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تحلیل مسیر حمایت سازمانی ادراکشده با پیامدهای شغلی معلمان تربیت
امیر قنبرپور نصرتی – 1 ناصر بای

2

.1استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران .2 ،استادیار گروه علوم
ورزشی ،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آزادشهر ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1395 / 04 / 28 :تاریخ تصویب 1395 / 11 / 06 :

چکیده
هدف از این تحقیق ،شناسایی اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود .بدینمنظور از
پرسشنامههای حمایت سازمانی ادراکشدة یاواس و باباکوس ( ،)2009و پیامدهای شغلی کاراتپه ( )2012استفاده شد .جامعۀ آماری تحقیق
شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان ( )N=650بود که  250نفر بهعنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها
و شناسایی اثر متغیرهای تحقیق ،از مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل نسخۀ  8/8استفاده شد .نتایج نشان داد که
اثر حمایت سازمانی درکشده بر رضایت شغلی ( )t=β، 47/6=0/46و عملکرد شغلی ( )t=β، 97/5=0/46معلمان تربیت بدنی مثبت و
معنادار است .همچنین اثر حمایت سازمانی درکشده بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی منفی و معنادار بود (-β، 94/4= -0/36
=) t؛ یعنی با افزایش میزان حمایت سازمانی از معلمان ،مقدار تحلیلرفتگی شغلی آنها کاهش مییابد .براساس نتایج تحقیق پیشنهاد
میشود که مدیران ستادی ادارات آموزش و پرورش حمایتهای الزم از معلمان تربیت بدنی را بهعنوان نقشآفرینان مهم رشد و توسعۀ
سالمت جامعه داشته باشند.
واژههای کلیدی
تحلیلرفتگی ،حمایت سازمانی ،رضایت شغلی ،عملکرد شغلی ،معادالت ساختاری.

 -نویسنده مسئول  :تلفن09102104694 :

Email: ghanbarpour.amir@gmail.com
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کارکنانی که حمایت سازمانی ادراکشدۀ زیادی را

مقدمه
نگرشهای شغلی -حرفهای برای تمامی سازمانها و

تجربه میکنند ،احساس میکنند که باید با توجه به رفتارها

صنایعی که خواهان کسب فهم دقیق در خصوص پیامدها و

و نگرشهای مناسبی در سازمان ایفای نقش کنند تا عمل

نتایج کاری کارکنان خود هستند ،اهمیت روزافزونی پیدا

آنها در راستای منافع سازمان متبوعشان باشد و بدینوسیله

کرده است .این نوع نگرشها ،گسترۀ وسیعی از نگرشهای

حمایت سازمان را جبران کنند (.)5

کارکنان را شامل میشود که بر تمامی ابعاد یک سازمان

براساس دیدگاه روشا ( )2008و اینگهام (،)2008

تأثیر میگذارند ( .)1نگرش و ادراک کارکنان در خصوص

کارکنان یک سازمان همیشه براساس میزان ارزشی که

حمایت و مزایایی که از طرف سازمان دریافت میکنند،

سازمان برای ایجاد رفاه ،آسایش و امنیت آنها قائل است،

امری است که به ایجاد یا شکلگیری ارتباط دوسویه یا

اعتقاد و عالقۀ خاصی به سازمان پیدا میکنند .این باور و

مبادلهای بین کارکنان و سازمان میانجامد .بهعبارت دیگر،

اعتقاد ،درک حمایت سازمانی نام دارد ( .)7،6حمایت

زمانیکه بین عملکرد کاری کارکنان و مزایای و حمایت

سازمانی بهواسطۀ ایجاد تعهد عاطفی بر رفتارهای مهم

ارائهشده از سوی سازمان تناسب وجود داشته باشد،

سازمانی ،از جمله رضایت شغلی ،عملکرد شغلی،

کارکنان تالش و کوشش خود را در راستای دستیابی به

تحلیلرفتگی شغلی و ترک شغل اثرمیگذارد .بهعبارتی

اهداف سازمان افزایش میدهند .این ارتباط مبادلهای

دیگر ،وقتیکه سازمان از کارکنان حمایت میکند ،نوعی

بهخوبی از طریق تئوری حمایت سازمانی قابل تشریح و

احساس تعلق خاطر در آنها شکل میگیرد و در نتیجه این

تبیین است (.)2

احساس موجب افزایش عملکرد دروننقشی و فرانقشی

متغیرهای گوناگونی در سطح هر سازمانی میتوانند

میشود ( .)8بررسی تحقیقات انجامگرفته در حوزۀ مدیریت

پیامدها و نتایج کاری کارکنان را متأثر سازند که از این

ورزشی حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراکشده

میان ،میتوان به حمایت سازمانی ادراکشده 1اشاره کرد

در بین دیگر متغیرهای نگرشی ،بر نگرشها و رفتارهای

( .)3ایدۀ حمایت سازمانی ادراکشده نخستینبارتوسط

تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان از جمله رضایت شغلی،

ایزنبرگر ،هانتینگتون ،هاتکینسون و سوا )1986(2بهطور

عملکرد شغلی و تحلیلرفتگی شغلی اثرگذار است (.)7

رسمی در ادبیات سازمانی مطرح شد .در پی آن،

نگرش کلی انسانها نسبت به شغلشان ،عینیتبخش

صاحبنظران به تحلیل چگونگی شکلگیری حمایت

پدیدهای رفتاری به نام رضایت شغلی و نیز نتیجهای از

سازمانی توجه خاص کرده و عالوهبر آن به بررسی تأثیرات

باورهای مثبت و منفی فرد نسبت به ابعاد کارش است .به

و پیامدهای حمایت سازمانی در حوزههای فردی و سازمانی

اعتقاد بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت و روانشناسی

پرداختهاند .منظور از حمایت سازمانی ،احساس و باورهای

سازمانی ،رضایت شغلی نقش بسزایی در بهبود و پیشرفت

تعمیمیافتۀ افراد در این راستاست که سازمان برای

سازمان ،بهداشت و سالمت نیروی کار دارد و از این حیث

همکاری و مساعدت و حمایت اعضایش ارزش قائل بوده ،و

مسئلۀ رضایت شغلی از مسائل بنیادی هر سازمان بهشمار

نگران و دلواپس خوشبختی و آیندۀ آنهاست (.)4

میرود (.)9

1 . Perceived Organizational Support

2 . Eisenberger, Huntington, Hutchinson & Sowa
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رودآس و آیزنبرگر )2002(1دریافتند افزایش حمایت

از کار و عدم حمایت مدیران است .بنابراین محیطهای

سازمانی موجب میشود که کارکنان به سازمان تعلق خاطر

کاری توأم با حمایت میتواند نقش مؤثری در کاهش

بیشتری داشته باشند و رضایت شغلی آنها بیشتر شود (.)10

فرسودگی شغلی کارکنان و بهتبع آن بهبود عملکرد شغلی

بنابراین با توجه به این مسئله میتوان گفت که حمایت

کارکنان داشته باشد (.)13

سازمان میتواند زمینۀ الزم برای رفع نیازهای روانی -شغلی

ارتقای عملکرد شغلی از مهمترین اهدافی است که

کارکنان را فراهم سازد و از این طریق زمینۀ افزایش سطح

مدیران سازمانها در پی آناند تا بهواسطۀ آن بهرهوری و

رضایت از کار کارکنان بهعنوان متغیر مهم و اثرگذار بر

اثربخشی سازمان را افزایش دهند .عملکرد شغلی درجهای

اثربخشی و عملکرد کلی سازمان را فراهم کند.

از انجام وظایف محوله به فرد در شغلی وی است ( )14که

تحلیلرفتگی شغلی متغیر دیگری است که تحت تأثیر

خود متأثر از عوامل متعددی چون انگیزش ،توانایی ،عوامل

حمایت سازمانی قرار میگیرد .این متغیر میتواند نتایج

محیطی و سازمانی از جمله حمایت سازمانی است .براساس

مخرب زیادی را بر عملکرد و کارایی کارکنان داشته باشد و

نظریۀ حمایت سازمانی ،کارکنان دیدگاهی کلی از میزان

این مسئله در سازمانهای آموزشی که تربیت و پرورش

حمایت سازمان نسبت به خود شکل میدهند و در ازای این

افراد را بر عهده دارند ،میتواند سالمت جامعه را نیز به خطر

حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه میکنند.

بیندازد ( .)11فرسودگی شغلی با تحت تأثیر قرار دادن

بهعبارت دیگر ،وقتیکه سازمان به کارکنان خود توجه

سالمت روانی و جسمی نیروی انسانی و همچنین کاهش

میکند ،کارکنان این توجه را با ایجاد تعهد بیشتر و عملکرد

کیفیت خدمات ارائهشده از سوی آنها عملکرد کلی سازمان

بهتر جبران میکنند .بنابراین میتوان گفت که حمایت

را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین شناخت و پیشگیری از

سازمانی ادراکشده ،نمود عملیاتی تئوری مبادلۀ اجتماعی

فرسودگی شغلی ،میتواند در باال بردن بهداشت روانی و

است که طی آن این حمایت شرایط افزایش بهروه وری،

جسمی افراد و همچنین ارتقای سطح کیفیت و رضایت از

عملکرد و در نهایت پیشرفت سازمان را فراهم میکند (.)15

ارائۀ خدمات مؤثر باشد ( .)12تئوری حمایت سازمانی بیان

اثر حمایت سازمانی ادراکشده بر پیامدهای شغلی کارکنان

میکند که درک مثبت حمایت سازمانی از سوی کارکنان

در تحقیقات متعدد بررسی شده است .شاکرینیا ()1389

میتواند نشاندهندۀ این امر باشد که تالش کاری کارکنان

در تحقیق خود بین حمایت سازمانی با رضایت شغلی

میتواند مورد پاداش قرار گیرد و ازاینرو مشارکت شغلی

ارتباط مثبت و معناداری را بهدست آورد ( .)16عسکری و

کارکنان افزایش و تحلیلرفتگی شغلی آنها کاهش مییابد

همکاران ( )1392ارتباط بین حمایت سازمانی ادراکشده

(.)10

با عملکرد شغلی و مؤلفههای آن را مثبت و قوی ارزیابی

افرادی که سطح باالیی از حمایت سازمانی را درک

کردند ( .)17دامون 2و همکاران ( )2009دریافتند که

کنند ،معموالً نگرشها و مشارکت شغلی مثبتی دارند و این

داوطلبان ورزشی هنگامیکه سطح باالیی از حمایت

امر میتواند در افزایش خودپندارۀ شغلی و کاهش

سازمانی را درک کنند ،در انجام وظایف خود رضایت

تحلیلرفتگی به آنها کمک کند .به اعتقاد کوناستابل،

بیشتری خواهد داشت ( .)18صحرایی و همکاران ()1394

عمدهترین عامل فرسودگی شغلی ،غنای شغلی ،فشار ناشی

در تحقیقی دریافتند که حمایت سازمانی ادراکشده ارتباط

1 . Rhoades & Eisenberger

2 . Damon
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معناداری با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان

شایان توجه است .بیشک موفقیت و پیشرفت هر سازمانی

دارد ( .)19شانوک1و آیزنبرگر ( )2006نشان دادند حمایت

به نیروی انسانی متخصص آن بستگی دارد .آموزش و

ادراکشده از سوی سازمان بر عملکرد شغلی تأثیر میگذارد

پرورش ،از جمله سازمانهایی است که نیروی انسانی آن را

و عملکرد کارکنان را بهبود میبخشد (.)20

اغلب افرادی پرتالش و متعهد تشکیل میدهند که در

چن و همکاران ( )2009نیز رابطۀ مثبت درک حمایت
سازمانی و عملکرد را اثبات کردند ( .)21چیانگ و

سیه2

صورت مساعد بودن شرایط کاری و انگیزشی ،استعداد و
مهارت خود را در خدمت آن سازمان بهکار خواهند گرفت

( )2012با انجام تحقیقی دریافتند که همبستگی بین

و چرخهای آن را بهتر به حرکت در خواهند آورد .از طرفی،

حمایت سازمانی ادراکشده و عملکرد شغلی مثبت و

یکی از ابعاد تأثیرگذار این سازمان در پرورش جسمی و

معنادار است ( .)22نتایج تحقیق افجه و همکاران ()1394

روحی دانشآموزان بخش تربیت بدنی است و معلمان

نیز حاکی از اثر معنادار حمایت سازمانی ادراکشده بر

تربیت بدنی نقش حیاتی در رشد و تکامل ابعاد شناختی،

عملکرد شغلی کارکنان بود ( .)15دورکین )2003( 3در

حرکتی و روانی مورد نیاز آنها در طول زندگی دارند (.)19

تحقیقی دریافت که تحلیلرفتگی در معلمان دارای مدیران

بنابراین ،توجه به نیازهای معلمان و افزایش حمایت

حمایتگرا نسبت به آنهایی که خالف آن رفتار را درک کرده

سازمانی از آنها میتواند زمینۀ ارتقای سطح متغیرهای مهم

بودند ،در سطح پایینی از تحلیلرفتگی قرار داشتند (.)23

و اثرگذار بر عملکرد کاری آنها و در نهایت دستیابی به

والترز4و همکاران ( )2007در تحقیق خود نشان دادند

اهداف مهم شناختی ،حرکتی و روانی حوزۀ تربیت بدنی را

که بین حمایت سازمانی ادراکشده و ابعاد سهگانۀ

فراهم کند .بهنظر میرسد مطالعه و بررسی متغیرهای

تحلیلرفتگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد (.)24

تحقیق حاضر ،ضمن روشنتر کردن وضعیت و شرایط

لین )2013( 5دریافت که بین حمایت سازمانی

موجود در جامعۀ مورد بررسی ،میتواند اطالعات باارزشی

ادراکشده و تحلیلرفتگی شغلی ارتباط منفی و معناداری

را در زمینۀ میزان رضایت و عملکرد شغلی و همچنین مقدار

وجود دارد ( .)25یعقوبی و همکاران ( )2014دریافتند که

تحلیلرفتگی شغلی افراد جامعۀ تحت بررسی و نحوۀ ارتباط

بین حمایت سازمانی ادراکشده و تحلیلرفتگی شغلی

آنها با حمایت سازمانی ادراکشده در اختیار بگذارد و

کارکنان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد (.)26

بینش جدیدی در مسئوالن و دستاندرکاران ورزش

همچنین نتایج تحقیق فراتحلیلی احمد و همکاران ()2015

آموزش و پرورش ایجاد کند و راهکارهایی را برای باال بردن

حاکی از اثر مثبت حمایت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد

پیوستگی عاطفی و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف

سازمانی کارکنان بود ( .)27با بررسی ادبیات و تحقیقات

سازمان در اختیار ما قرار دهد .ازاینرو با توجه به اهمیت

انجامگرفته در خصوص سازمانها و عوامل اثرگذار بر

موضوع و کمبود تحقیقات در این حوزه ،در تحقیق حاضر

عملکرد و موفقیت آنها ،نقش نیروی انسانی بهمنزلۀ یکی از

حمایت سازمانی ادراکشده با پیامدهای شغلی معلمان

مهمترین عوامل رشد و توسعۀ هر سازمان ،نقشی پررنگ و

تربیت بدنی استان گلستان بررسی شده است.

1 . Shanock
2 . Chiamg & Hsieh
3 . Dworkin

4 . Walters
5 . Lin
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تحلیلرفتگی
شغلی

شکل  .1مدل مفروض پژوهش

تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخۀ  20و

روششناسی تحقیق
روش تحقیق همبستگی و از نوع معادالت ساختاری بود

 LISRELنسخۀ  8.8استفاده شد.

که بهصورت میدانی انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش
کلیۀ معلمان تربیت بدنی مقاطع راهنمایی و متوسطۀ استان

یافتههای تحقیق

گلستان در سال تحصیلی  1394-95به تعداد نفر 650بود.

تحلیل توصیفی دادههای پژوهش حاکی از آن بود که

با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونۀ آماری

بیشتر آزمودنیهای تحقیق مرد ( 64درصد) ،بودند.

برابر با  250نفر برآورد شد که بهصورت تصادفی طبقهای

همچنین بیشتر آزمودنیهای تحقیق دارای سابقۀ کار باالی

انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادههای تحقیق از

 21سال بودند ( 40/05درصد) و  69/4درصد آنها دارای

پرسشنامههای حمایت سازمانی یاواس و باباکوس)2009(1

مدرک کارشناسی بودند .بیشتر آزمودنیهای حاضر در

و پیامدهای شغلی کاراتپه )2012( 2در طیف پنجارزشی

تحقیق (42/6درصد) در محدودۀ سنی 31-40سال قرار

لیکرت استفاده شد .روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با

داشتند .با توجه به نتایج جدول  1و تحلیل متغیرهای اصلی

استفاده از نظرهای تنی چند از استادان حوزۀ مدیریت

تحقیق میتوان گفت که معلمان تربیت بدنی از نظر رضایت

ورزشی تعیین شد و پایایی ابزارهای حمایت سازمانی،

شغلی و عملکرد شغلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند .از

عملکرد شغلی ،رضایت شغلی ،و تحلیلرفتگی شغلی

طرفی میزان تحلیلرفتگی شغلی در بین معلمان تربیت

بهترتیب  0/76 ،0/82 ،0/91و  0/78با استفاده از آزمون

بدنی باالتر از میانگین بود که حاکی از باال بودن

آلفای کرونباخ بهدست آمد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها

تحلیلرفتگی شغلی در بین آنهاست.

و شناسایی اثر متغیرها از شاخصهای آمار توصیفی و

1. Yavas & Babakus

2. Karatepe
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جدول  .1توصیف مؤلفههای تشکیلدهندة پیامد شغلی
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

رضایت شغلی
عملکرد شغلی
تحلیلرفتگی شغلی

3/78
3/23
3/10

0/54
0/61
0/38

آمارههای جدول  2و نتایج حاصل از مدلیابی معادالت

درکشده بر تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی منفی

ساختاری نشان میدهد که اثر حمایت سازمانی درکشده

و معنادار است؛ یعنی با افزایش میزان حمایت سازمانی از

بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی،

معلمان ،مقدارتحلیلرفتگی شغلی آنها کاهش مییابد.

مثبت و معنادار است .همچنین اثر حمایت سازمانی
جدول  .2نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
متغیرهای مالک

ضریب بتا

آمارة تی

نتیجه

عملکرد شغلی

0/46

5/97

تأیید

رضایت شغلی

0/46

6/47

تأیید

تحلیلرفتگی شغلی

-0/36

-4/94

تأیید

متغیر پیشبین

حمایت سازمانی

بهمنظور برازش کلی مدل ،عالوهبر نسبت خیدو به

از  ،3مقدار بیشتر از  0/90برای NFI ،CFI ،AGFI ،GFI

درجۀ آزادی ( ،)χ2/dfاز شاخص تناسب تطبیقی (،)CFI

و کمتر از  0/1برای  RMSEAاست ( .)28نتایج جدول 3

شاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیلشدۀ برازندگی

حاکی از برازش مناسب و مطلوب مدل ساختاری پژوهش

( ،)AGFIو جذر برآورد واریانس خطای تقریب

است.

( ،)RMSEAاستفاده شد .حد مطلوب نسبت ( )χ2/dfکمتر
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخصهای برازش

χ2/df

CFI

NFI

GFI

RMSEA

P-Value

برآورد

2/86

0/90

0/91

0/92

0/088

0/0000
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شکل  .2مدل در حالت ضرایب استاندارد
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شکل  .3مدل در حالت اعداد معناداری

بحث و نتیجهگیری

دامون و همکاران ( ،)2009احمد و همکاران ( )2015و

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حمایت سازمانی

صحرایی و همکاران ( )1394همسوست .با توجه به این

ادراکشده بر پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان

یافته میتوان گفت که توجه به حمایت سازمانی ادراکشده

گلستان بود.

توسط سازمان برای افزایش رضایت شغلی معلمان تربیت

نتایج تحقیق نشان داد که اثر حمایت سازمانی

بدنی ،امری ضروری است .ارتباط بین حمایت سازمانی

درکشده بر رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی مثبت و

ادراکشده با رضایت شغلی را میتوان براساس نظریۀ تبادل

معنادار است .این یافته با نتایج تحقیق شاکرینیا (،)1389

اجتماعی توجیه کرد؛ بدینمعنا که ادراک و برداشت

تحلیل مسیر حمایت سازمانی ادراکشده با پیامدهای شغلی معلمان تربیت

137

کارکنان از برخی فعالیتهای سازمان از جمله افزایش

( )1394همخوان است .با توجه به این موضوع که عملکرد

حقوق و دستمزد ،ارتقا ،آموزش و غیره ،نشاندهندۀ حمایت

شغلی تحت تأثیر دو عامل توانایی کارکنان در انجام وظایف

سازمان و توجه به رفاه کارکنان است .در پاسخ به این

شغلی و وجود انگیزه در آنان است ،طبیعی است که

احساس ادراکشده ،اعتماد کارکنان و کیفیت رابطۀ آنها با

سازمانها با مدنظر قرار دادن تخصص و توانایی کارکنان در

سازمان بهبود مییابد .بهعبارت دیگر ،زمانیکه کارکنان

بدو استخدام به مسئلۀ تواناییهای تخصصی کارکنان توجه

حمایت سازمان را درک میکنند ،نگرشی مثبت از سازمان

الزم را مبذول دارند .آنچه باید در طول کار و زندگی کاری

در ذهن آنها شکل میگیرد و تعهد سازمانی خود را نسبت

کارکنان از طرف سازمان و مدیران مورد توجه قرار گیرد،

به سازمان افزایش میدهند که در نتیجۀ این امر رضایت

ایجاد انگیزۀ الزم در کارکنان برای استفاده از تخصص

شغلی کارکنان ارتقا مییابد .بهطور کلی با توجه به مفهوم

آنهاست .مروری بر ادبیات و تئوریهای حوزۀ مدیریت ما را

حمایت سازمانی و نقش اثرگذاری که بر همۀ سیاستهای

با محرکهای انگیزشی مختلفی آشنا میکند که توجه به

سازمان میتواند داشته باشد ،میتوان گفت که چنانچه

آنها برای ارتقای سطح عملکرد کاری کارکنان امری ضروری

حمایت سازمان از سوی کارکنان ،حمایتی مثبت و سازنده

است.

درک شود ،موجب میشود که افراد احساس بهتری نسبت

در این میان حمایت سازمان در جنبههای مختلف کاری

به آنچه انجام میدهند ،داشته باشند و وظایف خود را

نقش بسیار پررنگی در افزایش عملکرد کاری کارکنان ایفا

بهخوبی انجام دهند و در نتیجۀ این امر ،فرایندهای اثرگذار

میکند که نتیجۀ تحقیق حاضر و سایر تحقیقات مرتبط،

بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد کلی سازمانی بهبود

این مسئله را تأیید میکند .همچنین میتوان گفت که یکی

مییابد .شناخت و قدردانی از عملکرد خوب و موفقیتهای

از عوامل اساسی و مؤثر در موفقیت و دستیابی به اهداف

کارکنان که میتواند بخشی از حمایت مدیران و در نتیجه

سازمان ،انگیزۀ کارکنان آن سازمان است .ایجاد انگیزه در

سازمان باشد ،از عوامل مهم رضایت شغلی است که موجب

کارکنان موجب میشود سازمان با صرف هزینه و زمان

ارتقای عزت نفس ،خودشکوفایی و پیشرفت کارکنان

کمتر بتواند به نتایج بهتری دست یابد .بنابراین با توجه به

میشود و این یکی از بهترین و کمهزینهترین عوامل در

این مسئله پیشنهاد میشود که مدیران ستادی وزارت

جهت بهبود و افزایش و رضایت کارکنان است که پیشنهاد

آموزش و پرورش با شناسایی نیازهای اثرگذار بر عملکرد

میشود سازمانها از جمله ادارت آموزش و پرورش توجه

کاری معلمان تربیت بدنی ،تمهیدات الزم برای برطرف

ویژهای به آن مبذول داشته باشند.

کردن این نیازها و همچنین حمایت الزم از معلمان تربیت

دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار حمایت

بدنی را که نقشی بسیار مهمی در ارتقای سطح سالمت

سازمانی ادراکشده بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

جسمی ،روانی و اجتماعی دانشآموزان و بهتبع آن جامعه

بود .این موضوع نشان میدهد که هرچه سازمان حمایت

ایفا میکنند ،در نظر بگیرند .بهواسطۀ ارضای بهموقع

بیشتری از کارکنان داشته باشد ،به افزایش عملکرد شغلی

نیازهای کاری و فردی انتظار میرود که عملکرد کاری

کارکنان منجر میشود .این یافته با نتایج تحقیق شانوک و

کارکنان افزایش پیدا کند .از طرف دیگر ،براساس نظریۀ

آیزنبرگر ( ،)2006چین و همکاران ( )2009و چیانگ و سیه

مبادلۀ اجتماعی ،کارکنان نیز در یک عمل متقابل با افزایش

( )2012عسکری و همکاران ( )1392و افجه و همکاران

کمیت و کیفیت کار خود ،این حمایت سازمان را جبران
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میکنند .همچنین نتایج تحقیق حاکی از این بود که

بهطور کلی و با بررسی نتایج پژوهش حاضر و تحقیقات

حمایت سازمانی درکشده اثری منفی و معنادار بر

گذشته ،بهنظر میرسد که حمایت سازمان در زمینههای

تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی دارد؛ بدینمعنا که

کاری مختلف از نیروی انسانی بهویژه معلمان تربیت بدنی

با افزایش حمایت سازمان از کارکنان میزان تحلیلرفتگی

میتواند تأثیر مثبت و سازندهای در ارتقای سطح رضایت

شغلی آنها کاهش مییابد .از جمله تحقیقات همسو با این

شغلی و عملکرد کاری آنها و همچنین جلوگیری از ایجاد

یافته ،تحقیقات دورکین ( ،)2003والترز و همکاران

تحلیلرفتگی شغلی و حتی کاهش آن داشته باشد .اگرچه

( ،)2007لین ( )2013و یعقوبی و همکاران ( )2014است.

توجه به وضعیت معیشتى معلمان تربیت بدنی ،ارتقای

اساساً داشتن انگیزش کاری در مشاغل مختلف از جمله

سطح منزلت اجتماعى و توجه به نیازمندىهاى روحى و

معلمی به حمایت اجتماعی و سازمانی وابسته است .نارسایی

روانى آنها از جمله موضوعاتی است که در دستور کار وزارت

در حمایت اجتماعی به شکلگیری ارتباطات ضعیف منجر

آموزش و پرورش و نهادهای ذیربط قرار دارد؛ اما این امر

میشود که این امر خود احساس اثربخش بودن و عزت

نیازمند توجه جدیتر و بیشتری است تا بهواسطۀ این

نفس در کار را تحتالشعاع قرار میدهد .براساس دیدگاه

حمایت سازمانی ،نگرش و ادراک معلمان تربیت بدنی از

تسیا )2015( 1حمایت سازمانی بهعنوان متغیر پیشبین

سازمان به نگرشی مثبت تبدیل شود تا بهواسطۀ آن سطح

ایجاد نگرش مثبت در کارکنان عمل میکند ( .)29بنابراین

عملکرد کاری و رضایت شغلی آنها ارتقا یابد .البته شایان

عدم حمایت مناسب از سوی سازمان با اثرگذاری بر ادراک

ذکر است که حمایت سازمانی تنها در مؤلفههاى مادى

و نگرش معلمان از سازمان ،تناسب بین انتظارات و عملکرد

خالصه نمىشود ،بلکه عالوهبر حمایتهاى مادى،

کاری آنها را مختل میکند که این امر خود میزان اثربخشی

حمایتهاى معنوى ،توجه به خانوادهها ،استفادۀ بهینه از

و کارامدی معلمان را تحت شعاع قرار میدهد و در نتیجه

نظامهاى تشویقى ،تشکیل کالسهاى ارتقای فرهنگ و

زمینۀ تحلیلرفتگی شغلی آنها را فراهم میکند .بنابراین با

رفتار سازمانى ،بهداشت روانى در محیط کار و خانواده

توجه به این مسئله و نقش ورزش در توسعۀ ارتقای سالمت

مىتواند به ادراک حمایت سازمانى قوىتر بینجامد .با توجه

جسمی ،روانی و اجتماعی جامعه ،پیشنهاد میشود که

به این مسئله ،مدیران منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش

مدیران منابع انسانی وزارت آموزش با افزایش حمایت

و ادارات کل آموزش و پرورش باید به این نکته توجه خاص

سازمانی در قالب مؤلفههای مادی و معنوی حمایت،

و ویژهای داشته باشند تا بهنحو احسن بتوانند از کارکردهای

انگیزش کاری الزم را در بین معلمان تربیت بدنی ایجاد

این پدیدۀ اجتماعی در راستای بهبود کارکردهای روانی و

کنند تا بهواسطۀ آن احساسات و نگرشهای منفی معلمان

عملکردی معلمان و در نتیجه ایجاد پیامدهای کاری مثبت

که ممکن است در نتیجۀ عدم حمایت اجتماعی و سازمانی

استفاده کنند.

ایجاد شده باشد و همچنین زمینۀ تحلیلرفتگی شغلی را
فراهم کند ،کاهش یابد.

1. Tsaia
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Abstract
The aim of this study was to identify the effect of perceived organizational support on
job outcomes of Golestan province physical education teachers. Yavas and Babakus
(2009) perceived organizational support and Karatepe (2012) job outcomes
questionnaires were used. The statistical population consisted of 650 physical
education teachers in Golestan province and 250 teachers were selected as the
statistical sample. Structural equation modeling with LISERL 8.8 were used to
analyze data and identify the effects of variables. Result showed that the effect of
perceived organizational support on job satisfaction (β=0.46, t=6.47) and job
performance (β=0.46, t=5.97) was positive and significant in physical education
teachers. Also, the effect of perceived organizational support on job burnout was
negative and significant in these teachers (β= -0.36, t= -4.94). That is to say the more
the organizational support of teachers, the less their job burnout will be. These
findings suggest that managers of education offices should support physical education
teachers as actors who have an important role in developing public health.

Keywords
Burnout, job performance, job satisfaction, organizational support, structural
equation.
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