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 نقش میانجی حمایت سیاسی بر پیامدهای کاری و تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای

 ج.ا.ایران در وزارت ورزش و جوانانشده سازمانی ادراک
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علوم  و.دانشیار دانشکدة تربیت بدنی 3و2آموختۀ دکتری دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران دانش .1

 . استاد دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران4ایرانورزشی، دانشگاه تهران، تهران، 

 1394 / 06 /10 : ، تاریخ تصویب1393 / 10 /12)تاریخ دریافت : 
 

 

 چکیده

در شده سازمانی ادراک نقش میانجی حمایت سیاسی بر پیامدهای کاری و تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای»این پژوهش با هدف 

توصیفی  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای تحقیق جزء تحقیقاتصورت گرفته است. «  ج.ا.ایران وزارت ورزش و جوانان

ۀ های آماری صورت گرفت. جامعصورت میدانی از طریق توزیع پرسشنامه، در بین نمونهآوری اطالعات بهاز نوع همبستگی است. جمع

نفر  210نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران بود که به روش آماری )فرمول کوکران(  466 آماری تحقیق شامل

سیاسی بر  تأثیرگذاری ادراک از فضای عتبار مدلاها نشان داد یافتهدر پاسخ به آزمون فرضیات تحقیق عنوان نمونه انتخاب شدند. به

ط بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان در حد مطلوبی بوده است و نوع رواب ةشدسازمانی ادراک نقش میانجی حمایت پیامدهای کاری و

سازمانی  نجی حمایتنقش میا سیاسی بر پیامدهای کاری و ادراک از فضایکه بین طوریی این مدل است، بهاثربخشمتغیرها مؤید 

 جود دارد.معناداری و ۀرابطهای سیاسی گری مهارتو نقش تعدیل شدهادراک

 

 یدیکل یهاواژه
 های سیاسی.مهارت، ، کارکنانشدهسازمانی ادراک حمایت، پیامدهای کاری ،سیاسی ادراک از فضای
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 مقدمه

از افراد و  پیچیده و مرکبای مجموعهعنوان سازمان به

، که هر یک منافع، باورهاشود ها پنداشته میائتالف

ا رهای خاص خود ها، انتظارات و پنداشتها، سلیقهارزش

ها دائم برای کسب منابع کمیاب سازمانی . این ائتالفدارند

تضاد، برخورد ها در سازمان. (1) کنندبا یکدیگر رقابت می

ت به بروز و ممکن اس ناپذیر استامری اجتناب ،و تعارض

رفتارهای خاص برای دستیابی به اهداف شخصی یا گروهی 

های گوناگون بر وجود ائتالفعالوه .در سازمان منجر شود

مل عا ،حیطی که در آن افراد تعامل دارند نیزدر سازمان، م

 استهای سیاسی در سازمان در بروز رفتار اثرگذار قوی

 تا نداس کنند که قادرمثال اگر افراد احس برای (.3،2)

ی در رفتار سیاسی فراهم راه درگیر آورد ارزشمندی را ازره

تمایل بیشتری به بروز رفتاری سیاسی کنند، ممکن است 

که به افرادی  هاییتا از خود. در سازمان از خود نشان دهند

شود، شوند، پاداش داده میکه درگیر رفتار سیاسی می

توانند رفتار ها می. سازماندیابفعالیت سیاسی افزایش می

 دهند. بنابراین برای های مختلف را پاداشسیاسی در راه

ها، برخی افراد ممکن است شابه بخشی از این پاد دستیابی

 اقدامات سیاسی را برگزینند. اگر اقدامات سیاسی افراد

به احتمال  ،باشد پی داشته های موردنظر آنها را درپاداش

 یه به میزان بیشتری از اقدامات سیاسزیاد آنها در آیند

توانند ها میای که سازمانگونهاستفاده خواهند کرد؛ به

تنها فعالیت سیاسی نهند که از راه آن، نه محیطی را بنیان

. بنابراین، دهندمی بلکه پاداش نیز ،کنندرا تقویت می

های واقعیت ۀشناسی و اعمال نفوذ در زمرقدرت، سیاست

 (.4) گیرندو همیشگی حیات سازمانی قرار میبسیار مهم 

یکی از مواردی که در سازمان نقش مهمی در پیچیدگی 

ها دارد، نگرش سیاسی به سازمان است که رفتار در سازمان

های سنتی به سازمان، یعنی نگرش ی نگرشهافرضشیپ

                                                           

1. Vigoda 

عقالیی و بوروکراتیک، مورد تردید جدی قرار گرفتند و 

د بسیاری رفتارها چندان عقالیی معلوم شد که در مور

پردازان در بررسی رفتار بسیاری (. برخی نظریه5نیستند )

های موجود به تدوین ها و با کنار هم چیدن دادهاز سازمان

کنندۀ تنها نفینگرش سیاسی به سازمان پرداختند که نه

های موفق نگرش عقالیی نبود، بلکه به موارد ابهام و جنبه

(. در نگرش 6-8داد )سخ معقول و مناسب مینقض آن نیز پا

عنوان سیستمی پیچیده سیاسی به سازمان، سازمان به

شود که هر یک منافع، مرکب از افراد و ائتالف پنداشته می

ای خاص خود را دارند. ها، انتظارات و پنداشتهباورها، سلیقه

ها پیوسته برای کسب منابع کمیاب سازمانی با این ائتالف

کنند. در این شرایط تضاد، برخورد و ر رقابت مییکدیگ

دنبال این شرایط قدرت، شود و بهگرفته میکار تعارض به

های بسیار مهم و سیاست و اعمال نفوذ در زمرۀ واقعیت

(، 2010) 1(. ویگودا9گیرند )همیشگی سازمانی قرار می

فردی از عنوان دامنۀ منحصربههای سازمانی را بهسیاست

 (. 10کند )فردی در محیط کار توصیف میبینروابط 

سیاسی بودن محیط یک سازمان از نظر کارکنان 

زیرا انگاشت و برداشت آنها با هم تفاوت دارد  ،متفاوت است

تواند بر تمایالت افراد برای برقراری ارتباط که این امر می

شناسی سازمانی مفهومی تأثیر بگذارد. بنابراین سیاست

ای پدیده 2شناسیشک سیاستی(. ب11) است انگیزبربحث

رابینز ای که گونهبه ؛متعارف و مرسوم در هر سازمانی است

 ،اندرفتارها در سازمان سیاسی ۀ( معتقد است که هم1983)

ماهیت و مرزهای آن شناخت کمی وجود دارد.  ۀاما دربار

توانند و نه باید رفتارهای سیاسی را در مدیران نه می

چراکه برخی از این رفتارها کارکردی  ،ز بین ببرندسازمان ا

های سازمان بهره توان از آنها برای نیل به هدفهستند و می

که دهد میگرفت. تحقیقات در این حوزه نشان 

شناسی عنصری مهم در محیط کار است که به سیاست

2.  Politics 
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 1آلن و میر .(12)بررسی و مطالعات بیشتر نیاز دارد 

سازمانی را استفاده از نفوذ برای شناسی ( سیاست1977)

هایی هایی غیرمشروع یا تحقق هدفدستیابی به هدف

کاکمار  .(13) دانندمشروع از طریق ابزارهایی نامشروع می

شناسی سازمانی ( معتقدند سیاست1992) 2و فریس

رفتارهای استراتژیکی است که برای حداکثر کردن منافع 

های بنابراین با هدف گیرد؛شخصی مورد استفاده قرار می

 .(14)گروهی یا منافع سایر افراد در تعارض و تناقض است

کنند که ( بیان می2009و همکاران ) 3همچنین فریس

های کاری تواند سبب افزایش محدودیتفضای سیاسی می

و کاهش رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان شود 

سازمانی شناسی دارد سیاسترابینز نیز اظهار می (.15)

عنوان بخشی از نقش رسمی در هایی است که بهفعالیت

های ولی در امر توزیع مزایا و کاستی ،سازمان ضرورت ندارند

نیز دفت (. 16کنند )سازمانی اعمال نفوذ میدرون

منظور اعمال شناسی سازمانی را کاربرد قدرت بهسیاست

ریف گیری برای رسیدن به نتیجه تعیند تصمیمانفوذ بر فر

شناسی گفتمان کرده است. اما از دیدگاه مثبت، سیاست

حل تعارض و  منظوربهزنی و تدبیر منطقی، مذاکره، چانه

تواند برای سازمان و افراد هاست که میاختالف افراد و گروه

 (.17مؤثر و مفید باشد )

های ها و برداشتیکی دیگر از عواملی که به نگرش

ها و شرایط را شود و این رابطهمی متفاوت در سازمان منجر

دهد، حمایت سازمانی در سازمان تحت تأثیر قرار می

حقیقات ادراک زیردستان از شده است. براساس تادراک

های سازمانی های حمایتبینای از پیشعدالت رویه

های آنها نسبت به ترتیب بر نگرش، به4(POS) شدهادراک

گذارد، بنابراین اگر ر میثیأفرادستان و پیامدهای سازمانی ت

زیردستان احساس کنند که مقامات مافوق در زمان کاربرد 

                                                           

1. Allen &  Mayer  

2. kacmar &  Ferris- -  

بر پیامدهای  یثیر مثبتأت کنند،قدرت به انصاف رفتار می

 (.18) سازمانی مرئوسان خواهد داشت

های کاری از دیرباز مورد رفتار افراد در محیط ۀمطالع

ری از توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و بسیا

بندی رفتارها و علل گرفته سعی در تقسیمصورت مطالعات

بنابراین درک رفتارهای کارکنان  (.19) اندبروز آنها داشته

بهبود  موجبها و وظایف خود منظور ایفای بهتر نقشبه

. (4) اثربخشی سازمانی خواهد شد یعملکرد و ارتقا

تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک 

 ۀن محیطی مناسب برای ارائساختگونه رفتارها و فراهم این

خدمات سازمان توسط  ۀارائ ۀخواهد شد تا نحو موجبآنها 

شود رضایت مشتریان بیشتر  شده و ترکارکنان آن مطلوب

ه در طی پانزدو اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد. 

سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع 

انسانی بر ارتباطات دوطرفۀ تبادلی بین کارکنان و 

طور بسیار ویژه هایشان متمرکز شده است و بهسازمان

میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و 

اند شده تمرکز یافته های سازمانی ادراک کارمند بر حمایت

کارکنان یک سازمان همیشه براساس میزان ارزشی (. 20)

که سازمان برای آنها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آنها قائل 

ند. این کنخاصی به سازمان پیدا می ۀ، اعتقاد و عالقاست

شده معرفی های سازمانی ادراک اعتقاد تحت عنوان حمایت

ه نشان در این زمین هگرفتانجامتحقیقات (. 21ده است )ش

داده است که رفتارهای سیاسی نامطلوب و منفی و ادراک 

کارکنان از فضای سیاسی سازمان نتایج نامناسبی را برای 

سازمان در پی دارد. این ادراک نامناسب معموالً نارضایتی 

وری، احساس ناعدالتی سازمانی، کاهش شغلی، کاهش بهره

 (.22،16همراه دارد )انگیزه، فشارهای عصبی را به

3. Ferris  

4. Perceived Organization Support 
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( 2009های چانگ و همکاران )همچنین براساس یافته

های سازمانی با ترک شغل رابطۀ مستقیم ادراک سیاست

ست (. تمام این عوامل در نهایت به ضرر سازمان ا24دارد )

کند. این تحقیقات و آن را از دستیابی به اهداف خود دور می

نشان داد که هرچه برداشت و ادراک فرد از وجود فضای 

سیاسی در سازمان بیشتر باشد، او احساس نگرانی، عدم 

امنیت و عدم اطمینان بیشتری خواهد داشت؛ امری که بر 

و  میزان دلگرمی او نسبت به کار و قدرت پیوند او با شغل

 (.25سازمان تأثیر خواهد داشت )

صورت که به یقیدر تحق (2010)و همکاران  1گوکلو

 ۀدر حوز یمقاالت علم یبه بررس ،گرفته انجام زیمتاآنال

. ندپرداخت یهای کاردر محیط یاسیس یادراک از فضا

 تیبا کاهش رضا یاسیس ینشان داد که ادراک از فضا جینتا

عملکرد  ،یو رفتار شهروندی سازمان یتعهد سازمان ،یشغل

 .(22است )در ارتباط  یروان یفشارها شیو افزا یلشغ

 یسازمان یاسیس یاز فضا ادراک»عنوان  دیگری با یقیتحق

 یهای خصوصکارکنان بر بخش بانک یشغل تیرضا یبر رو

 یطور منفبه یاسیس ینشان داد که ادراک از فضا «النکایسر

شده از ادراک لکنتر نیهمچن .تأثیر دارد یشغل تیبر رضا

 نیب یموضوع در ارتباط منف نیسازمان و درک ا یسو

 (.26)است مؤثر  یشغل تیو رضا یاسیس یاز فضا اکادر

محقق در این مقاله  شدهگفتهبا توجه به مسائل و مقدمۀ 

در وزارت ورزش و  شدهارائهدر پی اثبات مدل مفهومی 

ها و کلی محقق در پی بررسی رابطه طوربهجوانان است. 

عوامل مؤثر در درک از فضای سیاسی سازمانی وزارت ورزش 

ی و عملکردی و جوانان است که پس از تغییر شکل ماهیت

تواند برای اولین بار در کشور با از سازمان به وزارتخانه می

طراحی مدلی جدید و گویا در جهت بهبود شرایط کاری و 

 نتایج کاری در وزارتخانۀ ورزش و جوانان عمل کند.

 شناسی تحقیقروش

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای 

تحقیق جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. 

صورت میدانی از طریق توزیع آوری اطالعات بهجمع

های آماری صورت گرفت. جامعۀ پرسشنامه در بین نمونه

ل شام تحقیق، براساس اطالعات موجود در وزارتخانه،آماری 

نان وزارت ورزش و جوانان جمهوری نفر از کارک 466

 210اسالمی ایران بود که به روش آماری )فرمول کوکران( 

عنوان نمونه انتخاب نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان به

 شدند. ابزار پژوهش شامل هفت پرسشنامه بود. 

ای( از فضای سیاسی کاکمار گزینه 6پرسشنامۀ ادراک )

ای( حمایت سازمانی گزینه 8(، پرسشنامۀ )1999)

ای( گزینه 5(، پرسشنامۀ )1990شدۀ ایزنبرگر ) ادراک

 6(، پرسشنامۀ )1951رضایت شغلی بری فیلد و روتس )

 10(، پرسشنامۀ )1972ای( تنش کاری هوس و ریزو )گزینه

دهی( رایت و ای( عملکرد شغلی )خودگزارشگزینه

عهد عاطفی ای( تگزینه 8(، پرسشنامۀ )1995همکاران ) 

ای( مهارت گزینه 10( و پرسشنامۀ )1990الن و میر )

 سیاسی جیسون کول کویت، جفری لیپاین، مایکلویزن

(. روایی صوری و محتوایی این 28،27)( 1390)

ها با استفاده از نظرهای چندین تن از استادان پرسشنامه

دانشگاهی رشتۀ مدیریت و مدیریت ورزشی تأید شد و 

ا استفاده از آزمون ضریب پایایی آلفای کرونباخ پایایی آنها ب

دهندۀ پایایی نسبتاً دست آمد که نشانبه 1مطابق جدول 

نشان  1ها در جدول )ضرایب پایایی پرسشنامهباالیی است 

 داده شده است(.

 

  
                                                           

1. Guclu Atinc; Mahmoud Darrat; Bryan Fuller; 

Barry W. Parker 
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 های مورد استفاده در مقاله. ضرایب پایایی پرسشنامه1جدول 

 هاپرسشنامه هاشاخصضرایب پایایی 

 ادراک فضای سیاسی 747/0

 شدهحمایت سازمانی ادراک 723/0

 تنش کاری 861/0

 عملکرد خودگزارش دهی 776/0

 رضایت شغلی 701/0

 تعهد عاطفی 888/0

 مهارت سیاسی 822/0

 کل پرسشنامه 801/0

 

متغیرهای مورد بررسی و نحوۀ ارتباط بین این متغیرها 

نشان  1و ابعاد آنها در قالب یک مدل مفهومی در شکل 

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی تحقیق. 1شکل   
 

ی هاشاخصدر این پژوهش از آمار توصیفی برای تعیین 

از روش معادالت ساختاری  هاهیفرضمرکزی و برای آزمون 

 افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجزاستفاده شد. 

spss  افزارنرملیزرل،  افزارنرمو  21نسخۀEQS   افزارنرمو  

AMOS  .صورت گرفت 

 

 

 مهارت های سیاسی

حمایت سازمانی 

 ادراک شده

(POS) 

ادراک از فضای 

 سیاسی

 استرس کاری

 عملکرد

 رضایت شغلی

 تعهد
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 های تحقیقیافته

شناختی کارکنان نشان ی جمعیتهایژگیو 2در جدول 

با  متأهلداده شده است. بیشترین درصد فراوانی مردان 

سال و  11-20رتبۀ سازمانی متوسط با سابقۀ کار بین 

 سال است. 26-35استخدام رسمی  و سن 

نتایج  4ی مرکزی و در جدول هاشاخص 3در جدول 

دارای  هادادهآزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که 

ند، برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب اتوزیع طبیعی

 ه شد.همبستگی پیرسون استفاد

 

 هانمونهشناختی ی جمعیتهایژگیو. 2جدول 

 ویژگی

 شاخص

 سابقۀ کار موقعیت و رتبۀ سازمانی تأهل جنس

5-1 باال متوسط پایین متأهل مجرد مرد زن  6-10  11-20  20+  

 46 113 37 24 27 141 54 161 59 104 116 فراوانی

7/52 درصد فراوانی  3/47  8/26  2/73  6/23  1/64  3/12  9/10  8/16  4/51  9/20  

 

  2ادامۀ جدول 

 ویژگی

 شاخص

 سن نوع استخدام

25زیر  سایر قراردادی پیمانی رسمی  26-35  36-45  45+  

 45 81 91 3 3 69 27 121 فراوانی

 5/20 8/36 4/41 4/1 4/1 4/31 3/12 55 فراوانیدرصد 

 

 تحقیق هایدر متغیر هاینمره آزمودن انحراف معیار و میانگین. 3 جدول

آماری یهاشاخص  

 متغیرها
 تعداد انحراف معیار میانگین

 6488/0 9/3 ادراک فضای سیاسی

220 

 6652/0 8/2 شدهحمایت سازمانی ادراک

 9636/0 8/2 ی ناشی از شغلهاتنش

 5712/0 4 دهیعملکرد خودگزارش

 7898/0 4/3 رضایت شغلی

 9676/0 4/3 تعهد عاطفی

 6903/0 5/3 ی سیاسیهامهارت

 

 . نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف4جدول

 متغیر

 شاخص

ادراک از فضای 

 سیاسی

حمایت سازمانی 

شدهادراک  

تنش 

 شغلی

عملکرد شغلی 

دهی()خودگزارش  

رضایت 

 شغلی

تعهد 

 عاطفی

مهارت 

 سیاسی

176/0 یدارامعن  542/0  222/0  124/0  450/0  213/0  189/0  
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73/5  

34/1  

21/4  

66/2  

96/4  

33/2  

و پیامدهای شده . ماتریس ضریب همبستگی بین ادراک از فضای سیاسی با مهارت سیاسی، حمایت سازمانی ادراک5جدول 
 کاری

مهارت 
 سیاسی

تعهد 
 عاطفی

رضایت 
 شغلی

عملکرد شغلی 
 )خودگزارشدهی(

 شغلی تنش
حمایت 
سازمانی 

 شدهادراک

ادراک از 
فضای 
 سیاسی

 

 ادراک از فضای سیاسی       

      
**319/0- 

001/0=p 

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

     
**422/0- 

001/0=p 

**297/0 
001/0=p تنش 

    019/0 
774/0=p 

108/0- 
110/0 =p 

072/0 
290/0=p 

ی عملکرد شغل
 (دهی)خودگزارش

   
**329/0 

001/0=p 

**543/0- 
001/0=p 

**310/0 
001/0=p 

*169/0- 
012/0=p رضایت شغلی 

 
 

**514/0 
001/0=p 

**520/0 
001/0=p 

*139/0- 
040/0=p 

**208/0 
001/0=p 

129/0 
056/0=p 

 تعهد عاطفی

 **388/0 
001/0=p 

**175/0 
001/0=p 

**384/0 
001/0=p 

**178/0 
008/0=p 

08/0- 
195/0=p 

09/0 
186/0=p مهارت سیاسی 

 001/0** سطح معناداری 

  05/0* سطح معناداری 

 

 معادالت ساختاری یمدلساز

در مطالعۀ حاضر سعی شد تا ارتباط بین متغیرهای 

طور ساختاری بررسی شود. برای پذیر بهمکنون و مشاهده

ی و آزمون نیکویی ریگاندازهآزمون اعتبارسازی وسیلۀ 

 EQSلیزرل و  افزارنرمبرازش ساختار موردنظر با استفاده از 

ی افزارهانرمبه   SPSSافزارنرماز  هادادهو پس از انتقال 

در  شدهارائهو با توجه به مدل نظری  EQS لیزرل و 

 2دست آمد که در شکل چارچوب نظری تحقیق مدلی به

 بیان شده است. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمودار مدل معادالت ساختاری تحقیق2شکل 

حمایت سازمانی 

 ادراک شده

(POS) 

ادراک از فضای 

 سیاسی

 تنش کاری

 عملکرد

 رضایت شغلی

 تعهد

سیاسیمهارت های   
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شده بر عملکرد در اثر حمایت سازمانی ادراک جزبه

 است 05/0ها سطح معناداری کمتر از دیگر رابطه

: نمودار مدل ساختاری در حالت  2مدل تجربی شمارۀ 

 با سیاسی فضای از تخمین استاندارد و توصیف ادراک

 سازمانی حمایت یگریانجیم به کاری، پیامدهای

ی سیاسی و هاتمهاری کنندگلیتعدو نقش  شدهادراک

 غیرمستقیم طوربه سیاسی فضای از همچنین تأثیر ادراک

بر پیامدهای کاری  شدهادراک سازمانی حمایت طریق از

 )شامل تنش کاری، تعهد، رضایت شغلی و عملکرد(.

ۀ آمددستبهمعناداری ضرایب و پارامترهای  2شکل 

دهد. ضرایب مدل ساختاری را در وزارت ورزش نشان می

زمانی معنادار است که مقدار آزمون معناداری  آمدهتدسبه

باشد.  ترکوچک -2و از عدد  تربزرگ 2آنها از عدد 

شود، ضریب معناداری میان دو که مشاهده میطورهمان

کاری  جینتامتغیر ادراک فضای سیاسی با پیامدهای 

ی ناشی از شغل، رضایت شغلی، خودعملکردی هاتنش)

دهی و تعهد عاطفی( معنادار است. بنابراین مدل گزارش

دهد که وجود ادراک فضای سیاسی در ساختاری نشان می

وزارت ورزش تأثیر شایان توجه و معناداری بر نتایج و 

پیامدهای کاری دارد. بنابراین نتایج تحلیل رگرسیون 

 .دشویمتحقیق تأیید 

 هادادهمعیارهای نیکویی برازش با 

زندگی برای مدل معادالت ساختاری ی براهاشاخص

بوده و با گذشت زمان در حال توسعه و  گوناگونمتنوع و 

به شیوۀ گوناگونی  هاشاخصتکامل هستند. اما این 

آنها متعلق به مارش و  نیترعمدهکه  اندشدهبندی طبقه

 کردند. همکاران است که آنها را به مطلق و نسبی تقسیم

  ی مطلقهاشاخص

 شدهیطراحبراساس مدل  AGFIیا   GFI. معیار1

است، بنابراین مدل برازش  93/0معادل   GFIمقدار شاخص

 عنوانبه AGFIنسبتاً خوبی دارد و مقدار شاخص 

 است. 91/0برابر با   GFIیافتۀتصحیح

، مقدار این شاخص در مطالعۀ حاضر  RMR. معیار 2

شاخص  عنوانبه SRMRاست. شاخص  063/0

برابر با  RMSEAو  046/0برابر با   RMRۀ شدحیتصح

 است. 08/0

دو که ارزش یا کمیت خیChi-Squre . کای اسکور 3

است که این عدد تا حدودی  23عددی آن در مدل موردنظر 

نزدیک به گفتۀ هورمن و گارسون است. بنابراین براساس 

گفت که مدل از برازش مناسبی  توانیم آمدهدستبهدو خی

 برخوردار است. 

 ی نسبی هاشاخص

( مقدار این شاخص NFIشدۀ برازندگی )شاخص نرم

 بوده است.  93/0برابر 

( مقدار این شاخص برابر IFI) ندهیفزاشاخص برازندگی 

 بوده است. 97/0

ی مطلق و نسبی هاشاخصبر این اساس هر دو دسته 

دهندۀ مناسب بودن برازش مدل ساختاری است. نشان

تا میزان زیادی  شدهمشاهدههای ، دادهگرید عبارتبه

 منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است.

 

 یریگجهینتبحث و 

تبیین مدل »از آنجا که هدف از انجام این تحقیق 

 سیاسی بر پیامدهای کاری و تأثیرگذاری ادراک از فضای

شده در وزارت ورزش سازمانی ادراک نقش میانجی حمایت

در معادالت ساختاری  هامدلبوده است، « ج.ا.ایران و جوانان

دنبال محقق به اهداف تحقیق ترسیم شدند. تناسببه

ها و عوامل مؤثر در درک از فضای سیاسی بررسی رابطه

سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود که بعد از تغییر شکل 

تواند برای ماهیتی و عملکردی از سازمان به وزارتخانه می

ر با طراحی مدلی جدید و گویا در جهت بار در کشواولین

بهبود شرایط کاری و نتایج کاری در وزارتخانۀ ورزش و 



   45...                                                       نقش میانجی  سیاسی بر پیامدهای کاری و تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای

 

جوانان عمل کند. مدل مفهومی تحقیق ارتباط بین 

متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق و نقش میانجی حمایت 

شده، به بررسی ادراک از فضای سیاسی سازمانی ادراک

تأثیر آن بر پیامدهای حاکم بر وزارت ورزش و جوانان و 

کاری )شامل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد 

سازمانی و تنش کاری( است. در این بین محقق با بررسی 

عنوان یک متغیر شده بهنقش حمایت سازمانی ادراک

عنوان متغیر ی سیاسی بههامهارتمیانجی و همچنین 

دنبال بررسی میزان تأثیر این متغیر بر گر، بهتعدیل

پیامدهای کاری در وزارت ورزش بوده است. شایان توضیح 

است بر این اساس با توجه به چگونگی ارتباطاتی که بین 

متغیرهای تحقیق در این مدل وجود داشته است و اهداف 

در تحقیق، در دیاگرام مدل ساختاری و توصیف  شدهطرح

 حمایت طریق از غیرمستقیم طوربه سیاسی فضای از ادراک

بر پیامدهای کاری )شامل تنش کاری،  شدهادراک سازمانی

تعهد، رضایت شغلی و عملکرد ( به نحوۀ ارتباط این متغیرها 

های آماری و معناداری ضرایب و خواهیم پرداخت. یافته

در محاسبۀ ضریب همبستگی و  آمدهدستبهپارامترهای 

شده فضای سیاسی ادراک دهدیممدل ساختاری، نشان 

ی هاتنششده، تأثیر معناداری بر حمایت سازمانی ادراک

ناشی از شغل و رضایت شغلی داشته، اما تأثیر معناداری بر 

 دهی و تعهد عاطفی نداشته است.عملکرد خود گزارش

بهبود مستمر وزارت ورزش و جوانان، نیروی عظیم 

تواند پشتیبان می کند که این نیروهاافزایی ایجاد میهم

های تعالی ورزش و برنامۀ رشد و توسعه و ایجاد فرصت

ی جوانان شود. وزارت ورزش و جوانان تالش هابرنامه

کنند. بدون بررسی و ی را در این مورد اعمال میاجلوبرنده

کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون 

ش و کسب ی پیش روی وزارت ورزهاچالششناسایی 

ی اجرایی هااستیسبازخور و اطالع از میزان اجرای 

و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند،  شدهنیتدو

بهبود مستمر نتایج و پیامدهای کاری میسر نخواهد شد. 

تأثیرگذاری گیری و ارزیابی تمامی موارد مذکور بدون اندازه

قش میانجی ن سیاسی بر پیامدهای کاری و ادراک از فضای

های گری مهارتو نقش تعدیلشده سازمانی ادراک حمایت

امر ورزش و امور جوانان میسر  اندرکاراندستسیاسی 

 نخواهد بود. 

ی کالن هابرنامهو  هایمشخطاز طرفی وزارت ورزش 

کند. اما به اجرا درآوردن تدوین یا تهیه می هدف باخود را 

دهد که های عملی در زمینۀ اجرای برنامه نشان میبررسی

رو های ساده هم در اجرا با شکست روبهگاهی برنامه

ها چه دولتی و چه خصوصی، برای شوند. همۀ سازمانمی

ی نوعبهتوسعه و رشد و پایداری در عرصۀ رقابتی امروز 

ارایی و سیستم اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند ک

ی سازمان، فرایندها و نیروی انسانی خود هابرنامهی اثربخش

ی و تحلیل آورجمع، تنها به کارارا بسنجند. در نظام اداری 

ها برای بهبود نظام شود، بلکه از این دادهها بسنده نمیداده

ها استفاده و اجرای برنامه هایمشخطاداری و تحقق 

 (.29شود )می

ضریب همبستگی بین این دو  دهدیمها نشان یافته

( و رابطۀ بین />05pو  =r -./319متغیر منفی و معنادار )

ترتیب کاری به جینتاادراک فضای سیاسی با پیامدهای 

( رضایت />05pو  =r 297/0ی ناشی از شغل )هاتنش)

معنا که با افزایش ( است؛ بدین/>05pو  =r -./169شغلی )

شغلی کاهش یافته و دیگر ادراک از فضای سیاسی رضایت 

دهی رابطۀ متغیرهای تعهد عاطفی و عملکرد خودگزارش

 اند. فضای سیاسی نداشته ازمعناداری با ادراک 

 ازاز طرفی مدل معادالت ساختاری رابطۀ بین ادراک 

ی سیاسی با هامهارتی کنندگلیتعدفضای سیاسی و نقش 

و   t=2/33مقدار کهیطوربهپیامدهای کاری معنادار است، 

در رابطۀ بین ادراک از فضای سیاسی با حمایت اجتماعی 

 معنا که ادراکاست؛ بدین t=4/96شده مقدار عددی ادراک
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 حمایت یگریانجیم به کاری، پیامدهای با سیاسی فضای از

ی هامهارتی کنندگلیتعدو نقش  شدهادراک سازمانی

 طوربه سیاسی فضای از سیاسی و همچنین تأثیر ادراک

سه بعد  بر شدهادراک سازمانی حمایت طریق از غیرمستقیم

از پیامدهای کاری )شامل تنش کاری، تعهد، رضایت شغلی( 

 بوده است. مؤثر

(، رودز 1386های مجتبی بارونی )نتایج تحقیق با یافته

( و فاروق 2003( ، هاچواتر و همکاران )2002و ایزنبرگر )

 و و هماهنگ است.( همس 2011احمد و همکاران ) 

( در تحقیق خود به این نتیجه 1386مجتبی بارونی )

رسید که رفتار سیاسی مدیران تنها با بعد عاطفی رابطۀ 

( نشان دادند 2002(. رودز و ایزنبرگر )30معناداری دارد )

شده به عملکرد شغلی فراتر از که حمایت سازمانی ادراک

( 2003هاچواتر و همکاران ) (.23شود )می نقش افراد منجر

طور مستقیم بر شده بهدریافتند که حمایت سازمانی ادراک

رضایت شغلی، عملکرد، تعهد عاطفی و تنش کاری در 

فاروق احمد و (. 31های سازمانی تأثیر دارد )محیط

شناسی ( نشان دادند که ادراک از سیاست 2011همکاران )

 (. 32تأثیر دارد )طور منفی بر تعهد عاطفی سازمانی به

گری ادراک از فضای سیاسی از یک طرف با نقش تعدیل

خود را بر پیامدهای کاری  راتیتأثهای سیاسی مهارت

اعمال خواهد کرد و از طرف دیگر قدر مسلم آن است که 

ی گریانجیمادراک از فضای سیاسی با نقش  کهیدرصورت

ر حمایت سازمانی تقویت شود، یعنی سازمان با در نظ

 نیتأمی فردی مسائل رفاهی فرد را هاارزشگرفتن اهداف و 

ی کند، عقاید پوشچشم هایانگارسهلکند، از اشتباهات و 

بر این با حمایت در فرد را در انجام امور لحاظ کند و عالوه

خاصی را در  راتیتأثابعاد مختلف بتواند به فرد کمک کند، 

کاری خواهد راستای اعمال ادراک سیاسی بر پیامدهای 

شده از وظایف گذاشت. از آنجا که حمایت سازمانی ادراک

ذاتی هر سازمانی است که با فراهم آوردن شرایط مناسب و 

بازدهی کاری و اهداف سازمانی را ارتقا می  شدهفیتعر

بخشد، بین این مقوله با ادراک از رفتار سیاسی رابطۀ منفی 

همچون وجود خواهد داشت؛ یعنی بروز رفتارهایی 

ی، ارجحیت منافع شخصی بر منافع سازمانی و بازیپارت

رفتارهای خودخواهانه، با الگوی استاندارد سازمانی مبتنی 

انسانی تناقض ایجاد خواهد کرد و  روابطبر شرح وظایف و 

در پیامدهای کاری  توانیمنتایج این نوع ارتباط را  عمالً

ش رضایت نتیجۀ این امر کاه کهیطوربهمشاهده کرد، 

شغلی و ابعاد آن خواهد بود، یعنی احساس خوشایندی، 

شادی، نشاط در انجام وظایف، وجود انگیزه، دلبستگی به 

ی فرد به انجام وظایف مندعالقه طورنیهمانجام وظایف و 

و در پی آن انتظام امور و ساماندهی به وظایف روزانه در 

بر عالوهبین کارکنان سازمان بشدت کاهش خواهد یافت. 

با اعمال حمایت سازمانی  رودیماینکه انتظار  رغمبهاین 

دهی در بین شده تعهدات عاطفی و خودگزارشادراک

اعمال رفتارهای سیاسی،  علتبهکارکنان افزایش یابد، ولی 

کارکنان سارمان با وجود اعمال حمایت سازمانی دچار 

ا که در ی خواهند شد، تا آنجتفاوتیبی و زگیانگیبرخوت، 

رابطۀ معناداری بین حمایت سازمانی  عمالًاین مطالعه 

دهی شده و متغیرهای تعهد عاطفی و خودگزارشادراک

 شدهمحاسبهبر این، ضرایب همبستگی مشاهده نشد. عالوه

که  دهدیمو نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان 

 یهاتنششده تأثیر معناداری بر حمایت سازمانی ادراک

شغلی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی داشته، ولی تأثیر 

 دهی نداشته است.معناداری بر عملکرد خودگزارش

براساس نتایج این تحقیق ضریب معناداری میان 

شده با پیامدهای نتایج کاری )شامل حمایت سازمانی ادراک

و  05/0تنش کاری، تعهد عاطفی، رضایت شغلی( کمتر از 

 است. 05/0دهی بیشتر از شدر متغیر عملکرد گزار

در اثر   tهمچنین در مدل ساختاری مقدار عددی 

شده بر پیامدهای نتایج مستقیم حمایت سازمانی ادراک
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، عملکرد t=73/5 ترتیب عبارت است از تنش کاریکاری به

. t=66/2 و تعهد t=21/4 ، رضایت شغلیt=34/1 دهیگزارش

وجود ادراک دهد که بنابراین مدل ساختاری نشان می

صورت شده بهفضای سیاسی و حمایت سازمانی ادراک

مستقیم تأثیر چشمگیر و معناداری بر نتایج و پیامدهای 

 کاری دارند.

های و لیندا و همکاران نتایج این تحقیق با یافته

( نشان داد 2001( همسو و هماهنگ است. لیندا )2001)

شده دراککه شرایط مطلوب کار از طریق حمایت سازمانی ا

کند، که خود، رفتار به افزایش تعهد عاطفی عمل می

دهد. جایی و ترک خدمت کارکنان را کاهش میجابه

شده موجب بهبود تعهد عاطفی حمایت سازمانی ادراک

 . شودیم

مناسب برای حل  حلراهحمایت سازمانی در زمینۀ ارائۀ 

 ی، نادیدهگذارارزشمشکالت کارکنان، توجه به نیازها، 

گرفتن اشتباهات، توجه به مزایا و عموماً مسائل حمایتی 

اعتقاد و ادراکی که شده حائز اهمیت است. همچنین ادراک

فرد دارد، مبنی بر اینکه رفاه و آسایش او و میزان مشارکت 

دارد، او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت 

شدۀ سازمانی تأثیر سبب خواهد شد که حمایت ادراک

 زیادی بر پیامدهای کاری بر جای بگذارد. 

به تعهد عاطفی اشاره کرد  توانیماز جملۀ این پیامدها 

ی شناسفهیوظ، اهداف، حس هاارزشکلی شخص  طوربهکه 

کند که در و وفاداری به سازمان نسبت به خود را درونی می

ی شخص و هاارزشنتیجه موجب هماهنگی بین نیازها و 

ه به موجب آن هدف واحد نیرومندی در شود کسازمان می

. همچنین میل دشویمی کاری ایجاد هاگروهبین کارکنان و 

در پیشبرد  شانیانرژو عالقۀ کارکنان در راستای صرف 

نسبت  زیآمتعصباهداف سازمان نوعی وابستگی عاطفی و 

عالوه و اهداف یک سازمان ایجاد خواهد کرد. به هاارزشبه 

دهد، یی که انجام میهاتیفعالفرد از طریق اقدامات و 

دلیل انجام همین اقدامات، این باور محدود و مقید شده و به

یی را تداوم هاتیفعالشود که باید چنین در فرد ایجاد می

خویش را در انجام آن اثبات کند.  مؤثربخشد و درگیری 

همچنین نتیجۀ باال رفتن تعهد عاطفی در کارکنان این است 

ی سازمانی تقویت شود؛ هاارزشکه اعتقاد به اهداف و 

تمایل به تالش بسیار برای سازمان افزایش یابد و فرد آرزو 

و خواست قوی و عمیق برای ادامۀ عضویت سازمان داشته 

، نحو مطلوبی تعهد به مشتریان یا ارباب رجوعباشد و به

تعهد به سازمان -تعهد به خود، تعهد به افراد، تعهد به کار و 

 را به انجام برساند.

رضایت شغلی از دیگر پیامدهای کاری و متأثر از حمایت 

حمایت  ریتأثشده است که با توجه به سازمانی ادراک

شده از احساسات و باورهای شغلی افراد که سازمانی ادراک

 رضایت کارایى و نیز احساس شغلى، افزایش موجب موفقیت

 دشویمشغلی  و حس دوست داشتن شرایط و الزامات فردى

و سبب احساس خرسندى و خشنودى  ابدییمنیز افزایش 

(. از آنجا 1) شودیمگرمى فرد و لذت بردن از شغل و دل 

ی و رفع نیازهای فرد گذارارزشکه حمایت سازمانی با 

ی به فرد رضایت و مرتبط است و از نظر مسائل رفاه

دهد. این امر سبب افزایش خرسندی از شغل را می

های اصلی و مهم فرد در زمینۀ شغل او و کارهایی که انگیزه

دهد خواهد شد و نوعى سازگارى عاطفى با شغل انجام می

کند. در چنین  نیتأمو شرایط اشتغال مطلوب را براى فرد 

رایط یا شرایطی رضایت شغلی پاسخ عاطفی نسبت به ش

وضعیت شغلی بوده و اغلب در زمینۀ برآورده شدن نیازها و 

این  دیمؤهای تحقیق انتظارات فرد از حرفۀ خود است. یافته

است که با توجه به رابطۀ مثبت و معناداری که بین حمایت 

شدۀ سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد، افزایش ادراک

ت شغلی و شده به افزایش رضایحمایت سازمانی ادراک

بر . عالوهدشویم منجر برآورده کردن این نیازها و انتظارات

این از دیگر ابعاد نتایج کاری در این مطالعه تنش کاری 
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شده بوده و با است که متأثر از حمایت سازمانی ادراک

ی عصبی هاتنشافزایش حمایت سازمانی فشارهای شغلی، 

خواهد یافت ی فرد کاهش هایناسازگارنامالیمات روحی و 

ایجاد تنش در سازمان نبود  سازنهیزمیکی از عوامل  اساساًو 

شده است. بر این اساس با افزایش حمایت سازمانی ادراک

ی تنش کاری به هانهیزمشده حمایت سازمانی ادراک

حداقل خواهد رسید و این فرایند به پویایی سازمان و نیل 

به اهداف منجر خواهد شد و محیطی آرام و بدون دغدغه و 

 تنش را برای انجام وظایف مهیا خواهد ساخت. 

از آنجا که از دیگر اهداف این مطالعه بررسی نقش 

ز ی سیاسی در ارتباط بین ادراک اهامهارتی کنندگلیتعد

ها فضای سیاسی سازمان بر نتایج کاری بوده است، یافته

های ی مهارتکنندگلیتعدبا اعمال نقش  دهدیمنشان 

سیاسی متغیر ادراک از فضای سیاسی بر هر چهار جزء 

ی ناشی از شغل، عملکرد هاتنشپیامدهای کاری )

بوده  مؤثرعاطفی(  تعهد ودهی، رضایت شغلی  خودگزارش

 است. 

علی بین ادراک  روابطنمودار مدل ساختاری و توصیف 

صورت مستقیم بر پیامدهای کاری از فضای سیاسی به

)شامل تنش کاری، تعهد، رضایت شغلی و عملکرد(، 

ۀ مدل ساختاری آمددستبهمعناداری ضرایب و پارامترهای 

که مشاهده طورهماندهد. را در وزارت ورزش نشان می

ری میان دو متغیر ادراک از فضای شود، ضریب معنادامی

و در سه متغیر رضایت  05/0سیاسی و تنش کاری کمتر از 

 05/0دهی و تعهد عاطفی باالتر از شغلی، عملکرد گزارش

در اثر مستقیم ادراک از فضای سیاسی  tاست. مقدار عددی 

ترتیب عبارت است از تنش بر پیامدهای نتایج کاری به

، رضایت شغلی t=58/0رش دهی گزا، عملکرد t=84/2 کاری

16/1=t  1و تعهد=t .است 

(، 1389های زارعی متین )نتایج این تحقیق با یافته

( همسو 2013( و عثمان و کاراتپ ) 2012شمیال و آیلیا ) 

( نشان داد 1389(. زارعی متین )35،34و هماهنگ است )

که بین ادراک از فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی 

(. شمیال و آیلیا ) 33همبستگی منفی وجود دارد )کارکنان 

( نشان دادند که اقدامات سیاسی سازمانی ارتباط  2012

(. عثمان و 34منفی با سطح رضایت شغلی کارکنان دارد )

طور کامل ( دریافتند که درگیری شغلی به2013کاراتپ )

( بر تعهد عاطفی سازمانی، کنندهلیتعدعنوان میانجی )به

 (.35ی در محیط کاری و عملکرد شغلی تأثیر دارد )جایجابه

تحلیل مدل معادالت ساختاری در سنجش اثر ادراک از 

فضای سیاسی بیانگر نکتۀ بسیار جالبی است مبنی بر اینکه 

های سیاسی( و گر )مهارتبا حذف هر دو متغیر تعدیل

شده گری حمایت سازمانی ادراکی یا میانجیاواسطهمتغیر 

ادراک از فضای سیاسی به حداقل خواهد رسید.  اثر متغیر

مثال در مدل معادالت ساختاری اثر مستقیم متغیر  طوربه

بوده و بر  مؤثرادراک از فضای سیاسی تنها بر تنش کاری 

دیگر ابعاد پیامدهای کاری شامل رضایت شغلی، تعهد 

نبوده و در هر سه  مؤثردهی عاطفی و عملکرد خودگزارش

است. استنباط محقق این  2کمتر از  tددی متغیر مقدار ع

یی که در سازمان هایکاریاسیساست که رفتار سیاسی و 

های پشتوانۀ فنی و مهارت کهیدرصورت، ردیگیمانجام 

تواند رویکردی در پیامدهای سیاسی نداشته باشد، نمی

بر این هر گاه ادراک از فضای کاری بر جای بگذارد، عالوه

شده و مزایا و ی سازمانی ادراکهاتیحماسیاسی از 

ی سازمانی استفاده نکند و نتواند نقش میانجی این هافرصت

کار بگیرد، ی سازمانی را در اعمال اثر خود بههافرصت

تواند بر پیامدهای کاری و نتایج کاری اثرگذار باشد. بر نمی

این اساس با افزایش ادراک از فضای سیاسی تنش نیز در 

ش یافته، ولی با دیگر ابعاد پیامدهای کاری سازمان افزای

 رابطۀ معناداری نداشته است.

منظور باال بردن رضایت کند، بهمحقق پیشنهاد می

دهی، شغلی، تعهد عاطفی، عملکرد خودگزارش
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ی مثبت و منفی را در سازمان شناسایی و هاکنندهتیتقو

ی الزم هایزیربرنامهدر جهت ارتقای کیفی نتایج کاری 

منظور حفظ این وضعیت و ارتقای عمل آید. همچنین به به

شدۀ در بین کارکنان اثربخشی، حمایت سازمانی ادراک

وزارت ورزش و جوانان تقویت، و جهت افزایش رضایت 

شغلی آنان، ابزارها و امکانات الزم برای هرچه بیشتر بروز 

 دادن خالقیت و ارتقا، کارکنان در سازمان فراهم شود.

با مساعد ساختن محیط کاری به دور  توانیمایت در نه

بازی و نهادینه کردن فرایندهای هنجاری از سیاسی

خصوص رفع نیازهای شده بههای سازمانی ادراکحمایت

ی برای گذارارزشی ارتقا و هانهیزمکارکنان، فراهم آوردن 

کارکنان، الزمۀ تعامل بیشتر در سازمان و در پی آن 

ری را شاهد بود. با انجام چنین مطالعاتی یی باالتافزاهم

های مثبت و منفی ادراک فضای سیاسی سازمان و نقش

حمایت سازمانی تعیین و در جهت تقویت عوامل مثبت و 

در این مدل،  شدهمطرححذف عوامل منفی مندرج و 

 عمل آید.ی الزم بههایزیربرنامه
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Abstract 

This study was conducted with the aim of explanatory model of the effect of 

perception of political climate on work outcomes and the mediating role of perceived 

organizational support in the Ministry of Sport and Youth of I.R.Iran. This study was 

applied in terms of aims and descriptive correlation in terms of methodology. Data 

were collected by a field method and distributing a questionnaire among statistical 

sample. The statistical population consisted of 466 employees of the Ministry of Sport 

and Youth of the Islamic Republic of Iran and 210 subjects were selected as the 

sample by Cochran's formula. The hypotheses were tested and the findings showed 

that the validation of the model of the effect of perception of political climate on work 

outcomes and the mediating role of perceived organizational support in the employees 

of the Ministry of Sport and Youth of Iran was desirable and the type of relationships 

among variables indicated the effectiveness of this model so that there was a 

significant relationship between perception of the political climate on work outcomes, 

the mediating role of perceived organizational support and the moderating role of 

political skills. 
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