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  مقدمه
ها از  هاي نامشهود سازمان دارايي  ها و امروزه ارزش

و در اند  صاحبان مشاغل جمله موارد مورد توجه مديران و

تصوير . نقشي بنيادي دارد 1اين ميان تصوير سازماني

سازماني با خلق تصويري مثبت و مساعد از سازمان و 

خدمات سازماني به رضايت بيشتر مشتريان منجر شده و 

موجب افزايش وفاداري مشتري به سازمان از يك سو و 

  ). 1(شود  باال رفتن ارزش برند سازمان از سويي ديگر مي

شد و از  مطرح 1955در سال » تصوير برند«اصطالح 

عنوان سيماي سازمان در نظر افراد مرتبط با  آن صرفاً به

سازمان ياد شده، البته در آن بيشتر به جنبة بصري 

هاي  اما پژوهشگران در سال). 2(سازمان توجه شده است 

براي . اند هاي متفاوتي داشته اخير از اين مفهوم برداشت

ني را تصوير سازما) 2001( 2مافيت و كيم مثال كازولس،

ها دانسته و جوامع  ناشي از خصوصيات شخصيتي سازمان

ها  را مايل به نسبت دادن خصوصيات انساني به سازمان

كار بردن  هاي سازماني و به براي تحليل بهتر ويژگي

به » صميمي«، »خوب«، »مناسب«عباراتي همچون 

هاي آن سازمان يا  سازمان براي به تصوير كشيدن ويژگي

  ).21(دانند  ميتصوير سازماني 

در مطالعة ادبيات تصوير سازماني ابعاد مختلفي از آن 

توان به اين سازه از بعد  از يك نظر مي. قابل بررسي است

فردي نگريست كه در اين ارتباط تصوير، درك فردي 

مرتبط با موضوعات يا اشخاص ويژه است كه در نظر افراد 

ني بازتاب مختلف متفاوت است، در اين زمينه تصوير سازما

كنندة  مستقيم و دقيق هر سازمان نبوده و بسته به دريافت

ها به  ،  از اين ديدگاه سازمان)1(تصوير متفاوت است 

هاي مختلف تصاوير  لحاظ ارائة خدمات متنوع در محيط

  ). 25(متفاوتي از خود ارائه خواهند داد 

                                                           
1. Organizational image 
2. Kazoleas, Kim & Moffit 

از منظري ديگر تصوير سازماني از طريق تجربيات 

غيرمستقيم افراد و در راستاي ارتباطات مستقيم يا 

شود كه اين تصاوير نتيجة  اي حاصل مي فردي يا رسانه بين

ها و تجربيات جامعه از سازمان بوده  برداشت كنش برهم

از نگاهي ديگر، تصوير هر سازمان با مفهوم ). 20(است 

عنوان دركي  هويت سازماني همپوشاني دارد كه از آن به

ر سازمان و حيطة فعاليت و چگونگي مشترك از ماهيت ه

  ). 10(شود  عملكرد آن ياد مي

 تصوير سازماني همچنين فرايندي شناختي است كه

 كارگيري و توسعة تصاوير در آن فرايند خلق، دريافت، به

 گيرد و از سازمان به سازماني از سوي مخاطبان صورت مي

  ).2(سمت جامعه جريان دارد 

، تصوير )2001( مافيت و كيم به اعتقاد كازولس،

هاست  سازماني بخش بنيادي مديريت و عملكرد سازمان

اند  كه با عوامل اجتماعي، فرهنگي، مادي و سياسي مرتبط

و توسط كاركنان از داخل و مشتريان از خارج سازمان 

عنوان  همچنين از تصوير سازماني به). 21(شود  دريافت مي

ها و  يان يا گروهادراكات اعضاي سازمان از توصيفات مشتر

به بياني ). 10(جوامع مرتبط با سازمان ياد شده است 

يافته و  ديگر، تصوير سازماني در اين ديدگاه برداشت تورم

تفسيرشدة اعضاي سازمان از ديدگاه جوامع خارج از 

حال اينكه تصوير سازماني با ادراكات ). 10(سازمان است 

و ) 5(افراد در داخل و خارج سازمان مرتبط است 

ها و تصورات كاركنان سازمان و همچنين  برداشت

سهامداران، مشتريان، و وابستگان خارجي بر اين مفهوم 

  ). 2(گذارد  تأثير مي

از سه ) 1993( 3تصوير سازماني در نظر اوناريوس

  ):16(پذيرد  مؤلفه تأثير مي

شده بودن، كه الزمة ايجاد و تبيين  ميزان شناخته. 1

  ت؛ تصوير سازماني اس

                                                           
3. Avenarius 
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شهرت، كه بر مبناي ارزيابي فعال جامعه از پيشينة . 2

  گيرد؛  عملكردي سازمان شكل مي

سابقه و پيشينة خاص و درخشان، كه سازمان را از . 3

 . سازد ها متمايز مي ديگر سازمان

بالنك و  تصوير سازماني از نظر لي گريد ياز منظر

متأثر از پنج عامل است كه قابليت و توان ) 1996( 1نينگو

) 23(ي در متأثر ساختن ادراكات مشتريان دارد ا بالقوه

 ).1شكل (

نخستين عامل در اين مدل هويت سازماني است كه 

هاي  شاخصي مركب از شخصيت، صفات و ويژگي

ة سازمان و شامل عوامل شناختي و رفتاري زكننديمتما

دي قابليت كنترل توسط سازمان سازماني است و تا حدو

دومين عامل شهرت است كه از آن به ). 23(را دارد 

هاي سازماني در طول زمان ياد  انسجام و تداوم فعاليت

صورت مطمئن  شده است كه از طريق آن ارائة خدمات به

  ).23(شود  و قابل اعتماد حاصل مي

عامل سوم سطح خدمات سازمان و نحوة ارائة آن به 

است كه اگر در يك دورة زماني طوالني در سطح  مشتريان

گيري تصويري مناسب از سازمان  باال حفظ شود، در شكل

  . )23(مؤثر خواهد بود 

در محيط فيزيكي نيز در كنار  ملموسنمادها و عالئم 

ارائة مناسب خدمات عامل ديگر مؤثر  در انتقال هدف 

 ها و ادراكات سازمان به مشتريان است و بر برداشت

  ). 23(گذارد  مخاطبان سازمان از سازمان تأثير مي

گيري تصوير سازماني مرتبط  پنجمين عامل در شكل

با نيروي انساني سازمان است و در حقيقت نحوة عملكرد 

كاركنان، شيوة انجام وظايف، طرز رفتار با مخاطبان، و 

كلي تعامالت ايجادشده با محيط داخل و خارج  صورت به

ن تصويري مناسب از سازمان اثرگذار است سازمان بر تبيي

)23 .(  

                                                           
1. LeBlanc & Nguyen  

عوامل مختلف و متنوعي بر نحوه و كيفيت عملكرد 

ها مؤثرند كه در اين ميان  نيروي انساني در سازمان

حمايت ). 26(اي دارد  هاي سازماني اهميت ويژه حمايت

از لحاظ مفهومي بر اهميت تالش  2شده سازماني ادراك

كاركنان و سالمت جسماني و رواني آنان براي سازمان و 

كمك به آنان از طرف سازمان در شرايط دشوار تأكيد دارد 

عنوان ميزان تعهدات سازمان در برابر  كه از آن به) 8(

به بياني ديگر، در فرايند ). 20(كاركنان ياد شده است 

شده، سازمان در تالش براي  راكايجاد حمايت سازماني اد

تشكيل و ارتقاي باورهاي كاركنان در اين زمينه است كه 

تالش كاركنان براي سازمان اهميت داشته و سازمان 

همواره دغدغة مشكالت و مسائل كاركنان خود را دارد 

هاي سازماني  در حقيقت با افزايش حمايت). 5(

يابد و كوتاهي  مي ارتقاشده، تعهد سازماني كاركنان  ادراك

در ارائة وظايف و حتي غيبت و ترك خدمت كمتر شده 

، هماهنگي بيشتري ميان كاركنان در انجام وظايف )8(

كلي رفتارهاي مرتبط با  صورت بهشود و  گروهي برقرار مي

، همسويي بيشتري )25(يابد  تفاوتي سازماني كاهش مي بي

رار هاي سازماني برق ميان كاركنان با اهداف و ارزش

، و در نتيجه كاركنان با انگيزة بيشتر و )21(شود  مي

تالشي مضاعف در جهت اهداف سازماني گام برخواهند 

  ). 25(داشت 

 عنوان بهشده  امروزه از حمايت سازماني ادراك

چارچوب توضيحي در جهت كشف و درك ارتباطات ميان 

كه از يك سو ) 15(شود  نيروي انساني و سازمان ياد مي

شود و از سويي، در  رتقا عملكرد سازماني ميموجب ا

تواند  هاي سازماني مناسب مي صورت عدم ارائة حمايت

، 17، 24(موجبات كاهش بازدهي سازمان را فراهم آورد 

14 .( 

                                                           
2. Perceived organizational support 
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هاي مؤثر بر كاركنان و عملكرد آنها در  از ديگر پديده

عنوان بحران  است كه از آن به 1تفاوتي سازماني سازمان، بي

تفاوتي سازماني در  بي). 4(شود  سازماني ياد ميخاموش 

عالقگي  ميلي و بي ي، بيانگار سهللغت به معناي القيدي، 

به سازمان و امور سازماني بوده و از جهات مختلفي قابل 

تفاوتي حالتي  ي، بيشناخت رواناز بعد ). 19(تحليل است 

است كه شخص پس از مواجهه با يك سلسله از 

آوردن اهداف  دست بهني اميدش را براي هاي طوال ناكامي

دهد و واقعيت و منشأ خود را  مورد انتظار از دست مي

عنوان  گيرد كه از آن به ناديده گرفته و از آن كناره مي

  ).7(شود  ي نيز ياد ميشيپر روان

عنوان  تفاوتي سازماني به در حوزة علوم سياسي از بي

القگي به ع ميلي در مشاركت در امور سياسي و بي بي

هاي مرتبط با سياست و آيندة سياسي فرد ياد  فرايند

شناسي در  تفاوتي از ديدگاه جامعه بي). 14(شود  مي

افرادي كه در ارتباطات اجتماعي منفعل بوده و به نتايج 

در حقيقت ). 26(اعتنا هستند، مشهود است  دادوستدها بي

هاي  ارو هنج ها ارزشتفاوتي در زماني كه اهداف،  پديدة بي

در جامعه مورد قبول يا تأييد فرد نباشد، بروز  شده نهينهاد

  ).3(كند  مي

تفاوتي به عدم همراهي  در ادبيات رفتار سازماني از بي

فرد با سازمان و اهداف سازماني و عدم تالش مطلوب در 

راستاي دستيابي به انتظارات شغلي ياد شده كه از يك 

يني كاركنان است و طرف تهديدي براي خالقيت و كارآفر

دهد  از طرف ديگر عملكرد سازماني را تحت تأثير قرار مي

تفاوتي به سازمان  تفاوتي سازماني در پنج بعد بي بي). 6(

دليل  هاي فردي، افزايش بي كاهش مسئوليت صورت به(

تفاوتي  ، بي)هاي سازماني، تالش براي ترك خدمت هزينه

راهي نكردن با مدير يي، همگو پاسخفرار از (نسبت به مدير 

در (تفاوتي به ارباب رجوع  ، بي)و رفتار نامناسب با مدير
                                                           
1. Organizational apathy 
 

اولويت ندانستن ارباب رجوع، سردرگم كردن عمدي ارباب 

تفاوتي به همكار  ، بي)رجوع و رفتار نامناسب با ارباب رجوع

، )كاهش همكاري با همكاران و رفتار نامناسب با همكاران(

وري و بدبيني به  ت ندادن به بهرهاهمي(تفاوتي به كار  و بي

قابل بررسي است كه نتيجة آن به نارضايتي فرد از ) كار

). 11(انجامد  سازمان و متعاقباً سازمان از فرد مي

توجهي به  تفاوتي سازماني اغلب در افراد موجب بروز بي بي

، و تأثيرات )3(شود  گذشته، حال و آينده در سازمان مي

، تعهد سازماني )6(وي انساني معكوسي بر انگيزش نير

، )3(، رفتار شهروندي سازماني )4(، عملكرد سازماني )14(

، مشاركت )11(، رفتار مخرب سازماني )6(تناسب شغلي 

دارد و ) 7(و عدالت سازماني ) 4(كاركنان در سازمان 

ها  همچنين بر افزايش ترك خدمت كاركنان در سازمان

  ).14(تأثيرگذار است 

شهرداري اصفهان از آن دسته از  سازمان ورزش

هاي خدماتي است كه با توجه به هدف خود در  سازمان

بر  تواند عالوه راستاي توسعة ورزش شهروندي مي

ي بر سالمت جسم و روان اعضاي جامعه تأثيرات رگذاريتأث

عميق اجتماعي و فرهنگي را نيز در جامعه هدايت كند كه 

ناسب از اين سازمان در اين زمينه وجود تصوير سازماني م

تواند  شدة آن مي با توجه به نوع و ماهيت خدمات ارائه

ناپذيري بر كميت و كيفيت خدمات آن انكار  صورت به

سازمان از يك سو و پذيرش، قبول و مشاركت در خدمات 

شده از سوي اعضاي جامعه و شهروندان در سطوح  ارائه

انجام  به همين سبب. مؤثر باشد شهر كالنمختلف در آن 

منظور بررسي و كشف عوامل مؤثر در  هايي به پژوهش

ارتقاي تصوير سازماني اين سازمان، و البته تمامي 

هاي ورزشي در كشور ارزشمند است، البته تاكنون  سازمان

  .از طرف محققان ناديده گرفته شده است

تصوير سازماني و  زمينةدر  يهاي اندك پژوهش تاكنون

انجام  ،يورزش يها در سازمان ژهيو بهثر بر آن، ؤعوامل م
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مذكور  ي

              ... زش

هنگ سازماني

ن سازمان بود 

هاي درگير مؤلفه

پذيري ك  انطباق

بر همين. )2( ت

و يسازمان ريصو

يها  در سازمان

ساز ري تصو

 آن دسته از سا

و  يزش همگان

 بر ارتقا و گس

پژوهش حاضر ،

شده، ادراك ين

سازمان ورزش

ها ريمتغ انيم ر

ورز سازمان در 

ثبت ميان فره

 سازماني در آن

مبستگي ميان م

ي، سازگاري، و 

زارش شده است

تص انكارناپذير ت

ويژه ها، و به ن

مرتبط با ي

ويژه كشور، به ي

ورز ة آنها توسع

عوامل مؤثر  ي

به همين سبب

سازما تياحم ن

در س يسازمان ر

ريمس يج الگو

  

(  

 سازماني صوير

ود ارتباطي مث

زماني و هويت

ن بيشترين هم

ها، و يكپارچگي

وير سازماني گز

تيتوجه به اهم

سازما تي موفق

يها ام پژوهش

يورزش يها زمان

كه آرمان  يش

ييو شناسا ،ت

ب. دشو يساس م

انيروابط م يس

ريو تصو ،يزمان

فهان و استخراج

 .است فتهام گر

)2( سازماني وير

تص و سازماني تي
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تصو بر ثيرگذار
  

  
  

تفاوت بي شده، ك

باقري  به پژوهش

شناخت ي راستا

و طراحي مدلي 

هاي هويت ؤلفه

 و پيشينه خاص

هاي كي، و ويژگي

 اثرگذار بر تصوي

يدر پژوهش. )1( 

د) 1390( ين

پليس، اين عوامل

 و محيط نهادي

در اين ميان نقش

مناسب كاركنا 

تصويري نييو تب

ر پژوهشي ديگ

رسي ارتباط بين

ت سازماني حوز

 كي حاصل حا

تأ عوامل. 1 كل

ادراك سازماني ت

توان ب ميها  هش

ره كرد كه در

)ع( مام صادق

ه كه در آن مؤ

گزينش، شهرت

ف، محيط فيزيك

عوامل  نيتر هم

 شده است سايي

نيحس ي و نقو

ني پصوير سازما

اي اي، منطقه قه

كه د نددي كرد

كرديهاي عمل ي

اي در ايجاد و ژه

در. )10(  است

به برر) 1391(

 سازماني و هويت

كه نتايج ندخت

شك

حمايت روابط ير

از جملة پژوه. ت

اشار) 1389(ر 

ماني دانشگاه ام

 آن انجام گرفته
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هاي مختلف ش

ن سازمان از مه

اسان دانشگاه شن
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وامل مؤثر بر تص
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مانند ويژگي ،ي

اهميت ويژ ،مان

 پليس داشته 
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زماني با تصوير 

زمان سما پرداخ

مسي الگوي

استه گرفت

فر  و عرفاني
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  روش تحقيق
اين پژوهش از نظر ماهيت كاربردي و از دسته 

همبستگي است و جامعة آماري آن _مطالعات توصيفي

ورزش   شامل تمامي كاركنان شاغل به خدمت در سازمان

نفر بوده  293به تعداد  1395شهرداري اصفهان در سال 

 1براساس جدول كرجسي و مورگان  حجم نمونه. است

هاي اين  نمونه). 22(نفر انتخاب شد  167برابر با ) 1970(

اي،  گيري تصادفي طبقه پژوهش با استفاده از روش نمونه

با توجه به حجم جامعة آماري در هر يك از سه معاونت 

معاونت طرح و برنامه، (سازمان ورزش شهرداري اصفهان 

  . ،  انتخاب شد)لي اداري و معاونت اجراييمعاونت ما

آوري  منظور جمع در اين پژوهش از سه ابزار به

  .اطالعات استفاده شد

 براي: شده ادراك سازماني پرسشنامة حمايت.1

از پرسشنامة  شده ادراك سازماني حمايت سنجش

اين ابزار  . )18(شد  استفاده )1986( همكاران و 2آيزنبرگر

شده توسط آيزنبرگر  گويه بوده و پايايي گزارش 29داراي 

اين ). 18(است  86/0براي اين ابزار ) 1986(و همكاران 

براي اولين ) 1390(پرور  پرسشنامه توسط عريضي و گل

بار به فارسي ترجمه شد و پايايي آن با استفاده از آلفاي 

ش نيز پايايي در اين پژوه). 8(تأييد شد ) 87/0(كرونباخ 

و ضريب ) 85/0(ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ 

روايي ابزار نيز توسط عريضي . تأييد شد) 78/0(بازآزمايي 

اكتشافي و (با دو روش تحليل عاملي ) 1390(پرور  و گل

در ). 8(و روايي همگرا و واگرا تأييد شده است ) تأييدي

ضريب كندال به  اين پژوهش نيز روايي ابزار با استفاده از

 .  تأييد شد 75/0ميزان 

منظور سنجش  به: تفاوتي سازماني پرسشنامة بي.2

زاده و  فرد، حسن تفاوتي سازماني از پرسشنامة دانايي بي

                                                           
1. Krejcie & Morgan  
2. Eisenberger  

 اين پرسشنامه داراي). 4(شد  استفاده) 1389(ساالريه 

بعد  پنج در را سازماني تفاوتي است كه بي گويه 33

 به تفاوتي سازمان، بي به فاوتيت مدير، بي تفاوتي به بي(

و با ) كار تفاوتي به همكار، بي به تفاوتي رجوع، بي ارباب

. كند مي گيري اي ليكرتي اندازه گزينه دهي پنج روش امتياز

هاي بسياري استفاده شده و روايي  از اين ابزار در پژوهش

تأييد شده ) 91/0(و پايايي آن با ضريب اطمينان بااليي 

پايايي اين ابزار در اين پژوهش نيز با استفاده از ). 3(است 

: آلفاي كرونباخ(هاي مختلفي به اثبات رسيده است  آزمون

روايي محتوايي و سازة ). 79/0: ، ضريب بازآزمايي90/0

) 1389(زاده و ساالريه  فرد، حسن اين پرسشنامه را دانايي

فاده در اين پژوهش نيز روايي ابزار با است). 4(تأييد كردند 

دست آمد كه نشان از روايي  به 73/0از ضريب كندال 

 .باالي ابزار است

اين ابزار توسط كازولس، : پرسشنامة تصوير سازماني.3

گويه در قالب پنج بعد  24با ) 2001(كيم و مافيت 

تصوير كيفيت، تصوير ظاهر، تصوير اجتماعي، تصوير (

اس طراحي شده است كه براس) زيرساخت و تصوير برنامه

از اين ). 21(شود  اي ليكرتي امتيازدهي مي گزينه طيف پنج

در داخل كشور  گرفته هاي انجام ابزار در اندك پژوهش

پايايي اين ابزار توسط كازولس، ). 5(استفاده شده است 

 87/0با استفاده از آلفاي كرونباخ ) 2001(كيم و مافيت 

ش پايايي اين پرسشنامه در پژوه). 21(گزارش شده است 

و  86/0كارگيري آزمون آلفاي كرونباخ  حاضر نيز با به

روايي اين ابزار توسط . پذيرفته شد 77/0ضريب بازآزمايي 

روايي ). 21(تأييد شد ) 2001(كازولس، كيم و مافيت 

محتوايي و سازة نسخة فارسي اين پرسشنامه را سوراني 

در اين پژوهش روايي اين ابزار با ). 5(تأييد كرد ) 1394(

 .  تأييد شد 72/0استفاده از ضريب كندال به مقدار 

هاي  آماري آزمون  هاي در اين پژوهش از روش

كولموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، و 



  79                       ... ورزش سازمان در سازماني تصوير و سازماني تفاوتي بي شده، ادراك سازماني حمايت روابط مسير الگوي

 

 

هاي  استنباطي داده منظور تحليل تحليل مسير به

افزار مورد  نرم. گيري استفاده شد آمده از ابزار اندازه دست به

  .بود SPSSافزار  نرم 23استفاده در اين پژوهش نسخة 
 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
دار ميان  هاي پژوهش بيانگر ارتباط مثبت و معنا يافته

هاي  شده با تصوير سازماني و مؤلفه حمايت سازماني ادراك

تفاوتي سازماني و  دار ميان بي آن، و ارتباط معكوس و معنا

. هاي آن با تصوير سازماني و ابعاد مربوط است مؤلفه

ارائه شده  2و شكل  1-3هاي پژوهش در جداول  يافته

 .است

 

 

هاي حمايت سازماني  نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف فرض نرمال بودن توزيع جامعة آماري براساس مقياس. 1جدول 
  ي و تصوير سازمانيسازمان يتفاوت يبشده،  ادراك

  سطح معناداري  k-s-z  متغير
  68/0  80/0  شده حمايت سازماني ادراك

  62/0  86/0  ي سازمانيتفاوت يب

  59/0  89/0  تصوير سازماني
05/0P≤ * 

 

دهد كه خروجي آزمون  نشان مي 1نتايج جدول 

هاي حمايت سازماني  كولموگروف اسميرنوف در پرسشنامه

تفاوتي سازماني و تصوير سازماني بين  شده، بي ادراك

قرار دارد و آمارة كولموگورف اسميرنوف  -96/1و + 96/1

نرمال بودن توزيع جامعة رو فرض  نيز معنادار نيست، ازاين

  .شود اطمينان پذيرفته مي95/0آماري با ضريب  
 

 

  
  تفاوتي سازماني با تصوير سازماني شده و بي ميان حمايت سازماني ادراك) پيرسون(ضريب همبستگي . 2جدول 

تصوير   متغير
  كيفيت

تصوير 
  ظاهر

تصوير 
  اجتماعي

تصوير 
  زيرساخت

تصوير 
  برنامه

تصوير 
  سازماني

 40/0** 17/0* 20/0* 52/0* 41/0*  44/0* شده ادراك حمايت سازماني

  -52/0**  - 53/0*  -40/0**  -58/0**  - 49/0*  -35/0** تفاوتي سازماني بي

  -33/0**  -57/0**  - 38/0*  -48/0**  -31/0**  -44/0**  به سازمان تفاوتي بي

  -29/0**  -22/0**  -21/0**  - 33/0*  -44/0**  -31/0**  تفاوتي به مدير بي

  - 32/0*  -40/0**  - 39/0*  - 28/0*  -15/0**  -20/0**  تفاوتي نسبت به ارباب رجوع بي

  - 25/0*  -31/0**  - 14/0  - 24/0*  -26/0**  - 18/0  تفاوتي نسبت به همكار بي

  -49/0**  - 53/0*  -30/0**  -44/0**  - 38/0*  -45/0**  تفاوتي به كار بي

05/0P≤ *  
01/0P≤ ** 
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داري  همبستگي مثبت و معنا 2براساس نتايج جدول 

شده و تصوير سازماني، و  ميان حمايت سازماني ادراك

هاي آن، وجود دارد، حال اينكه همبستگي ميان  مؤلفه

و  ،يسازمان ريتصوهاي آن با  تفاوتي سازماني و مؤلفه بي

در اين زمينه تنها . دار است ، معكوس و معناآن ابعاد

با  همكار بهنسبت  يتفاوت يبهاي  همبستگي ميان مؤلفه

 . دار نبوده است تصوير كيفيت و تصوير زيرساخت معنا

  
  

  
هاي  ؤلفهتفاوتي سازماني و م شده، بي هاي حمايت سازماني ادراك ضرايب مسير ناشي از تحليل مسير متغير. 3جدول 

  آن، و تصوير سازماني و ابعاد آن

  متغير
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ب
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اربا

 به 
تي
فاو
ت

وع
رج

  

 بي
ي 
اوت
تف

كار  
هم

به 
  

 بي
ي 
اوت
تف

  
 

كار
به 

  

حمايت 
سازماني 

  شده ادراك
_                          

تصوير 
39/0  سازماني ** _                        

 تصوير
 كيفيت

34/0 ** 36/0 ** _                      

تصوير 
 ظاهر

37/0 ** 30/0 ** 39/0 ** _                    

تصوير 
 اجتماعي

40/0 ** 41/0 ** 25/0 * 36/0 ** _                  

  تصوير
 يرساخت 

20/0 * 27/0 * 39/0 ** 43/0 ** 35/0 ** _                

تصوير 
24/0 برنامه * 31/0 ** 38/0 ** 33/0 ** 33/0 ** 40/0 ** _              

تفاوتي  بي
 سازماني

44/0 - ** 40/0 - ** 38/0 - ** 19/0 - * 48/0 - ** 33/0 - ** 22/0 - * _            

  تفاوتي  بي
  به سازمان

33/0 - ** 42/0 - ** 33/0 - ** 41/0 - ** 42/0 - ** 20/0 - * 33/0 - ** 39/0 ** _          

  تفاوتي بي
- 42/0  به مدير ** 33/0 - ** 43/0 - ** 36/0 - ** 18/0 - * 30/0 - ** 31/0 - ** 44/0 ** 38/0 ** _        

  تفاوتي  بي
به ارباب 
  رجوع

38/0 - ** 26/0 - * 36/0 - ** 40/0 - ** 21/0 - * 16/0 - * 30/0 - ** 40/0 ** 30/0 ** 51/0 ** _      

  تفاوتي  بي
- 16/0  به همكار * 24/0 - * 02/0 -  34/0 - ** 26/0 - * 05/0 -  38/0 - ** 33/0 ** 38/0 ** 39/0 ** 33/0 ** _    

  تفاوتي بي
- 39/0  به كار ** 32/0 - ** 30/0 - ** 22/0 - * 41/0 - ** 34/0 - ** 18/0 - * 50/0 ** 29/0 ** 40/0 ** 53/0 ** 36/0 ** _  

05/0P≤ *  
01/0P≤ **  
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 بر تصوير 

رين تأثير 

در ). -4/0

هاي تصوير 

ه مدير بر 

0P≤.(  

  آنها د

همچنين  

تقيم و از 

-44/0ير 

P≤.(  

              ... زش

داري معنا ورت

ين ميان بيشتر

48( بوده است 

ها زماني بر مؤلفه

تفاوتي به لفة بي

)43/0-) (01/0

ابعاد و سازماني 

).≥01/0P( ست

مستق صورت غير

ي با ضريب مسي

≥01/0(ه است 

ورز سازمان در 

صو بهماني نيز 

بوده كه در اي

صوير اجتماعي

تفاوتي ساز د بي

ير را مؤرين تأث

(ت داشته است 

 تصوير و زماني

محاسبه شده اس

ص به شده ادراك 

تفاوتي سازماني 

بوده اثرگذاراني 

 سازماني صوير

تفاوتي ساز بي

زماني اثرگذار ب

وط به مؤلفة تص

صوص تأثير ابعاد

زماني نيز بيشتر

فة تصوير كيفيت

  

ساز تفاوتي بي ه،

م β=40/0تقيم

 يسازمان تيما

يق تأثير بر بي

بر تصوير سازما 

تص و سازماني تي
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ذار 
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كه 
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خص
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شده ادراك ماني

ده 

ير 
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ت 

مست
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طري

=β

تفاوت بي شده، ك

شد زماني ادراك

 ابعاد آن اثرگذ

 مربوط به مؤلف

همچنين حمايت

ي اثرگذار بوده ك

تفاوتي نسبت  بي

   

سازم حمايت ي

شد زماني ادراك

/0=β  بر تصوي

ضريب مسي). 

صورت ي نيز به

ادراك سازماني ت

حمايت ساز 3 

وير سازماني و

يشترين تأثير 

ه). 40/0(ست 

تفاوتي سازماني

ثير را بر مؤلفة

).≥01/0P(ست 

اثرگذاري مسير ي

 
حمايت ساز 2 

39ريب مسير 

)≥01/0P( ست

تصوير سازماني

حمايت روابط ير

س نتايج جدول

داري بر تصو عنا

ر اين ميان بي

ماعي بوده اس

ت شده بر بي راك

نه بيشترين تأث

داشته اس) -4/0

تحليلي مدل. 2
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ستقيم و با ضر

ثرگذار بوده اس

 سازماني بر ت

مسي الگوي

براساس

مع صورت به

بوده كه د

تصوير اجتم

سازماني ادر

در اين زمين

42( به مدير

2 شكل
  

براساس

صورت مس به

سازماني اث

تفاوتي  بي
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  گيريبحث و نتيجه
در  تيبااهمتصوير سازماني از جمله مفاهيم جديد و 

مستقيم بر ارتقاي  طور بههاست كه  مديريت سازمان

اهميت اين ). 5(تأثير دارد عملكرد و بازدهي سازماني 

عنوان جزئي  حدي است كه انديشمندان از آن به مفهوم به

هاي نامشهود سازمان نام  ها و دارايي بنيادي از ارزش

 انيروابط م يبررسحاضر با هدف   پژوهش). 1(اند  برده

 ريو تصو ،يسازمان يتفاوت يشده، ب ادراك يسازمان تيحما

اصفهان و استخراج  يدر سازمان ورزش شهردار يسازمان

  . انجام گرفتمذكور  يها ريمتغ انيم ريمس يالگو

ي ميان دار معنابراساس نتايج، ارتباط مستقيم و 

شده و تصوير سازماني در ميان  حمايت سازماني ادراك

كاركنان سازمان ورزش شهرداري اصفهان وجود دارد كه 

اي گذشته مبني بر تأثيرات ه هاي پژوهش تواند با يافته مي

شده بر ارتقاي عوامل مؤثر  مثبت حمايت سازماني ادراك

سازماني مانند تعهد سازماني، عملكرد شغلي، رفتار 

شهروندي سازماني، كيفيت خدمات، عدالت سازماني، و 

ارتباط مستقيم ). 8، 9، 15(رضايت شغلي همراستا باشد 

سازماني از شده و تصوير  ميان حمايت سازماني ادراك

در . مبادلة اجتماعي قابل تفسير است  طريق نظرية

شده گسترة كلي ارزشي  حقيقت حمايت سازماني ادراك

است كه سازمان براي نقش، سهم و مراقبت از بهزيستي 

و كاركنان با توسعة تالش خود در ) 9(كاركنان قائل است 

جهت دستيابي به اهداف و عملكرد سازماني سعي در اخذ 

هاي متفاوت مالي، معنوي و اجتماعي دارند كه اين  شپادا

گيري و توسعة تصويري مناسب از سازمان  خود در شكل

  ). 13(مؤثر خواهد بود 

در بررسي الگوي همبستگي ميان حمايت سازماني 

هاي تصوير سازماني نيز مشخص شد  شده با مؤلفه ادراك

وير دار ميان اين سازه با تص كه ارتباطي مستقيم و معنا

كيفيت محصول و همچنين كيفيت ارائة خدمات (كيفيت 

ظاهر مناسب و مقبول محصوالت (، تصوير ظاهر )سازماني

مقبول بودن سازمان، (، تصوير اجتماعي )و خدمات

محصوالت و خدمات سازماني در اجتماع و همچنين در 

، تصوير )هاي مرتبط و همراستا ميان ديگر سازمان

هاي  مان از بسترها و زيرساختبرخورداري ساز( رساختيز

، و تصوير برنامه )مناسب در جهت توسعة اهداف سازماني

هاي سازماني در جهت  مناسب و متناسب بودن برنامه(

) ارتقاي عملكرد، بهبود خدمات و توسعة مزيت رقابتي

هاي سازماني  بدان معنا كه با ارتقاي حمايت. برقرار است

توان  ري اصفهان ميشده در سازمان ورزش شهردا ادراك

تصوير ذهني كاركنان آن سازمان را از كيفيت خدمات آن 

شده،  سازمان و نحوة ارائة آن، ظاهر مقبول خدمات ارائه

مندي از  مقبوليت سازمان و خدمات آن در اجتماع، بهره

ها و بسترهاي متناسب با اهداف سازماني، و  زيرساخت

جايگاه سازمان هاي مؤثر سازماني در جهت ارتقاي  برنامه

بهبود بخشيد كه اين خود در ارتقاي عملكرد و رضايت 

كاركنان و در نتيجه بهبود عملكرد سازماني در سازمان 

  . مربوط نقشي بسزا دارد

براساس نتايج ارتباطي مستقيم و معكوس ميان تصوير 

تفاوتي سازماني در ميان كاركنان سازمان  سازماني و بي

تواند همراستا  ورزش شهرداري اصفهان وجود دارد كه مي

هاي گذشته مبني بر تأثيرات معكوس اين  با نتايج پژوهش

ها،  سازه بر انگيزش و رضايت شغلي كاركنان در سازمان

شغلي، بازدهي سازماني، هويت شغلي و همچنين عملكرد 

ارتباط مثبت اين مفهوم با ترك خدمت كاركنان باشد 

)14 ،11 ،7 ،6 ،4 ،3 .(  

تفاوتي سازماني و  در بررسي ارتباط ميان مفهوم بي

ابعاد تصوير سازماني مشخص شد بيشترين ارتباط 

هاي  ترتيب ميان اين سازه با مؤلفه معكوس به صورت به

، تصوير ظاهر، تصوير  اجتماعي، تصوير برنامه تصوير

به بياني ديگر، بروز . زيرساخت و تصوير كيفيت وجود دارد
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رفتاري در سازمان ورزش _رواني  و ظهور اين ويژگي

صورت بارزي بر مقبوليت آن  تواند به شهرداري اصفهان مي

هاي  سازمان در اجتماع، تناسب و هماهنگي برنامه

تيابي به مزيت رقابتي، مقبوليت سازماني در جهت دس

هاي مناسب  محصوالت و خدمات، بسترها و زيرساخت

سازمان در راستاي دستيابي به اهداف سازماني، و كيفيت 

خدمات و محصوالت سازماني از سوي كاركنان آن سازمان 

  . تأثيراتي منفي داشته باشد

و  ميرمستقيغمنظور بررسي تأثيرات مستقيم و  به

شده،  ق اثرگذاري حمايت سازماني ادراكمسيرهاي دقي

تفاوتي سازماني، و تصوير سازماني سازمان ورزش  بي

شهرداري اصفهان تحليل مسير انجام و مدل مسير ترسيم 

صورت  شده به شد كه براساس آن حمايت سازماني ادراك

مستقيم در ارتقاي تصوير سازماني و ابعاد آن مؤثر بوده كه 

بيشترين نقش را در افزايش تصوير در اين ميان اين سازه 

؛ بدان معنا كه مقبوليت )≥05/0P(اجتماعي داشته است 

سازمان مربوطه در اجتماع از نظر كاركنان در صورت 

هاي سازماني مطلوب افزايش خواهد يافت  دريافت حمايت

كه اين خود به ارتقاي رضايت كاركنان و همچنين 

غلي در آنان گسترش عوامل مرتبط با افزايش عملكرد ش

در همين زمينه و پس از آن حمايت سازماني . انجامد مي

ترتيب بيشترين تأثير  شده در الگوي تحليل مسير به ادراك

هاي تصوير ظاهر، تصوير كيفيت، تصوير برنامه،  را بر مؤلفه

به بياني ديگر، تأكيد . داشته است  و تصوير زيرساخت

اي تالش و عملكرد  هاي مبادله سازمان مذكور بر جنبه

بهينه در برابر پرداخت، پاداش يا ارتقا و ترفيع كاركنان 

از مقبوليت محصوالت و  تواند بر گسترش تصورات آنان مي

از مناظر اجتماعي و  ها رساختيزها و  خدمات، برنامه

  . مستقيم تأثيرگذار باشد صورت بهشهودي و 

در بررسي الگوي تحليل مسير مشخص شد كه 

تفاوتي سازماني تأثيري مستقيم اما معكوس بر تصوير  بي

  . سازماني سازمان ورزش شهرداري اصفهان داشته است

تفاوتي سازماني بر  ثيرات مستقيم بيدر خصوص تأ

ابعاد تصوير سازماني نيز مشخص شد كه بيشترين تأثير 

اين سازه بر مؤلفة تصوير اجتماعي اعمال شده كه در اين 

تفاوتي به كار  تفاوتي به سازمان و بي هاي بي ميان مؤلفه

بيشترين ضريب تأثير را بر تصوير اجتماعي سازمان ورزش 

اين بدين معناست كه . اند اشتهشهرداري اصفهان د

صورت كلي و شغل  بودن سازمان به تياهم كمتفاوتي و  بي

هاي شغلي از نظر كاركنان تأثيري مستقيم بر  و فعاليت

ادراك آنها از مقبولت اجتماعي سازمان در اجتماع و 

  . هاي مرتبط يا رقيب دارد همچنين در ميان سازمان

تأثيري مستقيم و تفاوتي سازماني در مرحلة بعد  بي

معكوس بر تصوير كيفيت سازمان ورزش شهرداري 

تفاوتي نسبت به  اصفهان داشته و در اين ميان مؤلفة بي

در اين . مدير داراي بيشترين ضريب تأثير بر آن بوده است

هاي  كارگيري سبك زمينه تأثير مديريت مؤثر و كارا در به

و  هاي كاركنان رهبري متناسب با موقعيت و ويژگي

  سازمان در راستاي ارتقاي عملكرد، رضايت و انگيزة

كاركنان و در نتيجه توسعة تصوير كيفيت سازمان در نظر 

اهميت اين موضوع . شود مشخص مي شيازپ شيبكاركنان 

هاي  هاي رهبري در سازمان حدي است كه از سبك به

عنوان مؤثرترين مانع در جهت ارتقاي عملكرد  ورزشي به

و توسعة نوآوري، خالقيت، و كارآفريني  شغلي، انگيزه

هاي رهبري و  در حقيقت سبك. شود كاركنان ياد مي

هاي شخصي مديران در ساختار مركزي ورزش  ويژگي

كشور در جايگاهي باالتر از فرهنگ سازماني نامناسب و 

ي از لحاظ سركوب انگيزه سازمان درونها و تضادهاي  تنش

  ). 13(و خالقيت كاركنان قرار دارد 



 1396، تابستان 17، شمارة 5نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                          84

 

در بررسي الگوي تحليل مسير مشخص شد كه 

تفاوتي سازماني تأثيري مستقيم و معكوس بر تصوير  بي

  سازمان ورزش شهرداري اصفهان دارد كه مؤلفة  زيرساخت

تفاوتي نسبت به كار بيشترين ضريب تأثير را بر آن  بي

در اين زمينه نيز توجه به توانمندسازي . داشته است

دستيابي به عملكرد شغلي باالتر و در  كاركنان در راستاي

نتيجه برخورداري از انگيزة بيشتر از يك سو و تالش در 

هاي يكنواخت شغلي با  جهت خروج كاركنان از محيط

ها و بسترهاي  هدف ارائة تصويري مناسب از  زيرساخت

  . شود مشخص مي شيازپ شيبسازماني 

 تفاوتي سازماني در الگوي تحليل مسير تأثيري بي

در سازمان مربوطه   مستقيم و معكوس بر تصوير برنامه

تفاوتي نسبت به همكار  بي داشته كه در اين زمينه مؤلفة 

بيشترين تأثير را بر ادراكات كاركنان از مفيد بودن و مؤثر 

هاي سازماني در جهت ارتقاي عملكرد آنان و  بودن برنامه

هميت در اين خصوص ا. افزايش بازده سازماني داشته است

هاي فردي،  جاي فعاليت هاي گروهي به توجه به فعاليت

هاي گروهي، و البته چينش  گسترش فرهنگ فعاليت

تفاوتي آنها  تواند بر بي هاي كاري، مي صحيح افراد در گروه

نسبت به همكاران مؤثر بوده و در نتيجه بر ارتقاي تصوير 

  . برنامه در سازمان مذكور اثرگذار باشد

تفاوتي سازماني بر تصوير  اما معكوس بي تأثير مستقيم

ظاهر سازمان ورزش شهرداري اصفهان نيز در الگوي 

هاي  تحليل مسير تبيين شده است كه در اين زمينه مؤلفه

تفاوتي به ارباب رجوع داراي  تفاوتي به سازمان و بي بي

در حقيقت نوع و نحوة . اند بيشترين ضريب تأثير بوده

نان از سازمان و نحوة برخورد آنها ادراكات و تصورات كارك

تواند با توجه به ميزان رضايت شغلي آنها  با مراجعان مي

هاي  در سازمان و ميزان اشتياق شغلي آنها در محيط

كلي شدت عالقة آنها به سازمان توجيه  صورت بهكاري، و 

هاي شغلي  رو در صورت ايجاد محيط ازاين). 3(شود 

هاي مناسب  همراه با مشوقبرانگيزاننده براي كاركنان 

توان در جهت گسترش  سازماني در سازمان مربوطه مي

هاي ظاهري سازمان، محصوالت  تصويري مناسب از ويژگي

  . و خدمات در نزد كاركنان آن سازمان قدم برداشت

شده در الگوي  براساس نتايج، حمايت سازماني ادراك

بر  غيرمستقيم، و از طريق تأثير صورت بهتحليل مسير 

تفاوتي سازماني، بر تصوير سازماني سازمان ورزش  بي

تواند با  شهرداري اصفهان اثرگذار است كه اين يافته مي

شده  اي حمايت سازماني ادراك توجه به ماهيت مبادله

اي حمايت سازماني  در حقيقت عنصر پايه. توجيه شود

اي است كه براساس آن وابستگي،  شده تعهد مبادله ادراك

ي كاركنان و تالش آنها در جهت دستيابي به اهداف وفادار

به بياني . سازماني بايد بر پاية تشويق و پاداش جبران شود

شده بيش از آنكه متأثر از  ديگر، حمايت سازماني ادراك

انگيزش دروني باشد، تحت تأثير انگيزش بيروني است، 

سازمان ورزش  ژهيو بهها  رو تالش سازمان ، ازاين)9(

هاي سازماني  اصفهان در راستاي ارتقاي حمايت شهرداري

بر تأثيرات مستقيم بر تصوير  تواند عالوه شده مي ادراك

مرجع و ماهيت و   سازماني و ادراكات كاركنان از سازمان

غيرمستقيم در جهت  صورت بهكيفيت خدمات سازماني، 

تفاوتي سازماني كاركنان عمل كند كه  كاهش تأثيرات بي

  . شود ارتقاي تصوير سازماني آنان مي در نتيجه موجب

  توانند از طريق مداخله هاي ورزشي همواره مي سازمان

شده  هاي سازماني ادراك بر ادراكات كاركنان بر حمايت

توسط آنها تأثير بگذارند و از اين طريق تفسير كاركنان را 

به بياني ديگر، توافق در نحوه و . از اين سازه تغيير دهند

هاي سازماني كه كاركنان از سازمان انتظار  تميزان حماي

ها و متغيرهايي  دارند، به مجموعة متنوعي از موقعيت

مانند متغيرهاي معطوف به نحوة عمل و رفتار سازمان با 

هاي كاركنان،  هاي شغل، ويژگي كاركنان، شرايط و ويژگي

و متغيرهاي رفتاري و انگيزشي وابسته است كه در صورت 
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ل مذكور امكان تغيير در ادراكات كاركنان از تغيير در عوام

  ). 7، 12(شود  هاي سازماني مربوطه ايجاد مي حمايت

از طرف ديگر اعمال مداخالت و ايجاد تغييرات مؤثر 

گانة مديران،  هاي سه هاي سازماني، مهارت در سياستگذاري

هاي ادراكي و انساني نيروي انساني، تغيير  تقويت مهارت

و اقتصادي سازمان، حل تعارضات در جو اجتماعي 

سازماني، و تالش در جهت رسيدگي به مشكالت كاركنان، 

تفاوتي  هاي محوري در كاهش بي كه همگي از مقوله

تفاوتي سازماني و در پي آن  تواند بر بي ، مي)7(  ندا سازماني

گسترش تصوير سازماني مناسب در ميان كاركنان 

شهرداري اصفهان مؤثر ويژه سازمان ورزش  ها و به سازمان

  .باشد
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