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چکیده
هدف :هدف تحقیق حاضر ،بررسی نقش میانجی ادراک از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست در تاثیرگذاری اعتماد بر
نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان بود.
روششناسی :تحقیق حاضر ،توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است که جامعه آماری آن کارکنان ادارات ورزش و جوانان
شهرستانهای استان زنجان است و دادههای تحقیق از طریق پرسشنامههای تعهد عاطفی آلن و مییر ( ،)9110اعتماد سازمانی
باتلر ( ،)9119حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران ( ،)9191ادراک از حمایت سرپرست رودس و همکاران
( ،)1009رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون ( ،)9119رفتارهای مخرب کاری بِنت و رابینسون ( )1000و رضایت
شغلی راسل و همکاران ( )1002به دست آمدهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آمار استنباطی و مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق ضمن تایید نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده ،تاثیرگذاری اعتماد سازمانی بر حمایت سازمانی
ادراک شده با ضریب  ،0/21تاثیرگذاری حمایت سا زمانی ادراک شده بر تعهد عاطفی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و
رفتارهای مخرب کاری را به ترتیب با ضرایب  0/10 ،0/19 ،0/19و  -0/61تایید کرد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای تحقیق میتوان گفت ،اعتماد سازمانی و ابعاد مختلف آن از طریق ادراک حمایت سازمانی و
حمایت سرپرست ،میتواند نقش قابل توجهی در نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان داشته باشد.
واژههای کلیدی :اعتماد ،حمایت سازمانی ادراک شده ،ادراک از حمایت سرپرست ،نگرشها و رفتارهای کاری.
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مقدمه
رفتارهای کاری مخرب ،مشکالت بسیار گسترده و بزرگی را در سازمانها به همراه دارند .این رفتارها شامل ،تاخیر ،غیبت از
کار ،خرابکاری ،اختالس ،حمالت شخصی و  ...میشوند (یان 9و همکاران .)1092 ،همانطور که بنت و رابینسون )1000( 1بیان
کردهاند ،رفتارهای انحرافی یا کجرفتاریها در محل کار ،به آن دسته از رفتارهای آگاهانهای اشاره دارند که از هنجارهای اصلی
و مهم سازمان انحراف داشته ،در نتیجه عملکرد مطلوب سازمان و یا اعضای سازمان و یا هر دو را به خطر میاندازند؛ بنابراین،
رفتارهای مخرب کاری توصیف کننده ،اقداماتی هستند که از طریق تاثیرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان و یا کارکنان و یا
اموال سازمان به سازمان آسیب وارد میآورند (کالتز و بولینو .)1096 ،6در مقابل ،برخی از کارکنان فعالیتهایی بیشتر از حد
وظایف خود در سازمان انجام میدهند؛ مانند کمک به همکاران ،انجام فعالیتهای داوطلبانه در سازمان و یا آموزش دیگر
کارکنان هنگام نیاز .هنگامی که کارکنان سازمان به طور مداوم فراتر از وظایف شغلی خود مبادرت به انجام کار میکنند ،در
بهبود کلی عملکرد سازمان موثر بوده ،سازمانها نیز به طور مداوم با تمرکز بر عوامل مختلف ،سعی در حمایت و تشویق
کارکنان برای چنین رفتارهایی خواهد داشت (رندهاوا و کائور .)1095 ،2اگرچه گفته میشود ،رفتارهای شهروندی سازمانی در
سیستم پاداش رسمی سازمان مورد توجه قرار نمیگیرند ،اما مطالعات نشان دادهاند ،این رفتارها بر ارزیابی عملکرد کارکنان
تاثیرگذار هستند (اوه 5و همکاران .)1095 ،بر همین اساس و به دلیل اینکه کاهش رفتارهای مخرب کاری و افزایش رفتارهای
شهروندی سازمانی میتواند برای مدیران سازمان ها امری مطلوب محسوب شود ،بسیاری از محققان به بررسی عوامل موثر بر
شکلگیری این رفتارها پرداختهاند (بیسواس1095 ،1؛ الکینز .)1095 ،9بعالوه ،بسیاری از سازمانها اهمیت موضوعات تعهد
سازمانی و رضایت شغلی کارکنان را تشخیص داده ،اولویت باالیی برای این عوامل در نظر گرفتهاند (هاسکنشت 9و همکاران،
 .)1001تعهد سازمانی ،به معنی حد و اندازهای است که فرد خود را متعلق به سازمان دانسته ،هویت خود را با سازمان تعیین
میکند (دمیربگ 1و همکاران .)1091 ،مییر و آلن )9119( 90بیان داشتند ،تعهد سازمانی از سه بعد تشکیل میشود :عاطفی،
مستمر و هنجاری .مییر و همکارانش ( )1001اظهار داشتند ،از میان سه بعد تعهد سازمانی ،تعهد عاطفی رابطه قویتری با
تجربیات کاری منجمله ،رابطه بین سرپرست و زیردست دارد .به این دلیل در مطالعه حاضر صرف ًا تعهد سازمانی عاطفی ،مورد
بررسی قرار گرفته است .بطور کلی ،تعهد سازمانی یک متغیر مهم در درک رفتار کارکنان است که با تاثیر بر عملکرد کارکنان
میتواند موجب افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات شود (غالمپور و طریقی .)9612 ،رضایت شغلی نیز ،از جمله مفاهیمی
است که در مباحث رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته ،تاثیرات فردی و سازمانی آن مورد بحث بوده است (هو 99و
همکاران .)1090 ،برخی مفهوم سازیها درباره رضایت شغلی بر وضعیت عاطفی یا هیجانی مرتبط با ویژگیهای شغل و محیط
کاری تاکید داشته اند و احساس فرد را درباره شغل و بر اساس ارزیابی از ویژگیهای مذکور مورد توجه قرار دادهاند (رابینز و
جاج91 :1001 ،91؛ پامیرلنو و ماریادوس .)1092 ،96در تحقیق حاضر نیز ،تعهد عاطفی و رضایت شغلی به عنوان نگرشهای
کاری و رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای مخرب کاری ،به عنوان رفتارهای کاری درنظر گرفته شده ،به عنوان متغیرهای
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مهم موثر بر عملکرد سازمان تحلیل میشود؛ در همین رابطه ،حمایت سازمانی ادراک شده 9،یکی از عواملی است که در
شکلگیری نگرشهای کاری بسیار موثر در نظر گرفته میشود (لم 1و همکاران .)1095 ،برخی از تحقیقات نشان دادهاند ،رابطه
مثبتی بین حمایت سازمانی ادراک شده و نگرشهای کاری مثبت وجود دارد (آلتنگلو و گورل1095 ،6؛ ترایبون 2و همکاران،
 .)1092بر اساس نظریه حمایت سازمانی ،کارکنان تصوراتی کلی درباره میزان منابع ارائه شده از سوی سازمان و همچنین
میزان توجه صورت گرفته از تالشهای آنها خواهند داشت (کولن 5و همکاران .)1092 ،نظریه حمایت سازمانی ،بر مبنای نظریه
مبادله اجتماعی قرار داشته ،تاکید میکند کارکنانی که استنباط باالیی از حمایت سازمانی دارند ،بیشتر معتقدند که سازمان
عملکرد مطلوب شغلی را تشخیص داده ،مورد تشویق قرار میدهد (رودس و ایزنبرگر .)1001 ،1مطالعات نشان دادهاند که
ادراک از حمایت سازمانی میتواند پیامدهای روانشناختی مثبتی برای کارکنان به همراه داشته باشد (باران 9و همکاران،
1091؛ جیلت 9و همکاران .)1091 ،برای مثال ،اوی 1و همکاران ( )1092در مطالعه خود روی مربیان ورزشی دریافتند ،حمایت
سازمانی درک شده از طریق تاثیرگذاری بر انگیزه درونی مربیان ورزشی ،سبب افزایش تعهد عاطفی آنها میشود .عالوه براین،
ادراک از حمایت سرپرست نیز میتواند نقش مهمی در حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان داشته باشد؛ زیرا از نگاه
کارکنان ،سرپرستان به عنوان کارگزاران و نمایندگان سازمان محسوب میشوند

(ژانگ90

و همکاران1092 ،؛ دیسویک و

کوواس .)1091 ،99کیم ) 1091( 91در مطالعه جالب خود که روی داوران  91رشته مختلف ورزشی در هنگ کنگ انجام داد ،به
این نتیجه رسید که وجود عدالت سازمانی تنها از طریق حمایت سازمانی ادراک شده میتواند سبب ایجاد رضایت شغلی و تعهد
حرفهای شود .در ایران نیز صحرایی و همکاران ( ) 9616در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین حمایت سازمانی ادراک
شده و توانمندسازی با رضایت شغلی ،رابطه مستقیمی وجود دارد .شاکرینیا و نبوی ( )9691در تحقیق خود چنین گزارش
کردند که حمایت سازمانی ادراک شده ،توان پیشبینی رضایت شغلی کارکنان را دارد .عسکری و همکاران ( )9611نیز نشان
دادند ،بین متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی و مولفههای آن رابطه مثبت و قوی وجود دارد .اندام و همکاران
( ،)9612در تحقیق خود برای بررسی ارتباط بین اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان خراسان رضوی ،عملکرد کارکنان را از بعد فنی و اجتماعی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که عملکرد اجتماعی
نسبت به عملکرد فنی ،ضریب اثر بیشتری در تبیین عملکرد شغلی کارکنان دارد .عریضی و گلپرور ( )9610نیز در تحقیق
خود اظهار داشتند ،حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهایی مانند رضایت از پرداختها ،اعتماد به سرپرست ،رفتارهای
فرانقشی ،دلبستگی به کار و شغل ،رابطه مثبت و معنیداری دارد .بطور کلی میتوان گفت ،اگر مدیران بتوانند سطح ادراک از
حمایت سرپرست و سطح حمایت سازمانی ادراک شده را افزایش دهند ،میتوانند به تبع آن نگرشها و رفتارهای کاری مثبت
را در میان کارکنان ارتقاء دهند .از طرف دیگر ،در نظریه مبادله اجتماعی که مبنای نظریه حمایت سازمانی است ،موضوع
اعتماد نیز به عنوان یکی از الزامات اصلی مبادله اجتماعی در نظر گرفته میشود؛ چرا که مبادله اجتماعی ،مستلزم اعتماد به
دیگران جهت شکلگیری رابطه متقابل است (بالو .)9112 ،96میتلند 9و همکاران ( ،)1095تحقیقی که در سازمانهای ورزشی
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انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل موثر در اثربخشی این سازمانها ،وجود فرهنگ قوی مبتنی بر انسجام و
اعتماد است .به نظر میرسد ،اعتماد باعث کاهش عدم اطمینان در روابط بین افراد شده ،در نتیجه کیفیت تعامالت اجتماعی را
ارتقاء میبخشد؛ به گونهای که افراد بهتر میتوانند اطالعات ،حمایتها و سایر منابع مورد نیاز خود را به دست آورند
(شائوبروک 1و همکاران)1096 ،؛ بنابراین ،نباید جنبههای چندگانه اعتماد و اثرات متعدد آن را بر نگرشهای کاری نادیده
گرفت (میائو 6و همکاران .)1092 ،در تحقیق حاضر ،چنین فرض میشود که اعتماد سازمانی روی ادراک کارکنان از حمایت
سازمان از آنها تاثیر مثبتی داشته ،از این طریق میتواند سبب بهود نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان شود؛ بنابراین ،حمایت
سازمانی ادراک شده احتماالً میتواند نقشی میانجی در تاثیرگذاری اعتماد بر رفتارها و نگرشهای کاری داشته باشد.

باتلر2

( ،)9119ده بعد از اعتماد را مشخص کرده است )9 :دردسترس بودن؛ به حضور فیزیکی سرپرست در موقع لزوم اشاره دارد )1
شایستگی؛ به مهارتهای فنی و میان فردی مورد نیاز برای شغل فرد مربوط میشود  )6سازگاری؛ به معنی قابلیت اطمینان،
قابلیت پیشبینی و قضاوت خوب است  )2دقت و ذکاوت؛ به عنوان تضمین و اطمینان شناخته میشود  )5انصاف و عدالت؛ به
معنی رفتار یکسان با زیردستان است  ) 1کمال ،راستی و درستی که به درستکاری و شخصیت اخالقی اشاره دارد؛  )9وفاداری؛
به معنی دارا بودن انگیزه برای حفاظت از افراد و ایجاد ذهنیت خوب درباره افراد است  )9گشودگی؛ به معنای داشتن ذهنیت
باز برای ارائه ایدهها است؛  )1وفای به عهد و عمل به وعدهها؛ به عمل کردن به قولها و وعدههای فرد اشاره دارد  )90پذیرش؛
به عنوان قابل پذیرش بودن ایدهها تعریف میشود .بعد یازدهم نیز ،اعتماد کلی است که به ابعاد فوق اضافه شده است تا
محققان بتوانند رابطه ده بعد قبلی را با اعتماد کلی مورد بررسی قرار دهند .براساس مباحث فوق و با توجه به متغیرهای مطرح
شده مانند تعهد و رضایت شغلی به عنوان نگرشهای مهم کاری و رفتارهای مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی ،به عنوان
رفتارهای مهم کاری و نقش بسیار مهمی که این متغیرها در عملکرد سازمان ایفا میکنند ،ضروری است تا رابطه مفروض ابعاد
مختلف اعتماد سازمانی با متغیرهای مذکور به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد .عالوه براین ،ادراک کارکنان میتواند در این
بین بسیار تعیین کننده باشد که نقش آن در رابطه ابعاد اعتماد سازمانی و نگرشها و رفتارهای کاری بایستی مطالعه و تحلیل
شود .با اینکه تحقیقات پیشین روابط مهمی را بین حمایت سازمانی ادراک شده ،ادراک از حمایت سرپرست ،نگرشهای کاری
و رفتارهای کاری نشان دادهاند ،اما این تحقیقات غالباً متغیرهای محدودی را بررسی نموده ،اثر متغیرهای مختلف و به ویژه اثر
متغیرهای میانجی را مطالعه نکردهاند .سوال مهمی که تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به آن است ،این که ابعاد مختلف اعتماد
سازمانی چه تاثیری بر نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان مانند تعهد و رضایت شغلی و همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی
و نیز رفتارهای مخرب آنان دارد و مهمتر اینکه در این میان ،ادراکات کارکنان به ویژه ادراک آنها از حمایت سازمانی و حمایت
سرپرستان چه تاثیری برجای میگذارد .با این حال ،تحقیقات به تبیین عواملی نپرداختهاند که سبب شکلگیری این احساس و
استنباط در کارکنان میشوند .ضمن اینکه نقش میانجی ادراکات کارکنان به ویژه ادراک آنها از حمایت سازمان و سرپرستان
در تاثیرگذاری ابعاد مختلف اعتماد سازمانی بر نگرش ها و رفتارهای مهم کاری کارکنان و بر اساس یک مدل مفهومی واحد و
جامع ،مورد بررسی قرار نگرفته است .تحقیق حاضر ،ضمن بررسی این موضوع به بررسی اعتماد کارکنان به سرپرستان ،به
عنوان یکی از عواملی میپردازد که میتواند از طریق تاثیر بر ادراک ،از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست به تبیین نگرشها
و رفتارهای کاری کارکنان کمک نماید

1. Maitland
2. Schaubroeck
3. Miao
4. Butler
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نگرشهای کاری:
 تعهد عاطفیاعتماد

حمایت سازمانی ادراک شده

 رضایت شغلیرفتارهای کاری:
 رفتارهای شهروندی سازمانی -رفتارهای مخرب کاری

شکل  -5الگوی مفهومی تحقیق

روششناسی
تحقیق حاضر از نظر ماهیت ،تحقیقی توصیفی همبستگی و از نوع تحقیقات ،پیمایشی است .تعهد عاطفی با استفاده از
پرسشنامه آلن و مییر ( )9110اندازهگیری شد .این پرسشنامه حاوی هشت گویه است .اعتماد سازمانی بر اساس پرسشنامه
باتلر ( )9119سنجیده شد که شامل 22 ،گویه است .حمایت سازمانی ادراک شده ،ادراک از حمایت سرپرست به ترتیب با
استفاده از پرسشنامه ایزنبرگر و همکاران ( )9191و پرسشنامه رودس و همکاران ( )1009سنجیده شدند .پرسشنامه ایزنبرگر و
همکاران ( )9191شامل ،هشت گویه و پرسشنامه رودس و همکاران ( )1009نیز شامل ،هشت گویه است .رفتار شهروندی
سازمانی بر اساس پرسشنامه ویلیامز و اندرسون )9119( 9اندازهگیری شد که حاوی هفت گویه در بخش رفتار فردی و شش
گویه ،در بخش رفتار سازمانی است .رفتارهای مخرب کاری با استفاده از پرسشنامه بِنت و رابینسون ( )1000سنجیده شد که
شامل ،یازده گویه است .رضایت از شغل نیز ،بر اساس پرسشنامه راسل 1و همکاران ( )1002اندازهگیری شده است که حاوی
هشت گویه است .مقیاس مورد استفاده در تمامی پرسشنامههای مذکور ،مقیاس لیکرت و طیف پنج گزینهای است .به منظور
اطمینان بیشتر از نظرات برخی از استادان رشته مدیریت در مورد استفاده از پرسشنامههای فوق استفاده گردید و به منظور
تایید پایایی آنها ،ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه محاسبه گردید که برای تمامی موارد ،ضرایب پایایی مورد تایید
بود .جدول  ،9این ضرایب را نشان میدهد .کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان ،جامعه آماری پژوهش
حاضر را تشکیل میدهند که جمعاً  691نفر میباشند و به منظور بررسی کارکنان شهرستانهای مختلف استان زنجان،
پرسشنامه تحقیق بهطور تصادفی بین نمونهای از آنها توزیع و اطالعات مورد نیاز از طریق آن جمعآوری گردید .به این ترتیب
که در هر شهرستان ابتدا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و سپس پرسشنامه تحقیق به صورت تصادفی بین
آنها توزیع شد .حجم نمونه ،برابر  191تعیین شد .اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و سازمانهای ورزش و جوانان
شهرستانهای استان زنجان شامل ،شهرستانهای ابهر ،ایجرود ،خدابنده ،خرمدره ،سلطانیه ،طارم و ماهنشان سازمانهایی بودند
که مورد مطالعه قرار گرفتند .در نهایت از بین  191پرسشنامه توزیع شده 102 ،پرسشنامه تکمیل شده ،برای تجزیه و تحلیل
دادهها مورد استفاده قرار گرفت که میزان برگشت پرسشنامهها ،بیش از 16درصد بود که برای انجام تحلیلهای آماری مناسب
است .از میان پاسخگویان 92 ،درصد (991نفر) مرد و 91درصد ( 61نفر) زن میباشند .ضمناً  15درصد ( 59نفر) از کارکنان
1. Williams and Anderson
2. Russell
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دارای سن 10تا  11سال 69 ،درصد ( 99نفر) 60 ،تا  61سال 19 ،درصد ( 59نفر) 20 ،تا  21سال و 1درصد ( 91نفر) 50سال
و بیشتر دارند .بعالوه 55/2 ،درصد کارکنان دیپلم و فوق دیپلم 29/9 ،درصد آنها ،دارای مدرک کارشناسی و  1/1درصد آنها،
دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر میباشند .دادههای جمعآوری شده نیز ،با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و
تحلیل شد .برای آزمون فرضیههای تحقیق و آزمون مدل مفهومی تحقیق ،از روش معادالت ساختاری و نرم افزار ایموس نسخه
 11و همچنین نرم افزار اسپیاساس نسخه  11استفاده شده است.
جدول -5ضرایب پایایی پرسشنامههای تحقیق
پرسشنامه

ضریب پایایی

ضریب پایایی

پرسشنامه

ضریب پایایی

پرسشنامه

تعهد عاطفی

0/999

اعتماد سازمانی

0/191

ادراک از حمایت سرپرست

0/199

ادراک از حمایت سازمانی

0/991

رفتار شهروندی سازمانی

0/925

رفتارهای مخرب

0/992

رضایت شغلی

0/196

کل پرسشنامه

0/169

یافتهها
خروجی نرم افزار در شکل  ،1نشان داده شده است.
تعهد عاطفی
0/19
0/21

اعتماد سازمانی

رضایت شغلی
0/19

حمایت سازمانی
ادراک شده

0/10
رفتار شهروندی سازمانی
-0/61
رفتارهای مخرب کاری

شکل -2آزمون مدل مفهومی تحقیق (ضرایب رگرسیونی)

شاخصهای محاسبه شده برای برازش مدل بر اساس خروجیهای نرم افزار ،حاکی از برازش مناسب الگوی مفهومی تحقیق
است .این شاخصها در جدول  ،1نشان داده شدهاند.
جدول -2شاخصهای نیکویی برازش برای الگوی مفهومی تحقیق
نوع شاخص

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مطلق

P-value

بیشتر از 0/05

0/09

تطبیقی

TLI
CFI
RMSEA

بیشتر از 0/1
بیشتر از 0/1
کمتر از 0/05

0/15
0/190
0/022

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

مقتصد

CMIN/DF
PCFI
PNFI

کمتر از 5
بیشتر از 0/5
بیشتر از 0/5

1/969
0/191
0/101

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
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ضرایب رگرسیونی و مقادیر بحرانی به دست آمده از نرم افزار ،فرضیههای تحقیق را تایید میکنند .بر اساس سطح معنیداری 5
درصد ،مقادیر بحرانی باید بیشتر از  ±9/11باشد؛ همچنین ضرایب معنیداری کمتر از  ،0/05میتواند نشانگر تایید فرضیه
مربوط باشد .جدول  ،6ضرایب معنیداری ،ضرایب رگرسیونی و نتیجه آزمون را نشان میدهد.
جدول  -9ضرایب برآورد و معنیداری معادالت ساختاری
ضریب رگرسیونی

مقادیر بحرانی )(CR

ضرایب معناداری)(P

نتیجه

5/151

0/009

تایید

0/009

تایید
تایید
تایید

0/061

تایید

از

به

اعتماد سازمانی

حمایت سازمانی

0/21

حمایت سازمانی

تعهد عاطفی

0/19

6/101

حمایت سازمانی

رضایت شغلی

0/19

6/190

0/09

حمایت سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

0/10

1/912

0/001

حمایت سازمانی

رفتارهای مخرب کاری

-0/61

-1/019

عالوه بر آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس مدلیابی معادالت ساختاری ،به منظور تحلیل بهتر یافتههای تحقیق وضعیت هر
یک از متغیرهای تحقیق در جامعه آماری مورد مطالعه با استفاده از آزمون تی تکنمونهای بررسی شده است .نتایج آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف نیز نشان میدهد ،دادهها از توزیع نرمال پیروی کرده ،بنابراین شرط الزم برای استفاده از آزمون
میانگین برقرار است .جدول ،2خالصه نتایج آزمون میانگین را برای هر یک از متغیرهای تحقیق نشان می دهد.
جدول  -4نتایج آزمون تی تکنمونهای برای متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

ضریب t

معنی داری

کران پایین

کران باال

اعتماد سازمانی

6/6922

9/091

0/009

0/1919

0/2991

تعهد عاطفی

6/6101

1/011

0/009

0/6011

0/2951

رضایت شغلی

6/5512

90/299

0/009

0/2521

0/1129

رفتار مخرب (فردی)

9/1919

-61/590

0/009

-9/9921

-9/1299

رفتار مخرب (سازمانی)

9/6216

-20/966

0/009

-9/9669

-9/5969

رفتار شهروندی سازمانی (میان فردی)

6/5692

90/292

0/009

0/2699

0/1611

رفتار شهروندی سازمانی (سازمانی)

6/6599

99/269

0/009

0/1111

0/2109

ادراک از حمایت سرپرست

6/1900

2/590

0/009

0/9515

0/2001

حمایت ادراک شده سازمانی

1/1511

-0/919

0/699

-0/9299

0/0521

حمایت درک شده (کل)

6/9915

1/122

0/001

0/0602

0/1091

نتایج این آزمون نشان میدهد ،به غیر از حمایت ادراک شده سازمانی ،میانگین سایر متغیرهای مورد مطالعه برابر میانگین
فرض شده (مقدار سه) نیست .ضریب معنیداری برای متغیر مورد نظر ( )0/699نشان میدهد ،وضعیت این متغیر در جامعه
مورد بررسی در حد میانگین است .در مورد سایر متغیرها با توجه به اینکه ضرایب معنیداری کمتر از  0/05هستند ،بایستی بر
اساس کران باال و کران پایین مربوط به هر یک از متغیرها نتیجهگیری صحیح را انجام داد .برای متغیرهای اعتماد سازمانی،
تعهد عاطفی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی (میان فردی و سازمانی) ،ادراک از حمایت سرپرست و حمایت ادراک
شده کل به دلیل اینکه هر دو کران باال و پایین مثبت هستند میتوان گفت ،وضعیت این متغیرها باالتر از حد میانگین است.
در مورد متغیرهای رفتارهای م خرب کاری (فردی) و رفتارهای مخرب کاری (سازمانی) به دلیل منفی بودن کران باال و کران
پایین میتوان گفت ،وضعیت این متغیرها کمتر از حد میانگین است .عالوه براین ،به منظور انجام تحلیلهای دقیقتر ،وضعیت
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هر یک از ابعاد اعتماد سازمانی در جامعه آماری تحقیق بر اساس آزمون میانگین ،مورد بررسی قرار گرفته است .جدول،2
خالصه نتایج آزمون تی تکنمونهای را برای هر یک از ابعاد اعتماد نشان میدهد.
جدول -4خالصه نتایج آزمون تی تکنمونهای را برای هر یک از ابعاد اعتماد
بعد

میانگین

ضریب t

معنی داری

کران پایین

کران باال

در دسترس بودن

6/5116

1/696

0/009

0/2966

0/9151

شایستگی

6/1160

99/910

0/009

0/5595

0/9925

ثبات

6/1190

5/910

0/009

0/9961

0/6291

رازداری

6/5591

99/191

0/009

0/2109

0/1559

رفتار منصفانه

6/6995

9/910

0/009

0/1995

0/2155

درستکاری و کمال

6/6196

1/995

0/009

0/1111

0/5119

وفاداری

6/2999

9/019

0/009

0/1111

0/5119

گشودگی

1/9996

-1/199

0/002

-0/6911

-0/0101

اعتماد کلی

6/2009

2/996

0/009

0/1611

0/5121

عمل به وعدهها

6/1919

2/915

0/009

0/9219

0/2169

همدلی و پذیرش

6/2219

9/161

0/009

0/6661

0/5151

بحث و نتیجهگیری
همانطور که بیان گردید ،اگر چه مطالعات مختلفی در زمینه عوامل موثر بر ارتقاء رفتارها و نگرشهای کاری مثبت به انجام
رسیده است ،اما اکثر این تحقیقات از لحاظ قلمرو موضوعی بسیار محدود بودهاند .بر اساس نظریه حمایت سازمانی ،کارکنانی
که سطح باالتری از حمایت سازمانی را ادراک میکنند ،بیشتر به این امر باور دارند که سازمان عملکرد بهتر را تشخیص داده،
به آن پاداش میدهد .این امر به نوبه خود میتواند موجبات بهبود نگرشهای کاری را فراهم آورد .البته در این بین ،استنباط
کارکنان از حمایتهای سرپرستان نیز ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بنابراین ،اگر سازمان بتواند ادراک کارکنان را از
حمایت سازمانی و حمایت سرپرستان بهبود دهد ،میتواند موجبات بهبود نگرشها و رفتارهای کاری را در بین کارکنان فراهم
آورد .بدین منظور و بر اساس ایده اصلی مطرح در نظریه مبادله اجتماعی ،توجه به نقش اعتماد سازمانی اجتنابناپذیر است .به
این صورت که اعتماد در رابطه متقابل سرپرستان و زیردستان میتواند عاملی بسیار تعیینکننده در بهبود حمایت ادراک شده
سازمانی باشد؛ بطوریکه این ادراک بهبود یافته ،سبب افزایش رضایت شغلی و تعهد کارکنان شده ،آنها را تبدیل به نیروی کار
مولدی خواهد کرد که کمتر مرتکب رفتارهای کاری مخرب میشوند .یافتههای مطالعه حاضر نشان داد ،اعتماد سازمانی
رابطهای مثبت و معنیدار با حمایت سازمانی ادراک شده دارد؛ یعنی کارکنانی که احساس میکنند ،روابطی مبتنی بر اعتماد با
سرپرستان خود دارند ،این گونه استنباط می کنند که سرپرستان و همچنین سازمان بطور کل از آنها حمایت و پشتیبانی
میکند .عالوه بر این مشخص شد ،ادراک کارکنان از حمایت سازمانی ،رابطهای مثبت و معنیدار با نگرشها و رفتارهای کاری
آنها دارد؛ به این ترتیب که رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان افزایش یافته ،رفتارهای شهروندی سازمانی ارتقاء پیدا کرده،
رفتارهای کاری مخرب نیز کاهش مییابد؛ همچنین ،یافتههای تحقیق نشان داد ،وضعیت اعتماد سازمانی در سازمانهای مورد
مطالعه باالتر از حد میانگین است .نکته جالب توجه این است که ده بعد از یازده بعد اعتماد سازمانی شامل ،دردسترس بودن،
شایستگی ،ثبات ،رازداری ،رفتار منصفانه ،درستکاری و کمال ،وفاداری ،اعتماد کلی ،عمل به وعدهها و همدلی و پذیرش باالتر
از حد میانگین و تقریباً در یک سطح مشابه قرار داشتند و صرفاً بعد گشودگی مقدار کمتر از میانگین را نشان میدهد .با اینکه
باز بودن و گشودگی از ضروریات اولیه اجرایی کردن مدیریت مشارکتی در سازمانهاست ،اما در سازمانهای مورد مطالعه این
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وضعیت برقرار نبوده است که به نظر میرسد ،ریشه در عوامل فرهنگی و شخصیتی مدیران و کارکنان سازمانهای مورد مطالعه
داشته باشد .از طرف دیگر ،نتایج آزمونهای آماری ضمن تایید نقش اعتماد سازمانی در حمایت درک شده سازمانی نشان
میدهند ،متغیر اعتماد سازمانی به تنهایی  21درصد از تغییرات در حمایت سازمانی ادراک شده را در سازمانهای مورد مطالعه
توضیح میدهد .این نتیجه ،نشان از اهمیت قابل توجه موضوع اعتماد در روابط کارکنان و مدیران دارد .در این راستا ،راهکار
اصلی به منظور ارتقاء وضعیت اعتماد سازمانی ،توجه به ابعاد مختلف اعتماد سازمانی و تالش برای بهبود آنهاست .یافتههای
تحقیق حاضر ،با نتایج تحقیق کانیپه )1001( 9همراستاست .وی در مطالعه خود ضمن تایید رابطه مثبت بین اعتماد و حمایت
سازمانی ادراک شده ،تاثیرگذار بودن اعتماد در کاهش تمایل به ترک خدمت را نیز تایید کرد .از طرف دیگر ،تحقیقات پیشین
مانند مطالعه نیومن و هریسون ،)1009( 1نیومن و همکاران ( ،)1090لی 6و همکاران ( )1090که به مطالعه رابطه حمایت
سازمانی و نگرشهای کاری پرداختهاند ،صرفاً یکی از متغیرهای مطرح در زمینه نگرشهای کاری را بررسی نمودهاند.
سوانسون ) 1092( 2نیز در مطالعه خود صرفاً تعهد سازمانی را به عنوان پیامد موثر از اعتماد و حمایت سازمانی ادراک شده
مطرح کرد و مککنزی )1099( 5نیز در مطالعه خود ،صرفاً تاثیر اعتماد را بر رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی کرد .در
مطالعات داخلی نیز ،میتوان یافتههای تحقیق حاضر را با یافتههای تحقیق عسگری و همکاران ( )9611مقایسه کرد .آنها نیز
ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده را با عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران تایید کردند.
سارانی و همکاران ( )9616نیز دریافتند ،اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی مردان ورزشکار لیگ برتر فوتسال ایران تاثیرگذار
است .عظیم زاده و همکاران ( )9612نیز در مطالعه خود ضمن بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر رفتارهای شهروندی
سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران پیشنهاد کردند ،توجه و حمایت سرپرستان به این نوع رفتارها به ویژه هنگام
ارزیابی عملکرد ،می تواند نقش مهمی در توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد .خراسانی طرقی ( )9612نیز در
نتیجهگیری از تحقیق خود با عنوان رابطه فرسودگ ی شغلی با رفتار انحرافی در بین کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان خراسان
شمالی بیان میدارد ،حمایت اجتماعی درون سازمانی که از سوی همکاران و مدیران ایجاد میشود ،میتواند نقش مهمی در
کاهش فرسودگی شغلی و بروز رفتارهای انحرافی کاری داشته باشد .یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهند ،ادراک کارکنان از
حمایت سازمانی ،بیش از  10درصد از تغییرات در تعهد عاطفی کارکنان را توضیح میدهد ،ضمن اینکه میتواند بیش از 10
درصد از تغییرات در رضایت شغلی و همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی را تبیین نماید .از طرف دیگر ،نتایج تحقیق نشان
داد ،ادراک از حمایت سازمانی می تواند نقش قابل توجهی در کاهش رفتارهای مخرب کاری کارکنان داشته باشد .این یافتهها،
حاکی از پیامدهای بسیار ارزشمندی است که وجود حمایت سازمانی از کارکنان میتواند به همراه داشته باشد .تاثیرات
معنیدار حمایت سازمانی ادراک شده بر نگرشهای کاری مانند تعهد عاطفی و رضایت شغلی و همچنین نقش حمایت سازمانی
ادراک شده در بهبود رفتارهای مولد و کاهش رفتارهای مخرب سازمانی ،کامالً براساس نظریه مبادله اجتماعی قابل تحلیل
هستند .به این ترتیب که کارکنان در عوضِ حمایت سازمانی باالیی که استنباط میکنند ،تالش کاری بیشتری از خود نشان
داده ،رضایت شغلی بیشتری را احساس میکنند و به دنبال انجام رفتارهای مولد بیشتری خواهند بود .بطور کلی ،مهمترین
یافته تحقیق حاضر ،عالوه بر تایید نقش حمایت سازمانی درک شده بر تعهد و رضایت شغلی به عنوان نگرشهای کاری و
همچنین بر رف تارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای مخرب کاری به عنوان رفتارهای کاری ،نشان دادن نقش بسیار چشمگیر
اعتماد در ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و همچنین حمایتهای ارائه شده از سوی سرپرستان است؛ به این معنی که تالش
1. Canipe
2. Newman and Harisson
3. Lee
4. Sowanson
5. McKenzie
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برای بهبود اعتماد سازمانی ،از طریق توجه بر ابعاد مختلف آن میتواند چگونگی ارتقاء استنباط و ادراک کارکنان را از حمایت
سازمانی تشریح نماید .با این حال ،تحقیقات بیشتری در این زمینه الزم است تا با نگاهی جامعتر ،عوامل جامعهشناختی و
روانشناختی موثر بر این روابط چندگانه بررسی شوند.
منابع
اندام ،رضا؛ منتظری ،امیر و ابویسانی ،آسیه .)9612( .ارتباط بین اخالق کاری ،تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان خراسان رضوی .پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی.91-19 ،)90(5 ،
خراسانی طرقی ،حامد .)9612( .رابطه فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی مورد مطالعه :اداره کل ورزش و جوانان خراسان
شمالی .پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی.10-91 ،)6(2 ،
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شاکرینیا ،ایرج و نبوی ،سید صادق .)9691( .رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در کارکنان
پلیس راه و پلیس راهور استان گیالن .فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی.111-109 ،)2(5 ،
صحرایی ،رضا مراد؛ عرفانی ،نصراله؛ شعبانیبهار ،غالمرضا؛ منصف ،علی و حسیننژاد ،علیعباس .)9616( .رابطه توانمندسازی و
حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان .مطالعات مبانی مدیریت در ورزش،)2(9 ،
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to explore the mediating role of perceived
organizational support and perceived supervisor support in the relationship between trust and
work attitudes and behaviors of the employees of the Sport and Youth Organizations in
Zanjan province.
Methodology: The present study was a descriptive survey, and its statistical population
consists of employees of the Sport and Youth Organizations in the Zanjan province. Data was
gathered through questionnaires of commitment (Allen and Meyers, 1990), trust (Butler,
1991), perceived organizational support (Eisenberger et al., 1986), perceived supervisor
support (Rhoades et al., 2001), organizational citizenship behavior (Williams & Anderson,
1991), counter-productive work behavior (Bennett & Robinson, 2000), and job satisfaction
(Russell et al., 2004). Inferential statistical techniques and structural equation modeling were
used for data analysis.
Result: Findings supported the effects of perceived organizational support and perceived
supervisor support on the employees` attitudes and work behaviors. The results obtained also
show that different kinds of organizational supports mediate the relationship between trust
and employees` attitudes and behaviors.
Conclusion: According to the findings, it can be said that organizational trust and its different
dimensions may have a considerable role in employees` attitudes and work behaviors through
perceived organizational support and perceived supervisor support.
Keywords: Trust, Perceived organizational support, Perceived supervisor support, Work
attitudes and behaviors.
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