فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالم 
یواحدگرمسار
سال دهم ،شماره  ،1بهار 5931
صص 83 - 99

رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازي روانشناختی كاركنان
ادارات آموزش و پرورش اصفهان با نگرش شغلی
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چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه حمایت سازمانی ادراک شد و ه توان نم دددس زا ییی روان اب یتخانش    ن شرگ
کار نک ان ادارات آموزش پرورش شهر اصفهان بوده است .روش پژوهش توص یفی

ش یلغ

از نوععع همبس گت ي سا  تت تتت .جامعه

آماري پژوهش شامل  517نفراز کار نک ان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی  3931- 94بود هک
در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقهای م نت اسب با ح مج هدافتسا    شد ومن مجح  .ننن ننننهی انتخ دش با هه ههه براس سا
فرمول مورگان کرجسی شامل  022نفر از کار نک ان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان بود .ابزار پژوهش ش لما
پرس نش امههای؛ حمایت سازمانی ادراک شده آیزن برگررر و ه  ناراکم ((  ،) 1986توان نم دس زتیرپسا یتخانشناور یزا ررر رررر
(  ) 1996و س جن ش نگرش شغلی کار نک ان عظ مي ي و(ه کم اران) ( )0931میباشد .روایی ص ره ییاوتحم و یرو     سههه
کشده
پرس نش امه تایید گردید و پایایی پرس نش امهها با اس ا هدافت ززز آل یترت هب خابنورک یاف بببب ببببب حمای اردا ینامزاس ت کک کک
 ،0/8 63توان نم دسازی روان نش اخ یت

 0/ 859و نگرش شغلی  0/ 949محاسبه گردید .ت زج ی اد لیلحت ه د هه هههها ای حاص زا ل

پ شهوژ ، ،،در دو س بنتسا رامآ و يفيصوت رامآ حط ا روص يط تتتتتتتتتتتتت پ تفريذ  . ..در س افتسا اب يفيصوت رامآ حطده از           
شاخصهاي آماري نظير ميان يگ ن و فراواني و در س يطابنتسا رامآ حط     از آزمونننها اي آم بسانم كيرتماراپ يرا    
همچون ضریب همبس یگت پیرسون ،تحلی و نویسرگر ل

گر ر چ نویس ن ش ماجنا هناگد د و 

جیاتن ن نیب هک داد ناش

        

حمایت سازمانی ادارک شده و نگرش شغلی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین حمای دا ینامزاس ت ا اب هدش کر    
توان نم دسازی روان نش اخ یت و توانمدسازی روان نش اخ یت با نگرش شغلی رابطه معنا داری وجود ندارد.
دسازی روانشناختی ،نگرش شغلی
کلید واژهها :حمایت سازمانی ادراک شده ،توانمن 
دریافت مقاله4931/8/ 29 :

پذیرش مقاله5931/1/ 25 :

 1استادیار ،عضو هیات عل یم دان کش ده علوم تربی یت  ،دان گش اه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران(نویسنده
مسوول) mahboube.fadavigmail.com

 2دان جش وی د تک ری روان نش اسی تربی یت  ،دان کش ده روان نش اسی ،دان گش اه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان،ایران

 3کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دان کش ده علوم تربی یت  ،دان گش اه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
صها ای
یدهد سنا هب هجوت هک ان خاش و  صصصصص صصصصص
بررسی در سير تحو تال مدیریت منابع انسانی نشان م 
انسانی در دنیای موردنظر صاحب نظران مدیریت بوده است .این توجه روز به روز افزایش یاف هت
تا جایی که امروزه نیروی انسانی را م تش ریان سازمانها نهاده اند .این بدین معناست رصع رد هک   
جدید ،ضرورت پاسخگویی به نیازه رد نانکراک یساسا یا هر امزاس ننننن نننننن در اولوی لوا ت

ارق ر   

می گیرد ،زیرا نیل به اهداف سازمان در گرو تامین اهداف و خواستههای منطقی و ش عبانم عور
انسانی است .در این راستا ی یک از عمده مسائلی که باید مدنظر قرار گیرد ،تو و نانکراک هب هج
ایجاد جو حمایت آمیز از آنان اس مزاس تیامح .ت ا زا ین نانکراک ببس

نتفر الاب و هیحور       

رضایت مندی شغلی آنان می گردد که در رسیدن به نگرش شغلی مناسب در مورد سازمان بسیار
مهم و تاثیرگذار است .مدیرانی میتوانند موجبات ارضای نیازهای مراتب با الالال تر کار تحت نانک   
نظارت خود را فراهم سازند که فض ار بسانم یناور یا

دوخ نامزاس نورد

وجو هب د آ  ورده      

باشند .تعبیر دیگر از سازمانی ادراک شدهای است س راذگریثات رصانع زا نانکراک هک ا ینامز      
بدست می آورند .حمای یلک یاهرواب هدش کاردا ینامزاس ت

دنمراک ا نامزاس هرابرد ار ن        

منعکس میکند .این اعتقادات و باوره زا اتدمع هک ،ا ک تایبرجت ا ن یر ا یش       م یییش ششود ،ب یار
یدهد و برای مک ک
یکند که سازمان تا چه حد به کار و تالش آنها اهمیت م 
کارمندان آشکار م 
و مساعدت آنها ارزش قائل است و به چه میزان مراقب سالم یت و بهزیس یت آنهاست (مکن یج
و ه کم اران 006 21،؛ وندنبرگ و ه کم اران.) 2004 2،چنین باورهایی اغلب مب و طابنتسا یان

هجیتن   

گیری کارمندان قرار می گیرد و ادراک آنها را در خصوص میزان پایبندی سازمان به تعهدات و

مسئولیتهایش شکل میدهد (وین و ه کم اران .) 1997 ،3آن چه مسلم است این است که ن شرگ

شغلی مثبت محقق ن یم شود مگر این که کار نک ان از داخل سازمان حمایت داشته باش رد نآ و دن
سایه توان نم دی تقویت گردد.
حمايت سازمانی ادارک شده اشارهاي است به درجه حمايت و توجه دريافتي كاركنان از ط فر
سرپرستان خود (ن يمت ر.) 1997 ،4در سازمانها و صنا عي  ،كي

مدير يا سرپرست حمايتتتگ ياراد ر
1
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Vandenberg
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درجه با يال ي از شايس گت ي است .باید با كاركنان خود با انصاف و عدالت برخ ،درک راتفر و درو    
روابط دوسويه را بين خود و كاركنان ترغيب و از سهم مشاركت تك ت ردق نانكراك ک د ينا    

شود .در مقابل ،كاركناني هم كه داراي مديران و سرپرستان حمايتگر هس نت د ب تشي ر اح مت ال مي-
هراك ا يميت ي      

رود كه به مديران سازمان اع و دننك دامت ب ههه ههههص ترثؤم ترو ر و  رد يرتدمآراك

شركت ك نن د و عاليق خود را معطوف به دستيابي ب مزاس فادها ه ا يامن ن ن وروا و وبملاو(د ا ااا ااااا،1
 2008؛ رابرسون.) 006 2 ،2رهبر یا سرپرس مارتحا ،نأش نانکراک اب دوخ تالدابت رد هک یت و      

حضور آنها را ارج مینهد و در تصمیمگیر ییی ه بایزرا ،ا ییییی ه شریذپ ،دوخ یلماعت طباور و ا      
منطقی ،عقالنی ،منصفانه و عادالنه را بهمعرض نمایش میگذارد ،بههمان میزان هم نزد کار نانک
یک رهبر اخالقگرا تلقی میشود (گل ،رورپ  .)0931ب رگن داجيا يارب ،نياربان شششش شششششه يلغش يا   
مناسب در محيط كار بهنظر ميرسد كه حمايت سرپرستان و مديران از كاركنان ام ورض ير ري   
باشد .ی یک از ت نک یکهای م رهب شیازفا یارب رثؤ هه هه هههههوری کار هنیهب هدافتسا و نانک زا ،تیفرظ     
توان رگ و یدرف ییا و س فادها یاتسار رد نانآ یه ا مز ا انکراک یزاسدنمناوت ،ین ن اس .ت    

                

اندی نمش دان مدیریت تحول و بهسازی سازمان ،توانمندسازی کار ب ار نانک هه هههع دربهار کی ناون    
اثرگذار ب کلمع ر رد و  ورین یزاسهب ی ومن یفرعم یناسنا  د ههههههه ههههههههاند مهب(  ن ییییی حید ،یدابآر

.) 88 31

توان نم دسازی روان شناخ یت اشاره به م مج وعهای از شرایط روانی الزم برای افراد در جهت تنک رل
تها ای
شخصی خود دارد .توان نم دسازی به عنوان اعتقاد افراد بر تواناییهای خود برای انجام فعالی 
مربوط به کار خ هدش نایب تراهم اب دو

گنناک و رگناک( تسا و ووووووو ووووووووو .) 990 1،3در مقاب هاگدید ل   

ا متج اعی – ساختاری که برابر است با م مج وعهای از اقتدار و به اشتراک گذاری منابع ،اما از دید

کانگر و کان گن و توان نم دسازی به عنوان بهبود اراک ییی شخص یم( تسا هدش نایب ی

و نوسری     

کالین.) ۲۰۰۸ ،4توان نم دسازي در واقع زماني در كاركنان تحقق مييييابد پرس هك  ر ريدم و تس     
فرصت الزم را براي تص ميم گيريهاي مرتبط با شغل به كاركنان ميدهند  هب  .ه روحم ،لاح ر      
اصلي اين دو مفهوم ن زي در حد قابلتوجهي به دادن قدرت تص ميم گيررري و اس راكتبا زا هدافت ات   
شخصي به كاركنان توسط سرپرست باز ميگردد .به باور بوئن و الولر (  ) 1992كاركنان توان نم د
1
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(يعني آنهایی كه در شغل خود آزادي و اخ يت ار تص ميم گيري در بهكارگيري اب كت ارات شخصي
را دارند) در حوزههاي مختلف (بهويژه در حوزههاي خدماتي و توليدي) داراي توان يرتهب ييا   
براي پاسخ به نيازهاي كاري و شغلي خود هس نت د و احساس بهتري از خ .دنراد ناش لغش و دو     
تحقیقات مختل یف در رابطه با این مساله انجام شده است از مج له میتوان به پ امیلس شهوژ ن و ی
مطهری () 88 31اشاره کرده که در رابطه با توان نم دسازی مدیران با تعهد و عملکرد شغلی آنه ار ا
در مدارس متوسطه استان س نم ان بوده که نتایج نشان داد که بین توان نم دسازی مدیران و کارایی و
تعهد شغلی آنها رابطه مع ین دار وجود دارد .نتایج پژوهش دع یا ی راکمه و  ا  ن (( ((( ) 89 31ن داد ناش
که حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و با قصد ت تمدخ کر   
کار نک ان رابطه م فن ي دارد .همچ ين ن حمايت سازماني ادراك شده با ه ينامزاس دهعت دعب هس ر      
رابطه مثبت دارد كه ازاين ميان ك تم رين همبس گت ي  ينامزاس تيامح نيب  ا هدش كارد
مس مت ر وجود دارد و هرسه اين ابعاد با قصد ترك خدمت رابط فنم ه ي هك دنراد 

دهعت و      
عت ه  د ع طا ففففففففففففف ي

ب تشي رين همبس گت ي م فن ي را با قصد ترك خدمت دارد .شاکری نیا و ه  ناراکم ( ( ) 89 31پژوه یش
در رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد ش و هار سیلپ نانکراک رد یلغ
پلیس راهور انجام دادند که نتایج نشان داد رضایت ش رد یلغش دهعت و یلغ

نانکراک  رتشیب از      

حمایت سازمانی ادراکشده است .همچنین بین حمایت سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد یلغش    
شبی ین
آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .رضایت شغلی کار نک ان تعهد شغلی آنان را پیش ش
میکند .کار نک ان به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد شغلی و رض دکی اب یلغش تیا ی وافت رگ ت      
معناداری دارند .بین کار نک ان بومی و غیربومی به لحاظ حمایت سازمانی و تعهد شغلی و رضایت
شغلی تفاوتها معنادار است.پژوهش زارعی و ه کم اران ( )1931نشان داد که بین توان نم دس یزا
با عملکردشغلی وخودکارآمدی با عملکرد شغلی رابطه مثب و ت معن یییدار و نینچمه .دراد دوج   
بین برخی از مؤلفههای این سه متغیر نیز روابط مثبت معن یییداری و یاهریغتم نایم زا .دراد دوج    
مج عیت شناخ یت هیچکدام رابطه وتفاوت معنا داری با عملکرد شغلی ندارد .درم مج وع م یییتوووان
گفت که توان نم دسازی و خودکارآمدی میتوانند پیشبی ین

ننک دههای عملکردشغلی باشند.نتایج

امیر کافی و ه کم اران ( )2931حا یک از آن است که حمایت س راد هدش کاردا ینامزا ا ریثأت ی    
مستقیم و غیر مستقیم بر تعهد است ،تأثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیر اع مت اد س تروص ینامزا   
می گیرد و نهایتًاًا تأثیر مس میقت امتعا د مزاس  ا رب ین ریثأت زا شیب دهعت د یاهریغتم ی  رگ اس تتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت.
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پژوه یش از راسخ و ه ناراکم (( )3931در خص صو

شبین ییی جوس ساسا رب هناروآون ینامزا     
پیش ش

عدالت و حمایت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان انجام شده که نتایج نشان داد بین حمایت و
عدالت سازمانی و ابعاد آن با جوسازمانی نوآورانه رابطه مثبت و مع ین ¬داروجود دارد .همچنین

شبی ین مثبت ومع ین دار جوسازمانی نوآورانه را
مشخص شدکه حمایت وعدالت سازمانی توان پی 
دارا هس نت د .همچنین مدیران سازمانها با برقراری عدالت وحمایت س ینامزا  ، ،م یییتواننددد مو بج
شهای خار یج نیز در ای ماجنا هنیمز ن   
بروز رفتارهای خالقانه و مب کت رانه در سازمان شوند.پژوه 

شده که میتوان به نتایج پژوهش روآدس و آیزنبرکر )2 00 2( 1اشاره کرد که ن داد ناش افزا شی

حمایت سازمانی موجب میشود که افراد به سازمان تعلق بی تش ری داشته باشند و رضایت آنها از
ک خد تم
شغلشان بی تش ر شود و در نتیجه بی تش ر مایل باشند که در سازمان بمانند رت هب رتمک و  کککک کککک
گرایش خواهند داشت.السچی گن ر و فی گن ان ) 2005 ( 2اثر توان نم دسازی در ای و مارتحا سح داج

اع مت اد در مکان کاری را مورد بررسی قرار دادند که نتایج آنها نشان داد که بین توان نم دس و یزا
رفتار عادالنه رابط وجو ه د د درا ... ..ن تلفكآ شهوژپ جیات ((( ((((  ) 2005در خص یدنورهش راتفر صو    
سازمانی بر توانمدی بوده که نشان داد توان نم دس يميهافم اب يزا     نظ و فيلكت يراتخمدوخ ري

ك تن رل بسيار ه پم وشاني دارد.ش گربنزیا و کونا رر ررر ) 006 2(3در بررس تسرپرس تیامح هطبار ی     
ادراک شده وحمایت سازمانی ادراک شده توسط کار نک ان و عملکرد دریاف نت د که بین حمایت
سرپرست ادراک شده توسط کار نک ان و عملکرد آنان رابطه مثبت وجود دارد .چاو و ه کم اران4
( ) 006 2اثر توان نم دسازی مدیران بر عملکرد و اثربخ یش کار د رارق یسررب دروم ار نانک ا ند د      .
نتایج مطالعه نشان داد که کلیه مولفههای توان نم دسازی کار نک ان با عملکرد کار کلمع و نانک رد   

ب ) 2007 (5ن تسدریز داد ناش اا ااانی
کل شرکت رابطه مع ین دار دارد .نتایج مطالعات رون یلتوگ و ی بب بب

که دارای استقالل شغلی باال یا پایین (نه متوسط) بودند ،رهبری از نوع ح م حیجرت ار یتیام ییییییی -
دادند؛ بهطوری که این شیوه رهبری باعث باال رفتن سطح عملکرد و خوشنودی آنها میشد .از
طرفی ،آنهایی که خودمختاری یمک داش نت د ،نی  هب لیام ز د هناتسود و یتیامح یربهر نتشا        
1

Rhoades and Eisnberger
- Laschinger and Fingan
3.Shanock&Eisenberger
4- Chow et al.
5. Rooney&Gottlieb
2
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بودند      .دکوتین گگگگ گ )01 20 ( 1ﺎﺸﻧﺮﻃﺎﺧ ن ﺮﻛ د ﺖﻳﺎﻤﺣﻪﻛ
شبی ین
ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ و ﺪﻬﻌﺗ سازمانی را پی 

نک د.

ﺮﻳﺪﻴﻧ ي وووووو و ﻮﻧﺎﺗ وا )01 20 (2اذ ﺎﻋ ن دا ﺪﻋﻪﻛﺪﻨﺘﺷ ا ﺖﻟ
ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﺮﺛﺄﺘﻣ از ر ﺎﺘﻓ ر ﺖﻳﺎﻤﺣ

داد ﻪﻛ ﺖﻳﻮﻫ

اراك ﺪﺷ ة ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ م ییییی ﻮﺗ ا ﺪﻧ

ﺪﻋ ا ﺖﻟ

ﻲﻠﻐﺷ و ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي

س  ،ینامزا رررررر ر ﺖﻳﺎﺿ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ادراك ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ .ن سپوزدراودا جیات سس سسسی )01 20 ( 3ﺎﺸﻧ ن

ﺎﺳ ز ﺎﻣ نی ،ﺎﺑ زدة ﺎﻛ ري و ﺪﻬﻌﺗ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺎﺳﺖﻳﺎﻤﺣﺎﺑ ز ﻲﻧﺎﻣ ادراك ﺪﺷ ه را ﺔﻄﺑ ﺎﻨﻌﻣ داري

دار ﺪﻧ  .پژوهش الماسترو )11 20 ( 4نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شد شیازفا تابجوم ه    

بهرهوری ،مک ک به ه کم اران ،پی نامزاس یندم راتفر و یفطاع یلغش دهعت ،نامزاس تفرش ییییییییییییییییی
یشود.
م 

ﺮﭙﺳﺎﻛ  ،ﺎﻫ ر ﺲﻳ  ،ﻮﻜﻧﺎﻴﺑ و و وای نننن ن )11 20 ( 5بی نا     

ﺖﻳﺎﻤﺣ

ادراك ﺪﺷﻪﺑ ة ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺎﺑ

ﺎﺳﺪﻬﻌﺗ ز ﻲﻧﺎﻣ و ﺎﻌﺗ رض ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ را ﺎﻨﻌﻣﺔﻄﺑ داريد را د  ، ،،،،،،ﻪﻧﻮﮔ اي ﻪﻛ ﺮﻫ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ

ﺪﺷﺎﺑ  ،ﺪﻬﻌﺗ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ و در ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻌﺗ رض ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﻪﻛ

ﺮﻛ د ﺪﻧ
ﺮﺘﻤﻛ

ﻪﭼ

ﺖﻳﺎﻤﺣ

ﻮﺧ ا ﺪﻫ ﻮﺑ د .ژو و ه کم اران) 201 2( 6

( ) 201 2اثر توان نم دسازی روان نش اخ یت را بر فعالیت حرفهای مدیران مورد بررسی قرار دادند .نتایج
این مطالعه نشان داد که توان نم دسازی روان نش اخ یت مدیران م یییتواند  رب  ر رایسب یو ی زا 

تافص     

یباشد.
شخصی یت و زندگی حرفهای مدیران اثرگذار م 
در دهه گذشته بسیاری از سازمانها رویکردهای مدیری یت براس مناوت سا ندددددس زا ییی (بع لاثم ناون
تیمهای خود گردان ،مدیریت کیفیت فراگیر) را پیادهسازی کردند که باعث افزایش بهرهوری و
نوآوری میشود .بر طبق گ تف ه اسپری زت ر () 995 1توان نم دددس زا ییی روان یداقتنا رکفت زرط یتخانش     
است که باید شرایط آن فراهم ش مناوت ات دو نن ننننن دس زا ییی ات ک اریز دتفایب قاف ا نانکر رظن زا هک     
روان نش اخ یت توان نم د شده اند خود را قادر به نفوذ در شغل خود میدانند محیط کاریشان برای ناش
مع ین دار میشود و به اح مت ال زیاد در مسئولیتهای شغلی خود فعاالنه شرکت و در ا راک یارج   
خود نوآوری دارند (بودریاس و گایو درآیو.) 2009 ،7منابع انسانی متعلق به یک سازمان ب نیا ه   

1 - DeConinck
2
Nadiri and Tanova
3 Edwards and Peccei
4

Lamastro
5 Casper, Harris, Bianco and Wayne
6
- Zhu et al.
7
Gaudreau & Boudrisـ
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یک نن د .در حال حاضر پذیرفته شده است که
ترتیب نقش مه یم را برای حفظ مزیت رقاب یت ایفا م 
کارمندان یک منبع مهم مزیت رقاب یت برای سازمانها هس نت د .ب  ینامزاس ره یارب نیاربان ا ذاخت      
شیوههای مدیریت منابع انسانی که آنها را قادر می سازد تا به نحو مناس ادعتسا زا ب دددددها ا و م عبان
کارمندان خود اس فت اده ننک د مهم است .عالوه بر این حمایتهای تجربی بسیاری ب هیضرف نیا ر    
وجود دارد که سازمانهایی که شیوههای مدیریت منابع انسانی خود را با استراتژیهای کس و ب
کار هماهنگ میک نن د به ن  یرترب جیات

دد دددس اسارپ و اتپوگ(دننک ادیپ ت دد ددددددد.)11 20 ،1ب هب هجوت ا    

مقدمهای که رائه شده میتوان گ ک تف هه ههه در س نام ینامزا ن نمناوت شرورپ و شزومآ د دددد دددددس یزا
روان نش اخ یت کار نک ان از اهمیت دو چندانی برخوردار است ،زیرا آنها وظیفه تربیت نسل بعد را بر
عهده دارند و هر گونه افزایش تواناییهای عل یم و عملی آنها میتواند به نسلهای بعدی انتق لا
داده شود .در داخل شک ور مطالعات چندی بر روی توان نم دسازی روان نش اخ یت و حمایت سازمانی
ادارک شده انجام گرفته است ولی مطالعهای که رابطهی توان نم دسازی روان ش و ناریدم یتخان
  

حمایت سازمانی ادارک شده از آنها را با نگرش شغلی نشان دهد و ب  حرطم یرامآ هعماج ا در

تحقیق حاضر صورت گرفته باشد ،وجود ندارد و این مطالعه به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه
است که نتایج آن میتواند یافتههای کاربردی برای سازمان آموزش و پ  هب شرور ه هتشاد هارم     
باشد تا بتوانند نگرش شغلی خ دنهد اقترا ار دو  .... ...ه ههدف از تحقی نیب طابترا یسررب رضاح ق
حمایتسازی و توان نم دسازی کار نک ان با ن و یلغش شرگ

    

یثات نازیم رررر رررررپ ریذ ییی ن زا یلغش شرگ   

متغیرهای یاد شده میباشد.لذا آنچه مورد بررس ارق ی ر امح نیب ي هطبار ،تفرگ دهاوخ  یت       
سرپرست و توان نم دسازی روانشناخ یت با نگرشهای شغلی کار نک ان ادارات آم شزو

و پ شرور

اصفهان است.
فرضیات
 .1بین حمایت سازمانی ادراک شده با توان نم دسازي روان شناخ یت كاركنان ادارات آم و شزو
پرورش اصفهان رابطه وجود دارد.
 .2بین حما امزاس تي نن نننی ادراک شدهه ب  شرگن ا ش راك يلغ ك نان رادا ا شرورپ و شزومآ ت       
اصفهان رابطه وجود دارد.

 Gupta & prasadـ

1
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 .3بین توان نم دسازي روان شناختی با نگرش شغلي كاركنان ادارات آموزش و پرورش اص ناهف
رابطه وجود دارد.
شبین ییی ن شرگ
 .4حمایت سازمانی ادراک شده و توان نم دسازی روان شناختی کار نک ان توان پی 
شغلی كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان را دارد.
رو ش
یباشد.جامعه آماری ای  شهوژپ ن ش نانکراک لما    
روش پژوهش توصی یف و از نوع همبس یگت م 
نواحی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی  3931- 94ب قبط رب .تسا هدو     
517

آمارهای موجود از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تعداد جامعه آماری ب رب غلا   
نفر ،که از این تعداد  397نفر مرد و 021ن  هک ؛دندوب نز رف در  نیا پپپپ پ پپپپپپژوهش ب لودج ساسا ر   

مورگان ،کرجسی و کهن 022 1نفر از کار نک ان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان به عنوان
جامعه آماری انتخاب شدند .روش نمونه گیری طبقهای م نت اس مجح اب ب

افتسا ده      شد زا سپ    .

تعیین تعداد افراد هر ناحیه به نسبت کل افراد نمونه از روی لیست کار نک ان به صورت قرعه یشک
افراد به پرس نش امهها پاسخ دادند و در صورت عدم تمایل قرعه یشک ادامه پیدا می نمود تا ح مج
نمونه ت مک یل شد.ابزار عمج آوری اطالعات پرس نش امههای حمایت س زیآ هدش کرادا ینامزا ننن نننن
برگر و ه کم اران ( , ) 1986توان نم دسازی روان نش اخ یت اسپری زت ر و نگرش شغلی کار نک ان از عظی یم
و ه کم اران ( )0931اس فت اده شده .روایی این ابزار ق رارق دییات دروم نارظن بحاص طسوت الب

     

گرفته است .روایی این ابزار مورد تایید برخی از صاحب نظران داخلی و اساتید راه شم و امن ا رو   
نیز قرار گرفت و اصالحات الزم و مورد نظر ایشان در آن اعمال گردید.پایایی پرس نش امه حمایت
شهای اللهیاری و عریضی به ترتیب  0/ 85و  0/ 86بوده که نشان از
سازمانی ادراک شده در پژوه 
پایایی مناسب میباشد و در این پژوهش مقد اب ربارب ییایاپ را      0/ 86مقد وب را د بیرض.تسا ه    
آلفای پرس نش امه توان نم دسازی روان شناخ یت در پ یهلادبع شهوژ   

 0/ 91گزا و تسا هدش شر

یباشد.پایایی پرس نش امه نگرش شغلی در پژوهش عظی یم
مقدار پایایی این پژوهش برابر با  0/ 85م 
و ه کم اران  0/ 96بوده و در این پژوهش برابر با  .0/ 94در این پژوهش به منظور ت زج ی لیلحت و ه   
داده از آم رب یفیصوت رامآ زا دیدرگ هدافتسا یطابنتسا و یفیصوت را ای داد شرازگ هههههههههههههههههه ههااای

Morgan, Kerjcie, Cohen

1

19
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اندازههای گرایش مر یزک و در تحلیل اس نت باطی پژوهش ،از ضریب همبس یگت پیرس لیلحت ،نو   
رگرسیون ورگرسیون چندگانه اس فت اده شد دادهها با اس فت اده از نرم افزار  SPSSورژن  22تحلیل
گردید.
یافتهها
در جدول شماره  1یافتههای فراوانی متغیرهای دموگرافیک گزارش شده است .همانطور رد هک
نازیم نیرتمک     

جد هاشم لو ده      م ییی ش شش ود ناحیه     20 /5 5در صد  و نیرتشیب  ن هیحا         1با    11 /8

پاس یوگخ ی د همانشسرپ تالاوس هب ار  ا  هتش اند هد خساپ نازیم یتیسنج رظن زا نینچمه  .ی           
مردان( )67/8نسبت به زنان( ) 32 /2بی تش ر بوده است.میزان تحص رد ناگدنهد خساپ تالی

     
حطس     

کارشناسی  15/4با مقدار بی تش رین و با میزان د تک ری 2/7با میزان وب نیرتمک د راک هقباس.تسا ه     
مشارکت ننک دگان از  21تا  30سال بی تش رین نزدیک به  60درصد  صاصتخا دوخ هب ار  دا
با یال

و هد   

 30سال تمک رین میزان  2/3درصد ب چمه .تسا هدو ن هراشا نی      م یییش ششود بی دصرد نیرتش   

پاسخگویان بین  14تا  50سال سن داش نت د که  59 /1درصد را به خود اختص نیرتمک و هداد صا   
میزان بین  30سال بودند با  4/1درصد.
جدول  .1میزان درصد فراوانی و فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی
فراوانی

سابقه کار

درصد      
4/5

01

33 /2

درصد       

فراوانی

فراوانی

میزان تحصیالت

فراوانی

فراوانی
دیپلم

11 /8

62

1

فوق دیپلم

51/9

35

2

19 /5

43

3

20

44

4

20 /5

47

5

12 /3

25

6

00 1

022

 1تا  01سال

9/5

21

73

 11تا  20سال

18 /6

14

132

 21تا  30سال

15/4

113

17 /7

93

-

-

-

2/7

6

د تک ری

-

-

-

-

-

-

00 1

022

-

00 1

022

-

60
2/3

با یال

5

 30سال

درصد        

فراوانی

ناحیه

لیسانس
فوق لیسانس

جمع

در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفت.
فرضیه اول :بین حمایت سازمانی ادراک شدهه ب مناوت ا ن اور يزاسد نن ننن ش تخان ییی كارك تارادا نان
آموزش و پرورش اصفهان رابطه وجود دارد.در جدول زير ميان يگ ن و انحراف معيار اف هنومن دار   
در دو متغيرحمایت سازمانی و توان نم دسازي روان شناختی آمده است.
جدول  .2دادههاي توصيفي آزمودنيها ()n=022
انحراف استاندارد

میانگین

متغیر

7/ 558

26/ 49

حمایت سازمانی

8/242

75 / 73

توانمندی روانشناختی
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براي بررسي این سئوال از ضريب همبس گت ي پيرسون اس دهد يم ناشن ریز لودج .دش هدافت   

    

حمایت سازمانی ارداک شده با توان نم دسازي روان شناختی رابطه معناداري ندارند( .)p>0/ 05
جدول .3همبستگي بين حمایت سازمانی ارداک شده و توانمندسازي روان شناختی
()n=022

سطح معناداری

ضریب همبس یگت پیرسون

0/ 891

-0/ 009

متغییر
توانمندسازی روانشناختی

ن حما امزاس تي نن نننی ادراک ش ششده ب  شرگن ا ش راك يلغ ك نان رادا ا و شزومآ ت    
فرضیه دوم :بین ن
پ دوجو هطبار ناهفصا شرور رادددددد دد دد.در جدايعم فارحنا و نيگنايم ريز لو ر  هنومن دارفا  در               
دومتغيرحمایت سازمانی و نگرش شغلی آمده است.
يها ()n=022
جدول .4دادههاي توصيفي آزمودن 
میانگین

انحراف استاندارد

متغیر

7/ 558

26/ 49

حمایت سازمانی ادارک شده

25 / 565

237 / 00

نگرش شغلی

براي بررسي این سئوال از ضريب همبس گت ي پيرسون اس فت اده شد .جدول پایین نشان مي دهد كه
حمایت سازمانی و نگرش شغلی رابطه معناداري دارند .م زي ان اين رابطه  94 /4درصد م و دشاب ي
اين رابطه مستق مي و معنادار است (.)p<0/10
جدول  .5همبستگي بين حمایت سازمانی ارداک شده و نگرش شغلی ()n=022
سطح معناداری
<0/ 0005

متغییر

ضریب همبس یگت پیرسون
** 0/ 944

نگرش شغلی
**معناداری در سطح 0/10

فرضیه سوم :بین توان نم دسازي روان شناختی با نگرش شغلي كاركنان ادارات آموزش و پ شرور
اص  هطبار ناهف وووو وو وج د د را دد د.در جد ايعم فارحنا و نيگنايم ريز لو ر  هنومن دارفا  د ود ر              
متغيرتوان نم دسازي روان شناختی و نگرش شغلی آمده است.
جدول .6دادههاي توصيفي آزمودنيها ()n=022
انحراف استاندارد

میانگین

متغیر

8/242

75 / 73

توانمندسازی روانشناختی

25 / 565

237 / 00

نگرش شغلی

براي بررسي این سئوال از ضريب همبس گت ي پيرسون اس فت اده شد .جد لو

 نییاپ ن يم ناش دهد

توان نم دسازي روان شناختی و نگرش شغلی رابطه معناداري ندارند( .)p>0/ 05
جدول .7همبستگي بين توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی ()n=022
سطح معناداری

ضریب همبس یگت پیرسون

0/ 806

0/ 017

متغییر
نگرش شغلی
**معناداری در سطح 0/10

    

93

رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و  /...فدوی و ه کم اران ت

فرض مراهچ هی  ::: ::حمای دش کاردا ینامزاس ت ههه هههه و توان نم دددس زا ییی روان ش خان تتت ی کار ناوت نانک    
پیشبی ین نگرش شغلی كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان را دارد.
به منظور دس يت ابي به پاسخ اين سئوال از روش رگرسيون چندگانه اس فت اده نموده ا اج نيا رد.مي    
فرض شده كه دو متغير مستقل (حمای نامزاس ت ییییی و توان نم دسازززی روان ش خان تتت ی کار انک ننن) بر
روي نگرش شغلی به عنوان متغير وابس يا هدمع ريثات هت  .دنراد د نيا ر نويسرگر زا تيعضو        
چندگانه جهت پيش ب ني ي متغير وابسته اس فت اده م وش ي د و  زا سپ

يسرگر هلداعم نييعت وووووو ووووووون و از
فلوم هههه هههههها ا (متغيره يا

روي قدر مطلق ضرايب متغيرهاي مستقل مي توان گ زا كيمادك هك تف

مستقل) در پيش ب ني ي مدل (نگرش شغلی) نقش تع يي ن ك نن ده تري دارد .به عبارت دیگر متغیرهای
مستقل را در تحلیل رگرسیون وارد میکنیم تا میزان تأثیر آنها بر متغیر وابس .میجنسب هت ب دد دددددیهی
است این متغیرها در نگرش شغلی نقش دارند اما باید دید رابطه مع ین دار آماری بین آنها وجود
دارد یا خیر.
نتايج آزمون حاوي چهار خروجي است كه در ادامه توضيح داده مي شود.
جدول  .8متغیرهای مستقل ،حذف شده
متغيرهاي حذف شده

متغرهاي مستقل (پیش بین) وارد شده

رو ش

م دل

توان نم دسازی روان شناختی کار نک ان

حمایت سازمانی

ورو د

1

متغیر وابسته (مالک) :نگرش شغلی
جدول باال متغيرهاي مستقل وارد شده ،متغيرهاي حذف شده و روش مورد اس فت اده را ن يم ناش   
دهد.
جدول  .9خالصه مدل
ض يبرود بير نننننننن نن-

خطا يييي ي مع راي     

واتسون

تخ يم ن

2/ 080

8/ 419

ضريب تع يي ن تعديل شده

ض بير        

ضريب همبس گت ي چندگانه

م دل

تع يي ن
0/ 892

0/3 89

0/ 945

1

جدول باالضريب همبس گت ي چندگانه ،ضريب تع يي ن ،ضريب تع دش ليدعت نيي ههه هههه ،خط رايعم يا   
تخ يم ن و ضريبدوربين -واتسون را نشان مي دهد .ضريب همبس گت ي يارب هناگ دنچ        022داده
برابر  0/ 945است .ض ربارب نييعت بير      0/3 89م ينعي دشاب ي     89 /3درصد  تارييغت  د ريغتم ر    
وابسته توسط متغ يي رهاي مستقل تب يي ن مي شود.

94

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره اول /بهار 5931

بحث و نتیجه گیری
هدف از پ کاردا ینامزاس تیامح هطبار یسررب رضاح شهوژ شد و ه

نمناوت ددددددد ددددددددددس زا ییی روان

شناخ یت با نگرش شغلی و روش پژوهش توصی یف از نوع همبس یگت  ،بوده اس صوت جیاتن .ت ییی یییی یف
ویژگیهای مج عیت شناخ یت پژوهش حاضر نشان داد که ناحیه  5با  5/5درصد بی تش رین و ناحیه
 1با  11 /8درصد ر وگخساپ نیرتمک اا ااا داش  لودجدنا هت (( ((( 67/8.)1درصد و درم نایوگخساپزا 
 32 /2درصد زن..از کل ح مج نمونه  15 /4درصد سناسیل کردم یاراد ناگدننک تکرش زا      
هس نت د جدول ( )1و  60درصد از آنها بین  21تا  30سال سابقه خدمت بی تش رین پاسخ را داشته اند
جدول ( 5۹/1 .)1درصد از شرکت ننک دگان از نظر س ین بین  4۱تا  50سال بی ار وگخساپ نیرتش   
داشته اند.
فرضیه  :1ب ببین حمایتتت س هدش کاردا ینامزا    ب مناوت ا ن اور يزاسد نن ننن ش تخان ییی كارك تارادا نان
آموزش و پرورش اصفهان رابطه وجود دارد.
نتایج جدول  2ميان يگ ن و انحراف معيار اف نامزاس تیامحريغتم رد هنومن دار ییییییییی ب  بیترت ه ب بار ررر رررر
(  26/ 49و  )7/ 855و در متغیر توان نم دسازي روان شناختی (  75 / 73و  )8/242است .ن لودج جیات
 3نشان داد؛ حمایت سازمانی ادراک شده با توان نم دسازي روان شناختی رابطه مع دنرادن يرادان   
( .)p>0/ 05در توضیح و تبیین این یافته میتوان گفت ،از آنجا که در ادارات آموزش و پ شرور
به دلیل ای کن ه کارمندان احساس ن یم ک نن د که حمایت کافی و قوی از آنها در مقابل مک بودددها ا و
م کش الت و فشارها ن یم شود و به دلیل ساختار م مت ر زک سازمان آموزش و پرورش که امکان مانور
زیادی در تفاوت گذاشتن بین کار نک ان در حمایت سازمانی ادارک شده و چمه درادن دوج ن نی    
کار نک ان و مدیران چنان در کارهای روزمره خود مشغولند که از حمایت س هدش کرادا ینامزا   
غافلند ،لذا به نظر می رسد در ای نیب هطبار مدع شهوژپ ن س تیامح ا  ینامز ا رد ا اب هدش ک

        

توان نم دسازی کار نک ان با این مساله مرتبط باشد .هرچند نتایج پژوهشها ای؛ س نامیل ییی و مطهررری
( ،) 88 31دع یا ییی و ه راکم ا  ن (( ( ،) 89 31ش رکا ییی نی اا ا و ه راکم ا  ن (( ( ،) 89 31زارع ییی و ه راکم ان   
( ،)1931امیر فاک ییی و ه راکم ا  ن (( ( ،)2931روآدس و آیزنبر رک    ( ،)2 00 2الس گنیچ رر ر و فی اگن نن ن
(  ،) 2005چاو و ه کم اران(،) 006 2دکوتینگ (  ،)01 20ﺮﻳﺪﻴﻧ يووو ﻮﻧﺎﺗ وا (  ،)01 20الماس ورت ( ،)11 20
گ و س سسیه ( ،)2102بی رتش
ﺮﭙﺳﺎﻛ  ،ﺎﻫ ر ﺲﻳ  ،ﻮﻜﻧﺎﻴﺑ و و واین (  ،)11 20ژو و ه کم اران( ،)2102چیانگ گ
در مورد ی یک از متغیرها (حمایت سازمانی ادراک شده) و ناهمسو با این یافته است.

95

رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و  /...فدوی و ه کم اران ت

فرضیه :2بين حمايت سازمانی ادارک شده با نگرش شغلي كارك و شزومآ تارادا نان

رورپ ششش شششش

اصفهان رابطه وجود دارد؟ نتایج جدول ()4ميان يگ ن و انحراف معيار افراد نمونه در متغيرحمایت
س دش کرادا ینامزا هه ههه ب  بیترت ه ب ربار ((( ((((  26/ 49و  )7/ 855و در متغی  شرگن ر ش  یلغ ((( ((((  237 / 00و
 ) 25 / 565است .نتایج جدول ( )5نشان داد؛ حمایتتت س  شرگن و ینامزا ش يرادانعم هطبار یلغ      
دارند .م زي ان اين رابطه  94 /4درصد مي باشد و اين رابطه مستق مي و مع  تسا رادان
توضیح و تبیین این یافته میتوان گفت ،ﻳﺎﻤﺣ ـﺖ ﺳـﺎز ﻲﻧﺎﻣ در اﻓـﺰا ﺶﻳ

(( ((( .)p<0/10در

اﻟـﺰام و در ﻴﮔ ـﺮي ﻲﻠﻐﺷ و

به تبع در نگرش شغلی و مولفههای آن ﺮﻴﺛﺎﺗ دارد .ﻮﻈﻨﻣ ر از آن ،در ﺮﻴﮔ ي ﺎﺑ ﻖﻳﻼﻋ ﻣـ ﻂﺒﺗﺮ ﺑـﺎ ﺎﻛ ر
اﺳ ـــ ﺖ .ﭼﺮﻫ ـــ ﻪ حمای  ینامزاس ت ا هدش کارد
ﺎﻛ ر ﺎﺷ ن ا ﺰﻓ ا ﺶﻳ

ﺪﺑﺎﻳﻲﻣ  .ﺖﻳﺎﻤﺣ

شده ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن از ﻚﻳ
ﻪﺑ ﺮﺗ ك ﺖﻣﺪﺧ

نانکراک          ﺮﺘﺸﻴﺑ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ادراك ﺪﺷ ه باعث ا ﺰﻓ ا ﺶﻳ

ﻮﺳ ء ،اﻓـﺰا ﺶﻳ

و از ﻲﻳﻮﺳ د ﺮﮕﻳ ﺐﺟﻮﻣ

ﺶﻫﺎﻛ

ﻳﺎﻤﺣ ـــ ﺖ ﺳ ـــ ﺎز ﻲﻧﺎﻣ ادراک

ﻜﻠﻤﻋ ـﺮد و ﻳﺎﻤﺗ ـﻞ ﺑـﻪ ﻧﺎﻣ ـﺪن ﺎﻛ ر ﻨﻛ ـﺎن در ﺳ ـــ ﺎز ﺎﻣ ن ﻮﺷﻲﻣ د

و ﺰﻴﻣ ان ﺎﺸﻓ ر ﺎﻫ ي ﻲﻠﻐﺷ و ر ﺎﺘﻓ ر ﺎﻫ ي بازﺧـﻮردي ( ﻮﭼﻢﻫ ن ﻞﻳﺎﻤﺗ

و ﺮﺗ ك ﺖﻣﺪﺧ ) ﺮﮔﻲﻣ دد .ﻪﭼﺮﻫ

ﺎﻛ ر ﺎﻨﻛ ن ادراك ﺖﻳﺎﻤﺣ

دا ﻪﺘﺷ ﺪﻨﺷﺎﺑ  ،ﺮﺑ ﺮﻜﻠﻤﻋ د ﺎﺷ ن ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺬﮔﻲﻣ ارد و ﺟﻮﻣ ـــ ﺐ اﻓ ـــ ﺰا ﺶﻳ
آن ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻪﺑ ﺪﻧﺎﻣ ن آ ﺎﻬﻧ ا ﺰﻓ وده ﻮﺷﻲﻣ د.ا ﺎﺴﺣ س ﺖﻳﺎﻤﺣ
ﺪﺷ ه و ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻪﺑ ﺮﺗ ك ﺖﻣﺪﺧ

ﻮﺷ د ،ﺰﻴﻣ ان ا ﺰﺘﻟ ام آ ﺎﻧ ن ﺎﺑ ﻞﻐﺷ و

ﺰﻴﻧ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ي

ﻛ ـــ ﺎرا ﻲﻳ آ ﺎﻬﻧ ﻮﺷﻲﻣ د ،ﻼﻋ وه ﺮﺑ
ﺐﺟﻮﻣ

ﺶﻫﺎﻛ

ﺎﺸﻓ ر ﺎﻫ ي ﻲﻠﻐﺷ

ﻪﺘﺳﺎﻛ ﮔﻲﻣ ـﺮدد.در تایید این یافته ،نتایج پژوهشهای؛ طالقاننی

و ه راکم ا  ن (( ( ،) 88 31س امیل ن ییی و مطه رر ری ( ،) 88 31دع یا ییی و ه راکم ا  ن (( ( ،) 89 31ش رکا ییی نی اا ا و
ه کم اران ( ،) 89 31زارعی و ه کم اران ( ،)1931روآدس و آیزنبرکر ( ،)2 00 2دکوتینگ ( ،)01 20
ﺮﻳﺪﻴﻧ ي وو و ﻮﻧﺎﺗ وا (  ،)01 20ادواردزوپسس ییی (  ،)01 20الماس ورت    (  ،)11 20ﺮﭙﺳﺎﻛ  ،ﺎﻫ ر ﺲﻳ  ،ﻮﻜﻧﺎﻴﺑ و و
واین (  ،)11 20دیده شدند.
فرضیه :3بين توان نم دسازي روان شناختی با ن  نانكراك يلغش شرگ ا تاراد     آم ورپ و شزو رش   
اص راد دوجو هطبار ناهف دددد دد د .ن  جیات ج  لود (((( ()6م و نيگناي

رفا رايعم فارحنا اد  هنومن د ريغتم ر

          

توان نم دس خانش ناور يزا تتتتت ی (  75 / 73و  )8/242و در متغی  یلغش شرگن ر (((((( (  237 / 00و ) 25 / 565
است .نتایج جدول ( )7نشان داد؛ توان نم دسازي روان ش خان تتت ی و ن يرادانعم هطبار یلغش شرگ     
ندارند (  .)p>0/ 05در توضیح و تبیین ای م هتفای ن ییییییی ت اجنآ زا ،تفگ ناو هک نکراک ا ا ن دا تار      
آموزش و پرورش دارای توان نم دیهای مشابهای هس نت د و این ن زین یلغش شرگن دروم رد هتک     
صادق است به نظر می رسد ش ثعاب هلاسم نیا  ده نعم طابترا ا یراد  نیب تتتتتتتت تتتتتتتتتوان نم دس ناور يزا
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شناختی و نگرش شغلی وجود ندارد.هرچند نتایج سلیمانی و مطهری ( ،) 88 31دعایی و ه کم اران
( ،) 89 31ش رکا ییی نی ااا و ه راکم ا  ن (( ( ،) 89 31زارع ییی و ه راکم ا  ن (( ( ،)1931امیر فاک ییی و ه راکم ان   
( ،)2931روآدس و آیزنبر رک    ( ،)2 00 2الس گنیچ رر ر و فی اگن نن ن (  ،) 2005آكفلت   
ه راکم ان (( ( ،) 006 2خد وی ی یی و علی اج نن نی (  ،) 2008دکوتی گن   

(  ،) 2005چا وو و و

(  ،)01 20ﺮﻳﺪﻴﻧ ي وو و ﻮﻧﺎﺗ وا ( ،)01 20

ادواردزوپسس ییی ( ،)01 20الماس ورت    (  ،)11 20ﺮﭙﺳﺎﻛ  ،ﺎﻫ ر ﺲﻳ  ،ﻮﻜﻧﺎﻴﺑ و و وایننن (  ،)11 20ﮓﻧﺎﻴﭼ

و

چنگ(  ،)11 20ژو و ه کم اران( ،)2102چیانگ و سیه ( ،)2102بی تش ر در مورد تک ت اهریغتم ک   
(توان نم دسازي روان شناختی یا نگرش شغلي) و ناهمسو با این یافته است.
شبین ییی
فرضیه :4حمایت سازمانی ادراک شده و توان نم دسازی روان ش خان تتت ی کار  ناوت نانک پپ پ پپپپی 
نگرش شغلی كاركنان ادارات آموزش و پرورش ش دراد ار ناهفصا ره ؟؟ ؟؟؟ ب  يبايتسد روظنم ه به    
پاسخ اين سئوال از روش رگرسيون چندگانه اس فت اده شد .حمایت سازمانی و توان نم دسازززی روان
شناختی به عنوان دو متغير مستقل یا پیش بین و نگرش شغلی به عنوان متغير وابسته ی رد کالم ا   
نظر گرفته شد .نتایج جدول ( )8ن يارب هناگ دنچ يگتسبمه بيرض ،داد ناش        022داده برابر
 0/ 945است .ضريب تع يي ن برابر  0/3 89بود .پس  89 /3درصد تغ طسوت هتسباو ريغتم رد تاريي     
متغ يي رهاي مستقل تب يي ن مي شود .بر اساس نتایج جدول  ، 21 -4رگرس  شرگن نوي ش زا یلغ يور    
حمای سدنمناوت و ینامزاس ت ا ززززززززز زی روان ش خان تتتت یمعنادار اس  ت ((( (  <P0/ 0005و  df = 217 ،2و
 .)F = 901 / 168بر اساس نتایج جد لو (( ،)9متغ قتسم ري للحمایتس رب تباث رادقم و ینامزا

ريغتم      

شبی ین دارند .اما متغیر توان نم دسازی روان شناختی کار انک ننن
وابسته تاثير مي گذارند و قدرت پی 
از مدل حذف شد و قدرت پیشبی ین ندارد .بر طبق معادله رگرسيون و ض اتسا بيار ن هدش دراد    
مي توان گفت كه در مدل ،حمایت سازمانی  0/ 945بر نگرش شغلی تاثیر دارد زيرا به ازاي كي
واحد تغ يي ر در اين متغير ،مقادیر فوق در متغير وابسته (نگرش ش اجيا )یلغ د دوش يم  ..... ....طالقانی و
ه کم اران ( ) 88 31نشان داد ،حمایت از کار نک ان در باال بردن تعهد عاطفی و تعهد ه جن اری نقش
دارد .سازمان میتواند با ارزش قایل شدن برای ه کم اری کار نک ان در جه وبهب ت د ،شدرکلمع     
قدردانی به موقع از تالشهای اضافی کار نک ان ،توجه به رفاه کلی کار نک ان و تو ضر هب هج ااا اااایت
کشده را ارتقا بخشد و از پیامد مثبت آن یع ین تعل و رطاخ ق
همهجانبة آنها سطح حمایت ادرا 
وابس گت ی عاطفی و همچنین تعهد ه اجن ررری کار ب نانک هه هههرهمنددد ش دو  ..ن امیلس جیات ن ییییی و مطهررری
( ) 88 31نشان داد ،بین توان نم دسازی مدیران و کارایی و تعهد شغلی آنه هطبار ا    معن یییدار و دوج
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رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و  /...فدوی و ه کم اران ت

دارد .نتایج دعایی و ه کم اران () 89 31نشان داد ،حمايت سازماني ادراک شده ب مزاس دهعت ا ا ين    
كاركنان رابطه مثبت و با قصد ت دراد يفنم هطبار نانکراک تمدخ کر  ...... .....ن رکاش جیات ییییی نیا ا و
ه کم اران ( ) 89 31نشان داد ،بین حمایت سازمانی،رضایت شغلی و تعهد شغلی آنها رابطه مثبت
و مع ان دا رر ری و وج د د درا  . ..ن عراز جیات ییییی و ه راکم ا  ن (( ( )1931ن اد ناش د    ،ب بب ین توان نم دسا زز زی با   
عملکردشغلل لی وخودکارآمددی ب غش درکلمع ا لللللل لی رابط و تبثم ه   

معن ییی دار و وجد د درا  . ..ن جیات   

امیرکافی و ه کم اران ( )2931نشان داد ،عدالت سازمانی به شکل غیر مستقیم ،از طری ریغتم ود ق   
حمایت سازمانی و اع مت اد سازمانی بر تعهد تأثیر می گ .دراذ همچ نین حمایتتت س امزا ننی ادراک
شده دارای تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تعهد است ،تأثیر غیر مستقیم آن از طریق متغیررر اع دامت
سازمانی صورت می گیرد و نهایتًاًا تأثیر مستقیم اع مت اد سازمانی بر تعهد بب بببیش از تأثثیر متغیرها ییی
دیگررر است ..ن جیات    روآدس و آیزنبر رک ( )2 00 2ن اد ناش د    ،افزاایش حمایتتت س امزا ننی مو بج   
میشود که افراد به سازمان تعلق بی تش ری داشته باشند و رضایت آنها از شغلشان بی تش ر ش رد و دو
نتیجه بی تش ر مایل باشند که در سازمان بمانند و تمک ر به ت تترک خد رگ تم اا ااایش خواهند تشاد  ... ..
نتایج السچی گن ر و فی گن ان (  ) 2005نشان داد ،بین توان نم دسازی و رفتار عادالنه رابطه و دراد دوج ..
نتایج آكفلت (  ) 2005نشان داد ،توان نم دسازي با م لرتنك و فيلكت يراتخمدوخ ريظن يميهاف    
بسيار ه پم وشاني دارد .نتایج چاو و ه کم اران( ) 006 2نشان داد ،مولفههای توان نم دسازی کار نک انبا
عملکرد کار نک ان و عملکرد کل شرکت رابطه مع ین دار دارد .نتایج خد وی ییی و علی یناج ( ) 2008
نشان داد ،توان نم دیهای مدیر نقش مع ین داری در پیشرفت س امزا ننی و اثربخ ششش ی آن دارد .ن جیات
دکوتی گن   

(  )01 20ن ،داد ناش     ﺖﻳﺎﻤﺣ ادراك ﺪﺷ ة ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ م یییی ﻮﺗ ا ﺪﻧ

سازمانی را پیشبی ین

نک د .نتایج ﺮﻳﺪﻴﻧ يو ﻮﻧﺎﺗ وا (  )01 20نشان داد ،ﺪﻋ ا ﺖﻟ

و ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﺮﺛﺄﺘﻣ از ر ﺎﺘﻓ ر ﺖﻳﺎﻤﺣ

ادواردزوپسس ییییی (  )01 20ن  ناش داد  ، ،،،،ﺖﻳﻮﻫ

ﺪﻋ ا ﺖﻟ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ و ﺪﻬﻌﺗ

س امزا ننی ،ر ﺖﻳﺎﺿ

ﻲﻠﻐﺷ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ادراك ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ن جیات                    
ﺎﺳ ز ﺎﻣ نی  ، ،،،،ﺎﺑ زدة ﺎﻛ ري و ﺪﻬﻌﺗ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺎﺑ ﻤﺣ ﺖﻳﺎ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ادراك ﺪﺷ ه را ﺔﻄﺑ ﺎﻨﻌﻣ داري دار ﺪﻧ  .نتایج الماسترو (  )11 20نشان داد ،حمایتتت س امزا ننی
ادراک شده موجبات افزایش بهرههوری  ،هب کمک ه اکم ر  ،نا پپپ پپپپی فرش تتت س غش دهعت ،نامزا للل للللی
عاطفی و رفتار مدنی سازمانی میشود .نتایج ﺮﭙﺳﺎﻛ  ،ﺎﻫ ر ﺲﻳ  ،ﻮﻜﻧﺎﻴﺑ و و وایننن (  )11 20ن ،داد ناش
ﻳﺎﻤﺣ ﺖ ادراك ﺪﺷ ة ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺎﺑ ﺪﻬﻌﺗ
ﻪﻧﻮﮔ اي ﻪﻛ ﻪﭼﺮﻫ

ﺖﻳﺎﻤﺣ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ و ﺎﻌﺗ رض ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ را ﺔﻄﺑ ﺎﻨﻌﻣ داري دارد ،به           

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﺷﺎﺑ  ،ﺪﻬﻌﺗ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ و در ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻌﺗ رض ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ
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ﻮﺧ ا ﺪﻫ ﻮﺑ د .نتایج ﮓﻧﺎﻴﭼ

ﺮﺘﻤﻛ

پ پپپپپپپپپپپ یش ﻲﻨﻴﺑ

و چنگ(  )11 20نشان داد ،ﺖﻳﺎﻤﺣ

ﺪﻨﻨﻛ ة ر ﺎﺘﻓ ر ﺮﻬﺷ و ﺪﻧ ي ،ر ﺖﻳﺎﺿ

ﻲﻠﻐﺷ و ﺪﻬﻌﺗ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ادراک ﺪﺷ ه می ﻮﺗ ا ﺪﻧ
ﺎﺳ ز ﺪﺷﺎﺑﻲﻧﺎﻣ  .ن ژ جیات ووووووووووو و و

ه کم اران( )2102نشان داد،توان نم دسازی روان نش اختی مدیران میتواند بر روی بسیاری از ص تاف
گ و س سسیه ( )2102ن ،داد ناش
شخصی یت و زندگی حرفهای مدیران اثرگذار میباشد ..ن نایچ جیات گگ گگ
ضریب همبس گت ی بین حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی مثبت و مع ین دار است.
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