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Abstract
This study was conducted to investigate the quality of
friendly relation between manager - employee in Youth
and Sports General Directorate in Khorasan Razavi
Province. This research is a descriptive-survey type of
study that follows case studies. It is also considered
among the field studies in terms of collecting the data.
Population of study included all employees working in
Youth and Sports General Directorate in Khorasan
Razavi in 2016 (n=98). Population was considered to be
equal with the sample of study. To collect data, the
adjusted scale of Shajie et al (2015) was used. To
analyze the data, t single sample, t-student, ANOVA,
post hoc, and Friedman tests were used. Results of the
study showed the desired situation of subscales of selfprotection, honesty and intimacy and conflict, and
undesired situation of subscale of resolving the conflict.
The results of the analysis showed that human capitals
working in the Youth and Sports General Directorate
are satisfied with the quality of the friendly relation
between manager and themselves. However, this
satisfaction is not equal in all sub-branches and creating
changes in the process of resolving the conflicts in
organization seems to be necessary. In this regard,
paying attention to subjects such as increased support of
employees and honesty in dealing with them is very
important. It was also found that gender and marital
status are factors that have no impact on the relation
between manager and employee, while education level
and employment type of employees are effective factors
in this regard, which special attention should be paid to
this relation in order to maintain the status quo and to
achieve better status.
Keywords: Quality of Friendly Relation, Manager –
Employee, Youth and Sports General Directorate of
Khorasan Razavi.
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی کیفیت روابط دوستانه مدیر – کارمند در اداره کل
 پژوهش حاضر از نوع تحقیقات.ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام گرفت
 پیمایشی با پیروی از مطالعات موردی است که از منظر جمعآوری دادهها به-توصیفی
 جامعه موردبررسی را کلیه کارمندان شاغل در اداره کل.شکل میدانی انجام گرفت
 نفر) که جهت98(  تشکیل میداد1395 ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال
 بهمنظور جمعآوری دادهها از مقیاس تعدیلیافته.نمونهگیری از سرشماری استفاده شد
 تی،) استفاده شد و جهت تحلیل دادهها از تی تک نمونهای1394( شجیع و همکاران
. آزمونهای تعقیبی و فریدمن استفاده گردید، تحلیل واریانس یکطرفه،استودنت
،یافتههای پژوهش بیانگر وضع مطلوب خرده مقیاسهای حمایت و ارتقای نفس
.صداقت و صمیمیت و تعارض و نیز وضع نامطلوب خرده مقیاس رفع تعارض بود
نتایج حاصل از تحلیل یافتهها نشان داد که سرمایههای انسانی شاغل در اداره کل
ورزش و جوانان خراسان رضوی از وضعیت کیفیت دوستی میان خود و مدیرکل
رضایت دارند اما این رضایت در تمام زیرشاخههای این مبحث یکسان نیست و ایجاد
 در این میان توجه،تغییرات در فرایند رفع تعارض در سازمان ضروری به نظر میرسد
به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز صداقت در برخورد با ایشان از
 همچنین مشاهده شد که جنسیت و تأهل عواملی.اهمیت بیشتری برخوردار بودند
مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند نیستند اما توجه به سطح تحصیالت و نوع
استخدام کارکنان از عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و
.رسیدن به وضع مطلوبتر باید روابط مذکور توجه ویژه کرد
 اداره کل ورزش و جوانان، کارمند، مدیر، کیفیت رابطه دوستانه:واژههای کلیدی
.خراسان رضوی
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مقدمه
در دنیای متالطم و متغیر امروز ،موفقیت یک سازمان
درگرو دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده و جلب رضایت
ذینفعان است .سازمان در محیطی متغیر و با رقبایی با توان-
های مختلف رقابت میکند ،درعینحال سازمانها دارای
مدیران و کارمندانی با تواناییهای مختلف در زمینههای
شناختی ،ذهنی و عاطفی هستند .با توجه به اینکه مدیران
تحت شرایط مختلف اقدام به برنامهریزی میکنند پذیرش این
برنامه و موفقیت در اجرای آن ،سازمان را ملزم به داشتن
کارمندانی با تواناییهای شناختی و عاطفی باال میکند
(رئیسیان و همکاران .)1394 ،برای تغییر و حرکت بهسوی
شرایط بهتر عالوه بر عواملی چون سرمایه ،مواد اولیه و ...
مهمترین واصلیترین عامل نیروی انسانی است .التون مایو در
تحقیقاتی که در شرکت برق وسترن انجام داد و به تحقیقات
هاثورن معروف شد به این نتیجه مهم رسید که توجه به عامل
انسانی مهمترین ابزار در رشد انگیزش و بهرهوری سازمان و
کارکنان آنهاست (کهندل .)1391،با توجه به اینکه سرمایه-
های انسانی ،بازیگران اصلی تغییر و نوآوریاند ،لذا موفقیت
سازمان و بهرهوریاش درگرو سرمایههای انسانی است
(کاراکا )2013 ،1که بیتوجهی به آنها میتواند منجر به
مشکالت زیادی از قبیل کاهش بهرهوری یا سکوت سازمانی
و ...گردد .پژوهشها نشان میدهد که سبک رهبری با
سکوت کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معنیدار دارد.
(دامغانیان )1394،طبق نتایج بهدستآمده ،پیروان گزارش
کردند به دلیل سوء رفتار رهبر آنها ترجیح دادهاند ،ساکت
بمانند؛ همچنین ،تغییر در تعداد پیروان ،عوارض جانبی را بدتر
هم میکند (ژو 2و همکاران )2015 ،همچنین درجایی دیگر
نتایج نشان داد که کارمندان سکوت را تجربه کردهاند و دالیل
متعددی برای این تجربه ذکر کردهاند .تصور از ناتوانی مدیر در
انجام کار ،تصور اینکه جواب مثبتی نمیگیرند ،تصور اینکه
ممکن است به دیگران آسیب برسد و  ...ازجمله دالیل سکوت
ذکرشده است (یلدیز.)2013 ،3
اندیشمندان در معرفی رهبری خدمتگزار به ده مؤلفه
اشاره میکنند که عبارتاند از :گوش دادن ،همدلی ،التیام
بخشی ،آگاهی ،ترغیب ،مفهومپردازی ،دوراندیشی ،نظارت،
1. Karaca
2. Xu
3. Yildiz

تعهد نسبت به رشد افراد و برقراری ارتباط (فریدل 4و
همکاران .)2009 ،بر این اساس ،یوکل ( )2002نشان داد که
بهمنظور حفظ ارتباط باکیفیت باال مدیران باید توجه و تمرکز
بیشتری را معطوف زیردستان خود کنند ،خود را در قبال نیازها
و احساسات آنان پاسخگو بدانند و بیشتر اوقات فعالیتهای
مدیریتی خود را با مشارکت زیردستان و با شفافیت به انجام
برسانند .به عقیده نورث هاوس )2001( 5و یوکل)2002( 6
ارتباط بین مدیر با هریک از زیردستان میتواند متنوع و
متفاوت با بقیه کارکنان باشد .این تعامل دوطرفه در درون
گروه ،رابطه و در بیرون از گروه ،نقش تعریف میشود (شجاعی
و همکاران.)1390،
از دیگر سو اگر میان مدیر و کارمند رابطه مثبت و قوی
برقرار باشد منجر به افزایش بهرهوری و رضایت شغلی در
سازمان میگردد .همانگونه که نتایج تحقیق جوریس)2007( 7
نشان میدهد که رضایت از سرپرست موجب بهبود عملکرد
سازمان و نیز افزایش رضایت شغلی میشود .درجایی دیگر
ارشدی و همکاران ( )1391به این نتیجه رسیدند که روابط
مطلوب میان رهبر و کارکنانش موجب کاهش ادراك
طردشدگی در محیط کار میشود که این خود کاهش رفتارهای
انحرافی در محیط کار و افزایش سطح بهزیستی روانشناختی
افراد را به دنبال دارد (ارشدی و همکاران .)1391 ،درجایی
دیگر گست 8با بررسی عملکرد کارگران به این نتیجه رسید که
رفتار مثبت مدیریت منابع انسانی با رضایت بیشتر کارگران از
کار وزندگی همراه است (گست .)2015 ،همچنین هانیکات9
( )1997در مقاله خود به بررسی تأثیر گروهی سیاستهای
دوستانه منابع انسانی ،سطح حقوق و دستمزد و هویت برجسته
در جذب فرد به کار پرداخته و نتیجه گرفت هویت فرد بهعنوان
یک تفاوت فردی بر تصمیمگیریهای حرفهای وی تأثیر
میگذارد .درجایی دیگر نتایج تحقیقات نشان داد تمام روابط
سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد میشود .خیلی مهم است که
مدیر و کارکنان سازمان ،اهمیت اعتماد ،چگونگی ترویج و
ارتقاء آن و نقش خودشان در ایجاد اعتماد را موردتوجه قرار
4. Fridell
5. North haws
6. Yukl
7. Goris
8. Guest
9. Honeycutt
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دهند (فیتزروی .)2007 ،1همانطور که نتایج نشان میدهد که
سیاستهای اجرایی همگام با رضایت کارکنان است.
بااینحال ،سطح رضایت کارکنان اغلب بهطور گستردهای
توسط ویژگیهای جمعیت شناختی متفاوت است (جانگین 2و
همکاران.)2011 ،
در محیطهای ورزشی نیز رابطه میان رهبران ،مدیران و
مربیان با زیردستان خود نقش بسزایی دررسیدن به نتایج
مطلوب ایفا میکند که تحقیقات شجیع و همکاران ()1394
بهخوبی گویای این مسئله است ،ایشان به این نتیجه رسیدند
که کیفیت دوستی میتواند در حل مسائل مربوط به ارتباطات
میان مربیان و بازیکنان نقش بسزایی داشته و با ترسیم
یک مرز ارتباطی ،راهگشای خیل عظیمی از مشکالت در
زمینههای مختلفی مثل عزتنفس ،استرس ،همراهی ،تضاد و
 ...باشد .همچنین شجاعی و همکاران ( )1390با بررسی
سازمانهای ورزشی استان مازندران به این نتیجه رسیدند که
از میان سبکهای مختلف مدیریت تعارض ،سبکهای سازش
و همکاری بیشترین تأثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر-
کارمند ازنظر کارمندان دارند ،اما فقط تأثیر سبک سازش
معنیدار است ،لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با
اتخاذ سبک انسجام و همکاری در برخورد با تعارض ،باعث
افزایش اثربخشی سازمانی گردند .جوادی پور نیز با بررسی
ارتباط نگرش شغلی با سالمت سازمانی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان همدان به این نتیجه رسید که بهبود در
نگرش شغلی کارکنان میتواند به بهبود سالمت سازمانی و
توازن مناسب در زندگی شـغلی و خـانوادگی کارکنان منجر
شود که البته تأثیر این عوامل میتواند در بخشهای مختلف
اداری و افراد با تحصیالت متفاوت ،دارای شدت و ضعف باشد
(جوادی پور .)1393،همچنین راسخ با بررسی اداره کل ورزش
و جوانان مشهد به این نتیجه رسید که حمایت و عدالت
سازمانی توان پیشبینی مثبت و معنیدار جوسازمانی نوآورانه را
دارا هستند .درنتیجه مدیران سازمانها با برقراری عدالت و
حمایت سازمانی ،میتوانند موجب بروز رفتارهای خالقانه و
مبتکرانه در سازمان شوند (راسخ .)1393،از پژوهشهای خارج
از کشور که در همین راستا انجامگرفته است میتوان به
پژوهش کیم )2016( 3اشاره کرد که نتیجه گرفت عدالت
1. Fitzroy
2. Jungin
3. Kim

43

توزیعی در سازمان از طریق حمایت سازمانی میتواند بهطور
غیرمستقیم رضایت شغلی و تعهد حرفهای داوران ورزشی را
تحت تأثیر قرار دهد .درجایی دیگر بارتن 4و همکاران ()2016
نتیجه گرفتند در یک سازمان ورزشی اتخاذ سبک رهبری
خدمت گذار مستقیما بر روی اعتماد به رهبر و جو اخالقی
سازمان تأثیرگذار است .همچنین آری و چاالیان )2017( 5با
بررسی دانشگاهیان ورزشکار نتیجه گرفتند میان ابعاد عدالت
سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی روابط مثبت سطح متوسط وجود
دارد.
تمامی موارد یادشده بدان معناست که روابط دوستانه
سرمایههای انسانی بهویژه مدیر-کارمند در سازمانها از
اهمیت بسزایی برخوردار است و در جامعه موردتحقیق ما نیز
کیفیت دوستی میان مدیرکل و کارمندان جهت انجام هرچه
بهتر کارهای مربوطه ضروری مینماید و با توجه به اینکه
تاکنون پژوهشهای معدودی در سطح کشور در این زمینه
انجامگرفته و هیچیک از پژوهشهای مشاهدهشده کیفیت
روابط دوستی منابع انسانی را مخصوصاً در جامعه موردنظر ما
بررسی نکرده و خأل چنین پژوهشی در اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضوی جهت بررسی کیفیت روابط دوستانه
میان مدیرکل و کارمندان حس میشود ،درنتیجه گروه تحقیق
بر آن شد با توجه به اهمیت موضوع ،روابط دوستانه مدیر-
کارمند در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را
موردبررسی قرار داده و به این سؤال پاسخ گوید که :کیفیت
رابطه دوستی مدیر-کارمند در اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رضوی چگونه است؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی با
پیروی از مطالعات موردی است که از منظر جمعآوری دادهها
به شکل میدانی انجام گرفت .دادههای این پژوهش از طریق
پرسشنامه و مراجعه حضوری برای انجام مصاحبه و تکمیل
سؤاالت پرسشنامه از سوی آزمودنیها صورت پذیرفته است.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعدیلیافته کیفیت دوستی
در ورزش شجیع و همکاران ( )1394بود که روایی صوری و
محتوایی آن توسط خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی تائید و
پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ توسط نرمافزار اس پی
4. Burton
5. Ari & Çağlayan
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اس اس به مقدار آلفای  0/75محاسبه شد .این مقیاس عوامل
اثرگذار بر کیفیت روابط دوستانه را در چهار خرده مقیاس،
حمایت و ارتقای عزتنفس ( 5گزینه) ،صداقت و صمیمیت (4

گزینه) ،رفع تعارض ( 6گزینه) و تعارض ( 5گزینه) مورد
ارزیابی قرار میدهد .مقدار پایایی هرکدام از خرده مقیاسها و
نیز پایایی کلی پرسشنامه در جدول زیر خالصهشده است.

جدول  -1پایایی خرده مقیاسهای پرسشنامه
شماره خرده مقیاس
1
2
3
4
5

مقدار آلفای کرونباخ

حمایت و ارتقای عزتنفس
صداقت و صمیمیت
رفع تعارض
تعارض
پایایی کلی

جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان خراسان رضوی بودند؛ که نظر به دستیابی به اهداف
پژوهش ،جامعه آماری با نمونه برابر در نظر گرفتهشده و از
سرشماری استفاده شد .درنهایت نظر به بازگشت پرسشنامه-
های سالم و قابل تجزیهوتحلیل 69 ،نفر بهعنوان نمونه نهایی
پژوهش انتخاب شدند.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از:
میانگین و میانه ،جداول و نمودارها و  ...و نیز جهت بررسی
وضعیت توزیع نرمالیته از روش کلموگروف-اسمیرنوف و در
سطح آمار استنباطی از :تی تک نمونهای ،تی استودنت ،تحلیل
واریانس یکطرفه ،آزمونهای تعقیبی و فریدمن استفاده
گردید .الزم به ذکر است کلیه محاسبات آماری بهوسیله
نرمافزار نرمافزارهای  22SPSSو  SYSTAT13انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیت شناختی:
جنسیت :در پژوهش حاضر  49درصد نمونه را مردان (با
میانگین سنی  34سال) و  51درصد آن را زنان (با میانگین
سنی  35سال) تشکیل میدادند.

0/87
0/70
0/74
0/79
0/75

سن :میانگین سنی مردان در نمونه موردبررسی  34سال و
میانگین سنی زنان  35سال بود و میانگین کلی نمونه
موردبررسی  35سال به دست آمد.
وضعیت تأهل 60 :درصد افراد موردبررسی متأهل و  40درصد
مجرد بودند.
تحصیالت 19 :درصد افراد دارای تحصیالتی در سطح
دیپلم 40 ،درصد ;کاردانی 28 ،درصد کارشناسی 10 ،درصد
کارشناسی ارشد و  3درصد دکتری بودند.
نوع استخدامی :ازنظر نوع استخدامی  33درصد افراد رسمی،
 25درصد آزمایشی 20 ،درصد پیمانی و  22درصد قراردادی
بودند.
سمت سازمانی :ازنظر نوع سمت سازمانی 3 ،درصد افراد در
سطح مدیرکل و معاونین 14 ،درصد افراد کارشناس مسئول،
 42درصد کارشناس و  42درصد هم کارمند بودند.
بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع دادهها
جهت بررسی توزیع نرمال بودن دادهها از روش شاپیرو-
ویلک استفاده شد که در جدول زیر قابلمشاهده است.
با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره دو دادهها دارای
سطح معناداری  0/526بوده درنتیجه از توزیع نرمال برخوردار
میباشند.

جدول  -2توزیع نرمال بودن دادهها
شاپیرو-ویلک
کیفیت دوستی

درجه آزادی

سطح معناداری

69

0/526
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یافتههای توصیفی
یافتههای توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق به شرح ذیل
است.
جدول  -3یافتههای توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
خرده مقیاس
حمایت و ارتقای عزتنفس
صداقت و صمیمیت
رفع تعارض
تعارض
کیفیت دوستی

N
69
69
69
69
69

حداقل
2/4
2/25
1/5
1/8
2/67

جهت بررسی وضعیت مطلوبیت خرده مقیاسها از آزمون t

میانگین
3/85
3/26
2/67
3/36
3/29

حداکثر
5
4/25
4
5
3/98

انحراف معیار
0/66
0/38
0/62
0/68
0/29

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول چهار خرده
مقیاسهای حمایت و ارتقای نفس ،صداقت و صمیمیت و
تعارض با میانگین بیشتر از سه از مطلوبیت مناسبی
برخوردارند ،اما خرده مقیاس رفع تعارض دارای میانگین کمتر
از سه است ،بنابراین از مطلوبیت مناسبی برخوردار نیست.
جهت آزمون تفاوتهای نسبی از آزمون  tمستقل بهره بردیم
که نتایج ذیل به دست آمد.

تک نمونهای استفاده کردیم که نتایج آن را در جدول زیر
مشاهده میکنید.
با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره چهار مقدار t
در تمامی خرده مقیاسها بزرگتر از صفر و سطح معناداری
کلیه خرده مقیاسها کمتر از  0/05است درنتیجه آزمون  tتک
نمونهای معنادار است.

جدول  -4آزمون  tتک نمونهای
خرده مقیاس
حمایت و ارتقای عزتنفس
صداقت و صمیمیت
رفع تعارض
تعارض

t
10/7
5/7
4/3
4/4

درجه آزادی

میانگین

انحراف معیار

سطح معناداری

68
68
68
68

3/8
3/2
2/6
3/3

0/66
0/38
0/62
0/68

0/01
0/01
0/01
0/01

جهت استفاده از آزمون آنوا ابتدا از تست لون بهره برده شد.

همانطور که از جدول شماره پنج مشاهده میشود تفاوت
معناداری بین تأهل و کیفیت دوستی در سازمان وجود ندارد.
همچنین تفاوت معناداری بین جنسیت و کیفیت دوستی در
سازمان وجود ندارد.

جدول  -5آزمون  tمستقل
میانگین
جنسیت
تأهل

آزمون لون

انحراف
استاندارد

زن

3/3

0/3

مرد
متأهل
مجرد

3/2
3/3
3/2

0/29
0/3
0/27

t

f

سطح معناداری

0/01

0/92

-0/457

0/6

0/43

-0/3

درجه

سطح

آزادی

معناداری

67

0/65

67

0/77
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جدول  -6آزمون لون
آماره لون

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

0/39

4

64

0/81

نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکطرفه در جدول ذیل
قابلمشاهده است.

درنتیجه باال بودن سطح معناداری و وضعیت توزیع نرمال
دادهها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.

جدول  -7آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
خرده مقیاس

درونگروهی

بین گروهی
میانگین

درجه آزادی

میانگین

درجه آزادی

F

سطح
معناداری

حمایت و ارتقای عزتنفس
صداقت و صمیمیت
تحصیالت
رفع تعارض
تعارض

0/41
0/09
0/96
0/76

4
4
4
4

0/44
0/15
0/35
0/46

64
64
64
64

0/94
0/6
2/7
1/66

0/44
0/66
0/04
0/17

حمایت و ارتقای عزتنفس
صداقت و صمیمیت
استخدامی
رفع تعارض
تعارض
حمایت و ارتقای عزتنفس
صداقت و صمیمیت
پست
سازمانی رفع تعارض
تعارض

0/83
0/57
0/56
1/4
0/17
0/11
0/2
51

3
3
3
3
3
3
3
3

0/41
0/13
0/38
0/43
0/45
0/15
0/4
0/47

65
65
65
65
65
65
65
65

1/99
4/4
1/4
3/2
0/39
0/73
0/5
1/1

0/12
0/007
0/23
0/028
0/76
0/54
0/68
0/36

سپس از آزمون دانکن جهت مقایسه زوجی بهره بردیم که
نتایج ذیل حاصل گشت:
 در خرده مقیاس رفع تعارض میان مدرك تحصیلیدکترا و فوقدیپلم تفاوت معنادار مشاهده شد.
 در خرده مقیاس حمایت و ارتقای عزتنفس میاننیروهای قراردادی و آزمایشی تفاوت معنادار وجود
دارد.
 در خرده مقیاس صداقت میان نیروهای رسمی،پیمانی و آزمایشی تفاوت معنادار وجود دارد.
 در خرده مقیاس تعارض میان نیروهای رسمی،قراردادی و آزمایشی تفاوت معنادار را شاهدیم.

 ولی در بقیه خرده مقیاسها در مقایسه با سمتسازمانی و تحصیالت و نوع استخدامی تفاوت
معناداری مشاهده نشد.
جهت رتبهبندی خرده مقیاسها از آزمون فریدمن بهره
بردیم که نتایج زیر را در برداشت.
آزمون فریدمن نشان داد که خرده مقیاس حمایت و
ارتقای نفس با میانگین  3/36در رتبه نخست ،خرده مقیاس
صداقت و صمیمیت با میانگین  2/49در رتبه دوم ،خرده
مقیاس تعارض با میانگین  2/48در رتبه سوم و نهایتا خرده
مقیاس رفع تعارض با میانگین  1/67در رتبه چهارم قرار
گرفت.
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جدول -8آزمون فریدمن
N

آماره خی

سطح معناداری

69

60/793

0/001

بحث و نتیجهگیری
روابط دوستانه میان مدیر و کارمند در هر سازمانی میتواند
راه رشد و تعالی را در آن سازمان هموار نماید و از بروز بسیاری
از نارضایتیها که سرمنشا مشکالت عدیدهای در آینده پیش
روی سازمان است بکاهد ،در این میان از اهمیت روزافزون
ورزش که بهنوعی امروزه تبدیل به یک صنعت مهم و درآمدزا
در جامعه شده نمیتوان بهسادگی گذشت .توجه به سازمانهای
ورزشی و تالش جهت بهبود کارایی و بهرهوری آنها میتواند
نویدبخش آیندهای درخشان و سرشار از موفقیت برای جوانان
هر کشوری باشد .یکی از مسائلی که به رشد و بهرهوری
سازمان کمک میکند ایجاد یک جو پایدار وتوام با تعامل و
رابطه دوستانه میان مدیران و کارمندان سازمانهاست که
سازمانهای ورزشی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
بر پایه یافتههای حاصل از پژوهش تفاوت معناداری میان
تأهل و جنسیت باکیفیت دوستی مدیر-کارمند در جامعه
موردمطالعه مشاهده نگردید ،این موضوع را میتوان حاصل
نگاه عادالنه مدیر به دو قشر مجرد و متأهل و نیز زن و مرد در
اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی دانست .ازآنجاکه
برخی محققان از قبیل رزیموند و همکاران ( )2008جنسیت را
عامل تأثیرگذار بر عملکرد و روابط سازمانی دانستهاند میتوان
اظهار داشت مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با ایجاد
یک جو صمیمانه همراه با عدالت میان کارمندانش با جنسیت-
های مختلف توانسته است تا حد زیادی بافرهنگهای اشتباه
مردساالرانه یا نگاههای زن ساالرانه در اداره کل تحت
سرپرستی خویش مقابله کند و با قرار دادن فرصتهای یکسان
و عادالنه میان سرمایههای انسانی خویش اعتماد ایشان را
بهطور یکسان جلب نماید.
در بررسی وضعیت مطلوبیت خرده مقیاسهای پژوهش
نتایج حاکی از عدم مطلوبیت خرده مقیاس رفع تعارض در
جامعه موردبررسی بود .با توجه به پژوهشهای انجامگرفته اگر
مدیر با عدم رسیدگی به شکایات منابع انسانی تحت سرپرستی

خرده مقیاس

میانگین رتبه

رتبه

حمایت و ارتقای نفس
صداقت و صمیمیت
تعارض
رفع تعارض

3/36
2/49
2/48
1/67

1
2
3
4

خویش و پیشقدم نشدن برای رفع تعارضات به وجود آمده در
خالل کار به بروز تعارضات دامن بزند و عملی در جهت رفع
تعارضات انجام ندهد موجب ایجاد نارضایتی در منابع انسانی
سازمانش گشته که به گفته دامغانیان و روزبان ( )1394این
نارضایتی ابتدائا بهصورت سکوت سازمانی و در مراحل باالتر با
توجه به پژوهش ارشدی و همکاران ( )1391بهصورت احساس
طردشدگی در محیط کار بروز خواهد کرد .این محققین
مهمترین علت بروز این مشکل را نوع سبک رهبری اتخاذشده
از طرف مدیر سازمان میدانند و بر این باورند که اصالح سبک
رهبری در سازمان میتواند موجب کاهش حس طردشدگی و
سکوت سازمانی و بالطبع افزایش رضایت شغلی افراد گردد.
پس مدیران سازمان با شناسایی سبک رهبری مناسب و
بررسی ویژگیهای فردی خویش که بر جو سازمان اثرگذارند
میتواند در بهبود وضعیت فعلی ،نقشی مهم ایفا کند .برگزاری
دورههای آموزشی راهکارهای رفع تعارض ویژه مدیران و
انجام مطالعاتی با گروه کنترل ،برای بررسی اثربخشی ،ارزیابی
زیردستان از مدیران و همچنین توجه مدیران کالن به مدیر
سازمان تا حدودی در افزایش رضایت کارکنان نسبت به خرده
مقیاس رفع تعارض و به دنبال آن افزایش رضایتمندی و
بهبود عملکرد ایشان مؤثر خواهد بود .همچنین گفتنی است؛
رفع تعارض در سازمان در مدیران میبایست تبدیل به مهارت
شود ،بنابراین تقویت و توسعه فردی این مهارت یکی از
اساسیترین وظایف مدیران در سازمانهای ورزشی است.
اما وضعیت مطلوب خرده مقیاسهای حمایت و ارتقای
نفس ،صداقت و صمیمیت و تعارض بیانگر این است که منابع
انسانی را به انجام بهتر کارها تشویق میکند و شانس جبران
اشتباهاتشان را به ایشان میدهد ،مدیر به کارمندانش اعتماد
کامل دارد و از ایشان در هنگام انجاموظیفه حمایت کافی را
انجام میدهد ،مدیر با کارمندان دارای عالیق مشترك است و
با آنها برخورد و رفتار عادالنهای دارد و ارزشها و افکار
مدیر -کارمند با یکدیگر همسو است ،همچنین کارمندان بر
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این باورند که میزان تعارضات ایجادشده میان ایشان و مدیرکل
کم بوده و مدیر برای ایشان و کارشان در سازمان ارزش کافی
را قائل است و میزان نارضایتی و اختالفات ایجادشده میان
مدیر -کارمند بسیار اندك بوده و کارمندان به حضور مدیرکل
خوشبین هستند .با توجه به پژوهشهای رحیمی و همکاران
( )1391و احمدی و همتیگلیان ( )1394متغیرهای سرمایه
روانشناختی در محیط کار همچون خوشبینی ،عاطفه مثبت و
سرزندگی ازآنجهت که میتوانند رفتارهای انگیزشی و کاری
کارکنان را پیشبینی نمایند ،عامل مهمی در باال بردن عملکرد
کاری و میزان شور و شوق کارکنان است .همچنین
ازآنجاییکه درواقع تمام روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد
میشود .این افزایش اعتماد در سطح سازمان باعث افزایش
بهبود کارها و آسایش کارکنان میگردد .همچنین با توجه به
خاصیت سرایت عاطفی توجه به سرمایه روانشناختی در
محیط کار باعث افزایش شور و شوق کاری در آنها خواهد
شد .پژوهشهای انجامگرفته توسط بارتن و همکاران ()2016
و کیم ( )2016و همچنین آری و چاالیان ( )2017همگی در
تائید این یافته میباشند.
دیگر بررسیهای انجامشده نشان داد میان تأهل و کیفیت
دوستی و همچنین میان جنسیت و کیفیت دوستی در سازمان
تفاوت معناداری وجود ندارد .این مورد بیانگر این مسئله است
که کیفیت ارتباط مدیر – کارمند میان دو جنس زن و مرد و
نیز کارمندان متأهل و مجرد یکسان بوده و جنسیت و تأهل
نمیتوانند عامل تعیینکننده رابطه دوستانه مدیر و کارمند
باشند که نتایج تحقیقات اسپورتمن و همیلتون ( )2007و نیز
شجاعی و همکاران ( )1390مهر تأییدی بر این مطلب می-
باشند.
مدرك تحصیلی کارمندان و نوع استخدامی همواره از
مسائل مهمی هستند که باید مدیر هر سازمانی به آنها توجه
ویژهای مبذول دارد و با توجه به آنها نوع رابطه خویش با
کارمندانش را انتخاب کند ،در بررسی صورت گرفته در اداره
کل موردنظر شاهد تفاوت معنادار میان مدرك تحصیلی دکترا
و فوقدیپلم در خرده مقیاس رفع تعارض و نیز تفاوت معنادار
میان نیروهای قراردادی و آزمایشی در خرده مقیاس حمایت و
ارتقای عزتنفس ،تفاوت معنادار میان نیروهای رسمی ،پیمانی
و آزمایشی در خرده مقیاس صداقت و باالخره تفاوت معنادار
میان نیروهای رسمی ،قراردادی و آزمایشی در خرده مقیاس
تعارض هستیم .ازآنجاکه موریس و همکاران ( ،)2006شجیع و

همکاران ( )1394و نیز شجاعی و همکاران ( )1390در
پژوهشهای خویش به نتایج مشابهی دست یافتند ،باید اذعان
داشت مدیران سازمانهای ورزشی برای افزایش رضایت
کارکنان از روابط دوستانه میان خود و کارمندان باید در هنگام
تعارضات ایجادشده بسته به نوع تخصص و مدرك تحصیلی
کارمندان از سبکهای متفاوتی جهت رفع تعارضات بهره ببرد
و نیز حمایت بیشتری از نیروهای قراردادی و آزمایشی انجام
داده و صداقت بیشتری در هنگام برخورد و مواجهه با ایشان
نسبت به نیروهای رسمی سازمان به خرج دهد،
نتایج حاصل از رتبهبندی خرده مقیاسهای پژوهش نشان
داد خرده مقیاس حمایت و ارتقای نفس رتبه اول ،خرده
مقیاس صداقت و صمیمیت در رتبه دوم ،خرده مقیاس تعارض
رتبه سوم و نهایتا خرده مقیاس رفع تعارض رتبه چهارم را
ازنظر کارمندان دارا میباشند .اهمیت بیشتر حمایت مدیر از
کارمند در تبیین رابطه میان ایشان بیانگر اولویت نیازهای
روحی کارمندان به موردتوجه و محبت قرار گرفتن است ،یکی
از مواردی که همواره میتواند موجب ارتقای نفس و عزتنفس
میان کارمندان گردد توجه مدیر به ابعاد معنوی است که نتایج
تحقیقات شهباز ( )2013و تاکاکی )2014( 1نیز مبین این
مطلب است .ارزشهای معنوی در سازمان به رشد
اعتمادبهنفس ،صداقت ،تعهد ،بردباری و خالقیت کارکنان در
سازمان کمک کرده و موجب افزایش عزتنفس میان ایشان
میگردد .همچنین این ارزشها موجب میشوند روابط میان
کارمندان با یکدیگر و نیز روابط مدیر – کارمند بهبودیافته و
رضایتمندی کارمندان را به دنبال خواهند داشت .عالوه بر
این مدیر با حمایت بیشتر از کارمندانش این احساس را در
آنها به وجود میآورد که سازمان به آنها نیاز دارد و قدردان
زحمات ایشان است ،پژوهشهای همتی و همکاران ()1394
بیان میکند بروز این مهم در سازمان موجب خواهد شد که
کارمندان خود را بیشازپیش وقف سازمان نموده و نیز با
اهداف و رسالتهای سازمان همسویی بیشتری نشان دهند.
صداقت و صمیمیت ایجادشده میان مدیر و کارمندانش
دیگر عاملی است که ازنظر کارمندان تأثیر بیشتری بر روابط
دوستانه ایشان با یکدیگر داراست .گلپرور و نادی ()1390
معتقدند جو و فضای اخالقی یک سازمان از معیارهای
مدیریتی و کارکنان سازمان و در یک نگاه کالنتر از
معیارهایی که در جامعه تسلط دارند تأثیر میپذیرد .زمانی که
1. Takaki
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باورهای اخالقی شکل بارزی دارا هستند این ادراکات تأثیر
خود را بر روابط و فضای سازمان برجا میگذارد ،این ادراکات
(از قبیل کارهای انسان دوستانه ،صداقت ،استقالل همراه با
نیت خداپسندانه و )...در فضای سازمان منتشرشده و جلوی
بروز رفتارهای انحرافی و آسیبرسان را میگیرند؛ که در چنین
شرایطی حتی افرادی که نظر و دیدگاه متفاوتی نیز دارند در
تفکرات و باورهای خویش تجدیدنظر کرده و این امر موجب
افزایش معنویت و به طبع بهبود روابط میان افراد در سازمان
میگردد ،پژوهش الکاظمی ( )2007نیز این نتایج را تائید می-
کند .نظر به اولویت باالی خرده مقیاس صداقت و صمیمت در
پژوهش حاضر ،برای مدیران سازمانهای ورزشی ،برنامهریزی
در جهت افزایش این مهم در سازمانهای تحت مدیریت خود
پیشنهاد میشود.
در دنیای امروزی شاهد نگاهی ویژه به سازمانهای
ورزشی بهعنوان عوامل مهم رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها
هستیم ،به همین علت سازمانهای ورزشی تبدیل به هدفی
جذاب جهت انجام پژوهشهای متنوع شدهاند ،در این میان
محققان بسیاری به دنبال بررسی و کشف علل عدم عملکرد
مناسب برخی از این سازمانها و ارائه راهکارهایی جهت
افزایش کارایی و بهرهوری آنها میباشند .یکی از مواردی که
میتواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانهای ورزشی بگذارد
روابط دوستانه میان مدیر و کارمندانش در این سازمانهاست.
منابع
 .1احمدی ،مسعود؛ همتیگلیان ،سید ابراهیم (.)1394
"رابطه مهارتهای مدیران مؤثر با رفتارهای شهروندی
سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
(ره) نوشهر" ،فصلنامه پژوهش در مدیریت آموزش علوم
دریایی ،شماره  ،3صص .66-56
 .2ارشدی ،نسرین؛ زارع ،راضیه؛ پیریایی ،صالحه (.)1391
"نقش واسطهای ادراك طردشدگی در محیط کار در
رابطه بین مبادله رهبر -عضو با رفتارهای انحرافی و
بهزیستی روانشناختی" ،پژوهشهای روانشناسی
اجتماعی ،دوره  ،1شماره  ،3صص .109-92
 .3جوادی پور ،محمد؛ پارسا جو ،علی (" .)1393ارتباط
نگرش شغلی با سالمت سازمانی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان همدان" ،مدیریت منابع انسانی در
ورزش ،مقاله  ،6دوره  ،1شماره  ،2صص .146-137
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کارمندان بهعنوان سرمایههای اصلی هر سازمانی نیازمند توجه
و حمایت ویژهای از سوی مدیر سازمان میباشند تا بتوانند به
بهترین شکل ممکن تواناییهای خود را نمایان ساخته و در
جهت اهداف عالی سازمان گام بردارند .ازاینرو ما نیز باهدف
قرار دادن اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بهعنوان
بانی و متولی امر ورزش در این استان به بررسی روابط دوستانه
میان مدیرکل محترم با کارمندان شاغل در این اداره کل
پرداختیم ،نتایج بهدستآمده بیان داشت که سرمایههای انسانی
شاغل در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از کیفیت
دوستی میان خود و مدیرکل رضایت کلی دارند اما این رضایت
در تمام زیرشاخههای این مبحث یکسان نیست و مدیرکل
محترم باید نسبت به سیستم رفع تعارضی که برای رسیدگی به
شکایات کارمندانش انتخاب نموده تجدیدنظر نماید ،در این
میان توجه به موضوعاتی از قبیل حمایت بیشتر از کارمند و نیز
صداقت در برخورد با ایشان میتواند در جهت توسعه رفتارهای
سازمانی رهگشا باشد .همچنین مشاهده شد که جنسیت و
تأهل عواملی مؤثر بر کیفیت رابطه میان مدیر – کارمند
نیستند اما توجه به سطح تحصیالت و نوع استخدام کارکنان از
عوامل مؤثر بر این رابطه بوده که جهت حفظ وضع موجود و
رسیدن به وضع مطلوبتر روابط مذکور توجه ویژه را میطلبند.

 .4دامغانیان ،حسین؛ روزبان ،فرناز (" .)1394بررسی علت
سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم :کاربرد
پژوهش آمیخته" ،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال
چهارم ،شماره  ،3صص .194-175
 .5راسخ ،نازنین؛ مظفری ،حسن (" .)1393پیشبینی
جوسازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی
اداره کل ورزش و جوانان شهر مشهد" ،مدیریت منابع
انسانی ،مقاله  ،5دوره  ،1شماره  ،2صص .135-125
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در محیط کار کارکنان با شور و شوق کاری آنان در
سازمان" ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،دوره ،4
شماره  ،12صص .30-9
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