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 چکیده

منظور از شده بر پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود. بدینتحقیق، شناسایی اثر حمایت سازمانی ادراکاین  هدف از

استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق ( 2012) (، و پیامدهای شغلی کاراتپه2009شدة یاواس و باباکوس )های حمایت سازمانی ادراکپرسشنامه

ها وتحلیل دادهعنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیهنفر به 250( بود که =650Nستان گلستان )شامل معلمان تربیت بدنی ا

نتایج نشان داد که استفاده شد.  8/8افزار لیزرل نسخۀ یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمو شناسایی اثر متغیرهای تحقیق، از مدل

( معلمان تربیت بدنی مثبت و β، 97/5=t=46/0( و عملکرد شغلی )β، 47/6=t=46/0رضایت شغلی ) شده براثر حمایت سازمانی درک

-β، 94/4= -36/0رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی منفی و معنادار بود )شده بر تحلیلمعنادار است. همچنین اثر حمایت سازمانی درک

=tیابد. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد رفتگی شغلی آنها کاهش میقدار تحلیل(؛ یعنی با افزایش میزان حمایت سازمانی از معلمان، م

آفرینان مهم رشد و توسعۀ عنوان نقشهای الزم از معلمان تربیت بدنی را بهشود که مدیران ستادی ادارات آموزش و پرورش حمایتمی

 سالمت جامعه داشته باشند.

 

 یدیکل یهاواژه
 .رضایت شغلی، عملکرد شغلی، معادالت ساختاری رفتگی، حمایت سازمانی،تحلیل
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 مقدمه

ها و ای برای تمامی سازمانحرفه -شغلیهای نگرش

صنایعی که خواهان کسب فهم دقیق در خصوص پیامدها و 

 نتایج کاری کارکنان خود هستند، اهمیت روزافزونی پیدا

های ها، گسترۀ وسیعی از نگرشکرده است. این نوع نگرش

شود که بر تمامی ابعاد یک سازمان کارکنان را شامل می

در خصوص  (. نگرش و ادراک کارکنان1گذارند )تأثیر می

کنند، حمایت و مزایایی که از طرف سازمان دریافت می

گیری ارتباط دوسویه یا امری است که به ایجاد یا شکل

عبارت دیگر، انجامد. بهای بین کارکنان و سازمان میمبادله

که بین عملکرد کاری کارکنان و مزایای و حمایت زمانی

سازمان تناسب وجود داشته باشد، شده از سوی ارائه

کارکنان تالش و کوشش خود را در راستای دستیابی به 

ای دهند. این ارتباط مبادلهاهداف سازمان افزایش می

خوبی از طریق تئوری حمایت سازمانی قابل تشریح و به

 (.2تبیین است )

 توانندسازمانی می هر سطح در گوناگونی متغیرهای 

این  از که سازند متأثر را کارکنان اریک نتایج و پیامدها

کرد  اشاره 1شدهادراک سازمانی حمایت به توانمی میان،

 بارتوسطنخستین شدهادراک سازمانی حمایت (. ایدۀ3)

 طور( به1986) 2سوا تکینسون وها نتینگتون،ها ایزنبرگر،

 آن، پی در شد. مطرح سازمانی ادبیات در رسمی

 حمایت گیریشکل چگونگیتحلیل  به نظرانصاحب

 تأثیرات به بررسی آن برعالوه و کرده خاص توجه سازمانی

 سازمانی و فردی یهادر حوزه سازمانی حمایت پیامدهای و

 باورهای و احساس سازمانی، حمایت از اند. منظورپرداخته

 برای سازمان راستاست که این در افراد یافتۀتعمیم

 و قائل بوده، ارزش اعضایش حمایت و مساعدت و همکاری

  (.4آنهاست ) آیندۀ و خوشبختی و دلواپس نگران

                                                           

1 . Perceived Organizational Support 

 را زیادی شدۀادراک سازمانی حمایت که کارکنانی

 رفتارها به هتوج با باید که کنندمی احساس کنند،می تجربه

 لعم تا کنند نقش ایفای سازمان در مناسبی هایو نگرش

 وسیلهبدین و باشد متبوعشان منافع سازمان راستای در آنها

 (. 5جبران کنند ) را سازمان حمایت

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

کارکنان یک سازمان همیشه براساس میزان ارزشی که 

ت، سازمان برای ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آنها قائل اس

و کنند. این باور اعتقاد و عالقۀ خاصی به سازمان پیدا می

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

واسطۀ ایجاد تعهد عاطفی بر رفتارهای مهم سازمانی به

سازمانی، از جمله رضایت شغلی، عملکرد شغلی، 

عبارتی گذارد. بهرفتگی شغلی و ترک شغل اثرمیتحلیل

کند، نوعی که سازمان از کارکنان حمایت میدیگر، وقتی

گیرد و در نتیجه این طر در آنها شکل میاحساس تعلق خا

نقشی و فرانقشی احساس موجب افزایش عملکرد درون

در حوزۀ مدیریت  گرفتهقات انجام(. بررسی تحقی8شود )می

شده ورزشی حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک

ها و رفتارهای در بین دیگر متغیرهای نگرشی، بر نگرش

رکنان از جمله رضایت شغلی، تأثیرگذار بر عملکرد کا

(. 7رفتگی شغلی اثرگذار است )عملکرد شغلی و تحلیل

بخش ها نسبت به شغلشان، عینیتنگرش کلی انسان

ای از ای رفتاری به نام رضایت شغلی و نیز نتیجهپدیده

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

شناسی ریت و رواننظران علم مدیاعتقاد بسیاری از صاحب

سازمانی، رضایت شغلی نقش بسزایی در بهبود و پیشرفت 

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

شمار مسئلۀ رضایت شغلی از مسائل بنیادی هر سازمان به

 (.9) رودمی

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

شود که کارکنان به سازمان تعلق خاطر سازمانی موجب می

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

توان گفت که حمایت بنابراین با توجه به این مسئله می

شغلی  -تواند زمینۀ الزم برای رفع نیازهای روانیسازمان می

م سازد و از این طریق زمینۀ افزایش سطح کارکنان را فراه

عنوان متغیر مهم و اثرگذار بر رضایت از کار کارکنان به

 اثربخشی و عملکرد کلی سازمان را فراهم کند.

رفتگی شغلی متغیر دیگری است که تحت تأثیر تحلیل 

تواند نتایج گیرد. این متغیر میحمایت سازمانی قرار می

د و و کارایی کارکنان داشته باش مخرب زیادی را بر عملکرد

های آموزشی که تربیت و پرورش این مسئله در سازمان

تواند سالمت جامعه را نیز به خطر افراد را بر عهده دارند، می

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

سالمت روانی و جسمی نیروی انسانی و همچنین کاهش 

 از سوی آنها عملکرد کلی سازمانشده کیفیت خدمات ارائه

دهد. بنابراین شناخت و پیشگیری از را تحت تأثیر قرار می

تواند در باال بردن بهداشت روانی و فرسودگی شغلی، می

جسمی افراد و همچنین ارتقای سطح کیفیت و رضایت از 

ان (. تئوری حمایت سازمانی بی12ارائۀ خدمات مؤثر باشد )

ز سوی کارکنان امایت سازمانی کند که درک مثبت حمی

اری کارکنان کدهندۀ این امر باشد که تالش تواند نشانمی

رو مشارکت شغلی داش قرار گیرد و ازاینتواند مورد پامی

یابد رفتگی شغلی آنها کاهش میکارکنان افزایش و تحلیل

(10 .) 

افرادی که سطح باالیی از حمایت سازمانی را درک 

ها و مشارکت شغلی مثبتی دارند و این شکنند، معموالً نگر

تواند در افزایش خودپندارۀ شغلی و کاهش امر می

رفتگی به آنها کمک کند. به اعتقاد کوناستابل، تحلیل

ترین عامل فرسودگی شغلی، غنای شغلی، فشار ناشی عمده

                                                           

1 . Rhoades & Eisenberger 

های از کار و عدم حمایت مدیران است. بنابراین محیط

ند نقش مؤثری در کاهش تواکاری توأم با حمایت می

تبع آن بهبود عملکرد شغلی فرسودگی شغلی کارکنان و به

 (. 13کارکنان داشته باشد )

ارتقای عملکرد شغلی از مهمترین اهدافی است که 

وری و واسطۀ آن بهرهتا به اندها در پی آنمدیران سازمان

ای اثربخشی سازمان را افزایش دهند. عملکرد شغلی درجه

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

خود متأثر از عوامل متعددی چون انگیزش، توانایی، عوامل 

محیطی و سازمانی از جمله حمایت سازمانی است. براساس 

نظریۀ حمایت سازمانی، کارکنان دیدگاهی کلی از میزان 

دهند و در ازای این حمایت سازمان نسبت به خود شکل می

کنند. ت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه میحمای

که سازمان به کارکنان خود توجه عبارت دیگر، وقتیبه

کند، کارکنان این توجه را با ایجاد تعهد بیشتر و عملکرد می

توان گفت که حمایت کنند. بنابراین میبهتر جبران می

شده، نمود عملیاتی تئوری مبادلۀ اجتماعی سازمانی ادراک

ت که طی آن این حمایت شرایط افزایش بهروه وری، اس

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

شده بر پیامدهای شغلی کارکنان اثر حمایت سازمانی ادراک

( 1389نیا )در تحقیقات متعدد بررسی شده است. شاکری

در تحقیق خود بین حمایت سازمانی با رضایت شغلی 

 و (. عسکری16دست آورد )ت و معناداری را بهارتباط مثب

 شدهادراک سازمانی ارتباط بین حمایت (1392همکاران )

ارزیابی  قوی و مثبت های آن رامؤلفه و شغلی عملکرد با

( دریافتند که 2009و همکاران ) 2(. دامون17کردند )

که سطح باالیی از حمایت داوطلبان ورزشی هنگامی

سازمانی را درک کنند، در انجام وظایف خود رضایت 

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

شده ارتباط در تحقیقی دریافتند که حمایت سازمانی ادراک

2 . Damon 
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ت بدنی شهر همدان معناداری با رضایت شغلی دبیران تربی

( نشان دادند حمایت 2006و آیزنبرگر ) 1(. شانوک19دارد )

گذارد شده از سوی سازمان بر عملکرد شغلی تأثیر میادراک

 (. 20بخشد )و عملکرد کارکنان را بهبود می

 درک حمایت مثبت رابطۀ ( نیز2009همکاران ) و چن

 2سیهو  (. چیانگ21) کردند اثبات را عملکرد و سازمانی

بین  همبستگی تحقیقی دریافتند که انجام ( با2012)

 و مثبت شغلی عملکرد و شدهادراک سازمانی حمایت

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

شده بر نیز حاکی از اثر معنادار حمایت سازمانی ادراک

( در 2003) 3(. دورکین15عملکرد شغلی کارکنان بود )

رفتگی در معلمان دارای مدیران تحقیقی دریافت که تحلیل

گرا نسبت به آنهایی که خالف آن رفتار را درک کرده حمایت

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

( در تحقیق خود نشان دادند 2007و همکاران ) 4والترز

گانۀ اد سهشده و ابعکه بین حمایت سازمانی ادراک

 (. 24رفتگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد )تحلیل

( دریافت که بین حمایت سازمانی 2013) 5لین

رفتگی شغلی ارتباط منفی و معناداری شده و تحلیلادراک

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

رفتگی شغلی شده و تحلیلبین حمایت سازمانی ادراک

(. 26نان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد )کارک

( 2015همچنین نتایج تحقیق فراتحلیلی احمد و همکاران )

حاکی از اثر مثبت حمایت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد 

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

ها و عوامل اثرگذار بر در خصوص سازمان گرفتهانجام

منزلۀ یکی از به انسانی موفقیت آنها، نقش نیرویعملکرد و 

سازمان، نقشی پررنگ و  هر و توسعۀ رشد عوامل ترینمهم

 سازمانی پیشرفت هر و موفقیت شکشایان توجه است. بی

و  دارد. آموزش بستگی آن متخصص انسانی نیروی به

 را آن انسانی نیروی که است هاییسازمان از جمله پرورش،

 در که دهندتشکیل می متعهد و پرتالش اغلب افرادی

 و استعداد انگیزشی، و کاری بودن شرایط مساعد صورت

 گرفت خواهند کاربه آن سازمان خدمت در را خود مهارت

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

 و جسمی در پرورش سازمان این تأثیرگذار ابعاد از یکی

 و معلمان است بدنی تربیت بخش آموزاندانش روحی

رشد و تکامل ابعاد شناختی،  در حیاتی نقش بدنی تربیت

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

معلمان و افزایش حمایت  نیازهای به توجه بنابراین،

تواند زمینۀ ارتقای سطح متغیرهای مهم سازمانی از آنها می

اری آنها و در نهایت دستیابی به و اثرگذار بر عملکرد ک

اهداف مهم شناختی، حرکتی و روانی حوزۀ تربیت بدنی را 

متغیرهای  بررسی و مطالعه رسدمی نظرفراهم کند. به

 شرایط و وضعیت کردن ترضمن روشن تحقیق حاضر،

 ارزشیبا اطالعات تواندبررسی، می جامعۀ مورد در موجود

عملکرد شغلی و همچنین مقدار رضایت و  میزان زمینۀ را در

بررسی و نحوۀ ارتباط  تحت افراد جامعۀ رفتگی شغلیتحلیل

 شده در اختیار بگذارد وآنها با حمایت سازمانی ادراک

 ورزش اندرکاراندست و مسئوالن ی درجدید بینش

بردن  باال برای ایجاد کند و راهکارهایی را پرورش و آموزش

 اهداف با آنها بیشتر کردن درگیر و عاطفی پیوستگی

اهمیت  به توجه با رودهد. ازاین قرار ما در اختیار سازمان

این حوزه، در تحقیق حاضر  در تحقیقات و کمبود موضوع

شده با پیامدهای شغلی معلمان حمایت سازمانی ادراک

 تربیت بدنی استان گلستان بررسی شده است.

 

                                                           

1 . Shanock 

2 . Chiamg & Hsieh 

3 . Dworkin 

4 . Walters 

5 . Lin 
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 . مدل مفروض پژوهش1شکل 

 

 

 شناسی تحقیقروش

 بود ساختاری معادالت نوع از و همبستگی تحقیق روش

 پژوهش آماری میدانی انجام گرفت. جامعۀصورت که به

 و متوسطۀ استان راهنمایی مقاطع بدنی معلمان تربیت کلیۀ

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

 آماری نمونۀ جدول کرجسی و مورگان از استفاده با

 ایطبقه تصادفی صورتبه شد که برآورد نفر 250 با برابر

 های تحقیق ازآوری دادهمنظور جمعبهشدند.  انتخاب

 (2009) 1های حمایت سازمانی یاواس و باباکوسپرسشنامه

 ارزشی( در طیف پنج2012) 2و پیامدهای شغلی کاراتپه

 لیکرت استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با

 استفاده از نظرهای تنی چند از استادان حوزۀ مدیریت

 پایایی ابزارهای حمایت سازمانی،ورزشی تعیین شد و 

 رفتگی شغلیعملکرد شغلی، رضایت شغلی، و تحلیل

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

 هاوتحلیل دادهمنظور تجزیهدست آمد. بهآلفای کرونباخ به

 های آمار توصیفی وو شناسایی اثر متغیرها از شاخص

 و 20نسخۀ  SPSSافزارهای نرم تحلیل مسیر با استفاده از

LISREL  استفاده شد. 8.8نسخۀ 

 

 های تحقیقیافته

 های پژوهش حاکی از آن بود کهتحلیل توصیفی داده

 درصد(، بودند. 64های تحقیق مرد )بیشتر آزمودنی

 های تحقیق دارای سابقۀ کار باالیهمچنین بیشتر آزمودنی

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

 های حاضر درمدرک کارشناسی بودند. بیشتر آزمودنی

 سال قرار 31-40درصد( در محدودۀ سنی6/42تحقیق )

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

 توان گفت که معلمان تربیت بدنی از نظر رضایتتحقیق می

 . ازشغلی و عملکرد شغلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند

 رفتگی شغلی در بین معلمان تربیتطرفی میزان تحلیل

 بدنی باالتر از میانگین بود که حاکی از باال بودن

 رفتگی شغلی در بین آنهاست. تحلیل

 

  

                                                           

1. Yavas & Babakus 2. Karatepe 

حمایت 

سازمانی 

شده ادراک  

 رفتگیتحلیل

 شغلی

رضایت 

 شغلی

عملکرد 

 شغلی

http://jht.sagepub.com/search?author1=Osman+M.+Karatepe&sortspec=date&submit=Submit
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 دهندة پیامد شغلیهای تشکیل. توصیف مؤلفه1جدول 

 انحراف معیار میانگین هامؤلفه
 54/0 78/3 رضایت شغلی

 61/0 23/3 عملکرد شغلی

 38/0 10/3 رفتگی شغلیتحلیل

یابی معادالت و نتایج حاصل از مدل 2های جدول آماره

شده دهد که اثر حمایت سازمانی درکساختاری نشان می

بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی، 

مثبت و معنادار است. همچنین اثر حمایت سازمانی 

رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی منفی شده بر تحلیلدرک

و معنادار است؛ یعنی با افزایش میزان حمایت سازمانی از 

 یابد.رفتگی شغلی آنها کاهش میمعلمان، مقدارتحلیل

 

 های تحقیق. نتایج آزمون فرضیه2جدول 

 های مالکمتغیر                           

 بینمتغیر پیش
 نتیجه آمارة تی ضریب بتا

 حمایت سازمانی

 تأیید 97/5 46/0 عملکرد شغلی

 تأیید 47/6 46/0 رضایت شغلی

 تأیید -94/4 -36/0 رفتگی شغلیتحلیل

 

دو به بر نسبت خیمنظور برازش کلی مدل، عالوهبه

(، CFI(، از شاخص تناسب تطبیقی )df/2χدرجۀ آزادی )

شدۀ برازندگی (، شاخص تعدیلGFIشاخص برازندگی )

(AGFI و جذر برآورد واریانس خطای تقریب ،)

(RMSEA( استفاده شد. حد مطلوب نسبت ،)df/2χ کمتر )

 GFI ،AGFI ،CFI ،NFIبرای  90/0، مقدار بیشتر از 3از 

 3(. نتایج جدول 28است ) RMSEAبرای  1/0و کمتر از 

حاکی از برازش مناسب و مطلوب مدل ساختاری پژوهش 

 است.

 

 های برازش مدل. شاخص3جدول 

 χ2/df CFI NFI GFI RMSEA P-Value رازشبهای شاخص

 0000/0 088/0 92/0 91/0 90/0 86/2 برآورد
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 . مدل در حالت ضرایب استاندارد2شکل 
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 . مدل در حالت اعداد معناداری3شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حمایت سازمانی 

شده بر پیامدهای شغلی معلمان تربیت بدنی استان ادراک

 گلستان بود.

نتایج تحقیق نشان داد که اثر حمایت سازمانی 

شده بر رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی مثبت و درک

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

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

 ( همسوست. با توجه به این1394صحرایی و همکاران )

شده ادراک سازمانی حمایت به توجه که تتوان گفمی یافته

معلمان تربیت  شغلی رضایت افزایش برای سازمان توسط

 سازمانی حمایت ارتباط بین .است ضروری بدنی، امری

 نظریۀ تبادل توان براساسشغلی را می رضایت با شدهادراک

 معنا که ادراک و برداشتکرد؛ بدین توجیه اجتماعی
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 از جمله افزایش سازمان هایفعالیت از برخی کارکنان

دهندۀ حمایت غیره، نشان و ارتقا، آموزش دستمزد، و حقوق

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

 با آنها رابطۀ کیفیت و کارکنان شده، اعتمادادراک احساس

 که کارکناندیگر، زمانی عبارتبه یابد.می بهبود سازمان

سازمان  از نگرشی مثبت کنند،را درک می حمایت سازمان

 نسبت را خود سازمانی تعهد گیرد ومی در ذهن آنها شکل

 رضایت نتیجۀ این امر در که دهندافزایش می به سازمان

طور کلی با توجه به مفهوم به یابد.ارتقا می کارکنان شغلی

های حمایت سازمانی و نقش اثرگذاری که بر همۀ سیاست

توان گفت که چنانچه واند داشته باشد، میتسازمان می

حمایت سازمان از سوی کارکنان، حمایتی مثبت و سازنده 

شود که افراد احساس بهتری نسبت درک شود، موجب می

دهند، داشته باشند و وظایف خود را به آنچه انجام می

خوبی انجام دهند و در نتیجۀ این امر، فرایندهای اثرگذار به

کارکنان و عملکرد کلی سازمانی بهبود  بر رضایت شغلی

های یابد. شناخت و قدردانی از عملکرد خوب و موفقیتمی

تواند بخشی از حمایت مدیران و در نتیجه کارکنان که می

سازمان باشد، از عوامل مهم رضایت شغلی است که موجب 

ارتقای عزت نفس، خودشکوفایی و پیشرفت کارکنان 

ترین عوامل در هزینهرین و کمشود و این یکی از بهتمی

جهت بهبود و افزایش و رضایت کارکنان است که پیشنهاد 

ها از جمله ادارت آموزش و پرورش توجه شود سازمانمی

 ای به آن مبذول داشته باشند.ویژه

دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار حمایت  

یت بدنی شده بر عملکرد شغلی معلمان تربسازمانی ادراک

 حمایت سازمان هرچه که دهدمی نشان موضوع بود. این

 شغلی عملکرد باشد، به افزایش داشته کارکنان از بیشتری

شود. این یافته با نتایج تحقیق شانوک و می منجر کارکنان

و سیه  ( و چیانگ2009همکاران ) و (، چین2006آیزنبرگر )

( و افجه و همکاران 1392همکاران ) و ( عسکری2012)

 ( همخوان است. با توجه به این موضوع که عملکرد1394)

 در انجام وظایف کارکنان توانایی عامل دو تأثیر تحت شغلی

طبیعی است که  است، آنان در انگیزه وجود و شغلی

ها با مدنظر قرار دادن تخصص و توانایی کارکنان در سازمان

های تخصصی کارکنان توجه توانایی بدو استخدام به مسئلۀ

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

کارکنان از طرف سازمان و مدیران مورد توجه قرار گیرد، 

ایجاد انگیزۀ الزم در کارکنان برای استفاده از تخصص 

های حوزۀ مدیریت ما را آنهاست. مروری بر ادبیات و تئوری

کند که توجه به انگیزشی مختلفی آشنا میهای با محرک

آنها برای ارتقای سطح عملکرد کاری کارکنان امری ضروری 

 است. 

های مختلف کاری در این میان حمایت سازمان در جنبه

نقش بسیار پررنگی در افزایش عملکرد کاری کارکنان ایفا 

کند که نتیجۀ تحقیق حاضر و سایر تحقیقات مرتبط، می

 یکی که توان گفتکند. همچنین میا تأیید میاین مسئله ر

 به اهداف دستیابی و موفقیت در مؤثر و اساسی عوامل از

 در انگیزه ایجاد است. سازمان آن کارکنان انگیزۀ سازمان،

 زمان و هزینه صرف با شود سازمانمی موجب کارکنان

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

شود که مدیران ستادی وزارت مسئله پیشنهاد میاین 

آموزش و پرورش با شناسایی نیازهای اثرگذار بر عملکرد 

کاری معلمان تربیت بدنی، تمهیدات الزم برای برطرف 

ها و همچنین حمایت الزم از معلمان تربیت کردن این نیاز

بدنی را که نقشی بسیار مهمی در ارتقای سطح سالمت 

تبع آن جامعه آموزان و بهاجتماعی دانشجسمی، روانی و 

موقع واسطۀ ارضای بهکنند، در نظر بگیرند. بهایفا می

رود که عملکرد کاری نیازهای کاری و فردی انتظار می

 براساس نظریۀ کارکنان افزایش پیدا کند. از طرف دیگر،

 افزایش با متقابل عمل یک در نیز کارکنان اجتماعی، مبادلۀ

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

شده اثری منفی و معنادار بر حمایت سازمانی درک

معنا که رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی دارد؛ بدینتحلیل

رفتگی با افزایش حمایت سازمان از کارکنان میزان تحلیل

یابد. از جمله تحقیقات همسو با این شغلی آنها کاهش می

(، والترز و همکاران 2003یافته، تحقیقات دورکین )

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

اساساً داشتن انگیزش کاری در مشاغل مختلف از جمله 

معلمی به حمایت اجتماعی و سازمانی وابسته است. نارسایی 

گیری ارتباطات ضعیف منجر در حمایت اجتماعی به شکل

 عزت و بودن اثربخش احساسشود که این امر خود می

. براساس دیدگاه دهدمی قرار الشعاعتحت را کار در نفس

بین عنوان متغیر پیش( حمایت سازمانی به2015) 1تسیا

(. بنابراین 29کند )ایجاد نگرش مثبت در کارکنان عمل می

با اثرگذاری بر ادراک عدم حمایت مناسب از سوی سازمان 

و نگرش معلمان از سازمان، تناسب بین انتظارات و عملکرد 

کند که این امر خود میزان اثربخشی کاری آنها را مختل می

دهد و در نتیجه و کارامدی معلمان را تحت شعاع قرار می

کند. بنابراین با رفتگی شغلی آنها را فراهم میزمینۀ تحلیل

نقش ورزش در توسعۀ ارتقای سالمت  توجه به این مسئله و

شود که جسمی، روانی و اجتماعی جامعه، پیشنهاد می

مدیران منابع انسانی وزارت آموزش با افزایش حمایت 

های مادی و معنوی حمایت، سازمانی در قالب مؤلفه

انگیزش کاری الزم را در بین معلمان تربیت بدنی ایجاد 

های منفی معلمان رشواسطۀ آن احساسات و نگکنند تا به

که ممکن است در نتیجۀ عدم حمایت اجتماعی و سازمانی 

رفتگی شغلی را ایجاد شده باشد و همچنین زمینۀ تحلیل

 فراهم کند، کاهش یابد. 

 تحقیقات و حاضر پژوهش نتایج بررسی با و کلی طوربه 

های حمایت سازمان در زمینه که رسدمی نظربه گذشته،

دنی ب تربیت معلمان ویژهبه یروی انسانیکاری مختلف از ن

ح رضایت در ارتقای سط ایسازنده و مثبت تأثیر تواندمی

 ایجاد از شغلی و عملکرد کاری آنها و همچنین جلوگیری

 هاگرچ باشد. داشته آن کاهش حتی و شغلی رفتگیتحلیل

ی ارتقا ،معلمان تربیت بدنی معیشتى وضعیت به توجه

 و روحى هاىنیازمندى به توجه و اجتماعى منزلت سطح

رت آنها از جمله موضوعاتی است که در دستور کار وزا روانى

مر ربط قرار دارد؛ اما این اآموزش و پرورش و نهادهای ذی

واسطۀ این تر و بیشتری است تا بهنیازمند توجه جدی

حمایت سازمانی، نگرش و ادراک معلمان تربیت بدنی از 

واسطۀ آن سطح بدیل شود تا بهسازمان به نگرشی مثبت ت

یان عملکرد کاری و رضایت شغلی آنها ارتقا یابد. البته شا

 مادى هاىمؤلفه در تنها ذکر است که حمایت سازمانی

 مادى، هاىحمایت برعالوه بلکه ،شودنمى خالصه

 از هینهبۀ استفاد ها،خانواده به توجه معنوى، هاىحمایت

 و فرهنگ یارتقا هاىکالس تشکیل تشویقى، هاىنظام

 خانواده و کار محیط در روانى بهداشت سازمانى، رفتار

ه . با توجبینجامد ترقوى سازمانى حمایت ادراک به تواندمى

ورش به این مسئله، مدیران منابع انسانی وزارت آموزش و پر

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

 هایاز کارکرد بتوانند احسن نحوبه تا باشند داشته ایویژه و

روانی و  کارکردهای بهبود راستای در اجتماعی پدیدۀ این

 معلمان و در نتیجه ایجاد پیامدهای کاری مثبت عملکردی

 کنند. استفاده

 

 

 

                                                           

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. 
 

 

  

                                                           

Tel: +989102104694;  ghanbarpour.amir@gmail.comCorresponding Author: Email:   

http://jht.sagepub.com/search?author1=Osman+M.+Karatepe&sortspec=date&submit=Submit
mailto:ghanbarpour.amir@gmail.com

