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هاي سازمانی در بروز رفتارهاي  هاي سازمانی  و درك حمایت تأثیر درك سیاست

  غرب ایران انحرافی در سازمان هاي ورزشی

  

   1نازنین راسخ

  2سعید خانمرادي 

  3شیرین زردشتیان 

 ١٢/٤/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢٩/٥/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

هـاي سـازمانی در بـروز رفتارهـاي      هاي سازمانی و حمایـت  تأثیر ادراك سیاست ، شناختتحقیق این هدف

که به صورت  بود پیمایشی -وصیفیتحاضرروش تحقیق  .بودغرب کشور  انحرافی در سازمان هاي ورزشی

ن و کارشناسان رسمی اداره کـل ورزش و جوانـان   اجامعه آماري را کلیه مدیران، معاون. میدانی انجام گرفت

 15و بـا احتسـاب    نفر 169 که مطابق با جدول مورگان )نفر 300(دادند می استان هاي غرب کشور تشکیل 

از پرسشنامه هاي درك سیاست . شدندصادفی ساده انتخاب نمونه گیري ت بر اساس ) نفر194(درصد ریزش 

 =90/0)(1986(، درك حمایت سازمانی ایزنبرگ و همکاران )=92/0α( )1997(سازمانی کاچمر و کارلسون 

α ( و رفتارانحرافی گرویس)87/0)(2000= α ( ی پرسشنامه توسـط ده  ایروایی صوري و محتو. استفاده شد

توصیفی و استنباطی بر اساس تحلیـل   آماراز  تحلیل داده هاجهت . نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد

ادراك از سیاسـت   بـه دسـت آمـده،    بـر اسـاس نتـایج    .معادالت ساختاري با نرم افزار لیزرل استفاده گردید

ال سازمان، اتالف وقت و منابع سازمان، پرخاشـگري  مخرب امو سازمانی بر رفتارهاي انحرافی و ابعاد رفتار

اما ادراك حمایـت سـازمانی بـر روي     ،بین شخصی و طفره روي اینترنتی اثر مستقیم، مثبت و معناداري دارد

                                                 
1

 E- mail:N_rasekh663@yahoo.com)                        نویسنده مسئول(تهران، ایران ورزشی، علوم تربیت بدنی و پژوهشگاه استادیار،  
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رفتارهاي انحرافی و رفتار هاي مخرب اموال سازمان، اتالف وقت و منابع سازمان، پرخاشگري بین شخصی 

    .ري نداردو طفره روي اینترنتی تاثی

 یانحرافـ  يرفتارهـا  یجادتواند از بروز و ا یم یورزش يدر سازمان ها یسازمان يها یاستتوجه به درك س

مشـروع و نامشـروع در سـازمان توسـط      يهـا  یاسـت و س یاسـی رفتار سبه که  ی شودم یشنهادلذا پ. بکاهد

   .گردد یانحراف يو کاهش رفتارها یسازمان يو بهره ور یتوجه شود تا موجب اثربخش یریتمد

  

سـازمان هـاي    حمایت سـازمانی، رفتارهـاي انحرافـی و   درك سیاست هاي سازمانی، درك  :واژگان کلیدي

  ورزشی
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   قدمهم

یک بعد رفتار سازمانی که در دهه هاي اخیر مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان رفتار سـازمانی  امروزه 

انحراف، هرگونه رفتاري است که با انتظارات جامعه . قرار گرفته است، رفتارهاي انحرافی در محل کار است

سـازمان هـا   که  طوريبه  ؛)1392درزي،( هاي مشخص درون جامعه منطبق یا سازگار نباشد یا یکی از گروه

کارکنان و اعضاي خود به دنبال اجراي وظایف و مسئولیت واگذاري شده به آنها که همواره انتظار داشته اند 

باشند و از رفتارهاي مضر براي سازمان که منجر به زیان رساندن به کارکنان یـا مشـتریان مـی شـود، دوري     

 ینـد آنوعی انحراف از هنجارهاي سازمان به حساب می  و انداین گونه رفتارها، رفتارهاي نامطلوب . گزینند

 رفتـار  :از است عبارت کاري انحرافی رفتار). 1391؛ به نقل از ابراهیمی و مشبکی،1،2012مورو و همکاران(

کنـد   مـی  تهدیـد  را دو هـر  یـا  و کارکنـانش  یـا  و سـازمان  و سالمتی نقض را سازمانی هنجارهاي که ارادي

انحراف کارمند را بـه عنـوان رفتـاري اختیـاري     ) 1995( 4رابینسون و بنت .)2015 ،3یلدیز ؛2،2004کولبرت(

مهم سازمانی را نقض می کند و با انجام این رفتار خوب بودن یک سازمان یا  هايتعریف می کنند که هنجار

طفـره روي   :هـایی چـون   که شامل مولفـه ) 2015 رفیعی و همکاران،( دو را تهدید می کند اعضاي آن یا هر

ابراهیمی و (اینترنتی، پرخاشگري، اتالف وقت و منابع سازمان، لجبازي و خونسردي و کینه توزي می باشد 

و هزینه هاي سرسام آوري را بـر آن  ي انحرافی براي سازمان بسیار مضرند این گونه رفتارها). 1391مشبکی،

موال سازمان، از زیر کار شانه خالی کردن هزینه مستقیم رفتارهایی همچون سرقت، تخریب ا. تحمیل می کند

ممکن است کـه ایـن    ،همچنین). 5،2011پیرسال و الیس(باشد و غیبت ممکن است براي سازمان بسیار باال 

گونه رفتارها در سازمان سبب پایین آمدن بهره وري، از دست دادن شهرت و نیکنامی و کاهش وفاداري و از 

 ). 1391ابراهیمی و مشبکی،(شود  دست دادن مشتریان 

مفهومی بحث برانگیز است که در دهه هاي اخیر در ادبیات رفتار سازمانی ظاهر شده  ،سیاست هاي سازمانی

برخی سیاست سازمانی را اعمال نفوذ براي نیل به اهدافی که مصوب سازمان نیسـت یـا دسـتیابی بـه     . است

                                                 
١.Moore et al  
٢.Colbert   
٣.Yildiz  
٤.Robinson  and  Bent  
٥.Pearsall  
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وب نفوذ تعریف می کنند و عده اي دیگر همه رفتارهاي اهداف مصوب سازمان از طریق شیوه هاي غیر مص

عنـوان    سیاست سـازمانی را بـه   نیزبرخی  ).2007 ،1رابینز و جاج( موجود در سازمان را سیاسی می پندارند

گیري و یا اطمینان حاصل کردن از آن که رهاوردهاي یـک   براي نفوذ در فرایندهاي تصمیم استفاده از قدرت

عنـوان    سیاست در سازمان به ،همچنین. کنند باشند، تعبیر می قدرتمند مطلوب می وضعیت براي یک شخص

یند ساخت ائتالف براي دستیابی به کنترل بر روي یک موقعیت و تضمین یک رهاورد مثبت براي ائتالف آفر

 ارزشـیابی  معنـاي  به شده ادراك سازمانی سیاست ،این راستا در ).1394علی اسماعیلی، ( تعریف شده است

 ،2فریـز و همکـاران  (محـیط کـار اسـت     در مدیران و همکاران خدمتی خوشرفتار میزان مورد در فرد ذهنی

ـ    ). 2002 نگر اادراك سیاست هاي سازمانی به طور واقعی با ادراك انجام دهندگان کـار مـرتبط اسـت و نمای

سازمانی نسبت بـه سیاسـت    ادراکات سیاست هاي. بهتري براي نگرش ها و تمایالت رفتاري کارکنان است

 توجه با). 2003 ،3ویگودا و همکاران(هاي واقعی تاثیر بیشتري بر روي طرز فکر و رفتارهاي کارکنان دارد 

 ها سازمان مدیران، و افراد براي متنوع منفی پیامدهاي با سازمانی از سیاست برداشت به مربوط قوي شواهد به

 جهانشـمول  پدیده یک، سیاست). 2011 ،4یوال(می انجامند  ادراکاتی چنین به که کنند عواملی توجه به باید

 مـی  تنهـا  مـدیران . باشد نداشته وجود آن در ادراك سیاسی و که سیاست ندارد وجود سازمانی هیچ و است

 ،5جـم (برسـانند   حـداقل  بـه  سـازمان  عملکرد نتایج کنند که اثرات منفی آن را روي کارکنان و تالش توانند

 افـزایش  باعـث  توانـد  سیاست سـازمانی مـی   بیان نمودند درك فضا و) 2009( 6و همکاران فریس). 2011

   اظهـار  نیـز  )2005( 7رابینـز . رفتار شهروندي کارکنان شود و شغلی رضایت کاهش و شغلی هاي محدودیت

سازمان در  رسمی نقش از بخشی عنوان به که است هایی فعالیت دسته آن ،سازمانی شناسی سیاست می دارد

 .کنند می نفوذ اعمال سازمانی درون هاي کاستی و مزایا توزیع امر در ولی ،ندارند ضرورت

                                                 
1.Robbins and  judge  

2.Ferris et al  

٣.Vigoda et al    
٤.Ullah  
٥. Jam  
٦. Ferriset  

7 .Robbins 
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در سه دهه گذشته حجم زیادي از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسـانی بـر ارتباطـات دو     ،از سوي دیگر

سیار ویژه میزان زیـادي از  به طور ب). 2008، 1رچا(طرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان ها متمرکز شده است 

، 2پـاك (ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایت سازمانی ادراك شـده تمرکـز یافتـه اسـت     

میزان اهمیتی که سازمان براي برون دادهاي فرد قائل شده، به سالمت جسمانی و روانی وي اهمیت ). 2005

رودز ( کند را حمایت سازمانی درك شده می گوینـد داده و در شرایط استرس زا و سخت به وي کمک می 

 حـوزة  در تـازگی  به که است موضوعاتی از یکی ،سازمان سوي از ادراك شده حمایت). 2002 ،3و ایزنبرگر

مـی   احسـاس  سـازمان  سوي از کارکنان که حمایتی. است شده مطرح انسانی منابع مدیریت سازمانی و رفتار

هایشان قـدردانی مـی کنـد و بـه رفـاه آنهـا        سازمان تا چه حد از همکاري اینکه بر مبتنی است باوري ،کنند

حمایت سازمانی ادراك شده، نتیجه نوعی رابطه بین کارکنان و ). 1388 ،و همکاران یطالقان( اهمیت می دهد

ان از دیدگاه پژوهشـگر . مبناي این ارتباط، ریشه در انواع تعامالت بین کارکنان و سازمان دارد. سازمان است

سازمانی، ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از منابعی مانند پول، خدمات و اطالعات نشات نمی گیرد، بلکه 

در طول زمان میـزان حمـایتی   . منابع شخصی و احساسی مانند تایید، احترام و حمایت را نیز در بر می گیرد

 4الماسـترو . یـت را ایجـاب مـی کنـد    در کارکنان احساس جبران این حما ،که سازمان از خود نشان می دهد

نشان داد که حمایت سازمانی ادراك شده موجبات افزایش بهره وري، کمک به همکاران، پیشـرفت  ) 1999(

در واقع، کارکنانی که سطح بـاالي حمایـت   . سازمان، تعهد سازمانی عاطفی و رفتار سازمانی مدنی می شود

ثبت و رفتارهاي کـاري  سازمانی را درك می کنند، احتمال بیشتري می رود که حمایت سازمان را با نگرش م

در یـک پـژوهش فراتحلیلـی    ) 2009( 5ریگل و همکـاران ). 1388 برجعلی لو، و دعایی(کنند دلخواه جبران 

نشان دادند حمایت سازمان از کارکنان به شدت اعتماد و تعهـد را افـزایش مـی دهـد و رضـایت شـغلی و       

ن از افراد باعـث عـدم رشـد عـاطفی و     عدم حمایت سازما ،همچنین. عملکرد را در حد متوسط باال می برد

سازگاري و عینی گرایی افراد می شود و در نتیجه وابستگی به سازمان و عملکرد مناسب در سطح نامطلوبی 

                                                 
١. Rocha  
٢. Pack  
٣.Rhoads and Eisenberger  
٤. Lamastro  
٥ .Rigel  
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   ارائه می شود که در نهایت باعث عدم اثربخشی و کارایی و پیشرفت سـازمان در دنیـاي پررقابـت امـروزي     

  .می شود

بررسی اثر « عنوان  با در تحقیق خود) 2017(1کلرك و ایمانول ،در این زمینهدر راستاي تحقیقات انجام شده 

کارکنان از سیاسـت هـاي   منفی نشان دادند که ادراك  »شهروندي  درك سیاست هاي سازمانی بر روي رفتار

در تحقیـق خـود   ) 2014( 2پل و گـارك . شودرفتارشهروندي سازمانی منجر به کاهش سازمانی ممکن است 

که  روز رفتارهاي ناشایست در کارکناننشان دادند رفتارسازمانی مثبت با بهبود توانمندسازي کارکنان، زمینه ب

در تحقیق خـود  ) 2014( 3ناصردین و همکاران. رفتارهاي انحرافی در کار نامیده می شود را کاهش می دهد

در سـازمان نشـان دادنـد کـه سیاسـت سـازمانی و عـدالت         انحرافی نی بر سیاست، عدالت، تنش و رفتاربم

 ينظـر  یدسـ  .رفتارهاي انحرافی را تحـت تـاثیر قـرار مـی دهـد      ،سازمانی از طریق نقش واسطه اي استرس

 يو رفتـار شـهروند   یبا عدالت، عملکـرد شـغل   یاستس یرهايمتغ ینخود نشان داد که ب یقدر تحق) 1393(

ـ  یلبا تمادار و  یو معن یرابطه منف یسازمان و  یگـودا و. وجـود دارد دار  یبه ترك خدمت رابطه مثبت و معن

طـرز فکـر و    يبـر رو  سـازمانی  يهـا  یاسـت در پژوهش خود نشان دادنـد ادراك س  یزن) 2003(  4همکاران

نیز در تحقیق خود به بررسی درك حمایـت  ) 2013( 5فراست و زیادینی . دارد یمثبت یرکارکنان تاث يرفتارها

آنهـا نشـان دادنـد کـه افـزایش درك حمایـت سـازمانی        . سازمانی و رفتارهاي انحرافی در سازمان پرداختند

همچنین نشان دادند که ایـن نـوع   . عملکرد کارکنان و تمایل براي باقی ماندن در سازمان را بهبود می بخشد

نیـز در پـژوهش   ) 2000( 6گـرویس  .هاي انحرافی و بازخوردي را کاهش دهدحمایت ها فشارکاري و رفتار

همچنـین  . خود یکی از عامل هاي مـرتبط بـا رفتارهـاي انحرافـی را نگـرش و ادراك کارکنـان بیـان نمـود        

نیز در تحقیق خود معتقدند ادارك حمایـت چـون انصـاف در سـازمان نقـش      ) 1997( 7اسکارلیکی و فولجر

نیز نشان داد ) 1392(علیجانپور کاسگري ). 1391ابراهیمی ومشبکب،( مهمی در بروز رفتارهاي انحرافی دارد

                                                 
١. Clercq and Imanol  
٢ .Paul and Garg  
٣.Nasurdin  
4 Vigoda et al 

5 Ferasat  & Ziaaddini 

٦Gruys  
٧Skarlicki and folger  
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سـتان  که بین حمایت سازمانی ادراك شده با مولفه هاي اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ا

. اما با تعهد سازمانی کارکنان  رابطه معنـی داري وجـود نـدارد    ،مازندران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

رابطه مثبت بین حمایت سازمانی و تعهد و رضایت شغلی کارکنان هتل  دریافتند که) 2012( 1بیلگین و دمیرر

ـ  ) 2012( 2سلپ و ییلمازترك. و معنی داري وجود دارد د معلمـانی کـه داراي حمایـت سـازمانی     نشـان دادن

در تحقیق خـود نشـان   ) 1392(حسینی و همکاران . ادراك شده بودند، تعهد بیشتري به سازمان خود داشتند

 رفتارهـاي  شـغلی بـا   اسـترس  ادراك سپس و شغلی استرس ادراك با شده ادراك سازمانی دادند که حمایت

تحقیق در زمینه  73در فرا تحلیل خود ) 2002( 3روآدس و همکاران .کند می قرار بر معناداري رابطه انحرافی

زمینه حمایت سازمانی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که حمایـت سـازمانی در عملکـرد    

در تحقیق خود که به بررسـی  ) 1391(همچنین ابراهیمی و مشبکی . کارکنان سازمان مثبت و معنی دار است

است هاي سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهاي انحرافی در بین کارکنان دانشگاه تاثیر ادراك از سی

نشان دادند که درك سیاست هاي سازمانی تاثیر مثبتی بر بروز ابعاد مختلـف رفتارهـاي انحرافـی     ،پرداختند

نابع سازمانی همچون طفره روي اینترنتی، رفتارهاي مخرب، اموال سازمان و همچنین اتالف وقت و اتالف م

همچنین حمایت سازمانی درك شده نیز تاثیر منفی بر روي طفـره روي اینترنتـی، رفتارهـاي مخـرب،     . دارد

 . اموال سازمان و همچنین اتالف وقت و اتالف منابع سازمانی دارد

 ،از این رو. هدایتگر توسعه و پیشرفت است ،تربیت بدنی و ورزش به واسطه داشتن رسالت فردي و جمعی

هـا و   با دنبال کردن اهداف متعدد در جامعه امروزي نقش بسزایی در باال بردن سطح کیفـی زنـدگی انسـان   

در بنابراین کمک گـرفتن از اصـول و مبـانی مـدیریت ورزشـی       .کندعملکردشان در میادین ورزشی ایفا می

جلو و نیز سیر  مدیران ورزشی باید موجبات حرکت رو به. ستا ضروريهاي ورزشی نیز  مدیریت سازمان

  .هاي ورزشی فراهم آورند صعودي دستیابی به اهداف سازمانی را در سازمان

سبک رهبري، اعتماد سازمانی، فرهنگ سـازمانی، جـو سـازمانی،     :متغیرهاي مختلفی چون که هاست مدت 

ن کننده در به عنوان عوامل تعیی ... رفتارهاي انحرافی و و سیاست سازمانی ادراك حمایت سازمانی وادراك 

                                                 
١. Bilgin & Demirer  
٢. Celep,& Yilmaztur  
٣. Rhoads et al  
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اگر چه اهمیت چنین مطالعاتی در سازمان . مبحث رفتار سازمانی مورد توجه دانش پژوهان قرار گرفته است

ي تجاري وصنعتی احساس شده و تحقیقاتی نیز بـه منظـور شـناخت بهتـر از     سازمان ها هاي مختلف مانند

سطح کمی و کیفی تولید و بازدهی انجام گرفته است، لیکن کمبود این نوع  يالگوي رفتاري مطلوب و ارتقا

همـان  . محسـوس اسـت   غرب اسـتان  ي ورزشی، از جمله وزارت ورزش و جوانان سازمان هامطالعات در 

در ایـن اسـت کـه رفتارهـاي انحرافـی در      اهمیت و ضرورت این تحقیـق  طور که مطالعات نشان می دهد، 

اگرچه مطالعات و تحقیقات انجام شده اکثـرا مربـوط بـه    . نگینی بر آن تحمیل می کندسازمان، هزینه هاي س

به همـین  . کشورهاي غربی است، اما این موضوع به عنوان تهدیدي براي سازمان هاي ایرانی نیز مطرح است

و نظام منـد   ، شیوع این گونه رفتارها در سازمان و هزینه هاي ناشی از این رفتارها، اهمیت مطالعه دقیقدلیل

و ادراك سیاسـت   حمایت سازمانی ادراك شده متغیرهاي که این به توجه با لذا. این پدیده را آشکار می کند

 اثرگـذاري  بررسی باشند، می سازمانی اثرگذار و اهمیت عوامل حائز از سه هررفتارهاي انحرافی با  سازمانی

سـازمان   مـدیران  بـه  سـازمانی  امور اداره در شایانی کمک تواند می که است مواردي از یکی یکدیگر با آنها

 ،از ایـن رو  .گـردد  واقـع  مـوثر  سازمانی فردي اهداف میان هماهنگی ایجاد راستاي در و نماید ورزشی يها

در بروز  یسازمان هاي یتو درك حما  یسازمان هاي یاستدرك س یرتأث سوال اصلی تحقیق این می باشد که

  یران چگونه است؟غرب ا یورزش يدر سازمان ها یانحراف يرفتارها

    پژوهشروش شناسی 

اسـت  کاربردي  ،از نظر هدفو  همبستگی ،توصیفی و برمبناي روش اجرا ،برمبناي راهبردتحقیق این  روش

   .ه استشدانجام به صورت میدانی  که

و جوانـان اسـتان هـاي     ن و کارشناسان رسـمی اداره کـل ورزش  اجامعه آماري تحقیق را کلیه مدیران، معاون

که مطابق با جدول  ) N  = 300( دادندمی تشکیل  )کرمانشاه، همدان، ایالم، لرستان و کردستان(غرب کشور 

  سـاده بر اساس روش نمونه گیري تصـادفی  نفر  194درصد ریزش  15که با احتساب  نفر 169مورگان تعداد

  .انتخاب گردیدند



9 

 

بـراي  . یق، از پرسشنامه استفاده شده استو سنجش متغیرهاي تحق به منظور جمع آوري اطالعات مورد نظر

ــده    ــتاندار ش ــنامه اس ــازمانی از پرسش ــاي س ــابی درك سیاســت ه ــاچمر و کارلســون  15 ارزی ــوالی ک  1س

)1997()92/0α=( ایزنبـرگ و  درك حمایـت هـاي سـازمانی از پرسشـنامه اسـتاندار شـده        سنجشبراي  و

در نهایت بـراي  . می باشدسوال  هشتاین پرسشنامه داراي  که گردید استفاده) α= 90/0()1986( 2همکاران

ازمان، اتالف وقت و منابع سازمان، رفتارهاي مخرب اموال س بعد چهارو سنجش  رافیارزیابی رفتارهاي انح

 )α= 87/0)(2000(3گـرویس از پرسشـنامه اسـتاندار شـده     ینترنتـی ا يطفـره رو و پرخاشگري بین شخصی 

نفر از نمونه آماري  30منظور تعیین پایایی،  ضریب آلفاي کرونباخ از یک مطالعه مقدماتی بر به  .استفاده شد

  .محاسبه شد

. یدگرد تایید مدیریت ورزشیاز اساتید  نفر10توسط  ها در این پژوهش ی پرسشنامهایروایی صوري و محتو

انحراف معیـار   مانند میانگین وهاي آمار توصیفی هاي پژوهش از روشو تحلیل دادهبراي توصیف و تجزیه 

 lisrelهاي استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق بر اساس تحلیل معادالت ساختاري با نرم افزار تحلیل دادهو 

   .به عمل آمد

     ي پژوهشیافته ها

نقطه از  درصد زن، 4/29رصد نمونه ها مرد و د 6/70ویژگی توصیفی نمونه ها نشان داد که از نظر جنسیت، 

 نظـر سـابقه خـدمت   نقطـه  از  و) درصـد  8/25(سال 40تا  36رده سنی  باالترین فراوانی مربوط به  سننظر 

ـ  ینبـاالتر  از نظـر تحصـیالت  و ) درصد 7/23(سال 5تا  1 سابقه خدمتمربوط به  یفراوان ینباالتر  یفراوان

  .بوده است )درصد 3/44(مدرك تحصیلی کارشناسی مربوط به 

بزار مورد اندازه گیري شده از شروط اصلی و اساسی انجـام مـدل یـابی معـادالت     با توجه به اینکه بررسی ا

ساختاري محسوب می شود و یکی از روش هاي بسیار مستحکم براي بررسی ابزار، استفاده از تحلیل عاملی 

انجـام  پـس از   .)1393هومن، ( شدبنابراین در این تحقیق از تحلیل عاملی تأییدي استفاده  ،تأییدي می باشد

ـ   يکـه دارا  ییها یهپژوهش گو يها یراز متغ یکهر  يبرا ییديتأ یعامل یلتحل و  96/1کمتـر از   یمقـدار ت

                                                 
1 Kacmar and Carlson 
2Eisenberg et al 
3 Grevisse 
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بـرازش   یشبه منظـور افـزا   یقتحق ییبودند از مدل نها 3/0کمتر از  یبار عامل يکه دارا ییها یهگو ینهمچن

مورد استفاده قرار خواهند  یهت گوصور ینا یراز خطا کنار گذاشته خواهند شد در غ یريمدل و جلوگ یشترب

بـا   يمعادالت سـاختار  یابیبا استفاده از مدل  یقتحق یدر قالب مدل کل یقتحق يها یهگرفت و سپس فرض

  .قرار گرفتند یلو تحل یهمورد تجز Lisrelنرم افزار 

 یو مقدار ت 3/0باالتر از  یبا بار عامل يها یهگو ییديتأ یعامل یل، چون در تحل2و1جدول  یجبا توجه به نتا

 یـه و گو یسـازمان  یاستس یرمتغ يبرا سوم یهلذا گو، باشند یم ییدمورد تأ یطشرا داراي ±96/1در محدوده 

 ییاز مـدل نهـا   ینبنـابرا  .ذکر شده در باال بودند یطفاقد شرا یسازمان یتحما یرمتغ يبرا سومو  ي ششمها

  . شوند یکنار گذاشته م یقتحق

  تحلیل عاملی تأییدي براي گویه هاي متغیر رفتارهاي انحرافی نتایج: 1جدول 

  متغیر  شاخص  متغیر  شاخص

بار   tمقدار 

  عاملی

  رفتارهاي مخرب  بار عاملی  tمقدار   پرخاشگري بین شخصی

84/9  67/0  
وجدل با  در سازمان ما افراد اغلب به بحث

 .پردازند یکدیگر می
90/15  90/0  

به اموال طور عمدي  همکاران من اغلب به

 .کنند سازمان صدمه و خسارت وارد می

47/7  53/0  
وجدل  همکاران من در مورد مسائل کاري به بحث

  .پردازند با مدیران و سرپرستان می
63/18  98/0  

طور عمدي به اموال  همکاران من اغلب به

 کنند همدیگر خسارت وارد می

71/13  86/0  

برخورد رجوع پرخاشگرانه  همکاران من به ارباب

  56/0  44/8  کنند می

به مدارك و  يطور عمد همکاران من اغلب به

رجوع خسارت وارد  تجهیزات متعلق به ارباب

  کنند می

27/13  84/0  
در این سازمان استفاده از الفاظ نامناسب در 

  .برخورد با دیگران رایج است
45/14  85/0  

همکاران من اغلب به محصوالت و تولیدات 

 کنند می سازمان صدمه وارد

  اتالف وقت  -  -  طفره روي اینترنی  -  -

همکاران من از اینترنت سازمان جهت  خواندن   80/0  01/13

  .کنند ها استفاده می ها و وبالگ روزنامه

همکاران من وقت کاري را براي مسائل جزئی   73/0  55/11

 .کنند هدر می

هاي  سازمان ما از اینترنت براي دانلود فایل  86/0  27/14

  .کنند مختلف  استفاده می

در این سازمان افراد از منابع سازمانی جهت   78/0  73/12

  .کنند مصارف شخصی استفاده می

هاي شخصی خود را در  افراد سازمان ما ایمیل  81/0  17/13

  کنند وقت اداري چک می

هاي  همکاران من از تلفن سازمان براي تماس  77/0  56/12

  .کنند شخصی استفاده می
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در سازمان از اینترنت براي بازدید از سایت هاي   83/0  63/13

  .کنند کننده استفاده می سرگرم

در سازمان ما افراد از تجهیزات سازمانی نظیر   81/0  38/13

براي کارهاي شخصی ... دستگاه کپی، پرینت 

  .کنند استفاده می

افراد سازمان ما امور شخصی خود را در وقت   87/0  05/15  

  .دهند انجام میاداري 

کشی و طفره  وقت همکاران من اغلب درصدد  87/0  93/14

  .رفتن از انجام کار هستند

هاي غیرضروري  کاري همکاران من اضافه  77/0  36/12

  گیرند می

زمان صرف ناهار و چاي و  همکاران من مدت  72/0  32/11

  کنند استراحت  را طوالنی می

  

  

  تأییدي براي گویه هاي متغیرهاي حمایت سازمانی و سیاست سازمانینتایج تحلیل عاملی : 2جدول 

  متغیر  شاخص  متغیر  شاخص

  سیاست سازمانی  بار عاملی  tمقدار   حمایت سازمانی  بار عاملی  tمقدار 

06/11  72/0  
هاي مرا  ارزش سازمان من اغلب اهداف و

  .دهد مورد مالحظه قرار می
66/9  65/0  

پایین کشیدن افراد سازمان  من براي 

  .کنند دیگران و باال کشیدن خود تالش می

52/9  64/0  

سالمت فکري و  طورجدي به  سازمان من به

  65/0  77/9  .جسمی من اهمیت می دهد

هاي وجود دارند که  در این سازمان گروه

کس مانع  شوند و هیچ مانع اثربخشی می

  .شود نمی ها آن

  -13/0  -69/1  .نیستسازمان من اصالً نگران من   09/0  14/1
توانند  راحتی می در سازمان ما افراد به

   .نظرات انتقادي خود را بیان کنند

90/7  55/0  
اشتباهی  صورت غیرعمدي در مواردي که به

  .بخشد سازمان مرا می ،شوم مرتکب می
51/3-  26/0-  

گو  قربان در سازمان ما جایی براي افراد بله

   .وجود ندارد

05/12  76/0  
  .فکر و عقاید بنده مورداحترام استطرز 

12/10  65/0  
که خوشایند  يها گفتن چیز بعضی وقت

  .بهتر از گفتن حقایق است ،دیگران است

93/0  07/0  
 ،اگر در سازمان فرصت خوبی پیش بیاید

  کند ان فرصت را از من پنهان می سازمان
45/11  73/0  

در سازمان ما بهتر است خاموش بمانیم تا 

  .نقد سیستم بپردازیم اینکه به 

جلب نظر افراد بانفوذ در این سازمان می   73/0  40/11که مشکل خاصی براي من پیش  هنگامی  85/0  07/14
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روي حمایت و پشتیبانی  بر توان می، آید می

  .سازمان حساب باز کرد

تواند گزینه مناسبی براي بهبود اوضاع 

  .شغلی من باشد

96/13  84/0  

اي براي من  خاص و ویژهکه یک نیاز  هنگامی

همیشه سازمان براي کمک به  ،آید پیش می

  .من تمایل دارد
08/11  72/0  

چیز را بر  در سازمان ما بهتر است همه

زبان نیاوریم و قبل از حرف زدن به 

چراکه ممکن  ،پیامدهاي آن فکر کنیم

  .ها سازگار نباشد است با مزاج برخی

   

90/9  66/0  

حالت توازن و ثبات  ددر سازمان ما  نبای

 عنوان  اقدامی کرد که بهرا برهم زد و 

  .حساب آید قدام علیه ثبات سازمان به ا

33/9  63/0  

هاي مربوط به حقوق و  در سازمان ما رویه

دستمزد و همچنین ترفیع بر اساس زد و 

  .شده است  بندهاي سیاسی تدوین

17/5-  38/0-  
 ماورم که در سازمان آمی نمن به خاطر 

   .و بند ترفیع داشته باشد زد کسی با

32/10  68/0  
در سازمان ما چگونگی ترفیع و افزایش 

  .حقوق شفاف می باشد

58/5  40/0  

ام  کدام از ترفیعاتی  که من کسب کرده هیچ

هاي رسمی و از قبل  بر طبق رویه

کاري  شده نبوده و با اندکی سیاسی تعیین

  .همراه بوده است

78/7  54/0  

به هنگام ترفیع درجه و افزایش حقوق، 

قوانین و مقررات رسمی نقش مهمی ایفا 

  .می کنندن

56/9  64/0  

هاي پرداخت  در سازمان ما قوانین و رویه

شود که  طور شفاف بیان نمی  و ترفیع به

  .باشد معیار ترفیع چه چیزي می

  

، شاخص هاي نیکویی برازش براي تحلیل عاملی تأییدي مربـوط بـه هـر یـک از     3جدول با توجه به نتایج 

نشان از برازش مناسب و در حد متوسـط بـراي ایـن مـدل هـا      ) درون زا و برون زا( یقتحقمتغیرهاي پنهان 

پس از انجام تحلیل عاملی تأییدي که پیش نیاز اصلی مدل یابی معادالت سـاختاري  . )1393هومن، (داشت 
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در ادامه به آزمون فرضیه هاي تحقیق بر اساس مدل یابی معادالت سـاختاري   ،مامی مدل ها می باشدبراي ت

)SEM ( در دو حالت تخمین استاندارد) استفاده از نرم افزار  با )2شکل (و اعداد معناداري ) 1شکلLisrel 

  . پرداخته شد

  شاخص هاي نیکویی برازش مربوط به تحلیل عاملی تأییدي متغیرهاي تحقیق : 3جدول 

  شاخص برازش

  متغیر

PNFI IFI RFI CFI NFI NNFI RMR AGFI GFI χ2 

شاخص 

برازش 

تعدیل یافته 

 هنجار شده

شاخص 

برازش 

 افزایشی

شاخص 

برازش 

 نسبی

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

شاخص 

برازش 

هنجار 

 شده

شاخص 

برزاش 

هنجار 

 نشده

ریشه 

میانگین 

مربعات 

 باقیمانده

شاخص 

نیکویی 

برازش 

 اصالح شده

شاخص 

نیکویی 

 برازش

 خی دو

-  97/0  90/0  97/0  97/0  91/0  03/0  80/0  96/0  10/17  
رفتارهاي 

  مخرب

  اتالف وقت  76/161  -  -  05/0  92/0  93/0  94/0  90/0  94/0  67/0

  يپرخاشگر  63/34  92/0  -  -  -  90/0  91/0  -  91/0  -

-  98/0  94/0  98/0  98/0  95/0  02/0  87/0  98/0  07/10  
طفره روي 

  اینترنتی

73/0  92/0  88/0  92/0  90/0  90/0  -  80/0  -  90/224  
سیاست 

  سازمانی

60/0  91/0  83/0  91/0  90/0  84/0  -  -  90/0  39/87  
حمایت 

  سازمانی
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   مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد: 1شکل 
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  )tمقدار (مدل نهایی تحقیق در حالت معناداري :2شکل 

نشـان   ینشان داده شـده اسـت کـه همگـ     4در جدول   2و  1مربوط به شکل  برازش یکویین يشاخص ها

) مقتصـد  یقـی، مطلـق، تطب (شاخص ها در سه قسـمت   ینا. برازش مناسب مدل در حد خوب هستند هدهند

 يدو به درجه آزاد یشاخص ها شاخص خ یناز ا یکیبرازش مطلق که  يشاخص ها. نشان داده شده است

اسـت کـه    RMSEAیگرشاخص د. باشد یشاخص م ینا ينسبت برا ینبهتر 3 ات 1 ینباشد که مقدار ب یم

 یقیبرازش تطب ينشان دهنده برازش متوسط مدل است؛ اما قسمت دوم شاخص ها 1/0تا  05/0 ینب یرمقاد

بـه شـمار   مدل  ییدتأ یرامونپ یرشاخص تفس یناست که مناسب تر CFIشاخص ها  یناز ا یکیباشد که  یم

بـرازش   يشـاخص هـا   یگـر د. برازش خوب مدل اسـت  هآن نشان دهند يبرا 90/0 يکه مقدار باال می آید

نشان از برازش خوب مـدل اسـت کـه     0/ 90 يباال یرهستند که مقاد RFIو  NFI ،NNFI ،IFIمدل  یقیتطب

کننده بـرازش   ییناما شاخص تع .کنند یم ییدهستند و برازش مدل را تأ 90/0باالتر  3در جدول  یرمقاد ینا
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برازش  یابیرا در ارز یمدل تجرببرآورد شده  يتعداد پارامترها یچیدگیپ یزاناست که م PNFIمقتصد مدل 

  ).1393هومن، (باشد  یم 60/0باالتر از  یرشاخص مقاد ینا یرشدامنه پذ. یدنما یمدل لحاظ م یکل

  شاخص هاي نیکویی برازش مربوط به مدل تحقیق :4جدول 

  نتیجه  مالك  مشاهده شدهمقادیر  شاخص هاي برازش

  برازش مطلق

 تایید  عدم معنی داري  χ2  36/2094 خی دو

  تایید  3کمتر از   Df/2χ 86/2  خی دو هنجار شده

  تایید  1/0کمتر از   RMSEA 09/0  ریشه میانگین مربعات مجذورات

  

  برازش تطبیقی

 تایید 90/0بیش از   CFI  93/0  شاخص برازش تطبیقی بنتلر

 تایید 90/0بیش از   NFI 90/0  شاخص برازش هنجار شده

 تایید 90/0بیش از   NNFI 93/0  شاخص برازش هنجار نشده

 تایید 90/0بیش از   IFI  93/0  شاخص برازندگی فزاینده

 تایید 90/0بیش از   RFI 90/0  شاخص برازش نسبی

  تایید  60/0بیش از   PNFI 84/0  شاخص برازش تعدیل یافته هنجار شده  برازش مقتصد

با توجه به این که فرضیه هایی که  .نتایج نهایی تحقیق را براي همه فرضیه هاي پژوهش نشان داد 5،جدول 

قرار نگیرد نشان دهنده عدم تأیید فرضیه می باشد و در غیـر ایـن     -96/1و + 96/1آن ها بین اعداد  tمقدار 

داشـتند   96/1لذا فرضیه هاي اول تا چهارم به دلیل اینکه مقدار تی باالتر از  ،؟صورت فرضیه تأیید می شود

ابراین فرضیه اول تحقیق نشان داد که ادراك از سیاست سازمانی با ضـریب مسـیر   بن. مورد تأیید قرار گرفتند

فرضیه دوم تحقیق نشـان داد  . بر رفتار هاي مخرب اموال سازمان اثر مستقیم، مثبت و معنی داري دارد 52/0

ثبت و بر اتالف وقت و منابع سازمان اثر مستقیم، م 80/0که ادراك از سیاست هاي سازمانی با ضریب مسیر 

بـر   73/0فرضیه سوم تحقیق نشان داد که ادراك از سیاست هاي سازمانی با ضریب مسـیر  . معنی داري دارد

فرضیه چهارم تحقیق نشـان داد کـه ادراك از   . پرخاشگري بین شخصی اثر مستقیم، مثبت و معنی داري دارد

امـا  . م، مثبـت و معنـاداري دارد  بر طفره روي اینترنتی اثر مستقی 80/0سیاست هاي سازمانی با ضریب مسیر 

لـذا حمایـت    .بود مورد تأیید قـرار نگرفتنـد   96/1فرضیه هاي پنجم تا هشتم به دلیل اینکه مقدارتی کمتر از 

سازمانی درك شده بر رفتارهاي مخرب اموال سازمان، اتالف وقت و منابع سازمان، پرخاشگري بین شخصی 

  .و طفره روي اینترنتی اثر معناداري ندارد
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  نتایج نهایی مدل یابی معادالت ساختاري :5جدول 

  نتیجه  مقدار تی  اثر مستقیم  مسیر  ساختاري  ردیف

  تایید  19/7  52/0  اثر مستقیم ادراك از سیاست سازمانی بر رفتار هاي مخرب اموال سازمان  1

  تایید  57/9  80/0  اثر مستقیم ادراك از سیاست هاي سازمانی بر اتالف وقت و منابع سازمان  2

  تایید  96/8  73/0  اثر مستقیم ادارك از سیاست هاي سازمانی بر پرخاشگري بین شخصی  3

  تایید  43/10  80/0  اثر مستقیم ادارك از سیاست هاي سازمانی بر طفره روي اینترنتی  4

  عدم تأیید  44/0  03/0  اثر مستقیم حمایت سازمانی درك شده بر رفتارهاي مخرب اموال سازمان  5

 عدم تأیید  32/0  -02/0  مستقیم حمایت سازمانی درك شده بر اتالف وقت و منابع سازماناثر   6

 عدم تأیید  53/0  03/0  اثر مستقیم حمایت سازمانی درك شده بر پرخاشگري بین شخصی  7

 عدم تأیید  77/0  04/0  اثر مستقیم حمایت سازمانی درك شده بر طفره روي اینترنتی  8

  گیريبحث و نتیجه

رفتارهـاي انحرافـی    اثرگذاري ادراك سیاست سازمانی و حمایت سازمانی بـر   شناخت تحقیق با هدفاین 

  .کارکنان در سازمانی هاي ورزشی غرب کشور انجام شده است

. ادراك از سیاست سازمانی بر رفتار هاي مخرب اموال سـازمان در بـین کارکنـان تـاثیر دارد     ،بر اساس نتایج

و ابراهیمـی و  ) 2017( 2و کلـرك و ایمـانول  ) 2014( 1یافته هـاي ناصـردین و همکـاران   آن، نتایج همسو با 

هاي سازمانی  درك سیاستنشان دادند ) 1391(که ابراهیمی و مشبکی  به طوري ؛می باشد) 1391(مشبکی 

اسـت  کـه سی  دریافتند) 2015(بر رفتار هاي مخرب اموال سازمان دارد و یا ناصردین و همکاران  تأثیر مثبتی

. سازمانی و عدالت سازمانی از طریق نقش واسطه اي استرس رفتارهاي انحرافی را تحت تاثیر قرار می دهند

دراین راستا می توان بیان نمود که محیط سیاسی از طریق فعالیت هاي اعضاي سازمان ایجاد مـی شـود و از   

که سازمان ها به صـورت  چرا ،دهدعملیات و رفتارهاي انحرافی را تحت تاثیر قرار می  ،طریق خط مشی ها

 ببامروزه ادراکات، سـ  .رسمی رفتارهاي سیاسی را تصویب نکرده اند و اکثرا این رفتارها را انکار می کنند

 و ادراکـات، انتظـارات   و ویژگـی هـا،    مـوارد  ایـن  بـه  توجـه  با. می شوند رفتار مبناي ها نگرش و نگرش

                                                 
١.Nasurdin  
٢. Clercq and Imanol  
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 در نتیجـۀ  کـه  کنند ایجاد سازمان و کار سوي به منفی هاي نگرش احساسات شخصی و سازمانی می توانند

لذا هرگاه کارمندي در ادارات ورزش و جوانـان  ). 2014الپکن،  و یلدیز(است  آن رفتار و عینی بیرونی عامل

این نگرش پیامدهاي منفی براي سـازمان در پـی خواهـد داشـت و بـا       ،خود را یک سازمان سیاسی بپندارد

تدوین قوانین و رویه هاي سازمان و اجراي سیاست ها و خـط مشـی هـاي مربـوط بـه افـزایش حقـوق و        

. دستمزد و همچنین ترفیع و افزایش ترفیع براي کارکنان از رفتار هاي مخـرب امـوال سـازمان کـاهش دهـد     

 خود سازمان و شغل به نگرش مثبتی نسبت پندارند، می تر سیاسی را فضا که نانیکارک رسد می نظر به چنین

 بدین .شوند متمرکز هاي شغلی و رفتارهاي فردي خود مسؤولیت و وظایف بر کمتر نتیجه در .باشند نداشته

هـر  بنـابراین  . رفتارهاي انحرافی چون رفتارهاي مخرب اموال سازمان را تحت تاثیر قـرار مـی دهـد    ،ترتیب

بـه همـان میـزان نیـز سـطح       ،اندازه کارکنان احساس نمایند که در محیط هاي کاري سیاسـت حـاکم باشـد   

    رفتارهاي انحرافی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ یعنی حـاکم شـدن مولفـه هـاي ادراك از سیاسـت در سـازمان       

ساختار سیاست سازمان یـا در   در نتیجه باید در. می تواند زمینه را براي بروز رفتارهاي انحرافی پررنگ کند

فرهنگ سازمان تغییراتی را ایجاد نمود تا از بروز چنین رفتارهایی که سبب تخریب اموال سازمان می شـود،  

موزشـی و دوره هـاي توانمنـد سـازي رفتـار      آاز این رو می توان با برگزاري کارگـاه هـاي    .دکرجلوگیري 

   .وگیري نمودشهروندي سازمانی از بروز رفتارهاي انحرافی جل

این . نتایج نشان داد ادراك از سیاست هاي سازمانی بر اتالف وقت و منابع سازمان در بین کارکنان تاثیر دارد

ابراهیمـی و  . مـی باشـد  ) 1391(و ابراهیمی و مشـبکی   )1997(اسکارلیکی و فولجر  نتایجهمسو با  یافته ها

بر اتالف وقت و منـابع سـازمان دارد و    تأثیر مثبتیهاي سازمانی  درك سیاستنشان دادند ) 1391(مشبکی 

نقـش مهمـی در بـروز رفتارهـاي      ،معتقدند کـه درك انصـاف در سـازمان   هم ) 1997(اسکارلیکی و فولجر 

اتالف وقت یا فرار از کار و اتالف منابع سازمانی ممکن است به عنوان هر رفتـاري بـا   . انحرافی ایفا می کند

قصد سرباز زدن، انکار کردن و فراموشکاري در انجام وظایف و مسئولیت هاي مربوط به شغل تعریف شود 

روشی است که کارکنان براي نفوذ بر  ،سیاست سازمانی .رح استکه به عنوان یک جنبه از رفتار انحرافی مط

گیرند که همین امر سبب بروز اتالف وقت و یا  دیگران به منظور حداکثر کردن نفع شخصی خود به کار می

همچنین در این راستا وجود افراد و گروه ها و منابع مختلـف  . کم کاري و عدم تعهد شغلی در سازمان شود



19 

 

می شود که بر سر دستیابی به منابع کمیاب سازمانی، اختالف و تعارض و تضاد به وجـود   در سازمان سبب

و در میـان کارکنـان شـکل بگیـرد و ادراکـات کارکنـان از        سـازمان هـا  می آیـد و رفتـار سیاسـی در درون    

و رفتارسیاسی و سیاست سازمانی می توانـد تـاثیر مسـتقیمی در بـروز رفتارهـاي انحرافـی در اداره ورزش       

 سازمان عملکرد به سازمان در سیاسی باالي رفتارهاي سطوح ،از محققان گروهی نظر به. جوانان داشته باشد

      تعبیـر  سـازمان  مدیریت یا رهبري با مشکل وجود عنوان شاخصی از به که صورت این به زند؛ می لطمه

 را مدیریت و کارکنان میان اعتمادي رابطه بی ،زند سازمان لطمه می اعضاي میان اجتماعی روابط به، شود می

       مسـدود  را ارتباطی هاي کانال ،کند می آسیب وارد سازمان در پیوندهاي اجتماعی به ،بخشد می شدت

 شهروندي رفتارهاي و شغلی شرایط کمینه و وظایف شرح از فرارفتن به شود گرایش می موجب و سازد می

 .یابـد  کـاهش  شدت به چنین سازمانی عملکرد است ممکن نتیجه، در و نخورد چشم به در سازمان سازمانی

رفتارهاي انحرافی در سازمان چون اتالف وقت و منـابع سـازمان کـاهش یابـد و      ،به تبع آن )2003ویگودا،(

و یا اینکه از مسئولیت خود سرباز زنـد و تحـت    یردسبب می شود فرد در سازمان وظایف خود را نادیده گ

سازمان یک سیستم . سیاست یک واقعیت زندگی است سازمان هادر . ازمانی قرار گیردتاثیر سیاست هاي س

تواننـد مقـدار زیـادي از وقـت ارزشـمند       اگر ترفندهاي سیاسی مورد توجه قرار نگیرنـد، مـی  . سیاسی است

سـرانجام  هاي سازمانی را متزلزل نمایند، نیروهاي انسانی را منحـرف کننـد و   سازمان را به هدر دهند، هدف

پیشـنهاد مـی گـردد بـا      ،از ایـن رو  .موجب از دست رفتن عده زیادي از کارکنان ارزشـمند سـازمان شـوند   

منجـر بـه    خـود کـه  شـود  ورده آشناسایی عوامل انگیزاننده فردي و شغلی موجبات تعهد شغلی افراد فراهم 

  .ن اتالف منابع سازمانی گرددآکاهش فرار از مسئولیت و به دنبال 

ایـن  . ادارك از سیاست هاي سازمانی بر پرخاشگري بین شخصی در بین کارکنان تـاثیر دارد  ،نتایج بر اساس

ابراهیمـی و  . مـی باشـد  ) 1391(و ابراهیمی و مشبکی ) 2003(نتایج همسو با یافته هاي ویگودا و همکاران 

. خصـی دارد بـر پرخاشـگري بـین ش    هاي سازمانی تـأثیر مثبتـی   درك سیاستنشان دادند ) 1391(مشبکی 

 عصبانیت اعتراض و مخالفت، بیان براي فرد هیجانی و فیزیکی احساسات ابراز :از عبارت است ،پرخاشگري

  در ایـن راسـتا   . شـود  می انجام آنها به صدمه زدن قصد به که سرپرستان یا مشتریان همکاران، نسبت به خود

و می توان از رفتارهایی چون حالت کج خلقی و اعتراض همکاران به روش خصمانه، تهدید کردن فیزیکـی  
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در پژوهش خود نشان دادند ادراك سیاست هاي سـازمانی بـر روي   ) 2003(ویگودا و همکاران . کرد یاد... 

ود کـه سـطوح بـاالي ادراك    در تبین نتایج می توان بیـان نمـ  . طرز فکر و رفتارهاي کارکنان تاثیر مثبتی دارد

سیاست سازمانی نشان دهنده محیط کاري تهدید آمیز می باشد که در آن کارکنان براي کسـب موفقیـت بـه    

رفتارهاي غیررسمی متوسل می شوند و در مورد اینکه آیا سـخت کـارکردن پیامـدهاي مطلـوبی بـه همـراه       

ل وجود این عدم اطمینان ها و ابهامات، کارکنـان  بنابراین به دلی. خواهد داشت یا نه عدم اطمینان وجود دارد

به رفتارهاي انحرافی چون پرخاشگري بین شخصی مبادرت می ورزند تا نفع شخصی خود را تامین کنند و 

 سازمانی سیاست. عدم اطمینان سازمانی و پیامدهاي منفی حاصل از ادراك سیاست سازمانی را کاهش دهند

کنـد و برداشـت از    مـی  را محـدود  شخصـی  اهـداف  به براي رسیدن خود توانایی به فرد اعتقاد ،شده ادراك

 سازمان است لذا ضروري. سیاست سازمانی رفتارهاي انحرافی چون پرخاشگري را تحت تاثیر قرار می دهد

 به مربوط قوي شواهد به توجه با. می شوند ادراکاتی چنین آمدن وجود به موجب که توجه کنند عواملی به ها

عـواملی   بـه  باید ها سازمان ها، آن و مدیران افراد براي متنوع منفی پیامدهاي با سازمانی از سیاست اشتبرد

پیشنهاد می گـردد بـا برقـراري     سازمان هابه مدیران ، از این رو. می انجامند ادراکاتی چنین به که کنند توجه

  .سیاست برابري سازمانی، موجبات تبعیض و تعارضات سازمانی را کاهش دهند

نتـایج  ایـن  . نتایج نشان داد ادارك از سیاست هاي سازمانی بر طفره روي اینترنتی در بین کارکنان تـاثیر دارد 

) 1391(ابراهیمـی و مشـبکی   . اشـد می ب) 1391(و ابراهیمی و مشبکی ) 2000(همسو با یافته هاي گرویس 

نیـز در  ) 2000(گـرویس  . بـر طفـره روي اینترنتـی دارد    هاي سازمانی تأثیر مثبتی درك سیاستنشان دادند 

درایـن  . پژوهش خود یکی از عامل هاي مرتبط با رفتارهاي انحرافی را نگرش و ادراك کارکنان بیـان نمـود  

 ،رفتارهاي انحراف از تولیـد بـه حسـاب مـی آیـد      ومان که جزراستا یکی از انواع رفتارهاي انحرافی در ساز

طفره روي اینترنتی را می توان سو استفاده از اینترنت سـازمان بـراي انجـام امـور     . طفره روي اینترنتی است

بـه   و هاي شخصی ایمیل چک کردن سرگرمی، و بازي خبري، سایت هاي مطالب شخصی همچون خواندن

ادراك سیاست سازمانی به طور واقعی با ادراك انجام دهندگان کار مـرتبط   .کرد تعریف وب گردي طورکلی

 که ي سازمانیسیاست ها ادراك. لذا نماینگر بهتري براي نگرش ها و تمایالت رفتاري کارکنان است .است

 را سازمانی يسیاست ها از کارکنان ادراك و پرداخته می شود سازمانی سیاست ذهنی و ادراکی جنبه بر بیشتر
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داري بر رفتارهاي انحرافی  معنی و مثبت تأثیر می گیرد، درنظر بودن سازمان سیاسی میزان اندازه گیري براي

 سـازمانی  يسیاست هـا  اداراك که است مؤید این نتایج کلی به طور بنابراین. مانند طفره روي اینترنتی دارد

 بیشتر کارکنان اندازه هر یعنی ؛می دهد قرارتحت تاثیر  را در سازمان طفره روي اینترنتی آنها کارکنان توسط

نیـز طفـره روي اینترنتـی در     اندازه همان به ،است موثرتر کارشان در سازمانی سیاست هاي که کنند احساس

سیاست سازمانی ادراك شده به نتایج نامطلوب منجر می شود و به توسعه . بین کارکنان تحت تاثیر قرار گیرد

افراد از انگیزه سازمان در برابر محافظت از ایمنی روانـی و رفتارهـاي آنـان مـی     تردید و واکنش هاي منفی 

و از شـاخص هـاي موجـود در     نـد انجامد که این سبب می شود کارکنان نسبت به سازمان بی تفـاوت گرد 

از  .سازمان چون اینترنت و فاکتورهاي مرتبط در این زمینه براي انجام کارهاي شخصی خود استفاده نماینـد 

مسئوالن و کارمندان سازمانی، زمینه بروز  یانپیشنهاد می گردد با برگزاري جلسات پرسش و پاسخ م ،ین روا

هرگونه سوءتفاهم و تعارضات شخصی و شغلی را کاهش داد که درنهایت  استفاده بهینه از منابع سازمانی را 

  .دارددرپی 

سیاست سازمانی بـر روي رفتارهـاي انحرافـی مـی     با توجه به نتایج به دست آمده در زمینه تاثیرات مستقیم 

که به طور کلی ادراك سیاست سازمانی اغلب با پیامدهاي منفی از قبیل کاهش رضـایت شـغلی،    گفتتوان 

فـانی و  (اسـت کاهش عملکرد شغلی و رفتارشهروندي و اثربخشی سـازمانی و میـزان بـاالتر غیبـت همـراه      

؛ بـه طـوري کـه    اسـت  سیاسـی  اقدامات ،هر مدیر در سازمان اصلی ویژه کار همچنین یک). 1393همکاران،

  لوتانز(می کنند ایفا را نقش اصلی اجتماعی و سیاسی مهارت هاي سازمان ها در که دنمی ده نشانمطالعات 

نحوه ارتقا و ترفیع باید مدیران اداره ورزش  ،کاهش درك سیاست سازمان براي پس).  2008، 1همکارانش و

میزان پرداخت حقوق و پاداش را به صورت شفاف و مشخص در اختیار کارکنـان قـرار    کارکنان و همچنین

 دهـد و شرایط و محیطی را در اداره به وجود آورند که میزان سـکوت سـازمانی را کـاهش     ،همچنین. دنده

مدیران و کارکنان باید به این . ترس و واهمه اي بیان کنند چکارکنان بتوانند نظرات و عقاید خود را بدون هی

ایـن نگـرش پیامـدهاي     ،نکته توجه نمایند که هر گاه کارمندي سازمان خود را یک سازمان  سیاسی بپندارد

با توجه به تاثیرگذاري بر روي رفتارهاي انحرافی بایـد قـوانین و   . منفی براي سازمان به دنبال خواهد داشت

                                                 
١Luthans  
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کارکنان نشـان   هو خط مشی ها و اصول و قواعد کاري را ب ازمان را به طورت دقیق مطرح نمایندمقرارات س

خگویی در سازمان و بین مدیران و کارکنـان، برطـرف کـردن تعارضـات موجـود در      سایجاد فضاي پا. دهند

  .باشدسازمان و ایجاد رفتارهاي عادالنه و منصفانه می تواند از پیشنهادهاي الزم در این راستا 

نتایج به دست آمده اثر مستقیم حمایت سازمانی درك شده بر رفتارهاي مخرب اموال سازمان  ،از سوي دیگر

مـی باشـد کـه بیـان     ) 1391(نتایج تا حدودي همسو با یافته علیجانپور کاسـگري  این . را تایید نکرده است

ه ورزش و جوانـان مازنـدران رابطـه    بین حمایت سازمانی ادراك شده با تعهد سازمانی کارکنـان ادار  ندنمود

حمایـت   دادنـد در تحقیـق خـود نشـان    ) 1391(در حالی که ابراهیمی و مشـبکی   -معنی داري وجود ندارد

دراین راستا حمایـت سـازمانی درك   . سازمانی درك شده تاثیر منفی بر رفتارهاي مخرب، اموال سازمان دارد

مند ایجاد کرده و این احساس که سازمان براي سـالمت  شده که احساس مثبت ناشی از توجه سازمان به کار

بـه طـور   . فرد نگران است را در فرد تقویت می کند، مانع بروز رفتارهاي انحرافی در بین کارکنان می شـود 

میـزان اسـترس و   می بخشد، عملکرد و بهره وري کارکنان در سازمان را بهبود  ،کلی درك حمایت سازمانی

کارکنان به جاي در این صورت،  غیر در  -د و از ترك کار جلوگیري می نمایدپرخاشگري را کاهش می ده

دستیابی به اهداف سازمان ممکن است برخی از انحرافات همچون رفتارهاي مخـرب امـوال سـازمان بـروز     

تحقیقات انجام شده در زمینه درك حمایت سازمانی نشان از رابطه مستقیم بـر روي شـاخص    بیشتر .نمایند

این رابطه و اثرگذاري بر اسـاس تئـوري    که داردت و تاثیر منفی بر روي رفتارهاي انحرافی و منفی هاي مثب

زیرا این تئوري شرایطی را شرح می دهد که افراد تحت آن در مقابـل کسـانی    ،مبادله اجتماعی منطقی است

علیجـانپور  ( نـد یآکه به آنها سود رسانده انـد احسـاس دیـن مـی کننـد و در صـدد عمـل متقابـل بـر مـی           

رفتارهاي مخرب اموال سازمانی را می توان در متغیرهاي سه سطح فـرد،    بسیاري از علل). 1391کاسگري،

ممکن علل بسـیاري از ایـن رفتارهـا در سـطح فـردي و در موضـوع       . گروه و سازمان بررسی و توجیه کرد

ه می توانند بـراي توجیـه ایـن    هایی هستند ک هاي انگیزش از جمله تئوري تئوري. انگیزش کارکنان دانست

ي سـازمان هـا  دو رفتـار شـایع در    ،لوسی و زیر آب زنـی پچا ،براي مثال. وضعیت و حل آن استفاده گردند

. از سـوي مـدیران دانسـت    این رفتارهـا  تقویت مثبتباید در دولتی ایران هستند که شاید علل ایجاد آنها را 

می توانـد روش خـوبی بـراي    اما رهاي مخرب می باشد، اگرچه تئوري تقویت خود علل بروز این نوع رفتا
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هـاي دیگـر تئـوري تقویـت مثـل       الزم اسـت از تکنیـک   ،مدیر به جاي تقویت. به شمار آیددرمان آنها نیز 

یا حتی به شکل شدیدتر از تنبیه براي از بین بردن چنین رفتارهـایی  ) اجتناب(خاموش سازي یا تقویت منفی

ها براي برخورد بـا هـر نـوع رفتـار      ئوري تقویت به عنوان یکی از رایج ترین روشبنابراین ت. استفاده نماید

هاي رهبري نیز می توانند در این زمینـه نقـش خـوبی را     تئوري. نامطلوب می تواند مورد استفاده قرار گیرد

در برخـورد   تئوري بلوغ و عدم بلوغ می تواند راه کار مناسبی را براي سبک مدیریت ،براي مثال. ایفا نمایند

 -اقدام بـه چنـین رفتارهـاي نـامطلوبی    کارکنانی که از بلوغ باالیی برخوردار نیستند و . با کارکنان نشان دهد

نمایند و این عمل آنها می تواند به بهره وري سازمان صدمه بزند بهتر  در سازمان می -غیبت و تاخیر عمدي

بـه هـر   . اتوکراتیک یا استبدادي استفاده گرددیعنی سبک  S1 هاي رهبري خشن تر مثل سبک است از سبک

این نتیجه این بوده باشـد کـه    بروز شاید یکی از دالیل. حال باید علل بروز چنین رفتارهایی را تشخیص داد

ممکن است این انتظار را داشته باشند که دربرابر  یاکارکنان حمایت سازمانی ادراك شده پایینی داشته باشند 

  .پاداش هاي بیشتري روبرو شوند با ،راي رسیدن به اهداف سازمانیتالش بیشتر آنها ب

حمایت سازمانی درك شده بر اتالف وقت و منابع سازمان کارکنان تاثیر مستقیمی ندارد کـه   ،بر اساس نتایج

حمایت سـازمانی درك   ندمی باشد که در تحقیق خود نشان داد) 1391(ناهمسو با یافته ابراهیمی و مشبکی 

نشان دادند هم ) 2013(فراست و زیادینی . یر منفی بر روي اتالف وقت و اتالف منابع سازمانی داردشده تاث

. که افزایش درك حمایت سازمانی عملکرد کارکنان و تمایل براي باقی ماندن در سازمان را بهبود می بخشد

بـه  . خوردي را کاهش دهدهمچنین نشان دادند که این نوع حمایت ها فشارکاري و رفتارهاي انحرافی و باز

ی توان بیان نمود که کارشناسان و کارکنان در یک سـازمان و یـا   م طور کلی براساس تئوري مبادله اجتماعی،

اداره ممکن است رفتار هاي انحرافی کاري همچون اتالف وقت و از بین بردن منابع سازمان کارکنـان را بـه   

نجام ندهند تـا تعـادل یـا برابـري تبـادل اجتمـاعی را بـا        دلیل دریافت پاداش و حمایت از سرپرستان خود ا

بنابراین کیفیت روابط تبادلی، کارشناسان را از طریق افـزایش احسـاس تعلـق،    . سرپرست خود حفظ نمایند

بـه  . نمایـد  تمایل به جبران متقابل و اعتماد، به انجام رفتارهاي مثبت و کاهش رفتارهاي انحرافی ترغیب مـی 

مدیران زمانبندي و ساعات کاري را با ترجیحات کارکنـان هماهنـگ مـی کننـد، کارکنـان       وقتی ،عنوان مثال

انجـام   -مانند آموزش استقالل -اقداماتییا زمانی که سازمان  ي به بقا در سازمان نشان می دهندتمایل بیشتر
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کند و زمانی احساس می کند که سازمان از او حمایت می  ويکارمند است،  ی ازقدردانمی دهد که نشانگر 

رفتاري که به سازمان کمک می کند، انجام دهـد و از  تا تالش خواهد کرد  چنین حسی به او دست دهد،که 

از بین بردن منابع سازمانی و اتـالف   ايهر گونه حمایت در این زمینه بر ازرفتارهاي انحرافی خود بکاهد یا 

  .وقت در بین کارکنان که بر بهره وري و اثربخشی سازمانی اثرگذار است، جلوگیري می کند

حمایت سازمانی درك شـده بـر پرخاشـگري بـین شخصـی کارکنـان تـاثیر         ،همچنین مطابق با تحلیل نتایج

حمایـت   نـد مـی باشـد کـه نشـان داد    ) 1391(ی نتایج همسو با یافته ابراهیمی و مشـبک  این .مستقیمی ندارد

نیـز در  ) 1997( 1اسکارلیکی و فولجر. سازمانی درك شده تاثیر مستقیمی بر روي پرخاشگري کارکنان ندارد

به . تحقیق خود معتقدند ادارك حمایت چون انصاف در سازمان نقش مهمی در بروز رفتارهاي انحرافی دارد

ز اثرات مثبت و معنی دار حمایت سازمانی درك شـده در سـازمان بـر    طور کلی تحقیقات انجام شده نشان ا

بنـابراین بـا   ). 1391؛ علیجانپور کاسگري،1391ابراهیمی و مشبکی،(روي متغیرهاي رفتاري و سازمانی دارد 

افزایش حمایت سازمانی ادراك شده توسط کارکنان موجب شکل گیري باورهاي مثبت نسبت به شغل و در 

همچنین در صورتی که سرپرسـتان از کارکنـان   . شغل و یا کناره گیري از سازمان می شود نتیجه کاهش ترك

خود حمایت الزم را در زمان مقتضی به عمل آورند و در آن هـا اعتمـاد بـه خـود را پدیـد آورنـد، در ایـن        

نند و صورت از طریق همانندسازي، کارکنان نیز احساس مورد حمایت بودن از طرف سازمان را تجربه می ک

سبب می شود که کارکنان سازمانی استرس کمتري را در خود داشته باشـند و بـه تبـع آن پرخاشـگري بـین      

یري با توجه به اینکه حمایت سازمانی ادراك شده نتوانسته اسـت تـاث  . نشان دهندشخصی کمتري را از خود 

ی بر روي پرخاشـگري  عوامل و شاخص هاي غیر از حمایت سازمانبر روي پرخاشگري گذاشته باشد، پس 

  .اشاره کردمی توان  عوامل فردي و روانشناسی آن میان به از  اثر گذار باشد که 

نتایج غیرهمسو با یافته این . در نهایت حمایت سازمانی درك شده بر طفره روي اینترنتی کارکنان تاثیر ندارد

سازمانی درك شده تاثیر منفی بـر  می باشد که در تحقیق خود نشان داد حمایت ) 1391(ابراهیمی و مشبکی 

 و ؛ سـلیک 2،2012مـاري  و کریشـنان : ، تحقیقـات مختلفـی چـون   همچنـین . روي طفره روي اینترنتـی دارد 

                                                 
١Skarlicki and folger  
٢Krishnan and Mary  
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نشان داد که حمایت سازمانی ادراك شـده اسـترس شـغلی و     2،2012و وردکا منصور ؛ یاهیا،1،2012فیندیک

به طور کلی طفـره روي اینترنتـی یکـی از مظـاهر رفتارهـاي      . رفتارهاي انحرافی را تحت تاثیر قرار می دهد

انحرافی در سازمان است که در ردیف رفتارهایی چون غیبت، عدم صداقت، دزدي، تخاصـم و درگیـري در   

ین این نتیجه را می توان بدین گونه بیان نمود که حمایت سازمانی ادراك شده بـا  تب. محل کار قرار می گیرد

افرادي که در سطح باالیی از ایدئولوژي مبادلـه اي هسـتند بایـد در برابـر     . ایدئولوژي مبادله اي ارتباط دارد

افـراد بـا   لذا حمایت سازمانی ادراك شده در . چیزي به دست آورند دهند،خرج می به که  یتالش و کوشش

در صورتی که حمایت سازمانی ادراك شده در افرادي که ایدئولوژي مبادلـه  . این ایدئولوژي بسیار مهم است

) 1390عریضـی و گـل پـرور،   (اي در آنها ضعیف است تاثیر ندارد و یا اگر داشته باشد بسیار جزئـی اسـت   

حمایت سازمان معتقد مـی شـوند کـه     هنگامی که ادراك حمایت سازمانی فراگیر است کارمندان با اعتماد به

 .اعمال خوب پاداش خواهد داشت و این امر منجر به تداوم رفتارهاي مثبت و پیامدهاي مثبت خواهـد شـد  

  .بر رفتارهاي انحرافی چون طفره روي اینترنتی تاثیري ندارد ،چنانچه این عوامل عکس گردد

درك شـده بـر روي رفتارهـاي انحرافـی تـاثیر      به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده حمایت سـازمانی  

نشـان از تـاثیر مثبـت حمایـت سـازمانی درك شـده بـر روي        در این باره، تحقیقات  بیشتر. مستقیمی ندارد

علل ناهمسویی و مغایرت و تبیین این نتایج را مـی تـوان اینگونـه    . متغیرهاي سازمانی و فردي کارکنان دارد

ی تحت تاثیر سن، جنس و جنسیت و گـرایش هـاي قـومی و نـژادي و     بیان نمود که ادراك حمایت سازمان

عوامل درونی که موجب رفتارهاي انحرافی می شوند می تواند شامل . قرار دارد...... جغرافیایی و فرهنگی و

در نتیجه ممکن اسـت از اثـر بقیـه عوامـل در شـکل گیـري       . تجربه، نگرش ها و انگیزش و شخصیت باشد

در متغیرهاي فردي  می شودرفتارهاي سازمانی را   و یا بسیاري از علل وثرتر بوده استرفتارهاي انحرافی م

به طور کلی طبق این تئوري هاي تشریح شده در زمنیه . و سازمانی و محیطی و گروهی بررسی و توجیه کرد

 یم حمایـت هـاي سـازمانی   یحمایت سازمانی درك شده و یافته هاي پژوهش حاضر منطقی است کـه بگـو  

کاهش رفتارهاي انحرافی در کارکنان سازمان هاي ورزشی می شـود، حـال اینکـه در ایـن پـژوهش       وجبم

عالوه بر نکات فـوق   را شده یادتحقیقات  بیشترعدم همسویی این تحقیق با  .چنین نتیجه اي به دست نیامد

                                                 
١Celik,  and Findik  
٢Yahya,  Mansor, and  Warokka  
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بسـیاري از مسـائل دیگـر بیـان     می توان به دلیل جامعه آماري متفاوت، ابزار اندازه گیري، ساختار سازمان و 

یا اینکه میزان حمایت سازمانی از کارکنان در سازمان هاي ورزشی در حد مطلـوبی نبـوده اسـت کـه      نمود 

       سـازمانی  حمایـت  چـه  بیـان نمـود اگـر    )2005(دراین راستا پاك . بتواند رفتارهاي انحرافی را کاهش دهد

 اساسی موارد هنوزاما  است، فردي اي مسئله اغلب حمایت ادراك و شود ظاهر مختلف اشکال در تواند می

  . است مانده باقی کارکنان مطلوب رفتارهاي ترویج و پرورش در

 و یکپـارچگی  در هـایی  نقـص  هنـوز  صـنعتی،  و سـازمانی  شناسـان  روان مستمر و گسترده تحقیقات برغم

لذا بررسی جـامع دربـاره    .دارد وجود ورزشی مدیریت تحقیقات مسیر با سازمانی حمایت تئوري هماهنگی

  . علل، آثار و راه حل ها براي رفتارهاي مثبت و منفی و انحرافی و حمایت سازمانی ضروري است

پیشنهاد می شود که مدیران سازمان هاي ورزشی در شـرایط مختلـف و همـه رده هـاي سـازمانی       ،همچنین

تا کارکنان به درك متقابلی از این حمایت  هندکارکنان و زیردستان خود را مورد حمایت هاي یکسانی قرار د

تـا   بکاهـد ها برسند و براي جبران این اقدامات سازمان، عالوه بر افزایش تعهد خود از رفتارهـاي انحرافـی   

   .کارایی و اثربخشی و عملکرد سازمان هاي ورزشی را بهبود ببخشد
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The study is to examine the impact of perceived organizational policies (POP) 
and perceived organizational support (POS) on occasioning deviant behavior in 
sport organizations in the west of Iran and used a descriptive survey method 
with the data obtained through field surveys. The study population consists of all 
the managers, deputy managers, and official experts (٣٠٠ individuals). Based on 
Morgan Table, ١٩٤ individuals were selected as the statistical sample using the 
stratified random sampling method. The perceived organizational policy 
questionnaire by Kacmar and Carlson (١٩٩٧)(α=٠/٩٢) the perceived 
organizational support questionnaire by Eisenberger et al. (١٩٨٦)(α=٠/٩), the 
deviant behavior questionnaire by Gruys (٢٠٠٠)(α=٠/٨٧) were used for data 
collection. Face and content validity of the questionnaires were confirmed by ten 
physical education professors. Descriptive and inferential test instruments were 
used for an analysis of the inferential findings based on structural equation 
modeling using the Lisrel software.  

Based on the study results, organizational perceived policies have a direct, 
positive and meaningful impact on deviant behavior and behavioral dimensions 
damaging to organizational assets, wasting of time and resources, interpersonal 
aggressiveness, and cyber loafing. However, based on the results, the 
organizational perceived support did not have any impact on deviant behavior 
and behavioral dimensions damaging to organizational assets, wasting of time 
and resources, interpersonal aggressiveness, and cyber loafing. 
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Paying attention to organizational policies could reduce deviant behaviors in 
sport organizations. Therefore, it is recommended to organization's managers to 
consider political behaviors and legitimate and illegitimate policies in order to 
cause organizational effectiveness and efficiency and to reduce the causes of 
deviant behaviors.  

Key words: Organizational Perceived Policies, Organizational Perceived 
Support, Deviant Behavior and Sport Organizations 

 


