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ادراک شده با  یسازمان تیپژوهش حاضر ارتباط حما یهدف کل     

در کارکنان  یسازمان یآوا یانجینقش م قیاز طر یعملکرد سازمان

 – یلیتحل یفیادارات ورزش و جوانان بود. روش پژوهش توص

نفر از کارکنان ادارات  024پژوهش  نیا یبود. جامعه آمار همبستگی

ورزش و جوانان استان تهران بودند، لذا طبق جدول مورگان تعداد 

 یریگنفر انتخاب شد. که به صورت روش نمونه 244برابر  ینمونه آمار

 از استفاده با هاقرار گرفتند. داده یابیساده مورد ارز یتصادف

و همکاران  زنبرگریادراک شده آ یسازمان تیحما هایپرسشنامه

 یسازمان( و عملکرد 2462) نیهامس کاتار یسازمان ی(، آوا6891)

سور و  ییشد. روا یرگی( اندازه2444و هارکر ) یداگالس، وور

از استادان صاحب نظر دانشگاه  گروهی توسط هاپرشنامه ییمحتوا

 بیمطالعه راهنما و با استفاده از ضر کیشد و در  دییو تا یبررس

 962/4، 387/4 بیها به ترت-پرسشنامه ییایکرونباخ مقدار پا یآلفا

و  یفتوصی سطح دو در هاداده یابی. ارزدیگرد همحاسب 962/4و 

 بضری آزمون از هاداده لیو تحل هیتجز یانجام شد. برا یاستنباط

استفاده  یو مدل معادالت ساختار رمنیاتا و آزمون اسپ یهمبستگ

و  22نسخه  SPSSافزار پژوهش از نرم نیشد. الزم به ذکر است در ا

 نشان داد که رمنیآزمون اسپ جی. نتادیاستفاده گرد  Amosنرم افزار

 یانبا  عملکرد سازم یسازمان یادراک شده و آوا یسازمان تیحما نیب

آزمون مدل  جینتا نیارتباط وجود دارد. همچن یدر جامعه مورد بررس

ده ادراک ش یسازمان تیحما نیآن بود که ب انگریب یمعادالت ساختار

 یسازمان یآوا یانجیبا در نظر گرفتن نقش م یو عملکرد سازمان

 برخودار یکارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسب

 است.

 ،یادراک شده، عملکرد سازمان یسازمان تیحما کليدي: هايواژه

 .کارکنان ،یسازمان یآوا

 The overall purpose of the present study was to examine 
the perceived organizational support with organizational 

performance through the role of organizational 

mediation in the staff of the sports and youth 

departments. The research method was descriptive-

analytic and correlation type. The statistical population 
of this study was the staff of the youth and sport 

departments of Tehran province. The population of this 

study was 420 people. According to Morgan's table, the 

number of statistical samples was 200. Which was 

analyzed by simple random sampling method. For data 
collection, the perceived organizational support scales of 

Eisenberger et al. (1986), Homs Catherine (2012) and 

organizational performance questionnaire Douglas, 

Worry and Harker (2000) were used. The data were 

analyzed using descriptive statistics, Kolmogorov-
Smirnov, Etagen correlation coefficient, Spearman test 

and structural equation model. It should be noted that in 

this research SPSS version 22 and Amos software have 

been distributed abnormally. Also, the results of the Eta 

coefficient test showed that there is no relationship 
between demographic variables (age, gender, marital 

status, educational level and service record) and 

perceived organizational support, organizational 

vocation and organizational performance among 
employees of sport and youth departments of Tehran 

province. Spearman test results show that there is a 

relationship between perceived organizational support 

and organizational vocation with organizational 

performance in the society under study. Also, the results 
of the intermediate model test showed that the variable 

between perceived organizational support and 

organizational performance is considered by considering 

the role of the mediator of the organizational vocation, is 

confirmed. 
Keywords: Perceived Organizational Support, Organizational 

Performance, Organizational Voice, Staff
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 مقدمه

با توجه به اهمیت و جایگاه ورزش و مسائل اجتماعی در جامعه، 
وزارت ورزش و جوانان به مثابه متولی امر ورزش نقش اصلی را 
در توسعه، ترویج و رشد ورزش در بعد ورزش همگانی و قهرمانی 

های رسیدن به اهداف ذکر شده در سازمان الزمهبه عهده دارد و 
موثر عمل کنند و در صورت ورزشی کشور این است که به طور 

موثر عمل نمودن خواهند توانست سیستم ورزشی کشور را به 
طور موفقیت آمیزی مدیریت کنند و به اثربخشی مطلوب نزدیک 

هایی از جمله مسائل مهم در عملکرد چنین سازمان (.5) شوند
حمایت سازمانی ادراک توجه به مفاهیم نوین مدیریتی همچون 

-ها، دستدر فضای رقابتی سازمان. است یشده و آوای سازمان

هستند با ایجاد مزیت رقابتی  تالشاندرکاران مدیریت همواره در 
پایدار از طریق ارتقا عملکرد سازمانی به رونق نهاد خود بیفزایند. 

، مچنینهعملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین 

م چگونگی انجای کلی است که بر عملکرد سازمانی یک سازه
معروفترین تعریف عملکرد توسط . عملیات سازمانی اشاره دارد

فرایند تبیین کیفیت و " نیلی و همکاران ارائه شده است:

با  تیریمد د،یبدون ترد(. 2) "اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته
اگر عملکرد  ست؟یواژه چ نیعملکرد سروکار دارد. اما مفهوم ا

-می نیشود. همچن تیریو مد یرگیاندازه تواندینشود، نم فیتعر

 و نرم علوم حوزة عمده طوربه آن مفاهیم و عملکرد که دانیم
 صول،ا بودن نسبی دلیل به بنابراین. گیرندمی بر در را نظری
 ةدربار پژوهشی و مطالعاتی منابع موجود، هایو نظریه قوانین

(. 3) دارند متفاوتی هایدیدگاه انسانی و اجتماعی مفهوم تعریف
بردهای مختلف از عملکرد، ارائه تعریفی از این واژه کار دلیل به

کمی پیچیده است. این تنوع نشـان دهنده ساختار مختلف 

به  آنها خروجی گیریمختلف برای اندازه ایمعیاره و هاسازمان
 عملکرد تعاریف جمله از. است کار و کسب عملکرد عنوان

او عملکرد  کرد، اشاره( 2002) 5تانگن تعریف به توانسازمانی می
 داندمی سازمانی هایاقدام و هاتصمیم گیری،را نتایج قابل اندازه

. تاس شده کسب دستاوردهای موفقیت و میزان دهندهنشان که
عملکرد (. همچنین 2) آن مهم است معنای کردن مشخص پس

 یهاتیو فعال فیوظا ها،تیانجام مأمور یبه چگونگ زین یسازمان

شود. عملکرد یم اطالقحاصل از انجام آنها  جیو نتا یسازمان
و تحقق اهداف  ییاجرا یندهایفرآ جهینت ایحاصل  یسازمان

 یعملکرد برا یابیارز ،یسازمان است. با توجه به رقابت جهان

-ندازهو ا یابیارز یبرا یاصل لیاست و دل ازیسازمان مورد ن یبقا

سازمان و  یکل یاثربخش شیافزا ،یعملکرد سازمان یریگ

                                                                                                                                                    
1. Tangen 

2. Eisenberger 

 دهدیاجازه م رانیبه مد نکهیکار است و ا کسب و یندهایفرا

به بهبود دارند تمرکز کنند  ازیکه ن ییهابخش توجه خود را بر
این تعریف از عملکرد به این نتیجه منجر شد که هنگام  (.1)

ها ها )رفتار( و هم ستادهها و افراد، هم دادهمدیریت عملکرد تیم

 )نتایج( باید مورد بررسی قرار داده شوند. 
-زمانسا یسطح عملکرد و اثربخش یکه بر ارتقا یاز جمله عوامل

ادراک شده  یسازمان تیاثرگذار است، مقوله حما یورزش یها
از مطالعات رفتار  یادیسال گذشته حجم ز 51 یاست. در ط

کارکنان  نیب یبر ارتباطات دو طرفه تبادل یو منابع انسان یسازمان
 ژهیو اری( و به طور بس1متمرکز شده است ) شانیو سازمان ها

بر  کارمند سازمان و انیمرتبط با روابط م اتیاز ادب یادیز زانیم

(. 1اند )افتهی( تمرکز POS)شده ادراک های سازمانیحمایت
ارکنان ک یکل یباورها یریشامل شکل گ یسازمان تیحما یتئور

سازمان به رفاه شان عالقمند و  کیچه مقدار  نکهیدر ارتباط با ا

و  2زنبرگریباشد. اینقش آنها ارزش قائل است، م سهم و یبرا
 یاساس تئور را بر یسازمان تیحما ی(، تئور5391همکاران )

 (3) (5310) 2ولدنرگ هیو نظر( 9)( 5312)  3بالو یتبادل اجتماع

تبادل  یاند. تئورنموده یگذار هیقاعده مقابله به مثل پا نهیدر زم
 ندیمانیمبین این است که چرا کارکنان احساس تعهد م یاجتماع

ازآنها انجام شده  تیکه توسط سازمان در جهت حما یاعمال تا به

باشد یم یدر ارتباط با تبادل POSمتقابا پاسخ دهند. به عالوه 
باشند سازمان به آنها پاداش  دواریکه ام یآن کارکنان زمان درکه 

 (.50) رفتار خواهند نمود ید داد، متقابال به صورت مطلوبخواه

 یهازهیانگ ییبر لزوم شناسا یتبادل اجتماع یگرچه تئور
ن به اهداف سازما یابیبا دست شانیها زهیکارکنان و رابطه انگ

 یبرا یلیبه مثل، تما بلهحال قاعده مقا نیبا ا یدارد، ول دیتاک

مال با اع گرانید یفتارهار واکنش نشان دادن نسبت به اعمال و
 ادراک سازمانی هایسطح باالی حمایت (.55باشد )یمشابه م

ات این امتیاز انجبر منظور به کارکنان در تعهد ایجاد باعث شده
و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی 

هر  یکار یهاطیها و محکه سازمان ی(. در عصر52بروز نماید )
 نیروبهرو هستند و کارکنان ا یادیز یها و فشارهاروز با چالش

را تحمل و با مشکالت، دست و پنجه  یفراوان یکار ها بارسازمان

 نیا یبرا یمرهم مناسب دیشا یسازمان تیکنند، حماینرم م
 یها براالزم به ذکر است سازمان (.53ها و فشارها باشد )چالش

 یاههستند که نسبت به چالش یافراد ازمندیخود ن یحفظ بقا

اطالعات و دانش هراس نداشته  میپاسخگو بوده، از تسه یطیمح
 (. 52باشند ) بندیپا مشانیباشند، بر اعتقادات خود و ت

3. Blau 

2. Gouldner 
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فقدان  ن،ها و اهداف سازمابرنامه تیاز موانع مهم در موفق یکی

است که پژوهشگران  یزیاطالعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چ
نام نهاده اند که عبارت است از:  یسازمان ین را نبود آواآ

ها، نظرات و اطالعات راجع به مشکالت دهیا انیاز ب یخوددار

در اغلب  عیو شا جیرا یادهیپد ی. سکوت سازمانیسازمان
 یاچندان گسترده قاتیتحق حال نیباشد، اما با ایها مسازمان

اند تویم ،یسازمان یآن صورت نگرفته است. نبود آوا رامونیپ
 نیاشد. اداشته ب رییو تغ یریگ میتصم ندیرا بر فرا یاثرات مضر

د متفاوت، بازخور یهالیاز ارائه بد یریامر توسط ممانعت و جلوگ
و  سونی(. مور51شود )یم جادیا حیاطالعات صح ایو  یمنف

و  دیعقا امدیدهند که سکوت کارکنان، پینشان م 5کنیلیم

 یباورها ،یبازخورد منف ر،یباشد. ترس از مدیم ریمد یهانگرش
 عتایاساس که افراد طب نیانسان بر ا تیدر مورد ماه ریمد یضمن

 ای یهمچون سابقه مال رانیخاص مد یهایژگیتنبل هستند، و

 هاو توسعه سکوت در سازمان جادیبه ا رمنج یفرهنگ سازمان
د توانیم یبردند که سکوت سازمان یپ نیشود. آنها همچنیم

 یشغل تیتعهد و رضا زش،یانگ نیشده و بنابرا یموجب ناسازگار

 (.51) اوردیب نییرا پا
ارتباط ( به بررسی 5331در پژوهش دیگری خسروی و همکاران )

کارکنان  یلشغ یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار س نیب
و نتایج آنها بیانگر آن بود که  پرداختند.وزارت ورزش و جوانان 

رفتار  نییب یشپ یتقابل سالمت سازمانی و دلبستگی شغلی
همچنین  (.51) کارکنان وزارت ورزش و جوانان را دارد یاسیس

 هیسرما ریتاث( در پژوهشی به 5331نقشبندی و همکاران )

 یبر سکوت و آوا یسازمان یاسیس یو ادراک رفتارها یاجتماع
 جینتاپرداخت.  رانیورزش و جوانان غرب ا ادارات یسازمان

ود و وج یاجتماع هینشان داد، کمبود سرما قیتحق نیحاصل از ا

 رفتار کارکنان یبر رو یسازمان یاسیس یاز حد رفتارها شیب
 شیزاو اف یاجتماع هیکه کاهش سرما یااست، به گونه رگذاریتاث

 تیداه تواند کارکنان را به سمت جو سکوتیم یاسیس یرفتارها
 یو کاهش رفتارها یاجتماع هیسرما شیافزا نیکند. همچن

 یریپذ تیو حس مسئول زهیتواند انگ یدر سازمان، م یاسیس
(. 51) دهد شیافزا یکارکنان را نسبت به سازمان و اهداف سازمان

 یبه بررس ی( ش5332)ی و همکاران صرامدر پژوهشی دیگری 

 یجارت یهادر بانک بر عملکرد سازمان یرقابت یهوشمند ریتأث
بر  یرقابت یکه هوشمندو نتایج آنها بیانگر آن بود پرداختند. 

 یهوشمندهای مؤلفههمچنین . گذاردیم ریتأث یعملکرد سازمان

و  یعـ اجتما یراهبرد ،یکیرقبا، تکنولوژ یکه هوشمند یرقابت

                                                                                                                                                    
1. Morrison & Milliken 

بر عملکرد سازمان  تیاولو بیترتبه زین رندیگیبازار را در بر م

 (. 53) رگذارندیتأث
های گذشته اهمیت متغیرهای پژوهش را نشان نتایج پژوهش

دهد. لذا با توجه به موارد اشاره شده پژوهش حاضر بر آن می

ادراک شده با  یسازمان تیارتباط حمااست تا با درک بهتر 
در  یسازمان یآوا یانجینقش م قیاز طر یعملکرد سازمان

مورد بررسی قرار داده و مدیریت ، کارکنان ادارات ورزش و جوانان
ها ورزشی را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها سازمان

ی هادر ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و طراحی سیستم
ها را نسبت به پاداش کارکنان آگاه سازد. و مدیریت سازمان

مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح 

 های پاداش آگاه سازد. شغل و طراحی سیستم
 

 روش تحقیق

 یفیتوص ق،یبا توجه به موضوع و اهداف مورد تحق قیروش تحق
 و یدانیصورت مبه هاداده یاست و گردآور یو از نوع همبستگ

 قیتحق یجامعه آمار بود. یکاربرد ج،یلحاظ استفاده از نتا از

-یادارات ورزش و جوانان استان تهران م یشامل کارکنان رسم

بودند. که با توجه نفر  390برابر با  بایتقر قیکه در زمان تحق باشد
برآورد  595مورگان حجم نمونه برابر با  یرگیجدول نمونه به

 ،یاحتمال زشیاز هرگونه ر یری. اما محقق به منظور جلوگگردید

پرسشنامه  200 تینموده و در نها عیپرسشنامه را توز 250تعداد 
 بود. قابل بررسی یتصادف یریاز روش نمونه گبا استفاده سالم 

سوالی  9پرسشنامه  -5ایزار پژوهش شامل  سه پرسشنامه بود: 

که در  (5391) و همکاران زنبرگریادراک شده آ یسازمان تیحما
: کامالً موافقم( 1:کامالً مخالفم و 5لیکرت )شامل  1مقیاس 

و هامس  نیکاتار یسازمان یآواپرسشنامه  -2تنظیم شده است. 

و شامل سه بعد مولفه تشویق سوال بوده  59 یکه دارا (2052)
سوال(  1سوال( و مولفه کارآمدی ) 1سوال(، مولفه ایمنی ) 1)

: کامالً 1:کامالً مخالفم و 5لیکرت )شامل  1در مقیاس باشد و می
سازمانی پرسشنامه عملکرد  -3تنظیم گردیده است. موافقم( 

( که دارای چهار بعد رشد 2000داگالس، ووری و هارکر )
سوال(،  3سوال(، رضایت مشتری ) 3سوال(، سودآوری )3)

:کامالً مخالفم 5لیکرت )شامل  1در مقیاس سوال(  3سازگاری )

 تنظیم شده است.: کامالً موافقم( 1و 
ها توسط گروهی از استادان روایی سور و محتوایی پرشنامه

نظر دانشگاه بررسی و تایید شد و در یک مطالعه راهنما صاحب 

ا به هو با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه
ها محاسبه گردید. ارزیابی داده 952/0و  952/0، 133/0ترتیب 
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در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل 

ی اتا و آزمون اسپیرمن و مدل ها از آزمون ضریب همبستگداده
معادالت ساختاری استفاده شد. الزم به ذکر است در این پژوهش 

استفاده   Amosو نرم افزار 22نسخه  SPSSافزار از نرم

 گردید.
 

 یافته های تحقیق

نفر نمونه  200از نشان داد که  توصیفی هاییافته از حاصل نتایج
( نفر مرد و تعداد 0/12) یآزمودن 522تعداد  ها،یآزمودن یآمار
( نفر مجرد و تعداد 1/59) 31تعداد و  ( نفر زن0/29) یآزمودن 11

ق ها تحقیند، همچنین بیشتر نمونه( نفر متاهل بود1/95) 513
 هاییآزمودنسال و بیشتر  21 تا 25سن  یدارادر محدوده سنی 

 سال 51تا  55سمت سابقه  یدارای و کارشناس التیتحص یدارا
 .بوداند

های پژوهش از آزمون کلمو گروف برای بررسی نرمال بودن داده
حاصل  یسطح معنادار اسمیرنف استفاده شد. نتایج نشان داد که 

ده ادراک ش یسازمان تیحما ،یسازمان یتمام مولفه آوا یشده برا

 هجینت نی. با توجه به اباشدیم 01/0کمتر از  یو عملکرد سازمان
نام  یرهایمتغ هایداده عیگفت، توز توانیم 31/0 نانیبا اطم
بوط های مرو در نتیجه برای آزمون فرضیه هستند. رنرمالیبرده غ

 شود.به این متغیرها از آزمون ناپارامتریک استفاده می
اتا، سطح معناداری بدست  بیآزمون ضر 5جدول  با توجه به نتایج

ابقه و س التیتاهل، سطح تحص ت،یسن، جنس ریمتغ یآمده برا
 اطمینان 31/0 با که معنی بدین باشد،می 01/0 شترازیخدمت ب

، تاهل، تی)سن، جنس یشناخت تیعوامل جمع نبی گفت، توانمی
 دهادراک ش یسازمان تیو سابقه خدمت( با حما التیسطح تحص

 کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران ارتباط وجود ندارد.

 

 تیو حما یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیرابط ب .5جدول 

 ادراک شده یسازمان

 شاخص آماری
 مدل

f 
 مربعات

 اتا
 ضریب

 اتا
سطح معنی 

 داری

 512/0 595/0 033/0 111/5 سن

 929/0 052/0 005/0 031/0 جنسیت

 013/0 521/0 051/0 522/3 تاهل
سطح 

 تحصیالت
911/0 053/0 552/0 210/0 

 112/0 553/0 053/0 103/0 سابقه خدمت

اتا، سطح معناداری بدست  بیآزمون ضر 2جدول  توجه به نتایج با

ابقه و س التیتاهل، سطح تحص ت،یسن، جنس ریمتغ یآمده برا
 اطمینان 31/0 با که معنی بدین باشد،می 01/0 شترازیخدمت ب

، تاهل، تی)سن، جنس یشناخت تیعوامل جمع نبی گفت، توانمی

اره کارکنان اد یسازمان یو سابقه خدمت( با آوا التیسطح تحص
 ورزش و جوانان استان تهران ارتباط وجود ندارد.

 

 یانسازم یو آوا یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیرابط ب .2جدول 

شاخص 
 آماری

 
 مدل

 
f 

 مربعات
 اتا

 ضریب
 اتا

 
سطح 
معنی 
 داری

 120/0 553/0 053/0 133/0 سن

 212/0 012/0 003/0 122/0 جنسیت

 322/0 010/0 001/0 392/0 تاهل

سطح 

 تحصیالت
213/5 053/0 539/0 291/0 

سابقه 
 خدمت

153/5 039/0 532/0 591/0 

اتا، سطح معناداری بدست  بیآزمون ضر 3جدول  با توجه به نتایج
ابقه و س التیتاهل، سطح تحص ت،یسن، جنس ریمتغ یآمده برا
 اطمینان 31/0 با که معنی بدین باشد،می 01/0 از شتریخدمت ب

، تاهل، تی)سن، جنس یشناخت تیعوامل جمع نبی گفت، توانمی
نان کارک یو سابقه خدمت( با عملکرد سازمان التیسطح تحص

 اداره ورزش و جوانان استان تهران ارتباط وجود ندارد.

 

و عملکرد  یشناخت تیجمع یرهایمتغ نیرابط ب. 3جدول 

 یسازمان

شاخص 
 آماری

 مدل
f 

 مربعات

 اتا

 ضریب

 اتا

سطح 
معنی 

 داری

 115/0 523/0 051/0 121/0 سن

 331/0 010/0 002/0 125/0 جنسیت

 513/0 500/0 050/0 332/5 تاهل

سطح 
 تحصیالت

119/0 003/0 033/0 131/0 

سابقه 
 خدمت

153/1 039/0 184/0 519/0 

 



 در کارکنان  یسازمان یآوا یانجینقش م قیاز طر یادراک شده با عملکرد سازمان یسازمان تیارتباط حما 525

 

 

ضریب همبستگی آزمون آزمون  2جدول  با توجه به نتایج

 باشد،می 01/0سطح معناداری بدست آمده کمتر از  ،رمنیاسپ
 تیحما نیب گفت، توانمی اطمینان 31/0 با که معنی بدین

در کارکنان اداره ورزش  یادراک شده و عملکرد سازمان یسازمان

 ینکه ا. وجود دارد یدار یارتباط معن و جوانان استان تهران
 توانین می( است. همچنr=121/0) یمارتباط مثبت و مستق

در کارکنان اداره  یو عملکرد سازمان یسازمان یآوا نیب گفت،

که . وجود دارد یدار یارتباط معن ورزش و جوانان استان تهران
 ( است. r=151/0) یمارتباط مثبت و مستق ینا

 

برآورد ضریب آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه  :4جدول 

 یادراک شده و عملکرد سازمان یسازمان تیحما نیب

 عملکرد سازمانی متغیر

حمایت 
 سازمانی

 ادراک شده

ضریب 
همبستگی 

 اسپیرمن

سطح 
 معناداری

 ضریب
 تعیین

121/0** 005/0 102/23 
آوای 

 سازمانی
151/0** 005/0 922/31 

 

 مدل کلیت ارزیابی هایشاخص آزمون 1جدول  با توجه به نتایج
 در هاشاخص این مطلوب دامنه به توجه با ساختاری معادله

 توسط شده تدوین مفروض مدل که است این بیانگر مجموع
 اهزش دادهبرا دیگر عبارت به شوند،می حمایت پژوهش هایداده

 دلم مطلوبیت بر داللت هاشاخص همگی و است برقرار مدل به

 .ارندد ساختاری معادله

یمدل معادله ساختار تیکل یابیارز هایشاخص :1جدول   
 مقادیر مالک شاخص های برازش

 شاخص

 تفسیر

 کای مربع بهنجار شده

CMIN 

- 033/223 - 

بیشتر از  GFI کای مربع بهنجار شده
3/0 

 مطلوب 322/0

 از شتریب TLI سیلو-شاخص تاکر
3/0 

 مطلوب 335/0

 از شتریب CFIبرازش  ییکویشاخص ن

3/0 

 مطلوب 322/0

از  شتریب PCFI یقیشاخص برازش تطب

10/0 

 مطلوب 322/0

  DF - 91 یقیبرازش تطبشاخص 

اسکوئر هنجار شده به  یکا

 CMIN/DF یدرجه آزاد

مقادیر بین 

 3تا  5

 مطلوب 131/2

 یمربعات خطا نیانگیم شهیر

 RMSEبرآورد 

 از کمتر

5/0 

 مطلوب 01/0

Holter - 512 - 

 

ادراک شده و  یسازمان تیحما نیمدل ب 5با توجه به شکل 
 یانسازم یآوا یانجیبا در نظر گرفتن نقش م یعملکرد سازمان

 یکارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسب
 برخودار است. 

 

 
 

 بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی آوای سازمانی . 1نمودار

 ادراک یسازمان تیحما میرمستقیاثر غ 1با توجه به نتایج جدول 
به  یعملکرد سازمان ریتا سوال هشت( و بر متغ کیشده )سوال 

فرض پژوهش  نی(. بنابراp ≤ 01/0معنادار است ) یلحاظ آمار

کرد ادراک شده و عمل یسازمان تیحما نیب ریمتغ نکهیبر ا یمبن
یم افیا یسازمان یآوا یانجیبا در نظر گرفتن نقش م یسازمان
 .شودیم دییتأ کند،
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 وابسته بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم اثرات برآورد :1جدول 

 

 و اهباال، اساس بقای تمام شرکت یامروزه داشتن توان عملکرد

 هر از بیش آن، حفظ و باال عملکرد از برخورداری. هاستسازمان
 یکی عنوان به اطالعات، واقع در. است اطالعات نیازمند چیزی

به شمار  یابیو ابزار بازار کیاستراتژ هایییاز اقالم مهم دارا

دارند  زاین یها به کارکنانسازمان طیاشر نیدر ا نی. بنابرارودیم
 نیا ایو به روز باشند و ثان دیکه اوال به دنبال اطالعات جد

 یطیسازمان قرار دهند. کارمندان در شرا اریاطالعات را در اخت

مل الزم را از آنان بع تیحما زیکه سازمان ن کنندیعمل م نگونهیا
 طیه در شراک نداحساس را داشته باش نیا یستی. کارکنان بااوردیب

 نیا ری. در غرندیگیقرار م یسازمان رانیمد تیمورد حما یبحران
. نندرسایآن سازمان به انجام نم یتالششان را برا تیصورت نها

ده ادراک ش یسازمان تیارتباط حما یپژوهش به بررس نیلذا در ا
 یازمانس یآوا یانجیبا در نظر گرفتن نقش م یبا عملکرد سازمان

  پرداختیم.در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران 

)سن،  یشناخت تیعوامل جمع نیاست ب نیا انگریب 5نتایج جدول 
 و سابقه  التیتاهل، سطح تحص ت،یجنس

ادراک شده کارکنان اداره ورزش و  یسازمان تیخدمت( با حما

حث گذشته ب قاتیجوانان استان تهران ارتباط وجود ندارد. در تحق
طح تاهل، س ت،ی)سن، جنس یشناخت تیعوامل جمع نیارتباط ب

ادراک شده مورد  یسازمان تیو سابقه خدمت( با حما التیصتح

زمینه  نیقرار نگرفته است. از آنجا که تحقیقی در ا یجد یبررس
 حقیقاتت با دقیقی مقایسه تواننمی بنابراین باشد،موجود نمی

شده  یسع جینتا سهیو مقا بررسی بحث، در لذا داد، انجام گذشته
 حمایت سازمانی مفهوم. میکن اسیق یاست که به صورت کل

ادراک شده را نخستین بار آیزنبرگر، هاچیسون، هانتینگتون و سوآ 
( مطرح کردند و به دنبال آن، پژوهشگران در خصوص 5391)1

ابعاد مختلف آن و همچنین رابطه آن با متغیرهای دیگر، تحقیقات 

ای انجام دادند. حمایت سازمانی ادراک شده به اعتقاد گسترده

                                                                                                                                                    
1 Eisenberger, Huntington, R., Hutchison, & Sowa 

کارکنان در رابطه با میزانی که سازمان، برای مشارکت، سالمتی 

(. آیزنبرگر و 25و رفاه آن ها ارزش قائل است اشاره دارد )
ی هایهمکارانش حمایت سازمانی ادراک شده را متأثر از سیاست

 کتمشار حس موفقیت، حساسا شادابی، و سالمتی که دانندمی

، نمحققا. دهدمی ترویج را سازمان اهداف به دستیابی و مثبت
حمایت سازمانی درک شده را نمود عملیاتی تئوری تبادل 

در حقیقت، تبادل اجتماعی، هسته فرایند  دانند؛اجتماعی می

(. 50) روانشناختی نهفته در حمایت سازمانی ادراک شده است
ماعی اجت ناسیمهمی از جامعه شناسی و روانشاین تئوری، بخش 

های درک رفتار دهد و یکی از مهم ترین پارادایمرا شکل می
(. به طور کلی، ادراک از حمایت سازمانی، 22کارکنان است )

عبارت است از باور کلی فرد، مبنی بر اینکه سازمان، زحمات او 
(. 23ست )نهد و برای سعادت و رفاه او اهمیت قائل ارا ارج می

 ت،یگرفت که سن، جنس جهیگونه نت نیپژوهش ا جیاز نتا توانیم

 ذاررگیو سابقه خدمت از عوامل مهم تاث التیتاهل، سطح تحص
ادراک شده کارکنان  یسازمان تیهای درک رفتار حمابر پارادایم

عامل  نیباشد. بنابرایاداره ورزش و جوانان استان تهران نم

 یکل یباورها یریبر شکل گ رگذاریاز عوامل تاث یشناخت تیجمع
سازمان به رفاه شان  کیچه مقدار  نکهیکارکنان در ارتباط با ا

 .ستیسهم و نقش آنها ارزش قائل است ن یعالقمند و برا

 یشناخت تیعوامل جمع نیاست که ب نیا انگریب 2نتایج دول 
 یو سابقه خدمت( با آوا التیتاهل، سطح تحص ت،ی)سن، جنس

کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران ارتباط وجود  یسازمان
 و (5331و همکاران ) رستاخیزبا  قیتحق نیا جینتا ندارد.

 های( همخوان است. طبق پژوهش5332و همکاران ) ینقشبند
بر  مثبت یرفتار جینتا تواندیم یسازمان یصورت گرفته آوا

 جینتا زینبودن آن ن گریبگذارد. از طرف د یعملکرد کارکنان برجا

 جیبا توجه به نتا نیخواهد داشت. بنابرا یپدر  یمنف یو آثار

میانجی  متغیر مستقل
 متغیر

متغیر 
 وابسته

ضریب 
 تعیین

گریمیانجی برآورد غیرمستقیم  
P. Value مقدار  

5سوال   

ی
مان

از
س

ی 
وا

 آ

ی
مان

از
س

د  
کر

مل
 ع

13/1  
 

171/5  115/1  تأیید 

2سوال   111/5  115/1  تأیید 

3سوال   113/5  115/1  تأیید 

4سوال   313/5  115/1  تأیید 

1سوال   134/5  115/1  تأیید 

1سوال   717/5  115/1  تأیید 

7سوال   112/5  115/1  تأیید 

 تایید 115/1 115/5 1سوال 
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 یازمانس یبر آوا یریتاث چیه یشناخت تیجمع یرهایمتغ قیتحق

 یوابر مولفه آ یرگذاریتاث یعامل یشناخت تیندارد. و عامل جمع
 .ستین یسازمان

)سن،  یشناخت تیعوامل جمع نیاست ب نیا انگریب 3نتایج جدول 

و سابقه خدمت( با عملکرد  التیتاهل، سطح تحص ت،یجنس
کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران ارتباط وجود  یسازمان

ملکرد با ع یشناخت تیعوامل جمع نیندارد. از آنجا که تحقیقی ب
قی با دقی سهمقای تواننمی بنابراین باشد،موجود نمی یسازمان

 جیتان سهیو مقا یتحقیقات گذشته انجام داد، لذا در بحث، بررس
ازمانی، . عملکرد سمیکن اسیق یشده است که به صورت کل یسع

هـای هـا، وظـایف و فعالیـتبه چگونگی انجام مأموریت

 ی(. نان22) شودسـازمانی و نتـایج حاصل از انجام آنها اطالق می
سنجش عملکرد، عبارت معتقد بودند که ( 5330و همکاران )1

از فرایند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبردهایی  است

 نیمول(. 21) شود کند که به تحقق اهـداف منجـر لرا دنبا
( در تعریف خود از سنجش عملکرد، بر چگونگی مدیریت 2002)2

ارزشیابی چگونگی مدیریت  (.21) و ارزش آفرینی تأکید دارد

 بهره گریها و ارزش آفرینـی آنهـا بـرای مـشتریان و دانسازم
 جهیگونه نت نیاپژوهش  جیاز نتا توانی(. م21)اهمیت دارد وران 

ر ب رگذاریتاث یندهایاز فرا یشناخت تیگرفت که عوامل جمع
هـا، وظـایف و و چگونگی انجام مأموریت یاهداف سازمان

 استان جوانان و ورزش اداره کارکنان در سـازمانی هـایفعالیـت
 در سازمان تیریاز جمله نوع مد یگرید ی. و عواملستنی تهران

 است. رگذاریتاث

اک ادر یسازمان تیحما نیاست که ب نیا انگریب 2نتایج جدول 
در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان  یشده و عملکرد سازمان

 قاتیقبا تح قیتحق نیا جیوجود دارد. نتا یدار یتهران ارتباط معن

و همکاران  ییمراد صحرا، (5332همکاران ) وند و یحاج
و همکاران  3پاسوات، (5333) و همکاران یعبدالملک ،(5333)
 جهیگونه نت نیپژوهش ا جیاز نتا توانیمهمخوان است.  ( 2055)

 یبر عملکرد سازمان برا رگذاریکه اطالع از عوامل تاث تگرف

-قدم برداشتن یمساله برا نیا رایمهم بوده است، ز اریبس رانیمد

 ف،یحال، تعر نیاست. با ا تیمناسب در آغاز حائز اهم یها
 نی. همچنستین یعملکرد کار آسان یریو اندازه گ ،یمفهوم ساز

ر د یکل یورهابا یریشامل شکل گ یسازمان تیحما یتئور
سازمان به رفاه شان عالقمند و  کیچه مقدار  نکهیارتباط با ا

 جیابر اساس نت نیسهم ونقش آنها ارزش قائل است. بنابرا یبرا

گذار  ریتاث یکه بر عملکرد سازمان هایاز مولفه یکی قیتحق نیا

                                                                                                                                                    
1. Nani  
2. Moullin 

 یسازمان تیادراک شده است. هر چه حما یسازمان تیاست حما

ورزش و جوانان باال باشد موجب بهتر شدن  هادراک شده در ادار
 .شودیکارکنان آن ادراه م یعملکرد سازمان

و  یسازمان یآوا نیاست که ب همچنین دیگر نتایج حاکی از آن

در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران  یعملکرد سازمان
لعات با نتایج مطا این تحقیق جینتا وجود دارد. یدار یارتباط معن

(، 5332و همکاران ) ی(، نقشبند5331و همکاران ) زیرستاخ
 نیرامو  (5332)ی قربان و انیاحمد، (5331و همکاران ) یخسرو

ان نش قاتیتحق نیا جیهمخوان است. نتا (5335مهر و همکاران )
 گذارریتاث ریدو متغ یو عملکرد سازمان یسازمان یکه آوا دهدیم

 نیباط اارت نیباشد و بنابرایذکر شده م نیق محققیدر جامعه تحق

در  ریدو متغ نیا تیتوان از اهمیم گریبا همد توانیم ریدو متغ
 نیکارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران باشد. بنابرا

ال با احتم کنند،یرا احساس م یشتریکه عدالت ب یکارکنان

 از سازمان یرا جزئ درا بروز خواهند داد، و خو یرفتار آوا یشتریب
 .دهندیرا نشان م یدانند. و عملکرد بهتریم

های برازش مطلق شاخصاست که  نیا انگریب 1نتایج جدول 

CMIN ،GFI  مبنای این بر از برازش مطلوبی برخودار است
های مشاهده شده از یک طرف و ها و کواریانستفاوت واریانس

های پیش بینی شده بر مبنای پارامترهای کواریانس ها وواریانس
 مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. وجود درجه آزادی باال

ه مدل )نزدیک ب مدل استقالل( و کای اسکوئر پایین)نزدیک به 
-نشان از قابل قبول بودن مدل و مطلوبیت آن می( اشباع شده

 نیا PCFI و TLI ،CFIهای برازش تطبیقی ، شاخصباشد

د شونیمطلق بکار برده م یهاشاخص لیها در جهت تکمشاخص
 یچند مدل، مدل نظر ای کیمعنا که با مبنا قرار دادن  نیبد

 ایدهد که آیو نشان م سهیشده تحت آزمون را با آن مقا نیتدو

 ایو  تر استفیشود، ضعیم یتر تلققابل قبول یبه لحاظ آمار
مدل  کیموارد مدل مبنا  غلببا آن ندارد. در ا یتفاوت نکهیا

 برازش یهااغلب موارد شاخص بیترت نیاستقالل است. به ا
ته شده تا چه اندازه توانس نیکه مدل تدو دهندینشان م یقیتطب

ا هفاصله نی. هر چه اردیمدل استقالل فاصله بگ کیاست از 
های و شاخص شود.یم یتر تلقباشد برازش مدل مطلوب شتریب

-شاخص نیبا ارائه ا CMIN/DF و RMSEAبرازش مقتصد 

برازش  یهانقطه ضعف شاخص نیترها تالش شده تا مهم
ر به پارامت شیبرازش با افزا یهابهبود مقدار شاخص یعنیمطلق 

 برازش یهاگروه از شاخص نیدر ا یاصل یمدل جبران شود. مبنا

 نیشود ایکه به مدل افزوده م یهر پارامتر یآن است که به ازا

3. Pasatu 
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در نتیجه  .ابدییو مقدار آنها کاهش م شوندیم مهیها جرشاخص

 امنهد به توجه با ساختاری معادله مدل کلیت ارزیابی هایشاخص
 مدل که است این بیانگر مجموع در هاشاخص این مطلوب

 شوند،می حمایت پژوهش هایداده توسط شده تدوین مفروض

 همگی و است برقرار مدل به هاداده برازش دیگر عبارت به
. ارندد ساختاری معادله مدل مطلوبیت بر داللت هاشاخص

 یسازمان تیحما نیب ریمتغ نکهیبر ا یفرض پژوهش مبنبنابراین 
 یجانیبا در نظر گرفتن نقش م یادراک شده و عملکرد سازمان

رسی تحقیقی که به بر. شودیم دییتأ کند،یم فایا یسازمان یآوا
نقش میانجی متغیرها مذکور بپردازید یافت نشد در نتیجه محقق 

 یانسازم یآوا یانجیبا توجه به نقش مبه توصیف آن پرداخت. 

 انتویم یادراک شده و عملکرد سازمان یسازمان تیحما نیدر ب
 که در آن کارکنان اورندیرا به وجود ب ییفضا رانیگفت اگر مد

بتوانند با آرامش و بدون ترس و دلهره نظراتشان را مطرح کنند 

کنند. در  یاری یبه اهداف سازمان لین یو سازمان را در راستا
 دنیاز شن یسازمان رانیکه کارکنان احساس کنند مد یصورت

آنان خوشحال خواهند شد، نسبت به سازمان  دیمف شنهاداتیپ

ش سازمان تال تیموفق یو برا کنندیم یشتریاحساس تعهد ب

با  یبه طور مناسب شانیازهای. و ندهندیاز خود نشان م یشتریب
 یاسبمن یعملکرد سازمان تیبرآورده شوند در نها یسازمان تیحما

 ارزیابی کلیت یهاه شاخصبا توجه ب نیخواهند داشت. بنابرا

 یذارگ یرینقش تاث یسازمان یآوا توانیمدل معادله ساختاری م
 کارکنان اداره یادراک شده و عملکرد سازمان یسازمان تیبر حما

 ورزش و جوانان استان تهران را دارد.

بنابراین با توجه به نتایج تحقیق و بحث صورت گرفته پیشنهاد 

جوانان استان تهران در انتخاب افراد و اداره ورزش و شود در می
شود تا شاهد  یشتریدقت ب یانتصاب افراد در پست سازمان

ود همچنین توصیه می ش  .میکارکنان باشعملکرد بهتر از سوی 

با توجه به رابطه مستقیم بین حمایت سازمانی ادراک شده و آوای 
های آموزشی سازمانی، مدیران سعی کنند با برگزاری کالس

 ایت سازمانی خود و سایر کارکنان را افزایش دهند. حم
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