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یت سازمانی با عزت بین حما مدل معادالت ساختاری رابطه ارائه

 نفس و رضایت شغلی کارکنان 
 حسن شهریاری

 عالمه کیخا

 آبادی حسین خلیلی حسن سید

 ابراهیم حدادی

 چکیده 
نشگاه کارکنان دا در رضایت شغلی و نفس عزت با سازمانی حمایت بین رابطه تعیین حاضر هشوپژ فهد

، همبستگی – توصیفی کاربردی و از نظر اجرا از نظر هدفهش وپژ روش. بود 8993-91زابل در سال 
به تعداد  دانشگاه زابل کارکنانکلیه  شامل ریماآ جامعه و ریساختا تالدمعارویکرد مدل سازی  بر مبتنی
نمونه  روش به نفر 083 از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونهحجم  تعیین برای، نفر بودند 111

 یپرسشنامهها از هاداده آوری جمع ایبر. انتخاب شدند ه آماریگیری تصادفی ساده به عنوان نمون
 شغلی و رضایت ( 8991) اسمیت کوپر نفس عزت، (0111) همکاران و آلن سازمانی استاندارد حمایت

 تحلیل طریق از زهسا ییروا و نمتخصصا تأیید به ییامحتو ییروا که هشد دهستفاا (0119) سوتا مینه
 33/1، 1/.9 با برابر ترکیبی به ترتیب خنباوکر یلفاآ ضریب از دهستفاا با نیز اییپای و یددگر تأیید عاملی

 رضایت و کارکنان نفس عزت سازمانی با حمایت بین داد ننشا هشوپژ هاییافته. شد محاسبه 91/1 و
سازمانی دارای رابطه  فعالیت و شغلی هایویژگیوجود دارد و ( >P 11/1) رابطه معناداری شغلی مندی

 غلیش رضایت و کارکنان نفس عزت شغلی دارای رابطه منفی و معناداری با هایتنشمثبت و معنادار و 
با ایجاد جو  حمایتی و ادارک  توانندمینتیجه گرفت که مدیران دانشگاه  توانمی. بنابراین است آنان

  عزت نفس و رضایت شغلی آنها را بهبود و افزایش دهند. ، حمایت در کارکنان
 

 کارکنان دانشگاه زابل، عزت نفس، رضایت مندی شغلی، : حمایت سازمانیهای کلیدیواژه
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  مقدمه
 و اتتغییر، شفتگیآ، پیچیدگی همچون هاییویژگیبا  جدید مانیزسا ىمحیطها در

 طالب و پذیر مسئولیت، فرینرآکا، نفرما دخو، پذیر فنعطاا باید نکنارکا ن؛شتابا سرعت
 و مانیزسا ىهارساختا در(. 8911، و همکاران مجیدى)باشند عمل آزادی و ربتکاا

 یندآفر در نکنارکا همۀ که ریطو به هدد رخ ساسیا اتتغییر باید مدیریت ىسبکها
 یبیشتر رختیاا و رتقد، شوند تشکیل ریکا هایگروه، هشد داده کترمشا یگیر تصمیم

 باید هانمازسا یطیاشر چنین تحت(. 8911، امین محبی) ددگر تفویض نستاد یرز به
بگونه ای ، آورد عمل به دخو نکنارکا از زمال حمایت و باشند منعطفتر و پویاتر، ترهندز

 فطر از هشد منجاا حمایت و نندابد آن مالک و نمازسا به متعلق را دخو نکنارکاکه 
 تعمیم یهاورباو  سحساا، 8مانیزسا حمایت (.8994، لهیاعبد) کنند درک را نمازسا

 یعضاا حمایتو  تمساعدو  ریهمکا به نسبت نمازسا که ستا ستارا یندر ا ادفرا یافته
و  نیمت ی)علوستا هاآن هیندو آ خوشبختی پسالوو د اننگرو  ستا قائلارزش  دخو

 وربا انعنو به را مانیزسا حمایت( .891) 0رانهمکا و یزنبرگر(. ا8991، مهران پور
 ارزش نناآ شغلی یکتهارمشا و هاشتال ایبر نمازسا رقد چه ره اینکهبادر نکنارکا

، 9)ورلی و همکاران اندکرده تعریف، دارد رانها آ سایشآ و هفار غدغهو د ستا قائل
 دخو نکنارکا با نمازسا رفتار هنحو مختلف یجنبهها تأثیر تحت مانیزسا (. حمایت0181

 ؛ رضایت شغلی)صحت(.899و همکاران،  پور از جمله رفتار شهروندی سازمانی )کفاش
 (0183،  4؛ تعهد سازمانی )کیم(8994، نیا شاکری و )پاکروش؛ (8991، خانی محمدعلی و

، نیاوافر شامل جنبهها ین. اگیردمی ارقر (0183، 5همکاران و و عزت نفس کارکنان )سنگ
 شغلی زیغنیسا، هجایگاو  تبهر، ختداپر، تأییدو  داشپا به فمعطو ییابیهاو ارز تشد
 ارقر تأثیر تحترا  نمازسا یسیاستها کلیهو  باشندمی یگیر تصمیمدر  کترمشاو 
 موجب مانیزسا حمایت یشافزا(. 8991، کوشکچه  و اکبری الزمان مشفقی، نادی)دهدمی
 بیشتر نشغلشااز  هاآن ضایتو ر باشند شتهدا یبیشتر تعلق نمازسا به ادفرا که شودمی
 بر غلبا که متغیرهایی مهمتریناز  یکی. همچنین (8919، )شاکری نیا و نبویدشو

 یابیارز یک، نفس تست. عزا .نفس تعز، گذاردمی تأثیر دفر تبصیرو  شتال، شنگیزا
 منعکسرا  دفرو ارزش  موفقیت، هاداشته، ناییهااتو به دفر دعتقاا انمیز که ستا دخواز 
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5. Sang & et al. 
6. self - esteem 
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. ستا خویش دنبو شمندارز ردمودر  شخصی وتقضا یک نفس تعز، ینابنابر ؛کندمی
رفتارهای حمایتی مدیران نقش بسزایی  (0183) همکاران و و بر اساس پژوهش سنگ

در  یقو عاملو  مهم گاهیآ دخو یک، طرفیاز در بهبود عزت نفس کارکنان دارد . 
 به تمایلو  کنترلی دخو، ییت گراهد دخو ظرفیت تعیین، رکا به شخص ترغیب

در ، هستند باالیی شغلی نفس تعزدارای  که انیکنرکا، ستا منددسو ریکایهارفتار
 دخو شغلو از  کنندمی رکا بهتر معموالً، نددار یکمتر نفس تعز که ادیفرا با مقایسه

 نقش، دفر شغل با مرتبط نفس تعز سطح، ینابنابر ( و.8919، زادههیمابر)ا ضیترندرا
و  شغلی ضایترو  مانیزسا تعهد مانند ریکا یهاشنگرو  دعملکر،  رکارا در  مهمی

 بطهرو راشپی یهانمازسااز  ریبسیادر (. 8911، جبلیرپو) کندمی یفاا ماندگاری کارکنان
 چنین که اچر، شودمی تلقی موفقیت نکااز ار یکی نمازساو  نکنارکا بین تمد بلند

و  شیزموآ اریگذ سرمایه رتصودر  که سازدمی مطمئن سو یکرا از  نمازسا اىبطهرا
 هبهر تیآ یهالسادر  اریگذ سرمایه ینا زدهبااز  تواندمی ادفرا رتمهاو  نشدا یتقاار

و  دخو یهازنیا تأمینو  شغلی ضایتر ردمودر  نکنارکا یگرد یسوو از  دمند شو
 ضایتر تالشنددر  هانمازسا الذ. کنندمی حاصل نطمیناا تیآ یهالسادر  شانخانواده
آن  لنباد بهو  نمایند تأمین مختلف دبعار اد نهاآ زىسا نمنداتو طریقرا از  نکنارکا شغلی

و  زدهبا کثراحد به نسیدر ایبر تمکانااز ا دهستفاو ا آورینوو  خالقیت وزبر ىمینههاز
 نسانیا وینیر با توجه به اینکه (.0181، 8و همکاران یگل)ر ندزسا همافررا  بخشی ثرا

 پیشرفتو  موفقیت شک بیو  گرددمی بمحسو نمازسا هر توسعۀو  شدر عامل ترینمهم
 جمله از دانشگاه زابل نیز، دارد بستگیآن  متخصص نسانیا وینیر به نمازسا هر
داده تشکیل  متعهدو  شتال پر ادیفرا غلبآن را ا نسانیا وینیر که ستا هایینمازسا

را در  دخو رتمهاو  ادستعدا، نگیزشیو ا ریکا یطاشر دنبو مساعد رتصودر  که ستا
ولی با توجه به اینکه شاهد مشکالت متعددی گرفت.  هنداخو رکا به نمازساآن  خدمت

 دربرخودر  اغلب به ویژه عدم رضایت شغلی و کم کاری کارکنان هستیم و هاسازماندر 
 معدو  شغلی فتگیر تحلیلاز  ارههمو، و محیط کاری تجلسادر  باسابقه کارکنان با
باحث مطرح شده محققان به دنبال لذا با توجه به م .آیدمی نمیا به صحبتشغلی ضایت ر

 تیبا عزت نفس و رضا یسازمان تیابعاد حما که ایا بین باشندمی سؤالپاسخ به این 

                                                                                                                                        
1. Riggel, et al. 
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کارکنان دانشگاه زابل ارتباط معناداری وجود دارد؟ و در نهایت مدل مفهومی  یشغل یمند
 پژوهش به شکل زیر ارائه می گردد: 

 
 مدل مفهومی پژوهش .8شکل

 (0119،  سوتا ؛ مینه8991،  اسمیت ؛ کوپر0111،  همکاران و منبع : )آلن

  روش

 و مبتنی بر همبستگی – توصیفی از نظر هدف کاربردی و از نظر اجراحاضر  هشوپژ
. جامعه است 8993 -91قلمرو زمانی پژوهش سال . ستا ریساختا تالدمعا یابی لمد

 111 ادتعد به نشگاه دولتی زابلدا قراردادی و رسمی از اعم کارکنان آماری شامل کلیه
نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان که یکی از روش های  083که تعداد  است نفر

( 8919، براورد حجم نمونه با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری است)حافظ نیا
، نهونم حجم با ارتباط و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در

 هنمون حداقل به عنوان را دقیقی عدد نمی توان اینکه بر تأکید ضمن، (0114) 8اوهلین
 011 از باالتر حجم های و نامناسب 811 از کمتر نمونه حجم که میپذیرد کرد اعالم

(. همچنین الزم به ذکر است در 8993، هاشمی و نقش ، هاشمی چلیچه  است ) مطلوب
ی تعداد نمونه به ازای هر متغیر و مولفه های آن باید روش مدل سازی معادالت ساختار

، مورد باشد و حجم نمونه متناسب با این قاعده انتخاب گردد)حافظ نیا 81تا  1بین 

                                                                                                                                        
1. Ohlin 
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درصد(  9./.نفر ) 31(. در خصوص جنسیت اعضای نمونه الزم به ذکر است تعداد 8919
از تعداد اعضای کل نمونه ، درصد ( کارکنان زن می باشند .4/9نفر ) 41کارکنان مرد و 

درصد(  9/14نفر) 1.تعداد ، سال 91تا  01درصد( دارای بازه سنی 8/80نفر ) 89تعداد 
در خصوص ، سال سن داشته اند 11تا  48درصد( 99/.نفر ) 93سال و تعداد  41تا  98

 .4/8نفر ) 81تعداد ، دارای مدرک دیپلم( درصد 9/00) نفر 01 میزان تحصیالت تعداد
درصد(  80.8نفر ) 89تعداد ، درصد( کارشناسی 8/43نفر) 10تعداد ، کاردانی  درصد(

 (درصد 8/3) نفر 1 درصد( دکترا داشته اند و تعداد 4/8نفر ) 0کارشناسی ارشد و تعداد 
 19تعداد ، سال 81تا  .درصد(  3/81نفر ) 83تعداد ، سال 1تا  0 دارای سابقه کاری

 9سال و تعداد  01تا  .8درصد(  01.3نفر ) 09عدادت، سال 81تا  88درصد(  9/43نفر)
 .ستندهسال  01درصد(  دارای سابقه کاری باالتر از  1/.نفر )

 سه با( 0111) همکاران و آلن سازمانی های حمایتپرسشنامه  ابزار گرداوری داده ها
 میتاس کوپر نفس عزت، (سازمانی شغلی و فعالیت های تنش، شغلی های ویژگی) بعد

 خانوادگی و عزت نفس عزت، اجتماعی نفس عزت) بعد سه بابزرگساالن  نسخه( 8991)
، شغل نوع، پرداخت نظام) بعد شش با( 0119) سوتا مینه شغلی رضایت و( شغلی نفس

نج درجه با مقیاس پ( فیزیکی رهبری و شرایط سبک، سازمانی  جوّ، پیشرفت های فرصت
 به توجه با هااربزا ییروا سیربر ایبر. است کامال مخالف( -ای لیکرت )کامال موافق

 از دهستفاا با یتایید عاملی تحلیل از، ییامحتو ییروا بر وهعال، نمونه حجم و دبعاا ادتعد
 سیربر، یانسارکو یخطاها فحذ از پس و شد دهستفاا PLS و spss23 ارفزا منر

 یلفاآ و AVE شاخص نتایج که شد تایید عاملی تحلیل، ندگیازبر یها شاخص
 .ستا هشد ارش( گز8جداول ) در خ)پایایی ابزارها(نباوکر

 پایایی ابزارهای پژوهش .1جدول 

 AVE متغیر
(>0.4) 

 خنباوکر یلفاآ

 91/1 1/.19 حمایت سازمانی
 19/1 401/1 عزت نفس

 1/.9 314/1 رضایت شغلی

 به ار( AVE)شده استخراج واریانس متوسط از استفاده( .899) همکاران و مگینس
 رمعیا ینا نشد بیشتر رتصو در که اند کرده پیشنهاد همگرا اعتبار برای معیاری عنوان
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 متغیر 9 هر AVE لذا.  دوــیشــم دــتأیی یرـگیازهدـنا ارزـبا ایرـمگـه ییروا 1,4 از
 گترربز متغیر 9 هر به طمربو خنباوکر یلفاا شاخص و هستند 1.4 از گترربز یردمقا دارای

 و تجزیه ایبرهمچنین  .میباشد پرسشنامهها مناسب پایایی از حاکی که اشدمیب 1.3 از
 هشد دهستفاا ریساختا تالدمعا زیسا لمد از ستنباطیا رماآ سطح در ها داده تحلیل

 .ستا

 ها یافته
 استفاده ساختاری سازی معادالت مدل رویکرد از پژوهش های فرضیه بررسی جهت
وابسته عزت  و مانی و مولفه های آن )برون زا(مستقل حمایت ساز متغیرهای. گردید

 کنونم متغیر صورت به پژوهش از نوع کمی پیوسته و نفس و رضایت شغلی)درون زا(
 به مربوط برآوردهای. گردیدند ساختاری معادالت مدل وارد عاملی های مدل قالب در و

 رتوـص هـب لدـمنشان دادند که  اصلی پارامترهای و مدل کلیت ارزیابی های شاخص
در ادامه به آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم ت ــسا لوــقب لــقاب و داراــمعن یـکل
 .است شده گزارش زیر جداول و اشکال در که

 اه زابلکارکنان دانشگ شغلی رضایت و نفس عزت با سازمانی حمایت فرضیه اصلی : بین
 .دارد وجود معناداری رابطه

 
 استاندارد تخمین حالت در اصلی مدل فرضیه .2 شکل
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الزم به ذکر است نام ها در نرم افزار به طور ، )با سالم و تشکر از دقت نظر شما 
کامل وارد شده است اما زمان خروجی گرفتن و چون تعداد کلمات زیاد هست در همین 

 خواهشمند است در همین حد از ما قبول بفرمایید (، حد نمایش داده می شود 

 
 معناداری حالت در اصلی یهفرض مدل .3 شکل

 . شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری2جدول 

 8GOF 0SRMR 9NFI شاخص تناسب

 944/1 110/1 43/1 مقدار بدست آمده

شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع بیانگر این است که داده 
گر برازش داده ها به مدل برقرار به عبارت دی، ها مدل نظری پژوهش را حمایت می کنند

 است و شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.
  

                                                                                                                                        
1. goodness of fit 
2. standardized root mean square residual 

3. normed fit index 
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 فرضیه اصلی تحقیق ساختاری معادالت نتایج .3جدول

 فرضیه اصلی اثرات
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

ضریب 
 تعیین

سطح 
 معناداری

وضعیت 
 فرضیه

 مستقیم
عزت  <- سازمانی حمایت

 نفس
 تایید 111/1 94/1. 414/90 199/1

 مستقیم
 <- سازمانی حمایت

 شغلی رضایت
 تایید 119/1 419/1 9.9/0 41/1.

 حمایت متغیر نمیا مسیر هشد اردستاندا ضریب دهد می ( نشان9همانطور که جدول )
 با است (41..1و حمایت سازمانی و رضایت شغلی )  (199/1)سازمانی با عزت نفس

 انیبحر مقدار بیشتر از تی آماره مقدار و است ثبتم مسیر ضرایب اینکه به توجه
 مثبت رابطه بنابراین است %1از کمتر معناداری سطح و( است شده 8/.9 از بیشتر)است

بدین معنی که ، است شده 1.419و  94/1. برابر تعیین ضریب همچنین، است معنادار و
درصد از  41.9عزت نفس و  متغیر اتتغییر از صددر 9.4. انمیز بهحمایت سازمانی 

بنابراین فرضیه پژوهش تایید  .می کند تبیین مستقیم رطو به تغییرات رضایت شغلی را
نها رابطه آ شغلی رضایت و کارکنان نفس عزت با سازمانی حمایت در نتیجه بین، می شود

همچنین الزم به ذکر است حمایت سازمانی بر عزت  .( وجود دارد>11/1Pمعناداری )
 اثیر بیشتری دارد.نفس ت

 هرابط دانشگاه زابل کارکنان نفس عزت با سازمانی حمایت ابعاد : بین8فرضیه فرعی 
 .دارد وجود معناداری

 
 استاندارد تخمین حالت در 1 فرعی فرضیه مدل .4 شکل
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 معناداری حالت در 1 فرعی فرضیه مدل .5 شکل

 .شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری4جدول 

 GOF SRMR NFI اخص تناسبش

 98/1 114/1 40/1 مقدار بدست آمده

شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری بیانگر این است که داده ها مدل 
به عبارت دیگر برازش داده ها به مدل برقرار است ، نظری پژوهش را حمایت می کنند

 و شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

 1 فرعی فرضیه ساختاری معادالت نتایج .5جدول

 اول فرعی فرضیه اثرات
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

ضریب 
 تعیین

سطح 
 معناداری

وضعیت 
 فرضیه

 مستقیم
 <- شغلی های ویژگی

 عزت نفس
493/1 1.0/9 

9.9/1 

 تایید 180/1

 مستقیم
 <- شغلی های تنش

 نفس عزت
 تایید 111/1 111/0 -1/..0

 مستقیم
 <- زمانیسا فعالیت

 نفس عزت
 تایید 110/1 101/0 411/1
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 هایمتغیر نمیا مسیر هشد اردستاندا ضریب دهد می ( نشان1همانطور که جدول )
 و( -1/..0)شغلی با عزت نفس های ؛ تنش( 493/1)نفس عزت با شغلی های ویژگی
ولفه مسیر دو م ضرایب اینکه به توجه با، است (1.411) عزت نفس و سازمانی فعالیت

است و ضریب مسیر تنش های شغلی با  مثبت ویژگی های شغلی و فعالیت سازمانی
 شده 8/.9 از بیشتر)است بحرانی بازه بیشتر از تی آماره مقدار و عزت نفس منفی است

 ضریب همچنین، است معنادار رابطه بنابراین است %1از کمتر معناداری سطح و( است
 صددر 9..9 انمیز به سازمانی حمایت بدین معنی که ابعاد، ستا شده 9.9/1 برابر تعیین

در  ،بنابراین فرضیه پژوهش تایید می شود .می کنند تبیین عزت نفس را متغیر اتتغییر از
ویژگی های شغلی و فعالیت سازمانی رابطه مثبت و تنش های شغلی رابطه  نتیجه بین

یر و چنین فعالیت سازمانی بیشترین تاثهم .دارد کارکنان دانشگاه زابل نفس عزت با منفی
 تنش های شغلی کمترین تاثیر را بر عزت نفس دارد.

 لکارکنان دانشگاه زاب شغلی مندی رضایت با سازمانی حمایت ابعاد : بین 0فرضیه فرعی 
 .دارد وجود معناداری رابطه

 

 استاندارد تخمین حالت در 2 فرعی فرضیه مدل .6 شکل
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 معناداری حالت در 2 فرعی فرضیه مدل .7 شکل

 . شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری6جدول

 GOF SRMR NFI شاخص تناسب

 901/1 193/1 0.9/1 مقدار بدست آمده

شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع بیانگر این است که داده 
رازش داده ها به مدل برقرار به عبارت دیگر ب، ها مدل نظری پژوهش را حمایت می کنند

 است و شاخص ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.

 2 فرعی فرضیه ساختاری معادالت نتایج .7 جدول

 دوم فرعی فرضیه اثرات
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

ضریب 
 تعیین

سطح 
 معناداری

وضعیت 
 فرضیه

 مستقیم
 <- شغلی های ویژگی

 رضایت مندی شغلی
133/1 894/. 

893/1 

 تایید 111/1

 مستقیم
 <- شغلی های تنش

 شغلی مندی رضایت
 تایید 111/1 810/9 -949/1

 مستقیم
 <- سازمانی فعالیت
 شغلی مندی رضایت

 تایید 111/1 313/0 083/1
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 هایمتغیر نمیا مسیر هشد اردستاندا ضریب دهد می ( نشان3همانطور که جدول )
 شغلی رضایت با شغلی های تنش ؛( 133/1) شغلی رضایت با شغلی های ویژگی

 ضرایب اینکه به توجه با، است (1.083) شغلی رضایت و سازمانی فعالیت و( -949/1)
تنش  است تاثیر مستقیم و مثبت مسیر دو مولفه ویژگی های شغلی و فعالیت سازمانی

 تی هرآما مقدار و های شغلی تاثیر منفی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه زابل دارد
 است %1از کمتر معناداری سطح و( است شده 8/.9 از بیشتر)است بحرانی بازه بیشتر از

بدین معنی که ، است شده 893/1 برابر تعیین ضریب همچنین، است معنادار رابطه لذا
می  تبیین رضایت شغلی را متغیر اتتغییر از صددر 89.3 انمیز به ابعاد حمایت سازمانی

غلی و دو بعد ویژگی های ش در نتیجه بین، این فرضیه پژوهش تایید می شودبنابر .کنند
عنادار م مثبت و با تنش های شغلی رابطه منفی و رابطه شغلی رضایت با فعالیت سازمانی

(11/1P<) مترینک فعالیت سازمانی و تاثیر بیشترین تنش های شغلی همچنین .است 
 .ددار رضایت شغلی کارکنان بر را تاثیر

 گیری بحث و نتیجه
 شغلی رضایت و نفس عزت با سازمانی حمایت گیری اندازه مدل حاضر پژوهش در

 حمایت که شد آن بر فرض پژوهش مفهومی الگوی برازش با. گردید تایید کارکنان
 رضایت و کارکنان نفس ارتباط معنادار و مستقیمی با عزت متغیر مکنون عنوان سازمانی به

 سعزت نف حمایت سازمانی با تاثیر ضریب پژوهش نتایج اساس بر .شغلی آنان دارد
 نتایج. شد برآورد( 41..1)  حمایت سازمانی با رضایت شغلی تاثیر ضریب و( 1.199)

که نشان  (.899) همکاران و پور کفاش پژوهش نتایج با زیادی حد تا حاضر پژوهش
دارد؛ همچنین  شغلی ضایتر بر داری معنی تأثیر هشد ادراک مانیزسا حمایتدادند 

 مثبت تأثیر سازمانی که نشان دادند حمایت (8991) خانی محمدعلی و پژوهش صحت
که نشان  (8994) نیا شاکری و پاکروشدارد؛ همچنین  شغلی رضایت بر داری معنی و

 نظر از شغلی رضایت با سازمانی حمایت و سازمانی نفس عزت بین همبستگیدادند 
 تأثیر تواند می توزیعی ( که نشان داد عدالت0183) است؛ کیم دار معنی آماری

اشد؛ و ب داشته سازمانی حمایت طریق از داوران شغلی تعهد و رضایت بر غیرمستقیمی
 فکر و نفس عزت، شده درک سازمانی که نشان دادند حمایت (0183) همکاران و سنگ

 .است و همراستا داشتند همسو یکدیگر با چشمگیری ارتباط خودکشی
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عزت نفس  ،که با افزایش حمایت سازمانی نمود بیان توان می نتایج پژوهش تبیین در 
و رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد و وجود حمایت از کارکنان در محیط کار بیان 

 را سنف تعزکننده اهمیت نیروی انسانی برای سازمان است. با توجه به اینکه می توان 
، میکند سحساا دخو به نسبت دفر که یشمندارز و شپذیر، تأیید، تصویب جهدر
 دفر یشمندارز سحساا، باشد یکتردنز دفر خویشتن به آل هیدا دخو چه هر لذا. نستدا

 تغییرات باعث سازمانی حمایت لذا افزایش (..899، ویرانی مال)ستا تر دلمتعا و بیشتر
 ثبتم نگرش بر امستقیم که شد خواهد خود سازمان و شغل به کارکنان نگرش در مثبت

 مالاحت باشد تر مثبت خود به نسبت فرد نگرش چه هر و است موثر نیز فرد خود از
 می ترباال کند استفاده محوله وظایف انجام برای خود های توانایی حداکثر از فرد اینکه

 ،رود و سبب شکل گیری هویت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان می گردد )محمدی
 و خود به فرد اتکا و (8919، و همکاران شغلی)صادقیان رضایت ارتقاء ثباع ( که8991

 ازمانس در کنند احساس زمانی که همچنین کارکنان .گردد می نفس عزت ارتقاء نهایت در
 اساحس گردد می توجه آنان به شغلی و محیطی شرایط نظر از و شود می داده بها به آنها

 در خود توانایی از هم بیشتری ادراک، دارند( ترباال نفس عزت) بیشتری ارزشمندی

 خواهند سازمان در مسئولیت قبول و محوله وظایف و کاری موقعیتهای با مواجهه
 یطشرا با کارکنان به محوله مسئولیت چه هر بنابراین (.8994، همکاران وداشت)سوری 

 خواهند تریبیش نفس به عتمادا احساس کارکنان باشد تناسب بیشتری داشته آنان کاری
 (. در8991، داشت و رضایت شغلی بیشتری را تجربه خواهند نمود)حسنی آذر و علمی

 باعث تواند می کارکنان های توانایی با متناسب محوله مسئولیت نوع از حمایت نتیجه
افزایش عزت نفس سبب ارتقای سطح تعهد کارکنان ، گردد کارکنان نفس عزت افزایش

ان، رو همکا سازمان می گردد و سالمت سازمانی نیز تضمین خواهد شد)رحیمی نسبت به
 جلب و سازمانی حمایت میزان افزایش برای (؛ بنابراین بهتر است مدیران دانشگاه8999

 باشند)بهرامی و صریحی داشته امور در بیشتری شفافیت، کارکنان شغلی رضایت
 گیری تصمیم، هاگذاریسیاست جهت کارکنان شارکتم و نظرات ( و از8994، اسفستانی

 به تنسب کارکنان ادراک بهبود در امر این کنند. استفاده امور بهبود و مشکالت رفع، ها
.در نهایت مدیران بهتر است  خواهد بود موثر آنها شغلی رضایت بهبود همچنین و سازمان

 کارکنان ( جهت8994،  و همکاران )بخت شاهی معنوی و مادی تشویقی های بسته از
 عزت افزایش به این امر می تواند منجر که نمایند استفاده تالشگر و تجربه با و سرآمد
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بنابراین جهت بهبود وضعیت متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر  .گردد آنان نفس
 پیشنهاد می شود : 

 حمایتی ینقشها به هنندکلکنتر و ناظر نقش از ی مختلف دانشگاهحدهاوا و بخشها انمدیر -
 را نکنارکا دیعملکر تمشکال گر تسهیل نقش در و ندروی آور ورمشا و مربی جملهاز 
 نندابتو تا هستند هاآن حامی نسرپرستا و انمدیر که کنند سحساا باید نکنارکا. کنند فصلوحل
 ند .ارگذ نمیا در هاآن با را دخو تمشکال و مسائل حتیرابه 

 مانیزسا حمایت یتقاار مهم ملاعو از تباطیار یهالکانا تقویت و نکنارکا زینمندسااتو  -
 .دگیر رتصو خصوص ینا در مناسب ییزربرنامه ستا زمال و ستا
 ،عملکرد از الزم بازخوردهای نمودن فراهم، چون اقداماتی کارکنان نفس عزت افزایش جهت -

 طریق از استرس کـاهش جهـت در الزم مداخالت، شغل انطباق، اجتماعی مهارتهای آموزش
 .پیشنهاد می گردد مداخلـه ای برنامه های از بسیاری و یاورانه و پیشگیرانه برنامه های اجرای

 های زمینه و سازمانی های پاداش و سرپرستان حمایت اینکه به توجه پیشنهاد می شود با -
ه سبت بلذا مدیران ن هستند کارکنان در سازمانی حمایت ادراک عوامل مهمترین شغلی مطلوب
 .سازمانی اهتمام ورزند هایرویه در انصاف رعایت و کارکنان بین منابع توزیع در عدالت رعایت

، اه گیری تصمیم در آنها دادن مشارکت طریق از کارکنان از سرپرستان و مدیران حمایت -
در افزایش عزت نفس و رضایت شغلی و در  محترمانه رفتارهای و مناسب شغلی بازخورد ارائه
 یت ادارک حمایت سازمانی کارکنان دانشگاه نقش بسزایی دارد .نها
 یخودمختار، شغلی امنیت ارتقا، پاداش مانند انسانی منابع مناسب مدیریت سیاست های -

 زا هاسیاست این که چرا باشد موثر سازمانی حمایت ادراک ایجاد در تواند می آموزش و شغلی
 فتهگر نظر در آنها هایظرفیت توسعه منظور به انسازم گذاری سرمایه عنوان به کارکنان سوی

 . شودمی
 بنایم و اهمیت با دانشگاه زابل در عدالت و مساوات بر مبتنی رفتارهای شود می پیشنهاد -

 . گیرد قرار عمل

 افق که آنجا ازدر خصوص محدودیت های پژوهش حاضر الزم به ذکر است که 
 با قایسهم بیشتر و تامل مستلزم ها یافته بر تکیه، است مقطعی نوع از، تحقیق زمانی

زمان پاسخگویی کارکنان به دلیل مشغله های  در محدودیت .است تداومی تحقیقات
کاری و استفاده از پرسشنامه و روش های تحلیل کمی نیز از محدودیت های پژوهش 

 .است حاضر
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 منابع 
 همایش سومین، تهران . هگیرنددیا نمازاس در نشدا مدیریت ثرا سیربر( 8919)م ت.، زادههیمابرا

  مدیریت. لمللیابین

 سنف عزت بر کاری محیط معنویت نقش تبیین .(8994) س.، علیزاده ع؛، شیخی ر؛, شاهی بخت
 یریگ جهت المللی بین کنفرانس، تبریز، گیالن استان احمر هالل درسازمان سازمانی

 نمایندگی، صنعتی مدیریت سازمان، حسابداری و اقتصاد، مدیریت در نوین های
 .شرقی آذربایجان

 ادراک سازمانی حمایت، سازمانی اعتماد بین .ارتباط( 8994.)ر، اسفستانی صریحی ح؛، بهرامی
 .8-.8، (31)04، (تحول و بهبود)مدیریت مطالعات،  سازمانی تعهد و شده

 با سازمانی یتحما و سازمانی نفس عزت بین رابطه .(8994) ا .، نیا شاکری ز؛ س، پاکروش
 علوم دانشکده، کارشناسی ارشد نامه پایان، سالمت بیمه درکارکنان شغلی رضایت
 .رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه، انسانی

 مماا نستاربیما ریپرستا درکادر نفس تعز و شغلی ضایتر بین بطهرا(. 8911)م. ، جبلیرپو
 .میهارو پزشکی ملوع هنشگادا، اکترد پایانامه. میهارو نپزشکیروا و خمینی

 . سمت انتشارات: تهران،  انسانی علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه(. 8919.)م ر، نیا حافظ

 شغلی رضایت با مرتبط اقتصادی، اجتماعی عوامل بررسی( 8991.)م ، علمی ث ؛، آذر حسنی
 . 9.- 11، (98)1،  شناسی جامعه مطالعات،  دبیران

 درک و سازمانی تعهد با سازمانی سالمت ارتباط(.8999.)ع، انیونسی ح؛، بحرالعلوم ر؛، رحیمی
 مدیریت مطالعات، رضوی خراسان جوانان و ورزش ادارات کارکنان سازمانی حمایت
 .843-8.4،  0.، ورزشی

 و شده ادراک سازمانی حمایت رابطه تعیین(. 8994.)ک،  مقدم شعبانی ؛ ب، یوسفی ؛ ا، سوری
 انسانی منابع مدیریت مجله، کشور غرب جوانان و ورزش تادارا کارکنان توانمندسازی

 . 38 -11، (0)0، ورزش در

 با شده ادراک سازمانى حمایت و شغلى رضایت رابطه .(8919)س ص.، نبوى ؛ ا، نیا شاکرى
 .49-01، (4) 1، انتظامی مدیریت مطالعات فصلنامه،  کارکنان در سازمانى تعهد

 تعهد با سازمانی نفس عزت بین رابطه بررسی . (8919)ا. ، انباغب و ر؛ م، عابدی ف؛، صادقیان
 و شغلی فصلنامه مشاوره،  پرورش و آموزش کارکنان در شغلی رضایت و سازمانی
 .890 - 881(: 4)80، سازمانی
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 رد شغلی رضایت بر سازمانی حمایت تأثیر بررسی .(8991) . ز، خانی محمدعلی ؛ س, صحت
 ،حسابداری و مدیریت علوم در نوین های افق المللی بین همایش، بیمه های شرکت
 .فناوری و علم نوین افق انجمن، تهران، کارآفرینی و اقتصاد

 .ویرایش نشر: تهران، کارکنان توانمندسازی .(8994) ب.، عبدالهی

 و کارکنان مداری برمشتری سازمانی حمایت تأثیر .(8991) س .، پور مهران ی؛، متین علوی
 توسعه در اقتصاد و مدیریت انسجام المللی بین همایش اولین، ازمانس کاری بازده

 اسوه. دانشگاه، تبریز، شهری

 سازمانی حمایت تاثیر بررسی .(.899.)م، طوسی حسینی بند عالقه ا ؛، شجاعیان آ؛، پور کفاش
. لیشغ رضایت میانجی نقش بر تاکید با سازمانی شهروندی رفتارهای بر شده ادراک

 . 41-40، ( 8) 80.اریپرست پژوهش

 ، آموزان دانش عملکردتحصیلی با نفس عزت و هویت های سبک رابطه(.899. )م، ویرانی مال
 . 01-.9، (9)0، رفتاری علوم در نوین های پیشرفت مجله

 امنیت و توانمندسازی ابعاد بین رابطه بررسی .(8911)ا . ع، محمودآبادی ا؛، قهرمانى ع؛، مجیدى
-493، (4) 9، انتظامی مدیریت مطالعات فصلنامه، انتظامی علوم نشگاهدا کارکنان شغلی
418. 

 رد سازمانی تعهد و شغلی رضایت, سازمانی هویت بین رابطه بررسی(. 8991.)ا ص، محمدی
 تهران. دانشگاه،  ارشد کارشناسی نامه پایان. دبیران میان

 بر ارادی رفتار و پاداش أثیر.ت( 8991) ف .، کوشکچه اکبری ن؛، مشفقی الزمان م ع؛، نادی
 یعاطف تعهد، سازمانی شهروندی رفتار، عضو رهبر تبادل، شده ادراک سازمانی حمایت

 روانشناسی در پژوهش و دانش،  پرورش و آموزش ستادی کارکنان وظیفۀ عملکرد و
 .818-91، (9) 83، کاربردی
هیجان های پیشرفت در (. نقش واسطه ای 8993ز.)، ز؛ نقش ، س؛ هاشمی ، هاشمی چلیچه 

. فصلنامه پژوهش در اجتماعی کالس و فرسودگی تحصیلی  –رابطه میان جو روانی 
 ..89-808، (49)80،  نظام های آموزشی
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