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پذیری اجتماعی و عملکرد  شده مدیریت شهری با مسئولیت کارابطه بین حمایت سازمانی ادر
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 چكیده 

ريزي  جهت مديريت و برنامههاي سازماني و شغلي کارکنان  مرتبط با ويژگيپيچيدگي مسائل شهري و نياز به اطالعات 

باشد. با توجه به ضرورت  ، از جمله موارد مهم براي کارايي و اثربخشي مديريت شهري ميشهري و تنوع اين اطالعاتصحيح 

پذيري اجتماعي و عملکرد  شده با مسئوليت رابطه بين حمايت سازماني ادراک بررسي اين پژوهش، لياص هدفاين موضوع، 

 با که بودهمدان شهرداري  کارکنان کليه آماري، شامل بوده است. جامعه شغلي کارکنان اداره کل شهرداري استان همدان

تحليل   و جهت تجزيه  آماري انتخاب شدند. نمونه نوانبه عنفر  041تعداد نسبي، -اي گيري تصادفي طبقهنمونه از استفاده

استفاده  ،و تحليل رگرسيون چندمتغيره t هاي آمار استنباطي؛ نظير ضريب همبستگي پيرسون، آزموناز روش ،هايافته

حد متوسط کارکنان، باالتر از  پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي مسئوليتها نشان داد ميزان حمايت سازماني، گرديد. يافته

در اداره کل شهرداري همدان، رابطه مثبت و  پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي مسئوليت بود و بين ميزان حمايت سازماني و

 .باشد پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي را دارا مي مسئوليتبيني  معنادار وجود دارد؛ بر اين اساس حمايت سازماني، توان پيش

 پذيري اجتماعي، عملکرد شغلي مسئوليتشده،  حمايت سازماني ادراک ،مديريت شهريواژگان کلیدی: 

  JEL: J24, Z13, J54, M14بندی  طبقه        
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 مقدمه  -1

هر  و مديريت آنها درها  شهرداري و شهري جامعه

 ناپذير هستند. اصالح جامعه شهري تفکيك ،کشوري اموري

مناطق  وها  در شهرداري مديريت آن و عملکرد و ارتقاي

و  آن جايگاه و نقش و مجموعه اين به بدون پرداختن آن

 نخواهـد بود آن، مقـدور عملکـردي بهبـود و ارتقا

(Christopher, 2005) .اهميت امروزه، شهرها از دو جنبه 

عنوان مرکز تجمع گروه عظيمي از مردم  هب -8: اند  يافته

در کل اقتصاد )ترين بازيگر اقتصادي  عنوان عمده هب -7

رو، بايد به  . از اين(8337( )زياري و همکاران، ملي

 داشت؛ يتر مسائل و مشکالت آنها، توجه بيشتر و دقيق

رشد ، سبب صحيحدقيق و  ريزيبرنامهحالتي که زيرا در 

تثبيت سياسي و افزايش مشارکت ، اقتصادي

گردد، شکست در حل  رها ميـشهامور  شهروندان در

شهري، سبب رکود اقتصادي، مشکالت و مسائل 

و تخريب  بيکاري، فقرسياسي، هاي اجتماعي و  نارضايتي

 (.Zairi & Peters, 2002) خواهد شد زيست محيط

تنها محدود به مواردي از قبيل  وظايف مديريت شهري

محلي،  فرهنگمديريت رساني،  ريزي، خدماتبرنامه

دهي  بلکه جهت ،شود نمي ... عمراني و هاي پروژهانجام 

انداز شهر در راستاي چشمهاي شهري و ترسيم  فعاليت

ترين وظايف  جمله مهم از ،دستيابي به توسعه پايدار

 ,Larson & Lach) رود مديران شهري به شمار مي

بيش از بيش به الزمه توسعه پايدار، توجه (. 2008

هاي شهري  نظامهاي مرتبط با  نساني سازمانمنابع ا

 براي را مناسبي مبناي تئوريکي منابع، تئوري حفظاست. 

(OS)سازماني  يها حمايت تأثير
اثربخشي، بر  1

 روابط ورضايت از کار، احساس امنيت و ديگر متغيرها 

 حمايت سازماني .کند مي ارايه شغلي نتايج با آنها

تأثير دارد و  ،کارکنان شده در برانگيخته کردن ادراک

دهد و به همين منظور، انتظارات کارکنان را افزايش مي

تري سازمان بايد با توجه به اهداف سازماني، پاداش بيش

                                                           
1 - Organizational Support   

را براي انجام کار پرداخت کند؛ در نتيجه، اين امر باعث 

 شود تا کارکنان با توجـه به اهداف سازماني و بهمي

 ود را افزايش دهندواسطه فعاليت بيشتر، عملکرد خ

(Erdogan & Enders, 2007.) کردنگرچه ملزم 

ها جهت اجراي مسئوليت اجتماعي خود، مستلزم سازمان

قوانين، مستلزم باشد، اما رعايت اين وضع قوانين نيز مي

هايي است که ممکن است مسئوليت اجتماعي هزينه

 سازمان را براي الزامات قانوني کاهش دهد و در طي

از اهميت آن به عنوان الزامات اخالقي بکاهد  ،زمان

(Takala & Pallab, 2000.)  در عين حال، بايد گفت

، هاکه اقدامات مرتبط با مسئوليت اجتماعي از سوي سازمان

 اي را تجربه کرده است. در عين حالقابل منتظرهرشد غير

هاي اخيـر، درگيـر انواع مختلفي از ها در سالسازمان

اقدامات مسئوالنه مسئوليت اجتماعي؛ از قبيل  هاي فعاليت

رفتار عادالنه با  در قبال جامعه )حفظ محيط زيست و ...(،

هاي هنري و فرهنگي در کارکنان يا مشارکت در برنامه

 (.Barone et al., 2000) اندشده غيرهسطح جامعه و 

 وليتئمستحقيقات گذشته در مورد شناسايي تأثير 

هاي مرتبط با آنان  ويژگيکارکنان و بر  اجتماعي سازمان

کرد: در دسته اول،  بندي توان به دو دسته طبقهرا مي

هاي اجتماعي سازمان بر محققان، چگونگي تأثير فعاليت

 وليتئمس ،کنند. در اين مطالعاتکارکنان آتي را تحليل مي

 کند مي ايجاد کار و کسبخوبي براي  اعتبار، سازمان اجتماعي

دهد  مي را به عنوان کارفرمايان خوب، افزايشو جذابيت آن 

(Turker, 2009.)  در دسته دوم، محققان بر روي تأثير

  شوند. هاي اجتماعي سازمان بر کارکنان جاري، متمرکز ميفعاليت

عملکرد شغلي به عنوان ارزش کلي  ،از سوي ديگر

مورد انتظار هر سازمان، شاخصي براي تعيين سطح بازدهي 

 از يکي حاضر حال دررود.  آن به شمار ميوري  و بهره

 يشغل عملکرد زانيم بودن نييپا ،ها سازمان ياساس مشکالت

 کارکنان ژهيو به و کارکنان خدمت ترک بعضاً ،آن تبع به و

ناپذيري را  که صدمات جبران است ارزشمند و متخصص

 رانيمد(. 0131کند )پيريايي و همکاران،  به سازمان وارد مي

 و نيآفر مشکل ،نهيپرهز را کار از يريگ کناره ،محققان و

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.2
.8

.7
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 14

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.2.8.7.4
https://iueam.ir/article-1-88-fa.html


 88پذيري اجتماعي و ... / فخرالسادات نصيري وليك بني ــــــــــــــــ  ک شده مديريت شهري با مسئوليترارابطه بين حمايت سازماني اد

 

 رو ناز اي ؛دانند يم سازمان اييکار کننده ديتهد عوامل از

 عملکرد با مرتبط و مؤثر يرهايمتغ بتوانند که ييها سازمان

 يريکارگه ب با توانند يم ند،ينما درک و شناسايي را يشغل

 زا موقع، به و الزم يها ينيب شيپ با و حيصح اطالعات

 سازمان  درون در آنان هودهيب حضور و کارکنان شدن يمنزو

حال با توجه به بيان مسائل مطرح شده جلوگيري کنند. 

 ها، و اهميت و نقش نيروي انساني در اثربخشي سازمان

رابطه بين حمايت  رو، شناسايي پيش هدف اصلي پژوهش

پذيري اجتماعي  شهري با مسئوليتسازماني مديريت 

 باشد. مي کارکنان شهرداري همدان ليو عملکرد شغ

 

 تحقیق پیشینه -2

( در پژوهش خود با عنوان 0133) پرور گلعريضي و 

 شده با متغيرهاي حمايت سازماني ادراک روابطمسير  الگوي»

رسيدند که بين  به اين نتيجه« ي و سازمانيا حرفهشغلي، 

هاي  يگزينجاو  شده با ترک خدمت حمايت سازماني ادراک

، هاي پژوهشيرمتغي، رابطه منفي و معنادار و با ديگر شغل

 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. 

( در پژوهشي تحت 0133طالقاني و همکارانش )

شده از سوي سازمان بر تعهد  تأثير حمايت ادراک»عنوان 

شعب بانك ملت شهر  اي در و عملکرد سازماني: مطالعه

شده  ين حمايت ادراکبه اين نتيجه رسيدند که ب «تهران

سازمان و تعهد عاطفي و همچنين تعهد هنجاري از سوي 

 ، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.کارکنان

(، نتايج 0931) شدر پژوهش مؤذن و همکاران

 33 اطمينان با که داد نشان همبستگي تحليل از حاصل

مهارت  ميزان با شغلي وضعيت عملکرد بين درصد،

اي  حرفه يها ويژگي ميزان و ليشغ رضايت اي، حرفه

 .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه آموزشگران،

 خود، به سهم مطالعه( در 1112) همکارانشو  1برامر

مسئوليت اجتماعي در تغييرات تعهد سازماني پرداخته و 

                                                           
1 - Brammer  

 نفعان ذي قبالدر  سازمانکه مسئوليت اجتماعي  دادندنشان 

 بتي برخوردار است.درون و برون سازمان، از ارتباط مث

 تحليلي در پژوهشي فرا( 0229و همکارانش ) 2ريگگل

را  تعهد و مشارکت سازماني، حمايت دريافت که دادند نشان

 افزايش و باعث دهد مي افزايش به شدت را سازمان در

  .شود مي سازمان در کارکنان باالي عملکرد

نيز  (0222) 4و سما سايلونگ( و 0222) 3 ليو چين و

 را شده ي خود، تأثير حمايت سازماني ادراکها ژوهشدر پ

  اند. کرده تأييد سازماني، شهروندي رفتار بر

تحت عنوان  پژوهشي در( 1020) 5جين و درزدنکو

 پذيري اجتماعي و عملکرد رابطه بين اخالقيات، مسئوليت»

 هاي به اين نتيجه رسيدند که مديران سازمان« سازماني

بنياد، سطح  هاي ماشين ا سازمانيافته در مقايسه ب نظام

  بااليي دارند. پذيري اجتماعي و اخالقي مسئوليت

 در مطالعات خود، (0222) 6تسونگ شنگ و چيانگ

را  عملکرد شغلي بر شده ادراک سازماني حمايت تأثير

دهد  مي نشان نتيجه به دست آمده اند که کرده بررسي

 چندان بر ندتوا تنهايي نمي به شده، ادراک سازماني حمايت

 باشند.  شغلي مؤثر عملکرد

 

  مبانی نظری -3

 شده ادراک سازمانی حمایت

بار  نخستين را حمايت سازماني ادراک شده مفهوم

( مطرح 8311) 7سوآ هانتينگتون و  چيسون،ها  يزنبرگر،آ

 مختلف خصوص ابعاد در آن، پژوهشگران به دنبال و کردند

ديگر، تحقيقات  متغيرهاي با آن همچنين رابطه و آن

به  شده ادراک سازماني حمايت .انجام دادند اي گسترده

 براي سازمان، که ميزاني با در رابطه کارکنان اعتقاد

دارد  اشاره است قائل ارزشها  رفـاه آن و سالمتي مشارکت،

(Eisenberger et al., 1986)همکارانش و . آيزنبرگر 

                                                           
2 - Riggle  

3 - Chang and Liu 

4 - Silong and Samah  

5 - Jin and Drozdenko 
6 - Chiang and Tsung-Sheng 

7 - Eisenberger, Hutchison, Huntington and Sowa  
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 ييها تاز سياس متأثر را شده کادراحمايت سازماني 

 حس موفقيت،احسـاس  و شادابي، سالمتي که دانند مي

 را ترويج اهداف سازمان به و دستيابي مشارکت مثبت

 عملياتي نمود را شده سازماني درک حمايت محققان، دهد. مي

 ،اجتماعي تبادل حقيقت، در دانند؛ تبادل اجتماعي مي تئوري

 حمايت سازماني در نهفته روانشناختي فرايندهسته 

تئوري،  اين .(Cho & Treadway, 2011) شده است ادراک

 شکل را روانشناسي اجتماعي و شناسيهاز جامع مهمي بخش

 کارکنان رفتار ي درکها پارادايم ترين مهم از دهد و يکي مي

 از ادراک(. به طور کلي، 2992است )بختي و همکاران 

 بر مبني فرد، کليباور  از است عبارت حمايت سازماني،

 و سعادت براي و نهد ارج مي را او نکه سازمان، زحماتاي

 (.8338است )حاجي کريمي و همکاران،  قائل او اهميت رفاه

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 بر انجام وظايف سنتي خود، به انجام ها عالوهسازمان

 ها، اند که هدف اين فعاليتشده مکلفهاي ديگري نيز فعاليت

 عه است و از آن به عنوان مسئوليتبه انتظارات جام گويي پاسخ

 .(Salehi & Azary, 2009)شود مي ياداجتماعي سازمان، 

 تأثيرها  سازمان که است مسئوليت اجتماعي اين منظور از

چگونگي  ؛ از اين رودارند بر سيستم اجتماعياي  عمده

زياني  ،آن اثر در که باشد اي به گونه بايد آنها يها فعاليت

ي ها سازمان زيان، رسيدن در صورت و نرسد جامعه به

 (.Werner, 2009) باشند جبران آن به ملزم مربوط،

پذيري  مورد مسئوليت ( در1113) 1يونگ گيانگ

هاي درگير با اين پديده، معتقد است که سازمان اجتماعي

نظر مثبت مشتريان را نسبت به ارزيابي مارک  توانند مي

ران به دست آورند تجاري، انتخاب و پيشنهاد آن به ديگ

نگرش و تصويري خوب، نسبت به سازمان و حتي و 

و رضايت از پرداخت اضافي داشته باشند. به  خشنودي

بر اي  اجتماعي، وظيفه ، مسئوليت2و ساوردفرنچ عقيده 

که بر زندگي  معنا اين به ؛خصوصي است عهده مؤسسات

تأثير سوء نگذارند.  کنند، مي کار آن که در اجتماعي

                                                           
1 - Yong kiang  

2 - French and Saword 

 چون وظايفي؛ بر عموماً مشتمل وظيفه، اين نميزا

 هاي فعاليت به نپرداختن ،استخدامدر  نشدن قائل تبعيض

 از کيفيت کننده مصرف کردن و مطلع غيراخالقي

 بر مشارکت مبتنياي  وظيفهمحصوالت است. همچنين 

)مشبکي و خليلي باشد  ميافراد جامعه  زندگي در مثبت

 .(8313شجاعي، 

 یشغل عملكرد

 عملکرد ،يسازمان رفتار در ياساس يرهايمتغ از يکي

 ارتباط يسازمان عملکرد با يشغل عملکرد .است يشغل

 تحقق در را فرد يرفتارها وها  تالش نقش و دارد تنگاتنگ

 زانيم واقع در يشغل ملکردع .سنجد يم يسازمان اهداف

 از اعم سازمان در فرد اشتغال موجب به که است يا بازده

 ؛عامل دو تأثير تحتو  شود يم حاصل يديولت و يخدمات

 زين و يشغل فيوظا انجام يبرا کارکنان ييتوانا يعني

 و ييتوانا اگر افراد ؛ زيراباشد يم آنان در زهيانگ وجود

 انجام خوب را خودي کارها باشند داشته را الزم يها زهيانگ

 3و ماتاويدل برمن (.0131 و همکاران، يمحمد) دهند يم

 عملکرد و 4اي لکرد را به صورت عملکرد وظيفهعم (8333)

 .اند شده قائل تمايز ،بين اين دو و  تقسيم کرده 5اي زمينه

رسمي  شغل در شرح معموالً که بخش از عملکرد آن

 ،اي زمينه اي نام دارد. عملکرد وظيفه عملکرد ،دارد وجود 

اثر بر  طريق از سازمان اثربخشي به که رفتاري صورت به

 کار، کمك روانشناختي، اجتماعي و سازماني يها زمينه

 در. (8311براتي و همکاران، شود ) تعريف مي ،کنند مي

که  است ذکر به تحقيق، الزم موضوع اهميت خصوص

 ايفاي به، سازمان عضو فعال عنوان به ها سازمان در افراد

 مندي رضايت و وديـاحساس خشن و پردازند مي نقش

هستند که در  اين دنبال به گرکرد و حتي برخي دي خواهند

 الزم يها آموزش کسب با تا مناسبي باشند يها فرصت پي

 به سازمان در را خود هاي نقشخود، بتوانند  عالقه مورد و

حمايت  از زيادي ميزان که نمايند. کارکناني ايفا خوبي

 را احساس اين کنند، مي تجربه شده را ادراک سازماني

                                                           
3 - Borman and Motowidlo 
4 - Task Performance 

5 - Underlying Performance 
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 در مناسبي يها نگرش و ه رفتارهابا توجه ب بايد  که دارند

منافع  راستاي در آنها عمل تا ايفاي نقش کنند سازمان،

 سازمان حمايت وسيله به اين و باشد شان سازمان متبوع

هاي  شغلي و بررسي ويژگيعملکرد  رزيابيانمايند.  را جبران

 مديريت اساسي و اصلي از ابزارهاي ،آنتأثيرگذار بر 

 .ندستهسازمان  يها و برنامه جهت تحقق اهداف عالي

 پس از تبيين، نظير شهرداري؛ ي عموميها سازمان در

 درها  کننده، هدف و راهبردهاي تأمينها  مشي خطاهداف، 

 در سپس و شوند تعيين مي وظايف قانوني چارچوب

 اهداف، منظور تحقق به ريزي الزم برنامه آن راستا،

 منظور به راستا در اين .پذيرد مي انجام راهبردها و وظايف

 يها برنامه تحقق جهت شهرداري در اجرايي مديران هدايت

 بيني شده زماني پيش طبق برنامه شهري خدمات و توسعه

 بررسي وضعيت عملکرد شغلي کارکنان مطلوب، کيفيت با و

حمايت مديريت شهري و و عوامل مؤثر بر آن؛ مانند نحوه 

 نظر به امري ضروري، پذيري اجتماعي ميزان مسئوليت

 باالى اهميتتحقيق و  مباني نظريبه  توجه با لذا .رسد مي

ميزان تحقيق سعي شده است که  در اين بحث، مورد مسائل

پذيري  مسئوليتشده و وضعيت  حمايت سازماني ادراک

شهرداري استان  اجتماعي و عملکرد شغلي کارکنان

بررسي شود و نوع رابطه بين حمايت سازماني  همدان،

و عملکرد شغلي پذيري اجتماعي  ده با مسئوليتش ادراک

 در جامعه همدان، مورد مطالعه قرار گيرد.

 های پژوهش سؤال

  سؤال اصلي:

 پذيري با مسئوليت شده ادراک سازماني حمايتين بآيا 

، اجتماعي و عملکرد شغلي کارکنان شهرداري استان همدان

 اي وجود دارد؟ رابطه

 هاي فرعي: سؤال

 پذيري شده، مسئوليت ادراک سازماني وضعيت حمايت -

 اجتماعي و عملکرد شغلي کارکنان شهرداري همدان چگونه

 است؟

 شده، تا چه ميـزان حمايت سازمانـي ادراک -

 کارکنان پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي مسئوليت

 کند؟ بيني مي را پيش شهرداري استان همدان

 

 تحقیق  روش -4

 اتـوع تحقيقن و از يـتوصيفحاضـر،  پژوهش

، اين پژوهش آماري باشد. جامعهمي همبستگي -پيمايشي

کارکنان اداره کل شهرداري شهر همدان به تعداد کليه 

نفر زن( هستند که براساس  10نفر مرد و  011نفر ) 031

 ،ينراق فيس و ي)نادر 1جدول کرجسي و مورگان

 -اي گيري تصادفي طبقهنمونه از استفاده و با( 0133

 نفر زن( به عنوان 41نفر مرد و  33نفر ) 041تعداد  ،نسبي

هاي مورد  انتخاب شدند. جهت گردآوري داده نمونه آماري

 -0: شد استفادهنياز، از سه پرسشنامه استاندارد 

اين پرسشنامه توسط  :سازمانيحمايت پرسشنامه 

باشد  گويه مي 11داراي  طراحي شده ور آيزنبرگ

(Eisenberger et al., 2001). 1-  پرسشنامه عملکرد

( 0133)ساعتچي و همکاران،  2شغلي که توسط پاترسون

 -1باشد.  گويه مي 01شد و داراي  ساخته 0331در سال 

( 0323) 3پذيري اجتماعي کارول پرسشنامه مسئوليت

هاي  مسئوليتشامل مؤلفه که  4سؤال و  11که داراي 

به  باشد. براي مي اقتصادي، قانوني، اخالقي و اجتماعي

روايي محتوايي و  ها از روشدست آوردن روايي پرسشنامه

شده نيز به  ضريب پايايي محاسبه صوري استفاده شد.

برآورد گرديد. جهت تجزيه  30/1و  31/1، 33/1ترتيب 

مانند هاي آمار توصيفي ها از روشو تحليل داده

 فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آمار

و تحليل  t، آزمون 4ستگي پيرسوناستنباطي ضريب همب

 افزار آماريگيري از نرمگام با بهره به گام 5رگرسيون

 استفاده شده است.

                                                           
1 - Krejcie and Morgan  

2 - Paterson 

3 - Carroll 

4 - Pearson  

5 - Regression analysis  
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 های پژوهش یافته -5

 1اسميرونوف -با توجه به نتايج آزمون کالموگروف

توان اظهار نمود که متغيرهاي اعتماد ، مي0در جدول 

 شده ادراک يسازمانهاي آن( و حمايت )و زير مقياس سازماني

در  Zباشد؛ زيرا سطح معناداري کليه مقادير نرمال مي

(. بنابراين < 11/1pباشد) مي 11/1بزرگتر از  ،هر يك

هاي پارامتري  توان از آزمون شود که مينتيجه گرفته مي

 براي تحليل سؤاالت استفاده کرد.

                                                           
1 - Kolmgrov-Smirnou 
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 ها داده یعزنرمال بودن تو یبرا اسمیرونوف  –آزمون کالموگروف  یجهنت -0جدول

 متغير
تعداد 

 نمونه
 معناداريسطح  Zمقدار

ت
ولي

سئ
م

 
ي

ير
پذ

 

 112/1 111/0 041 پذيري مسئوليت

 ها مؤلفه

مسئوليت 

 اقتصادي
041 114/0 112/1 

 111/1 113/0 041 مسئوليت قانوني

 133/1 143/0 041 مسئوليت اخالقي

مسئوليت 

 اجتماعي
041 140/0 111/1 

 010/1 111/0 041 عملکرد شغلي

 111/1 102/0 041 شده حمايت سازماني ادراک

 (هنگارند منبع: )مطالعات              

 

 پذيري با مسئوليت سازمانيآيا بين حمايت  سؤال اصلی(

 اجتماعي و عملکرد شغلي رابطه وجود دارد؟

 

 عی و عملكرد شغلی پذیری اجتما شده با مسئولیت ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک -2جدول 

 سطح معناداري ضريب همبستگي تعداد متغير

حمايت سازماني 

 شده ادراک

000/0 233/0 840 پذيري اجتماعي مسئوليت
* 

000/0 151/0 840 عملکرد شغلي
** 

 معنادار است.10/1** در سطح   معنادار است. 10/1* در سطح (           هنگارند منبع: )محاسبات  

و با توجه به ضريب  1عات جدول براساس اطال

 شده همبستگي به دست آمده، بين حمايت سازماني ادراک

پذيري اجتماعي کارکنان شهرداري همدان  و مسئوليت

(111/1=p  ،231/1=r رابطه مثبت و معنادار وجود )

(. بنابراين هر چه حمايت سازماني >11/0pدارد )

اعي پذيري اجتم شده، باالتر باشد، مسئوليت کاادر

)ضريب  درصد 3/11 توانمي و يابد ميافزايش  ،کارکنان

 پذيري از واريانس مسئوليت (2311/1×011تبيين=

شده  اجتماعي کارکنان را توسط حمايت سازماني ادراک

حمايت سازماني و عملکرد تبيين کرد. همچنين بين 

،  p=111/1) همدان شغلي کارکنان شهرداري

313/1=rدارد؛  ار وجود( رابطه مثبت و معنـاد

(10/1p<بنابراين هرچه حمايت سازماني .) 

افزايش  ،شده باالتر باشد، عملکرد شغلي کارکنان ادراک

درصد از واريانس عملکرد شغلي  1/21توان يابد و مي مي

 شده تبيين کرد. کارکنان را توسط حمايت سازماني ادراک

 سؤاالت فرعی

شده،  حمايت سازماني ادراک وضعيت (0سؤال

پذيري اجتماعي کارکنان اداره  ملکرد شغلي و مسئوليتع

 کل شهرداري همدان چگونه است؟

 

 وضعیت متغیرهای مورد پژوهش در اداره شهرداری همدان  -3جدول

سطح درجه مقدار ميانگين انحراف ميانگين  متغيرها
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 معناداري آزادي tآماره 8آماري استاندارد مشاهده شده

حمايت سازماني 

 شده ادراک
01/4 33/0 4 85/3 833 007/0

** 

000/0 833 05/81 5/7 51/0 71/3 عملکرد شغلي
** 

پذيري  مسئوليت

 اجتماعي
54/3 27/0 3 35/1 833 000/0

** 

فه
مؤل

 ها

مسئوليت 

 اقتصادي
24/3 17/0 3 10/80 833 000/0

** 

مسئوليت 

 قانوني
45/3 14/0 3 47/1 833 000/0

** 

مسئوليت 

 اخالقي
41/3 25/0 3 70/2 833 000/0

** 

مسئوليت 

 اجتماعي
57/3 13/0 3 31/1 833 000/0

** 

 معنادار است. 10/1** در سطح    معنادار است. 10/1* در سطح  (                هنگارند منبع:  )محاسبات        

 

 ، ميانگين حمايت سازماني1هاي جدول  براساس داده

با انحراف  13/4شده کارکنان شهرداري همدان  ادراک

 4به دست آمده است که از ميانگين آماري  11/1معيار 

طرفه اين تفاوت را در  يك tبزرگتر است؛ و نتايج آزمون 

معنادار نشان داد؛ بنابراين ميزان حمايت  10/1سطح 

شده کارکنان، باالتر از حد متوسط است.  سازماني ادراک

 با 11/1همچنين ميانگين عملکرد شغلي کارکنان 

به دست آمده که از ميانگين آماري  11/1نحراف معيار ا

اين تفاوت را  ،طرفه يك tبزرگتر است و نتايج آزمون  1/1

معنادار نشان داد؛ لذا عملکرد شغلي  10/1در سطح 

کارکنان نيز باالتر از حد متوسط است. همچنين ميانگين 

با انحراف معيار  14/1پذيري اجتماعي کارکنان  مسئوليت

اجتماعي پذيري هاي مسئوليت مقياس ميانگين خرده، 21/1

با انحراف  24/1مسئوليت اقتصادي  :عبارتند از

با انحراف معيار  41/1، مسئوليت قانوني 31/1معيار 

 21/1 انحراف معياربا  41/1 اخالقي مسئوليت، 34/1

 و 

 

 

 33/1معيار  با انحراف 11/1اجتماعي کارکنان مسئوليت 

 1آماري ميانگين از  بزرگتر گيهمآمده که  دستبه 

هاي مشاهده  تفاوت ميانگين tنتايج آزمون هستند و 

 هاي آن را با ميانگين مقياس پذيري و خرده شده مسئوليت

اجتماعي  پذيري آماري، معنادار نشان داد؛ بنابراين مسئوليت

 کارکنان مذکور، باالتر از حد متوسط است.

 پذيري مسئوليتشده،  حمايت سازماني ادراک (2سؤال

 کند؟ مي بيني پيش ميزانتا چه  را شغلي عملکردو  اجتماعي

شـده   به منظور بررسي تأثير حمايـت سـازماني ادراک  

پذيري اجتماعي و  کارکنان شهرداري همدان بر مسئوليت

عملکرد شغلي آنها، اقدام به آناليز رگرسيون يك متغيـره  

ملکـرد  پـذيري اجتمـاعي و ع   گرديد. در ابتـدا مسـئوليت  

شغلي به عنـوان متغيرهـاي مـالک و حمايـت سـازماني      

بين در نظر گرفته شدند. شده به عنوان متغير پيش ادراک

مشاهده شده جـداول  F ، 5و  4براساس اطالعات جداول 

معنادار است؛ بنابراين معادله رگرسـيون،   08/0در سطح 

همچنين مقدار باشد.  ميقابل تعميم به کل جامعه آماري 

دسـت آمـد    بـه  5/7تا  5/8در بازه  7واتسون -دوربينآزمون 

   که

 

هـاي   دهد و براساس شـاخص استقالل خطاها را نشان مي

خطي وجود بين، هم هم خطي بودن؛ بين متغيرهاي پيش

نداشته و نتايج حاصل از مدل رگرسيون، قابل اتکا اسـت  

 4برابر بـا   شده ادراک سازماني حمايت مقياس در گويه هر آماري ميانگين -0

 در گويــه هــر آمــاري ميــانگين .0+1+1+4+1+1+2=13÷2 =4  زيــرا ؛اســت

 .0+1+1+4=01÷4 =1/1  زيـرا  اسـت؛  1/1برابـر بـا     شـغلي  عملکرد مقياس

 1برابـر بـا     اجتمـاعي  پـذيري مسـئوليت  مقياس در گويه هر آماري ميانگين

 .0+1+1+4+1=01÷1 =1  زيرا است؛

2 - Durben - Watson 

2 - Durbin - Watson 
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ــي   ــرار م ــز برق ــا ني ــودن متغيره ــال ب باشــد  و شــرط نرم

برقـرار   ،شرايط اسـتفاده از رگرسـيون   (. بنابراين8)جدول

 نتايج فرضيه فوق، به شرح زير است:باشد.  مي

 

 پذیری  شده بر مسئولیت نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تأثیر حمایت سازمانی ادراک  -4جدول 

 مدل
ضريب 

همبستگي 
(R) 

ضريب 

Rتعيين
2 

ضريب تعيين 

Rاصالح شده
2 

دوربين 

 واتسون
F سطح معناداري 

 111/1 41/111 23/0 111/1 113/1 231/1 ت سازمانيحماي

 مدل

 استاندارد ضرايب  ضرايب غيراستاندارد

T 
سطح 

 معناداري

 خطي هاي هم مفروضه

B 
خطاي  ميانگين

 استاندارد
Beta 

 0تولرنس
تورم 

 واريانس 

 111/1 43/2  413/1 411/1 مقدار ثابت
0 0 

 111/1 12/01 231/1 001/1 212/0 حمايت سازماني

 (هنگارند منبع: )محاسبات       

 

درصد از  3/11بيانگر آن است که  4نتايج جدول 

کارکنان توسط حمايت پذيري اجتماعي  مسئوليتتغييرات 

سهم گردد. همچنين تبيين ميشده آنان  ادراک سازماني

نتايج باشد. درصد مي 1/23شده  حمايت سازماني ادراک

يون يك متغيره، به همراه ضريب متغير نهايي آناليز رگرس

    مؤثر در مدل، در زير آمده است. مدل نهايي عبارت است از:

 

 کارکنان اجتماعي پذيري مسئوليت = 707/1 (شده ادراک سازماني حمايت+ ) 444/4

 

 شده بر عملكرد شغلی نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تأثیر حمایت سازمانی ادراک  -5جدول 

ريب همبستگي ض مدل
(R) 

ضريب 

Rتعيين
2 

ضريب تعيين 

R اصالح شده
2 

دوربين 

 واتسون
F سطح معناداري 

 111/1 11/131 11/0 211/1 211/1 313/1 حمايت سازماني

 مدل

 استاندارد ضرايب  ضرايب غيراستاندارد

t 
سطح 

 معناداري

 خطي هاي هم مفروضه

B 
خطاي  ميانگين

 استاندارد
Beta 

 تولرنس
  تورم

  واريانس

 111/1 21/3  111/1 104/1 مقدار ثابت

0 0 
 111/1 11/03 313/1 121/1 412/0 حمايت سازماني

  (هنگارند منبع: )محاسبات

1 - Tolerance 
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درصد از  1/21بيانگر آن است که  5نتايج جدول 

کارکنان توسط حمايت سازماني عملکرد شغلي تغييرات 

سهم حمايت  گردد. همچنينتبيين ميشده آنان  ادراک

مدل نهايي  باشد کهدرصد مي 3/31شده  سازماني ادراک

 عبارت است از:   

 = عملکرد شغلي کارکنان  412/0شده( + )حمايت سازماني ادراک104/1

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -1

بررسي وضيعت حمايت هدف از انجام اين تحقيق، 

 اعيپذيري اجتم شده و رابطه آن با مسئوليت سازماني ادراک

 بود.و عملکرد شغلي در اداره کل شهرداري استان همدان 

شده  ميزان حمايت سازماني ادراکها نشان داد که  بررسي

پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي، باالتر از  و مسئوليت

بردبار  هاي حد متوسط است. اين نتيجه با يافته

و  ( و ريگگل8338لويي ) کرامتي و حمزه(، 8338)

نتايج سؤال اصلي  همخواني دارد.  (0229) همکارانش

و معناداري بين اين متغيرها  نشان داد که رابطه مثبت

هاي حاصل، مکمل و همسو با نتايج  يافتهکه وجود دارد 

توان به  ه ميـ؛ از جملهستندگذشته  هاي پژوهش

ريگگل و همکارانش (، 7008) 1الماسترو هاي پژوهش

زه لويي (، کرامتي و حم8338)بردبار (، 0229)

 اشاره کرد.( 0222) شنگ  تسونگ و چيانگ و (8338)

 از حمايت منظورگفت که در تبيين اين نتيجه بايد 

 در اين افراد يافته باورهاي تعميم احساس و سازماني،

 مساعدت و و همکاري به سازمان نسبت که راستاست

 و دلواپس و نگران شود ارزش قايل مي حمايت اعضايش،

بر اين احساس،   متکي؛ باشد آنها مي هو آيند خوشبختي

 ايفاي به ،سازمان عضو فعال عنوان به ها سازمان در افراد

مندي  رضايتخشنودي و  احساسو  پردازند مينقش 

 رد،عملکـ وري، افزايش بهره خواهند کرد و موجبات

ي، ـسازمان دـسازمان، تعه پيشـرفت کمك به همکاران،

                                                           
1 - Lamastro   

 کنند مي مـفراه ي راـي و اثربخشـکاراي

(Lamastro, 2001.)  

بيني  نهايتاً نتيجه سؤال سوم مبني بر توان پيش

پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي کارکنان از  مسئوليت

درصد  3/11طريق ميزان حمايت سازماني نشان داد که 

کارکنان توسط پذيري اجتماعي  مسئوليتاز تغييرات 

 سهمه گردد کتبيين ميشده آنان  حمايت سازماني ادراک

 باشد. همچنيندرصد مي 1/23شده  حمايت سازماني ادراک

کارکنان توسط عملکرد شغلي درصد از تغييرات  1/21

بيني است  قابل پيششده آنان،  حمايت سازماني ادراک

 باشد. همسو مي (1434خداياري ) هاي تحقيق که با يافته

بايد يادآور شد رفتارهاي حمايتي مديران و حمايت 

 سازماني هستند که مجموعاً عواملي درونسازماني، 

 اي وها و رفتار وظيفه مستقيماً با ادراکات، نگرش

اي کارکنان سازمان در ارتباط هستند. اين رفتارها  وظيفه غير

هاي کارکنان و رفتار  حمايت کلي براي تالش :از ندعبارت

دهد رهبر به پيروانش  در بخشي از رهبري که نشان مي

د و به نيازها و احساسات آنان توجه دارد گذار احترام مي

(Rafferty & Griffin, 2004) .سازماني حمايت نظريه 

 حمايت ميزان از ديدگاهي کلي ،کند که کارکنان مي بيان

 ازاي اين در و دهند شکل مي خود به نسبت سازمان

 کنند. مي توجه آنها و تحقق سازمان اهداف به حمايت،

 کند، توجه کارکنان ان به رفاهسازم وقتي ديگر، عبارت به

 جبران بهتر عملکرد و تعهد بيشتر با را توجه اين کارکنان

با توجه  در نهايت .(Eisenberger  et al., 2001)کنند  مي

 شود: پيشنهادهاي زير ارائه مي ،به نتايج پژوهش

  طبق نتيجه فرضيه اصلي که رابطه حمايت

 جتماعي وپذيري ا شده با مسئوليت سازماني ادراک

عملکرد شغلي در اداره کل شهرداري همدان را مثبت و 

 شود تا مديران براى معنادار نشان داد پيشنهاد مي

جلب رضايت کارکنان  افزايش ميزان حمايت سازماني و

کار و شغل، شفافيت بيشتري در امور کارکنان  محيط به

داشته باشند و ادراکات کارکنان در مورد صداقت، قابل 

ديگر، همساني  عبارت به ؛بودن، يکپارچگي رفتاري اعتماد
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ي خاطر ها دغدغه رفتار و گفتار مديران و نشان دادن

تا تمايل به ماندن در  را تعديل نمايند کارکنان به نسبت

 سازمان و يافتن جايگزين سازمان، افزايش و تمايل به ترک

 اثربخشي بيشتر شود. شغلي، کاهش يابد و موجب

 امرپذيري،  حس مسئوليت يران بکارکنا آموزش 

 .ي براي مشاهده تأثير آن بر ديگر متغيرهاستمهم اريبس

که  يانسان منابع توسعه بهبيش از بيش  توجه رو نيا از

 شود. ، پيشنهاد مياست تياهم حائزبسيار 

  بيني مبني بر توان پيشبا توجه به نتايج پژوهش 

نان از پذيري اجتماعي و عملکرد شغلي کارک مسئوليت

 شود تا مسئوالن طريق ميزان حمايت سازماني، پيشنهاد مي

شاغل در شهرداري در  انساني منابع ظرات و مشارکتاز ن

 نند.امور، استفاده ک جهت رفع مشکالت و بهبود

 توانند جهت ارتقاي سطح کيفي نيرويمديران مي 

انساني و عملکرد شغلي آنان، از طريق جذب نيروهاي 

کرده مرتبط با مشاغل مورد نياز  لمتخصص و تحصي

  .شهرداري، اقدام نمايند

  شهروندان از مستمر يها نظرسنجي انجامهمچنين 

در خصوص رضايت آنها از عملکرد شهرداري و استفاده از 

شهروندان در بهبود خدمات شهرداري و همچنين  اتنظر

توجه هر چه بيشتر به اثربخشي و کيفيت خدمات شهري 

 گردد. پيشنهاد مي ،وسط شهرداريانجام شده ت

 

 منابع -7

(. 0131پور، آرين. ) بختي، ميالد؛ ترابي، محسن؛ قلي

به عنوان متغير ميانجي  شهروندي سازمانيرفتارهاي 

سازماني ادراک شده و سرمايه اجتماعي،  ميان حمايتي

مجله مطالعات مديريت و بهبود، تحقيق، توسعه 

 .11-41 (،11)12بهبود و تحول، 

(. 8811هاجر؛ عريضي، حميدرضا؛ خوري، ابوالقاسم. ) راتي، ب

رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني با عملکرد شغلي 

، انداز مديريت فصلنامه چشمآهن اصفهان،  در شرکت ذوب

 .9-81، 88شماره 

 انساني نيروي وري بهره بر مؤثر (. عوامل1931بردبار، غالمرضا. )

 معياره )مطالعه چند گيري صميمهاي ت تکنيك از استفاده با

مجله ، يزد( صدوقي شهيد بيمارستان کارکنان موردي:

 .20-13(، 58)81 مديريت سالمت،

(. 0131پيريايي، صالحه؛ ارشدي، نسرين؛ نيسي، عبدالکاظم. )

اثر عدالت سازماني بر عملکرد شغلي، تعهد سازماني و 

اي اعتماد به سازمان و  قصد ترک شغل: نقش واسطه

شناختي  آوردهاي روان مجله دستتماد بين فردي، اع

 .17-37 (،2)4شناختي(، )علوم تربيتي و روان

 رابطه بررسي(. 8330انور. ) کنگرلوئي، سعيد؛ بايزيدي، جبارزاده

 با سازماني تعهد و اجتماعي پذيري مسئوليت بين

 شده هاي پذيرفته شرکت مالي در گزارشگري کاري محافظه

 ،بهادار اوراق بورس فصلنامه، تهران ربهادا اوراق بورس

3(3 ،)31-22. 

حاجي کريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ سلطاني، مرتضي. 

يك مدل براي توضيح رابطه بين سطح ادراک (. 8338)

 درک حمايت سازماني از سازمان و مشارکت در

، مجله مديريت گيري با توجه به تعهد سازماني تصميم

 .022-111(، 01)6 استراتژيك،

بررسي رابطه بين حمايت سازماني و (. 8333خداياري، اکرم. )

 نامه پاياناعتماد سازماني در دانشگاه بوعلي سينا همدان، 

 دانشگاه بوعلي سينا همدان. ،ارشد کارشناسي

. ، معصومهبهنميري مهديان، علي؛ اهلل؛ مهدي کرامت ،زياري

در  نوين گامي الکترونيك؛ شهري مديريت(. 1931)

پايداري شهري بررسي وضعيت شهرداري  قتحق

، (قم شهر موردي شهرها )مطالعه کالن الکترونيکي در

-021 شماره سوم، ،مديريت شهري و فصلنامه اقتصاد

013. 

 (.0133ريان. )گساعتچي، محمود؛ کامکاري، کامبيز؛ مهناز، عس

 تهران: ويرايش. شناختي، هاي روان آزمون

(. 0133. )مليکا ،شيرمحمدي لي؛ع ديواندري، المرضا؛غ طالقاني،

 شده از سوي سازمان بر تعهد کارکنان تأثير حمايت ادراک

اي در شعب بانك ملت شهر : مطالعهو عملکرد سازماني

 .0-11 ،(01)4، فصلنامه علوم مديريت ايران تهران،

(. الگوي مسير 0133. )حسنپرور، م گل ميدرضا؛عريضي، ح

با متغيرهاي شغلي، شده  روابط حمايت سازماني ادراک

 هاي مديريت در ايرانپژوهش ،اي و سازمانيحرفه

 .043-021 ،(4)21، (مدرس علوم انساني)
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