شده ها حاکی از آن هستند که بین حمایت سازمانی ادراكیافته

چه سازمان توجه توان ادعا کرد که هرله میأ. با توجه به این مس)=653/0r(معناداري وجود دارد 
افزایش تعهد هنجاري بهصورت مستقیمبهتواند میبیشتري به حمایت کارکنان داشته باشد

،حالایناگرچه کارکنان به سازمان دلبستگی خاصی ندارند، با،. در این نوع تعهدکمک کندکارکنان 
این احتمال وجود و باشدمیها در خطر زندگی کاري آن،زیراهستند؛ مجبور به ماندن در سازمان 

-یافته. ها وجود نداشته باشدبراي آنکه کار جایگزینی که شرایط آن از کار فعلی بهتر باشد، دارد

با اند تعهد هنجاري را بررسی کردهوشده نیز که ارتباط بین حمایت سازمانی ادراكهاي مطالعاتی
)، پاناسیو واندنبرگ 1389لو (دعایی و برجعلیهاي پژوهش.دنحاضر همخوانی دارنتایج پژوهش

ها مشخص شد کهبراساس یافتهاین، برعالوه.از این دسته هستند) 2008) و چو و وانگ (2009(
عنوان یکی دیگر از شده با تعهد مستمر بهعناداري بین حمایت سازمانی ادراكمثبت و مارتباط

چه سازمان حمایت دهد که هرنشان میامر. این )=176/0r(هاي تعهد سازمانی وجود دارد لفهؤم
مورد درشود. افزایش تعهد مستمر کارکنان منجر میبیشتري از کارکنان داشته باشد، این موضوع به 

شده و تعهد مستمر نیز تنها یک مطالعه (کاسپر و همکاران، ارتباط بین حمایت سازمانی ادراك
لو دعایی و برجعلیمانند پژوهش مطالعات سایر حاضر ناهمخوان است و پژوهش) با نتایج 2011
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که جاآناز. باشدمیسو همماهايیافته) با 2008انگ () و چو و و2009)، پاناسیو واندنبرگ (1389(
وجوداحتمالاین ،ناهمخوان بر روي مدیران، مشاوران و مهندسان انجام گرفته استپژوهشتنها 
در ،گونه که مشاهده شدباشد. همانآماري ۀبه تفاوت در جامعدلیل ناهمخوانی مربوط که دارد 

بین حمایت سازمانی دادند، ارتباط ها را تشکیل میآنماريآۀکه کارکنان جامعهاییپژوهش
که بر روي افراد نیز ) 2011کاسپر و همکاران (پژوهشدر .معنادار استشده با تعهد مستمر ادراك

بین حمایت سازمانی ، ارتباط گرفتتحصیالت باالتر انجام وداراي پست سازمانی باالتر، درآمد باالتر
حاضر نیز کمترین ارتباط بین پژوهشحال، در این. باباشدمیمعنادار نستمر شده با تعهد مادراك

-آن. ازباشدمیتعهد مستمر ۀلفؤمربوط به م،هاي تعهد سازمانیؤلفهموشده حمایت سازمانی ادراك

- دلیل وابستهبودن براي ماندن در سازمان است (بهمعناي احساس مجبورکه تعهد مستمر بهجایی

،شدهکه حمایت سازمانی ادراكشود میمشخصی به سازمان و نبود شغل جایگزین)، مالبودن
دهد ها نشان میمجموع، این یافتهماندن در سازمان دارد. دربهبودن کمتري با احساس مجبورۀرابط

تنها ،هاي آنلفهؤتعهد سازمانی و موشده بین حمایت سازمانی ادراكکه ارتباط مثبت و معنادار
بلکه در بسیاري از جوامع باشد،نمیهاي غربی ایران حدود به ادارات کل ورزش و جوانان استانم

شود.مشاهده میآماري و کشورهاي مختلف این رابطه 
ارتباط مثبت و معناداري با تعهد سازمانی و ،شدهشد، حمایت سازمانی ادراكذکرگونه که همان

حمایت ،هاي غربی ایران دارد. البتهرزش و جوانان استانهاي آن در کارکنان ادارات کل ولفهؤم
- و شاید بهکنندمیدریافتاز سوي سازمانمیزان حمایتی است که کارکنان،شدهسازمانی ادراك

- به سازمان متعهد میکنندکه کارکنان متناسب با میزان حمایتی که ادراك میاستدلیل همین

بر تعهد سازمانی و قوي، مثبت و معناداريثیرأت،شدهانی ادراكحمایت سازم،اینبرشوند. عالوه
ثیر حمایت سازمان أحال، میزان تاینتعهد عاطفی و تعهد مستمر دارد. با:هاي آن شامللفهؤم

التزامتعهد ونوعیعنوانهنجاري بهتعهد.باشدمیضعیف،تعهد هنجاريۀلفؤشده بر مادراك
باقیسازمانباهمراه نماید کههدایت میاحساساینسمتبهرانانکارککهاستشدهتعریف

دلیل آید و کارمند بهوجود میدلیل عدم وجود شغل جایگزین براي کارمند بهبمانند. این نوع تعهد به
ۀمبادلۀحال، نظریاینشود. باکه به ماندن در این سازمان نیاز دارد، به آن وابسته و متعهد میاین

- دهد، کارکنان نیز درحمایت قرار میکند که وقتی سازمان کارکنان خود را مورداعی بیان میاجتم

رسد که نظر می، منطقی بهلذا؛دنشوقبال این حمایت و براي قدردانی از آن، به سازمان متعهد می
ین نوع تعهد اها باشد؛ زیرا،لفهؤکمتر از سایر م،شده بر تعهد هنجاريثیر حمایت سازمانی ادراكأت

نتایج با امراین نظر. دلیل قدردانی از حمایت سازمان موردوجود آمده است و نه بهدلیل اجبار بهبه
دکونیک و )، 2009پاناسیو و واندنبرگ ()، 1389لو ()، دعایی و برجعلی2011مطالعات ارشدي (
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گل هامر و واندربرگ ) و استین2007)، لی و پیسیل (2009)، الپالم و همکاران (2009جانسون (
ثیر حمایت سازمانی أهاي جوامع مختلف بر تثیر ویژگیأعدم تةدهندسو است و نشان) هم2003(

. باشدمیهاي آن لفهؤشده بر تعهد سازمانی و مادراك
نشان میدهد که شده،هاي گردآوريبه استناد دادهپژوهشآمده در این دستهنتایج ب،مجموعدر

هاي غربی ایران که در حکم مشتریان داخلی این سازمان ت کل ورزش و جوانان استانکارکنان ادارا
هاي سازمانی پاداشهستند، اگر شرایط سازمانی موجود را براي حمایت سازمانی مناسب بدانند و از 

هاي سازمانی سازي شغل و نفوذ بر سیاستحقوق، ترفیعات، غنیانندو شرایط شغلی مطلوب م
اگر ،تبادل اجتماعیۀنظریۀبر پای،بنابراین؛ ها ارتقا خواهد یافتتعهد سازمانی آنند،مند شوبهره

کنند،خوبی دریافتنیاز و انتظارات خود از سازمان را بهمطالعه، منافع موردکارکنان سازمان مورد
ز خود تمایل نشان میرود، اآها در سازمان انتظار میآنچه که از آنفراتر ازرفتارهایی ۀارائمنظورهب

-آن است که مدیریت درۀمنزلبهی به اهداف سازمان را تسهیل نمایند. این امرتا دستیابدهند 

رفتارهاي مشارکتی کارکنان موفق ۀعنوان مبنایی براي ارائتبادل اجتماعی بهۀراستاي تحقق نظری
اساس ان و مدیران آن باشد و نه برسازمۀاساس اعمال داوطلباناین حمایت باید بر،بوده است. البته

اگر کارمند ،زیرا؛یا مقررات ایمنی حکومتیو اي هاي بیرونی نظیر مذاکرات اتحادیهمحدودیت
ۀافتد، این حمایت را وظیفاساس قوانین و ضوابط بیرونی اتفاق میها براحساس کند که این حمایت

کردن شرایط مناسب با فراهمکند. درك نمیعنوان حمایت سازمانی داند و آن را بهسازمان می
رات کل اتوان شاهد پویایی و کارآمدي ادیابد و میسازمانی، تعهد سازمانی کارکنان افزایش می

هاي آتی بود. ها در سالورزش و جوانان استان
نجام تعهد سازمانی اوشده حمایت سازمانی اداراكبا مختلفی در ارتباط ذکر است که مطالعاتشایان

پژوهشیدیگر،ازسويدهند.میمتفاوتی را نشان هايیافتههاآناما خروجی برخی از ،گرفته است
هاي ورزشی انجام شده باشد، یافت نشد.در سازمانکه زمینه ایندر
با تعهد سازمانی ، رابطۀ مثبت و معناداريشدهحمایت سازمانی ادراكنشان داد که نتایجحال، اینبا

-لفهؤموشده بستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراكضریب هممشخص شد که همچنین، دارد.

ها این، یافتهبر. عالوهباشدمیمثبت و معنادار ،هاي تعهد عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر
هايلفهؤو مثیر معناداري بر متغیر تعهد سازمانیأت،شدهکه حمایت سازمانی ادراكبیانگر آن بود

تعهد عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر دارد.
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Abstract

The purpose of this research study was the relationship perceived organizational support
with organizational commitment among staff of sport and youth head office of western
provinces of Iran. General population of present study included all staff of sport and youth
head office of western provinces of Iran (n=203). Based on the Morgan sample size
criteria, the statistical sample considered equal to 130. We were collected 34, 38, 29 and 29
questionnaires among Kermanshah, Hamedan, Ilam and Kordestan staff of sport and youth
head office respectively by stratified random sampling. Results showed a positive and
significant relationship between perceived organizational support and organizational
commitment and also its subscales including affective commitment, normative
commitment and continuance commitment. Also, results showed that perceived
organizational support has been significant effect on organizational commitment and
affective commitment, normative commitment, continuance commitment subscales. In
conclusion, findings of this research showed that perceived organizational support variable
has a significant relationship with organizational commitment among staff of sport and
youth head office of western provinces of Iran and can be considered as effectiveness
variable on organizational commitment and it subscales.

Keywords: Perceived Organizational Support, Organizational Commitment, Staff of
Sport and Youth Head Office
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