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از معضالت یکیمتخصص يروهایترك خدمت کارکنان و نۀمسأل
يبر روند حرکت سازمان وارد نموده و برايااست که ضربهیسازمان

یانسانيروینيوربهبود و بهره،يحفظ، نگهداریکه در پسازمانریمد
رایخاصمشکل مطرح است و توجهکیبه صورت باشد،یخود م

تیو حمايرابطه توانمند سازیی. هدف از پژوهش حاضر، شناساطلبدیم
شهر یبدنتیتربرانیدبنیدر بیشغلتیادراك شده با رضایسازمان

يبود. جامعه آماریاز نوع همبستگیفیتوصق،یقهمدان بود.روش تح
نفر 511شهر همدان، به تعداد یبدنتیتربرانیدبهیشامل کلق،یتحق

نفر 217و مورگان، تعداد یبر اساس جدول کرجسيونه آماربود و نم
ادراك یسازمانتیداده ها، پرسشنامه حـمايشد. ابزار گردآورنییتع

هیتجزيبود. برایشغلتیو پرسشنامه رضايشده، پرسشنامه توانمندساز
از نرم افزاريبا بهره گبریو استنباطیفتوصیآمارازها،دادهلیو تحل

SPSS19نینشان داد برسونیپیهمبستگبیضرجیاستفاده شد.نتا
رابطه یشغلتیبا رضایکليادراك شده و توانمند سازیسازمانتیحما

يتوانمندسازهايمولفهنیبن،یوجود دارد. همچنيداریو معنمیمستق
تی)، با رضايگذارریاستقالل(حق انتخاب) و تأث،یستگیشا،داريی(معن
گام به ونیرگرسجیبدست آمد. بر اساس نتاداري-یرابطه معنیشغل

توان بیبه ترتيادراك شده و ابعاد توانمندسازیسازمانتیگام، حما
را دارند. ادارات یشغلتیرضاراتییاز تغ53/0و 51/0حدود نییتب

هايو توجه به بحثگذاريهیبا سرماتوانندیآموزش و پرورش م
،یبدنتیتربرانیادراك شده در دبیسازمانتیو حمايتوانمندساز

خود در یشغلتیرضايارتقايمحوله برافیآنان در انجام وظاییتوانا
سازمان را ارتقاء بخشند.

هاي کلیديواژه
؛يادراك شده؛ توانمندسازیسازمانتیحما؛یبدنتیتربرانیدب

یشغلتیرضا

Problem of staff turnover and organizational issues
that impact on the expertise of the movement and the
director of the organization that seeks to preserve, protect,
and improve workforce productivity, are at their, As a
problem, and it also requires special attention. Using
methods of managing and promoting the empowerment,
motivation and long lasting relationship with them for the
increase. Objective: The purpose of this study, was to the
relationship between empowerment and perceived
organizational support with job satisfaction among
physical education teachers in Hamedan. Research
methods, is descriptive - correlation and comparative is
done. The population of the study consisted of all physical
education teachers in Hamadan, a sample of 511 persons
on the basis of Morgan, 217 persons have been identified.
Instruments used in the study, Perceived organizational
support Questionnaire, Empowerment Questionnaire and
Job satisfaction Questionnaire. For data analysis, was used
descriptive and inferential statistics. The results showed
that there is positive correlation between Perceived
organizational support and general empowerment with job
security. In addition, empowering components
(Meaningfulness, competence, independence and
influence), with Job satisfaction level (p<0/001)
relationship is positive and significant. based on the results
of the stepwise regression, Perceived organizational
support and empowerment of Respectively explanatory
more than 0.51 and 0.53 is the change in job satisfaction.
Education institutions can invest in and focus on the
empowerment and perceived organizational support for
physical education teachers, their ability to perform their
duties to promote job satisfaction and improve the
organization.
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ادراك شده یسازمانتیو حمايرابطه توانمند ساز
شهر همدانیبدنتیتربرانیدبیشغلتیبا رضا
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مقدمه
عصر امروز، عصر تغییرات سریع و عدم اطمینان نسبت دوامبقا،

به آینده و فقدان اطالعات در دسترس وکافی جهت تصمیم گیري 
براي مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن همراه 

دربسا سازمان را به ورطه نابودي کشاند تغییراتنکند، چه
بهملزمراهاسازمانودادهافزایشراارتباطاتسرعتفناوري،

- سازمانآمدنوجودبهروندتاریخیبررسیبااست.ساختهتغییر
-سازماناینشویم کهمتوجه میهاي گذشته،دههدربزرگهاي

جهانی،واجتماعیتحوالتروندباخودتطابقعدمبه علتها
ودادهدستازرامحیطباتطبیق پذیريکههمانند دایناسورهایی

ندارند.عرصۀ رقابتدرراالزمکاراییدیگرشدند،فنابهمحکوم
الزمانعطافوتوانسنتی،ساختارهايبابزرگهايسازمانزیرا

وشدنجهانیازناشیتغییرات پیرامونیباهمسوییبرايرا
تغییرناچارندخود،بقايبرايوندارندراآنهايپیچیدگی

بامقابلهتوانتاکنندمجهزابزارهاییبهرایا خوددهندساختار
). در این 11:1378آوردند (اعرابی، به دستراجهانیتحوالت

هاي ها راه حل را اجراي برنامهمیان، بسیاري از سازمان
اند با اجراي این برنامه، تالش کردهتوانمندسازي تشخیص داده و 

ضمن اصالح متغیرهاي مؤثر بر احساس افراد، با بهره گیري از 
توانمند سازي افراد، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنند و زمینه 
الزم براي پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند (خلیلی عراقی، 

منابعتوسعهيهاروشگسترشورقابتافزایش). با29:1382
حفظراخودمستعدکارکنانکنندمیتالشهاسازمانانسانی،

را باالییعملکردبتوانندآنهاتانمایندتوانمندراآنانوکرده
کهدارندبیممسألهاینازهموارههااما سازمان؛داشته باشند

هرزیراببینند،زیانوبدهنداز دستراخودانسانیهايسرمایه
کارآییووريبهرهمرحلهتاکارکنان خودرساندنبرايسازمان
دادناز دستباوشودمتحمل میبسیاريهايهزینهمطلوب،
تجربیات و مهارت ها،دادندستازمتحملارزشمند،نیروهاي

است آمدهدستبهتالشهاطی سالکهشودمیسرمایه هایی
).91:2006، 1(رابینز

ترك خدمت باال معموالً مُعرف مشکالت نرخ جابجایی و 
داخلی سازمانی است. علل ترك خدمت عبارت است از نارضایتی 

هاي آموزش،، بی خبري از نتیجۀ عملکرد، فقدان فرصتاز شغل
عدم امکان توسعه شغلی، فقدان انسجام گروهی، انتظارات غیر 

).12:1383واقعی، بی تعهدي و نارضایتی از مدیران (حسنخویی، 

1. Robbins

احساس توانمندي و خودکارآمدي از جمله مسایل مهم دیگري 
از کند. یکیاست که در رضایت شغلی کارکنان نقش ایفا می

هاي مؤثر براي افزایش بهره وري کارکنان و استفاده بهینه تکنیک
ظرفیت و توانایی فردي و گروهی آنان در راستاي اهداف از

تحولمدیریتاندیشمندانسازمانی، توانمندسازي کارکنان است. 
یک راهبردعنوانبهراکارکنانتوانمندسازيسازمان،و بهسازي

اندمعرفی نمودهانسانینیرويبهسازيوعملکردبراثرگذار
).45:1385زارع، (

ي سالچندطولدرکهاستاصطالحی2توانمندساز
دیدگاهیافتنعمومیت.استیافتهايفزایندهوسریعمقبولیت
دههکهاستکردهواداررانویسندگانازبرخیسازىتوانمند
بخشیاثرسازى،توانمنداند.بنامسازىعصر توانمندرا1990
چالشبهسنتی راسازمانیساختاروسنتیمدیریتهاىنقش

درمناسبتغییراتایجادبدونسازىتوانمند.استکشیده
نیازمندآنواستممکنغیربوروکراسی سنتیمراتبسلسله

و بهبودکمترمراتبیسلسلهسطوحباتختسازمانیساختاریک
تفویضعملیعنیسازىتوانمندباشد.مىهاتیمبینارتباط
ایدهمحوله.وظایفانجامقبالها درمسئولیتباهمراهاختیار

حجم دلیلبهامروزيهايسازماندرکارکنانسازىتوانمند
دارايگیرندمىعهدهبرکارکنانکههاییمسئولیتازايفزاینده
قدرتانتقالمنظوربهسازى کارکناناست. توانمندبسیاراهمیت

اثربخشی بهبودرهبري،دردستانزیردادنمشارکتسازمان،در
کاردرونیانگیزشافزایشنهایتدروقدرتافزایشطریقاز

نسبتراکارمندتملکسازى احساساست. توانمندشدهمطرح
کارشبهنسبتاوکهنحويبهدهدمىافزایشکارشبه

عهدهبررغبتومیلباراوظایفانجاموکندمىاحساس غرور
بهنسبتاحساسخالی ازنگاهیکصورتاینغیردرگیرد،مى

وتعهدهستندتوانمندترکهداشت. کارکنانیخواهدکارش
همکارياحتماالً دارند،کمتريشغلیهاىو فشاربیشتررضایت

سازىفرآیند توانمنداجرايبادارند.بیشتريکاريمشارکتو
ازویافتدستسازماناهدافبهتوانمىآسانیبهکارکنان،
شغلیرضایتافزایشکار،بهبود شرایطهمچونمزایایی

نیا و شد (شاکريبرخورداررجوعاربابمنديرضایتکارکنان،
).612: 1389نبوي، 
ماننداصالحاتیبااغلبکهجدیدسازمانیهاىمحیطدر

اند،شدهتوصیفشتابانو سرعتتغییراتآشفتگی،پیچیدگی،

2. Empowerment
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مسئولیتکارآفرین،فرمان،خودپذیر،انعطافبایدکارکنان
ساختارهاىدرباشند.عملآزاديوابتکارطالبپذیرتر و
بهدهدرختغییرات اساسیبایدمدیریتهاىسبکوسازمانی

دادهمشارکتگیريتصمیمفرآینددرکارکنانهمۀکهطوري
بهبیشترياختیاروقدرتشوند،تشکیلهاي کاريگروهشده،

شبکه، جانشینسازمانیساختاروگرددتفویضدستانزیر
بایدهاسازمانشرایطیچنینتحتگردد.مراتبسلسلهساختار

حمایت الزم از کارکنان خود به وباشندترو منعطفپویاترتر،زنده
بیشترتوجهکارکنانآراءوعالیقبهنیزعمل آورد، مدیران

به طوري که کارکنان باید خود را مطعلق به سازمان .باشندداشته
و مالک آن بدانند و حمایت انجام شده از طرف سازمان را درك 

).50:1385کنند (عبدالهی، 
درافرادیافتهتعمیمباورهايواحساس، 1سازمانیحمایت

ومساعدتوهمکاريبهنسبتسازماناست کهراستااین
دلواپسنگران وواستقایلارزشخوداعضايحمایت

و 2آیزنبرگر.)111: 1385زکی، (استهاآنآیندهوخوشبختی
)، پیشهناد کردند که حمایت سازمانی ادراك شده 1986همکاران (

هاي مختلف نحوه رفتار سازمان با کارکنان خود تحت تاثیر جنبه
هاي ها شامل فراوانی، شدت و ارزیابیگیرد. این جنبهقرار می

سازيمعطوف به پاداش و تایید، پرداخت، رتبه و جایگاه، غنی
ایت چنین خود حمباشند. همیري میشغلی و مشارکت در تصمیم گ

ار را تحت تأثیر قرهاي سازمانسازمانی ادراك شده، کلیه سیاست
دهد.می

حمایت)، افزایش2002(3آیزنبرگروروآدستحقیقاتبنابر
داشتهبیشتريطعلقسازمانبهکه افرادشودمىموجبسازمانی

بیشترنتیجهدروشودبیشترشانشغلازهاآنرضایتوباشند
گرایشخدمتتركبهکمتروبمانندسازماندرکهباشندمایل

بینراشدهادراكسازمانى)، حمایت1385زکى (.خواهند داشت
نشانوىتحقیقنتیجهبررسى قرارداد.موردمعلمینومدیران

نسبت بهباالترىسازمانىحمایتمیزانازمدیرانکهداد
.)1385:111زکی، (برخوردارندمعلمین

) در پژوهشی با عنوان رابطه 1389نیا و همکاران (شاکري
رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با تعهدسازمانی در 
کارکنان پلیس راه و پلیس راهور، گزارش کردند که حمایت 

1. Organizational Support
2. Eisenberger
3.Rhoades and Eisenberger
4. Lee and Feccei
5. Chiang & Hsieh

سازمانی ادراك شده توان پیش بینی رضایت شغلی کارکنان را 
دارد.

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ) به 2007(4لی و فیسی
ي عزت نفساواسطهادراك شده و تعهد سازمانی مؤثر و نقش 

حمایت ۀي عزت نفس را تأیید و رابطاواسطهپرداختند. نتایج نقش 
سازمانی ادراك شده و تعهد سازمانی را نشان داد.

) در پژوهشی تحت عنوان تآثیر حماییت 2012(5چیانگ وسیه
سازمانی ادراك شده و توانمند سازي روانشناختی بر عملکرد شغلی 

بین حمایت سازمانی ادراك عنوان کردند که ضریب همبستگی
) است.21/0(دارو معنی شده و عملکرد شغلی مثبت

) رابطه بین 2009(6همچنین ریگل، ادموندسون وهانسون
مانی ادراك شده و پیامدهاي ناشی از آن را طی یک حمایت ساز

لی، شغرضایتفرا تحلیل مورد بررسی قرار داده وتعهد سازمانی،
اي و تمایل به ترك خدمت را به اي عملکرد زمینهعملکرد وظیفه

عنوان پیامدهاي ناشی از آن مورد بررسی قرار داده است. ضرایب 
اي وعملکرد وظیفههمبستگی حمایت سازمانی ادراك شده با 

52/0تا -11/0و64/0تا -21/0ازاي به ترتیب عملکرد زمینه
متغیر بود.

اي با عنوان ارتباط ) طی مطالعه2006(7هوچوارتر و همکاران
هاي اجتماعی و حمایت سازمانی با عملکرد شغلی در بین مهارت

دو گروه نمایندگان فروش و کارمندان خدمات مشتري گزارش 
که ضریب هبستگی بین حمایت سازمانی و عملکرد شغلی کردند

است.24/0و21/0برابربه ترتیب براي گروه اول و دوم 
) در پژوهشی نشان دادند که حمایت 2011(8چیانگ و چنگ

تواند پیش بینی کنندة رفتار شهروندي، سازمانی ادراك شده می
) 2010(9وا). نیدیري و تانو22(باشدرضایت شغلی وتعهد سازمانی 

در تحقیقی اذعان داشتند که عدالت سازمانی، رضایت شغلی و 
رفتار شهروندي سازمانی متأثر از رفتار حمایت سازمانی ادراك شده 

است.
مدتبلندرابطهروپیشهايسازمانازبسیاريدرامروزه

چراشود،مىتلقیارکان موفقیتازیکیسازمانوکارکنانبین
درکهسازدمىمطمئنسویکازراسازماناىرابطهچنینکه

افرادمهارتودانشارتقايوآموزشیگذاريصورت سرمایه
مندبهرهآتیهايدر سالگذاريسرمایهاینبازدهازتواندمى

6. Riggle, Edmondson & Hansen
7. Hochwarter et al
8. Chiang and Sheng
9. Nadiri and Tanova
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تأمینوشغلیرضایتمورددرکارکناندیگرسويازوشود
حاصلاطمینانآتیهايسالدرشانخانوادهوخودنیازهاي

ازراشغلی کارکنانرضایتتالشنددرهاسازمانلذاکنند.مى
دنبالبهونمایندتأمینمختلفابعاددرآنهاسازىتوانمندطریق

برايامکاناتازاستفادهونوآوريوبروز خالقیتهاىزمینهآن
سازند (ریگل و فراهمرابازده و اثر بخشیحداکثربهرسیدن

).2009، 1همکاران
نیروي انسانی را مهم ترین عامل رشد و توانمیبنابراین، 

هر سازمان محسوب کرد و و بی شک موفقیت و پیشرفت توسعۀ
هر سازمان به نیروي انسانی متخصص آن بستگی دارد. آموزش و 

هایی است که نیروي انسانی آن را اغلب سازمانپرورش، ازجمله
که در صورت مساعد بودن تافرادي پر تالش و متعهد داده اس

شرایط کاري و انگیزشی، استعداد و مهارت خود را در خدمت آن 
هاي آن را بهتر به حرکت در سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ

خواهند آورد. از طرفی، یکی از ابعاد تأثیر گذار این سازمان در 
پرورش جسمی و روحی دانش آموزان بخش تربیت بدنی است و 

ا همهارتنقش حیاتی در تکامل رفتار، نگرش،تربیت بدنیمعلمان 
و دادن اطالعات مورد نیاز آنها براي فعالیت بدنی در طول زندگی 

ري شخصیتی معلمان و بکارگیهايویژگیدارند. بنابراین، توجه به 
عوامل انگیزشی آن ها، شاید عاملی مهم در جهت رشد و توسعه 

رش باشد (افشارنژاد، هرچه بیشتر سازمان آموزش و پرو
). همچنین، انگیزش و رضایت شغلی کارکنان، از مسائلی 22:1384

هاي اخیر بسیار به آن پرداخته شده است. در است که در دهه
راستاي نیل به اهداف هر سازمان، باید شرایطی را فراهم ساخت 

هاي جذاب و با خشنودي و رضایت تا کارکنان سازمان در محیط
زم و اثر بخشی التا کاراییم وظایف محوله بپردازندکامل به انجا

را 2بنابراین، رضایت شغلی؛را در اجراي این امر مهم داشته باشند
لذت بخشی تعریف کرد که ناشی مثابه حالت هیجانیتوانمیبه 

). 45: 1377از ارزیابی شغل یا تجربه هاي شغلی فرد است (خالقی، 
به مواردي همچون کم توانمیاز پیامدهاي نارضایتی شغلی نیز 

، پرخاشگري، بیماري و ترك شغل اشاره کرد. کاري، غیبت
، کارکنان به طور معمول براي ابراز نارضایتی خود از شرایط کاري

به اقداماتی همچون ترك سازمان، اعتراض و اقدامات منفی دست 
امروزه محققان عوامل متعددي از قبیل ).2006، 3خواهند زد (پارتو

1. Riggel et al
2. Job Satisfaction
3. Parto
4. Tett and Mayer

ارتقاء، رهبري و سرپرستی، روابط با همکاران،دستمزد، ماهیت کار،
امنیت شغلی، ساختار سازمانی، شرایط فیزیکی کار، عوامل 

عدالت را در تأمین رضایت شغلیشخصی وهايویژگیشخصیتی، 
4تت و مایر).63:1386(نیکوکار و همکاران، افراد مهم دانسته اند

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را به دو بخش شرایط و )1993(
بیرونیهايجنبهسازمانی، اجتماعی و فرهنگی که هايویژگی

هايشخصیتی، احساسات عاطفی و حالتهايویژگیمحسوب و 
). 36(اندشود، تقسیم کرده میدرونی خوانده هايجنبههیجانی که 

به عبارت دیگر، بر اساس دیدگاه نظریه پردازان رفتار سازمانی، 
متأثر از عواملی همچون حقوق، مزایا، رضایت شغلی کارکنان تنها

همکاران و دیگر عوامل بیرونی نیست، بلکه عواملی مانند روحیات 
ی کارکنان و سایر عوامل درونی از این قبیل، شخصیتهايویژگیو 

ايهویژگیبنابراین، ؛رابطه نزدیکی با انگیزش شغلی دارند
ونگی اي در چگعامل تعیین کنندهتوانمیشخصیتی کارکنان را 

کاري آنانسازگاري با شرایط و متغیرهاي سازمانی و انگیزش
ی که متغیرهایترینمهماز طرف دیگر، یکی از محسوب کرد.

اس ، احسگذاردمیاغلب بر انگیزش، تالش و بصیرت فرد تأثیر
توانمندي است. احساس توانمندي، یک ارزیابی از خود است که 

، موفقیت و ارزش فرد را هاداشته، هاتواناییمیزان اعتقاد فرد به 
بنابراین، احساس توانمندي یک قضاوت شخصی ؛کندمیمنعکس 

).100: 1993، 5تت و مایر(استدر مورد توانمند بودن خویش 
) چنین بدست آوردند که توانمندسازي با 2007(6لیو و چیو

تعهد ماندگاري (مستمر) به نسبت تعهد عاطفی ارتباط غنی تري 
ش وان پی) پژوهشی با عنوان توانمندسازي بعن2005(7دارد. باتناگر

بین تعهد سازمانی مدیران هند انجام دادند. نتایج حاکی از آن است 
که توانمندسازي کارکنان ارتباط مثبت و معناداري با تعهد سازمانی 

دارد.
) در پژوهش خود تحت عنوان رابطه رفتارهاي 2006پرتو (

حمایتی و غیر حمایتی مدیر با رضایت شغلی و هویت سازمانی 
دریافت بین رفتارهاي حمایتی و مشارکتی مدیران، رضایت شغلی، 
تعهد سازمانی و عملکرد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بهمنی 

عنوان رابطه ) در پژوهش خود تحت 1389حیدرآبادي (
توانمندسازي و تعهد با قصد ترك خدمت کارکنان شرکت پاالیش 
قطران استان اصفهان دریافت بین ابعاد توانمندسازي و قصد ترك 

5.Tett and Meyer
6. Liu & Chiu
7. Bhatnagar
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خدمت کارکنان شرکت، تنها بُعد اعتماد با قصد ترك خدمت 
کارکنان رابطه منفی و معنادار داشت و بین ابعاد تعهد سازمانی و 

ان شرکت، تنها، بُعد عاطفی با قصد ترك قصد ترك خدمت کارکن
بهمنی حیدرآبادري، (داشتخدمت کارکنان رابطه منفی و معنادار 

) در پژوهشی تحت عنوان یک 1997(1). اسپریتزر31: 1389
توانمندسازي روانی و بیندي از رابطهابعاتجزیه و تحلیل 

ارتباط مثبت و معنی داري بین اثربخشی، رضایت و فشار
آمابیل و از کار گزارش کرد.دسازي روانی و رضایتتوانمن

) در تحقیقی تحت عنوان خالقیت و تاثیرگذاري2005(2همکاران
کار یک ارتباط معنی دار ومثبتی را بین رضایت از کار و اثر در

در )2005(همکارانگذاري گزارش کردند. الکس چینگر و
-ویژگیانتخابوتوانمندسازيپژوهش خود تحت عنوان رابطه

ارتباط مثبت ومعنیپرستارانشغلیو رضایتشخصیتیهاي
شغلی پرستاران گزارش کردند.بین توانمندسازي و رضایتداري

حمایت ادراك شده از سوي سازمان در سطح فردي و سازمانی 
پیامدهاي مطلوبی به همراه دارد. حمایت ادراك شده از سوي 

ایش رضایت شغلی و ایجاد سازمان در سطح فردي منجر به افز
شود. در سطح سازمانی نیز نگرش و احساس مثبت در کارکنان می

حمایت ادراك شده از سوي سازمان باعث افزایش تعهد عاطفی و 
شود و از سوي دیگر رفتار ترك خدمت بهبود عملکرد کارکنان می

).162: 1391دهد (سامانی و همکاران، آنها را کاهش می
) در پژوهشی تحت عنوان بررسی 1392ن (عسکري و همکارا

ارتباط حمایت سازمانی ادارك شده با عملکرد شغلی کارکنان 
غربی ایران گزارش کردند که هايادارات ورزش و جوانان استان

اي همتغیر حمایت سازمانی ادراك شده با عملکرد شغلی و مؤلفه
ده آن رابطه مثبت و قوي وجود دارد و حمایت سازمانی ادراك ش

ن باشد. هاي آتواند متغیر تاثیرگذاري بر عملکرد شغلی و مؤلفهمی
ر شود و دترس از بیکاري عامل فشار براي کارکنان محسوب می

ارد. در دنهایت کارکنان را از اثربخشی و کارایی بیشتري باز می
هایی که کار فرمایان در مقابل تغییرات تکنولوژیکی و سازمان

شان حمایت کرده و رضایت شغلی آنان را به اقتصادي از کارکنان
نمایند ضمن ایجاد یک نوع امنیت روانی در نوعی تأمین می

کارکنان، درجه مسئولیت پذیري پرسنل را باال برده و همچنین 
ري باال ومقاومت در مقابل تغییرات تکنولوژیکی براي ایجاد بهره

که از رساند. ایجاد رضایت شغلی عاملی استرا به حداقل می
طریق آرامش خیال نیروي انسانی منجر به بهبود کارایی و 

1. Spreitzer

).10: 1388گردد (طالقانی و همکاران، اثربخشی سازمان می
رسد مطالعه و بررسی در خصوص متغیرهاي به نظر می

توانمندسازي، حمایت سازمانی ادراك شده و رضایت شغلی، ضمن 
مورد بررسی، تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه روشن

تواند اطالعات با ارزشی در ارتباط با میزان رضایت شغلی افراد می
جامعه تحت بررسی، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و دست 
اندرکاران ورزش آموزش و پرورش و راهکارهایی براي باال بردن 

در ها با اهداف سازمانپیوستگی عاطفی و درگیر کردن بیشتر آن
دهد. با توجه به مطالب بیان شده، رضایت شغلی اختیار ما قرار

ها مورد توجه مدیران یکی ازموضوعاتی است که همواره در سازمان
وريبوده است، چرا که عدم رضایت از شغل منجر به کاهش بهره

-نکه در بین معلماکارکنان خواهد شد. بنابراین، با توجه به این
غلی و اره تحلیل رفتگی شبا چندین سال سابقه، هموبدنیتربیت 

شود که منشاء این عدم رضایت وجود دارد، این سوال مطرح می
انگیزشی) دارد یا (منشاءدرونیعدم رضایت چیست؟ آیا موضوع

باشد؟ بنابراین هدف پژوهش سازمانی میدرون مسائل بهمربوط
حاضر تعیین رابطۀ بین توانمند سازي و حمایت سازمانی ادراك 

رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان بود.شده با
تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش به عنوان متولی ورزش 
دانش آموزي، براي سازگاري با تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده 

هاي بالقوه در عرصۀ ورزش، به و نامطمئن محیط و کشف فرصت
شف ري در توان ککارکنان کارآفرینی نیاز دارند که خالقیت و نوآو

هاي آنان است و اصوالً هاي جدید از بارزترین ویژگیفرصت
خصوصیات روانی و رفتاري این گونه افراد (مانند استقالل طلبی، 
رضایت شغلی، نیاز به پیشرفت، ریسک پذیري) و ماهیت نوآوري، 

طلبد. از این رو شناخت حمایت شرایط خاص و متفاوتی را می
و توانمندسازي توسط مدیران براي جذب و سازمانی ادراك شده 

ترین مسئلۀ روز ادارات رشد کارکنان، یکی از مهمترین و اساسی
شود.آموزش و پرورش محسوب می

روش شناسی تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی 

-باشد که از لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردي قرار میمی
شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماري کلیه معلمان گردد و به 

تربیت بدنی مقاطع راهنمایی ومتوسطه شهر همدان در سال 
سال سابقۀ کار باشند. 10بودند که حداقل داراي 92-93تحصیلی 

2. Amabile et al
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براین اساس، چون معلمان مقطع ابتدایی از نیروهاي تازه استخدام 
. تعداد کل این معلمان شده بودند، جزو جامعۀ آماري لحاظ نشدند

نفر 94(نفر زن 251نفر بود که از این تعداد 511در این مقاطع 
105(نفر مرد 260نفر مقطع متوسطه) و 157مقطع راهنمایی و 

بنابراین، ؛نفر مقطع متوسطه) بودند155نفر مقطع راهنمایی و 
217مورگاننمونه آماري این پژوهش بر اساس جدول کرجسی و 

107داد اي نسبی تعیین شد که از طریق نمونه گیري طبقهنفر تع
نفر مرد انتخاب شدند. 110نفر زن و 

در این پژوهش اطالعات از طریق چهار پرسشنامۀ 
توانمندسازي، حمایت سازمانی ادراك شده، پرسشنامۀ رضایت 
شغلی و پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوري گردید. پرسشنامه 

داراي نمره گذاري پرسشنامهاین ) 1995(راسپریتزتوانمندسازي
این ابزار در تحقیقات .اي و چهار زیر مقیاس استگزینه5لیکرت 

هاي گوناگون اعم از سازمانی، پرستاري، انتظامی مختلف در زمینه
هاي مجدد مورد و کارگران استفاده شده است. اعتبار ابزار در آزمون

اده از مینان باالیی براي استفارزیابی قرار گرفته است و قابلیت اط
آن گزارش شده است.

اي که بر روي کارکنان ) در مطالعه1391فراهانی و همکاران (
اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوي انجام دادند. پایایی 

گزارش کردند. در این پژوهش پایایی این 80/0این ابزار را 
که براي این به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شدپرسشنامه

). 18(آمدبدست 83/0پرسشنامه مقدار 
پرسشنامه حمایت سازمانی ادراك شده آیزنبرگر و همکاران 

) در تحقیقی میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ 1986(
گزارش شده است. در این تحقیق پایایی 89/0آزمودنی 100براي 

ه براي کمحاسبه شدنیز به روش آلفاي کرونباخاین پرسشنامه
).111: 1385زکی، (آمدبدست 75/0این پرسشنامه مقدار 

و رضایت شغلی دالتۀاز پرسشنامپرسشنامه رضایت شغلی:
) که در قالب تئوري دو عاملی هرزبرگ تهیه شده 1966همکاران (

گویه است که با 36است، استفاده شد. پرسشنامۀ مذکور شامل 
پایایی اینرجه بندي شده است.مقیاس پنج ارزشی لیکرت د

محاسبه 81/0از روش آلفاي کرونباخ پرسشنامه نیز با استفاده
گردید.

ور با هاي مزببه منظور اطمینان بیشتر از مطابقت پرسشنامه
نیز با بهره گیريهاجامعۀ آماري پژوهش، روایی صوري پرسشنامه

ت. تأیید قرار گرفنفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد 10از نظرات 
هاي آمار توصیفی مانند، ها از روشبراي تجزیه و تحلیل داده

درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و از آمار استنباطی مانند 
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام 

استفاده شده 19نسخۀ spssبا بهره گیري از نرم افزار آماري 
ها از آزمون آگاهی از میزان نرمال بودن دادهاست. براي 

ن و توجه به نتایج آزمواسمیرنوف استفاده شد که با-کولموگروف
ها طبیعی بود.، توزیع داده50/0سطح معنی داري باالي 

یافته هاي تحقیق
توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب جنسیت.1جدول 

ت
سی

جن
درصدفراوانیوضعیت

10748زن
11752مرد
217100کل

درصد از نمونه زن و 48دهد نشان می1همانگونه که جدول 
درصد مرد بودند.52

اسمیرنوف براي تعیین نرمال بودن -آزمون کولموگروف.2جدول 
هاتوزیع داده

ZPمتغیر

887/0410/0حمایت سازمانی

037/1233/0توانمندسازي

488/1224/0معنی داري

305/1066/0شایستگی
خود (استقالل

انتخابی)
993/0278/0

044/1226/0تاثیرگذاري

108/1058/0رضایت شغلی

هاي . نشان می دهد که سطح معناداري متغیر2جدولنتایج 
-است، پس از توزیع نرمال برخوردار می05/0پژوهش بیشتر از 

.باشند
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هاي تشکیل دهنده توانمند سازيتوصیف مولفه.3جدول 
انحراف معیارمیانگینهاي توانمندسازيمؤلفه

77/3092/4يداریمعن

02/3259/4یستگیشا
19/3084/4ی)انتخابخود(استقالل
15/3213/5يرگذاریتاث

هاي آن با رضایت شغلیضریب همبستگی بین حمایت سازمانی ادراك شده، توانمند سازي و مؤلفه.4جدول 
rPمتغیر وابستهمتغیر مستقل

داريمعنی

رضایت شغلی

261/0009/0
327/0001/0شایستگی
249/0014/0استقالل

407/0001/0تاثیر گذاري
422/0001/0حمایت سازمانی
466/0001/0توانمند سازي

. بین حمایت سازمانی ادراك شده با رضایت 4جدولبر اساس 
بدست آمده است که 422/0)، ارتباط>001/0p(شغلی در سطح

باشد. نشان دهنده ارتباط معنادار و مثبت بین این دو متغیر می
داري، هاي آن (معنیتوانمندسازي و مؤلفههمچنین بین 

(خودانتخابی) و تأثیر گذاري)، با رضایت شغلی شایستگی، استقالل
، 327/0، 261/0، 466/0) به ترتیب ارتباط >001/0pدر سطح (

بدست آمده است که نشان دهنده ارتباط بین 407/0و 249/0

باشد.هاي آن با رضایت شغلی میتوانمندسازي و مؤلفه
ین ببه منظور مشخص شدن تأثیر هر یک از متغییرهاي پیش

مین ها پرداخته شد. به هبر متغیر مالك، به تحلیل رگرسیونی داده
و در گام انتخاببه بین به روش گامدلیل تمامی متغیرهاي پیش

یک دستور رگرسیونی براي دستیابی به معادله نهایی مورد استفاده 
ل رگرسیون چند متغیره را براي تبیین ، مد5قرار گرفتند. جدول 

دهد.رضایت شغلی نشان می

شغلیرضایتبینیپیشبرايرگرسیونآزمون.5جدول 
سطح معنی داريtبتاانحراف معیارBمتغیرمالكمتغیر

ند 
انم

 تو
اي

ه ه
ولف

م
زي

سا

665/7001/0-455/4606/6-----مقدار ثابت
764/0288/0202/0653/2009/0رضایت شغلیمعنی داري
762/0253/0252/0017/3003/0رضایت شغلیشایستگی
367/0395/0079/0931/0354/0رضایت شغلیاستقالل

761/0235/0228/0121/3002/0رضایت شغلیتاثیرگذاري

اي
حم ت  نی
زما

665/5001/0-255/3316/4-------مقدار ثابتسا
454/0318/0242/0128/2001/0رضایت شغلیحمایت سازمانی
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متغیر هاي نشاندهنده این مورد می باشد که 5نتایج جدول 
رضایت شغلی را با استفاده از توانمند سازي و بینی کننده پیش

از طریق آزمون تحلیل رگرسیون چند ابعاد آن و حمایت سازمانی
معنیمؤلفۀ گانه نشان می دهد. مطابق نتایج این جدول، 

مهم ترینداري از بین ابعاد توانمند سازي و حمایت سازمانی
هاي رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. پیش بینی کننده

51درصد و حمایت سازمانی 53هاي توانمندسازي لفهؤهمچنین م
یرات واریانس می باشد.درصد تغی

مقایسه میانگین بین دو گروه معلمان مرد و زن در .6جدول 
متغیرهاي پژوهش

میانگینمتغیر ها
انحراف 

معیار

تی 
محاسبه 

شده

سطح
معنی
داري

توانمند 
سازي

46/6021/12018/2029/0مرد
27/6623/10زن

حمایت 
سازمانی

90/4658/14403/2008/0زن
27/9058/10مرد

رضایت 
شغلی

85/8438/12403/2019/0زن
12/7051/11مرد

میانگین ،6مستقل، مندرج در جدول tبا استفاده از آزمون
گروه معلمان زن و مرد) مورد بررسی قرار توانمند سازي (بین دو

گرفت که نتایج گویاي آن است که اختالف معنی داري در سطح 
دو گروه مذکور از نظر توانمند سازي وجود دارد. نتایج بین 50/0

مستقل نشان داد که فقط در متغیر تیبا استفاده از آزمون6جدول 
گروه معلمان زن و مرد) تفاوت معناداري حمایت سازمانی (بین دو

وجود دارد، اما تفاوت معناداري بین سایر متغیرها وجود نداشت.

بحث و نتیجه گیري
ن پژوهش، ارتباط توانمندسازي و حمایت سازمانی هدف از ای

با رضایت شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهر ادراك شده
یافته اول پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و باشد.همدان می

) بین دو متغیر حمایت >001/0pدر سطح (422/0داري معنی
ا بیافتهسازمانی ادراك شده و رضایت شغلی را وجود دارد. این 

)، 2002)، روآدس و آیزنبرگر (1392نتایج عسکري و همکاران (

1.Chiang and Hsieh

)، 2010)، نیدیري و تانووا (2009ریگل، ادموندسون و هانسون (
) همخوانی دارد. 2011) و چیانگ و چنگ (2012(1چیانگ و سیه

حمایت سازمانی ادراك شده بهتوجهکهدهدمینشانیافتهاین
است. ضروريدبیران،رضایت شغلیافزایشبرايتوسط سازمان

رابطه حمایت سازمانی ادراك شده با رضایت شغلی بر اساس نظریه 
شود. بدین ترتیب برداشت کارکنان از تبادل اجتماعی توجیه می

هاي سازمان مانند افزایش حقوق و دستمزد، ارتقا، برخی فعالیت
وجه و شان تها و رفاهآموزش و غیره این است که سازمان به آن

کند. در پاسخ به این احساس ادراك شده، ها حمایت میاز آن
به ؛بدیاها با سازمان بهبود میاعتماد کارکنان و کیفیت رابطۀ آن

که از سازمان قدرانی کنند نگرشی عبارت دیگر کارکنان براي آن
دهند و تعهد سازمانی خود را نسبت به مثبت به سازمان شکل می

دهند که در نتیجه رضایت شغلی کارکنان در سازمان افزایش می
شود کارکنان رود. رضایت شغلی باال باعث میسازمان باال می

تمایل داشته باشند در سازمان بمانند زیرا به سازمان تعلق خاطر 
-کنند. این یافته تأییدي است بر یافتهدارند و با آن احراز هویت می

هایی که در پی بهبود هاي سایر پژوهشگران که معتقدند سازمان
و تقویت پیوند بین کارکنان و سازمان هستند باید بر راهکارهایی 

ها تمرکز کنند. پژوهشگران معتقدند براي افزایش حمایت از آن
شان از نظر عاطفی و ذهنی خواهند کارکنانهایی که میسازمان

ا هها متعهد باشند، باید حمایت سازمانی و تعهد خود را به آنبه آن
از طریق فراهم آوردن محیطی حمایت کننده اثبات کنند. سازمان 

تواند شرایط شغلی براي نشان دادن حمایت خود به کارکنان می
ها رفتاري عادالنه داشته باشند،ها فراهم کند با آنمناسبی براي آن

هاي سازمانی را عادالنه توزیع کند، فرصت پیشرفت شغلی پاداش
ها اختیار کاري بدهد و رکنان فراهم کند، به آنو ارتقاء را براي کا

شان را تضمین کنند.رضایت شغلی
-. نشان می2جدولهمچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون 

داري، شایستگی، هاي آن (معنیدهد، بین توانمندسازي و مؤلفه
خود انتخابی) و تأثیر گذاري)، با رضایت شغلی در سطح (استقالل

)001/0p<و 249/0، 327/0، 261/0، 466/0تیب ارتباط ) به تر
بدست آمده است که نشان دهنده ارتباط بین توانمندسازي 407/0

باشد.هاي آن با رضایت شغلی میو مؤلفه
احساسبینکهدهدنشان میتحقیق،ایننتایجازیکی

دبیران تربیت بدنی شهر همدان دررضایت شغلیوبودندارمعنی
تحقیقات مجیدي نتایجبایافتهداري وجود دارد. اینارتباط معنی 
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)، نوروزي 1389)، سیدعامري و اسمعیلی (1387و همکاران (
یافته) همخوانی دارد. این1997(همکاران) و اسپریتزر و 1384(

گرفتنو در نظربودندارمعنیبُعدبهتوجهکهدهدمینشان
ضایت شغلی شغلیرارتقايبرايکارکنانذهنیاستانداردهاي

حیطۀ کاري آموزش و پرورش کهآنجاازاست.ضروريکارکنان،
توانند بامیهاآناستحائز اهمیتبسیاربدنیتربیتدر حوزة
راهکارهايدبیران تربیت بدنی خودتوانمندسازيازاستفاده
از یکیطرفیازکنند.ارائهورزشرشدراستايدررازیادي

بدنی آموزش و پرورش، بهسازي و تربیتهايسیاست
ونوهايایدهازاستفادهتوانمندسازي، ایجاد رضایت شغلی و

است. با توجه به ورزش دانش آموزيپیشبرد و توسعۀدرجدید
نسل استقبالموردچندانسنتیهايشیوهازاستفادهکهاین

ايخالقانهبه طورراآنبایدوگیردقرار نمیجدید دانش آموزان
مدیران و توسطاز دبیرانحمایتکهگفتتوانمیداد، پستغییر

افزایشدربسزاییتأثیرمسئولین تربیت بدنی آموزش و پروش
افزایش نتیجه باعثدرودبیراناینبودندارمعنیاحساس

شود.ها میرضایت شغلی در بین آن
شایستگی احساسرابطۀتحقیق،دیگربخشدر

کهشددبیران تربیت بدنی بررسیرضایت شغلیو(خودکارآمدي)
نتیجه تحقیق رابطه بین احساس شایستگی و رضایت شغلی را 

)، 1387تحقیق مجیدي و همکاران (نتایجبایافتهکرد. اینتأیید
نو هوچوارتر و)1392عسکري ()،1384نوروزي ( 1همکارا

بعدبهتوجهکهدهدمینشانیافتهدارد. این)، همخوانی2003(
انجامدرکارکنانهايو تواناییتبحرگرفتندرنظروشایستگی

سازمان،رضایت شغلی خود درارتقايبرايمحولهوظایف
احساس دبیران تربیت بدنی ازبیشترکهآنجاازاست.ضروري

استفادة ومدیرانمناسبرفتاربودند،برخوردارباالییشایستگی
-ایدهازحمایتورزشی،هايمشاورهجملهازکارکناناینبهینۀ
برگزاريوپاداشپرداختونو، تشویقهايطرحوخالقانههاي

رضایت شغلی ایجادبهتواندمیآموزشیکارگاهوسمینارکالس،
.کندکمکدبیران تربیت بدنیدربیشتر
احساسبیندارمعنیارتباطوجودتحقیق،ایندیگرنتایجاز

در دبیران تربیت رضایت شغلیوکارکنانبودن)تأثیرگذاري (موثر 
برکننداحساسهر چه دبیران تربیت بدنییعنیاست.بدنی

ها در رضایت شغلی آندارند،خود تأثیرکاريمحیطوپیامدها
تحقیقات مجیدي و نتایجبایافتهاینیابد.میبهبودسازمان

1. Hochwarter

نوروزي)، 1389)، سیدعامري و اسمعیلی (1387همکاران (
همکارانالکس چینگر وو)2005(همکارانو)، آمابیل1384(
به اینتوجهکهدهدمییافته نشاندارد. اینهمخوانی)2005(

نتایجوپیامدهابرافرادتأثیرگذاريمیزانگرفتنو در نظربعد
.استضروريبراي بهبود رضایت شغلی در دبیرانسازمان

استقالل احساسرابطۀتحقیقاینهاياز یافتهیکی دیگري
و رضایت شغلی در دبیران تربیت بدنی بود. نتیجۀ(خود انتخابی)

بین احساسدارمعنیومثبترابطۀمؤیدبه دست آمده
دبیران هرچهاساسبرایناست.رضایت شغلیوخودانتخابی

مربوطهايتصمیم گیريدرعملآزاديواستقاللتربیت بدنی،
یابد.میافزایشنیزرضایت شغلی آنانباشند،داشتهخودکاربه

نوروزي )،1387هاي مجیدي و همکاران (یافتهبانتیجهاین
یافتهدارد. این) همخوانی1997(همکاراناسپریتزر و) و1384(

گرفتندر نظرخود انتخابی وبعدبهتوجهکهدهدمینشان
برايمحولهیفوظاانجامدردبیرانعملآزادياستقالل و

ضرورينیروي بالفعل دبیران،ازاستفادهورضایت شغلیپیشبرد
.است

نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که چهار مؤلفه
داري، استقالل (خود انتخابی)، شایستگی و توانمندسازي (معنی

) به ترتیب، با مقدار بتاي >001/0pتأثیر گذاري)، در سطح (
پیش بینی رضایت شغلی توان228/0و 252/0، 202/0،079/0

درصد، 53را دارند. در مجموع توانمندسازي با مقدار ضریب تعیین 
یران را دارد. بین دبقابلیت و توانایی پیش بینی رضایت شغلی در
)، نیز نشان داد که 5نتایج آزمون رگرسیون گام به گام جدول (

) با مقدار >001/0pسطح (متغیر حمایت سازمانی ادراك شده در 
پیش بینی رضایت شغلی در بین دبیران تربیت توان242/0بتاي 

هاي این بخش، با نتیجه تحقیقات بدنی شهر همدان را دارند. یافته
که نشان داده بود حمایت سازمانی )1389شاکري نیا و نبوي (

ادراك شده توان پیش بینی تعهد سازمانی و رضایت شغلی را دارد، 
. ضریب همبستگی چند گانه 4باشد. بر اساس جدول مسو میه

519/0بین حمایت سازمانی و رضایت شغلی، معادل ضریب تعیین 
51دهد، حمایت سازمانی ادراك شده توانسته، است که نشان می

درصد از تغییرات رضایت شغلی را پیش بینی کند.
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منابع
، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگی.شغلی کارکنان دولتامنیت).1378(اعرابی، سید محمد. 

.النگینامه کارشناسی ارشدپایان،بدنیتیتربمعلمانعملکرديرویتخصصیعلمدرمسابقاتاثرشرکتیبررس).1384(.طاهرافشارنژاد،
شگاهدانت،یریمددانشکدهارشد،یکارشناسنامهانیپا. خدمتتركبایسازمانتعهدويتوانمندسازرابطه.)1389(.زهرا،يدرآبادیحیبهمن

.اصفهان
دانشگاه الزهرا (س) پایان .بیرجندمدارس شهرمدیران شغلیبارضایتشغلی،مهاررابطه بین هوش هیجانی و .)1383(سیما.،حسنخویی

.نامه کارشناسی ارشد
.26-30:137، تدبیرماهنامۀ. "توسعهوتحولبرايضرورتی:یادگیرندههايسازمان").1382(.مریمعراقی،خلیلی

نامه کارشناسی ارشد، پایان.و آموزش عالیبررسی سیستماتیک نظام امنیت شغلی کارکنان وزارت فرهنگ). 1377خالقی سروش، فریبا. (
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

کارشناسی پایان نامه. »کشوربدنیسازمان تربیتدرسازمانیکارآفرینیوتوانمندسازيروانشناختیعواملبینارتباط«). 1385قاسم. (زارع،
.تهراندانشگاهورزشی،علوموبدنیتربیتدانشکدةارشد،

، سال هجدهم، شماره مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان. »بررسی و سنجش حمایت سازمانی«). 1385زکی، محمدعلی. (
3:123-103.

رابطه بین توانمندسازي، تعهدسازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی «). 1389اسمعیلی، محمدرضا. (سید عامري، میرحسین، 
.125-144: 1389، زمستان 7، شماره مدیریت ورزشی. »استان تهران
خانواده با حمایت سازمانی ادراك شده، استرس شغلی -تعارض کاربررسی رابطه«). 1391صادقی، میثم. (، دیباچی، میثمسامانی، حمیدرضا،

.151-170): 2(1، پژوهش هاي روان شناسی بالینی و مشاوره. »و خود تسلط یابی در کارکنان اقماري
نان پلیس راه و پلیسرابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراك شده با تعهدسازمانی در کارک«). 1389نیا، ایرج. نبوي، سیدصادق. (شاکري

.608-626)، 4(5، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. »راهور استان گیالن
تاثیر حمایت ادراك شده از سوي سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد «). 1388شیرمحمدي، ملیکا. (،دیواندري، علیطالقانی، غالمرضا،

.1-25: 1388، زمستان 16شماره ، سال چهارم،فصلنامه علوم مدیریت ایران. »سازمانی
عنوان بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادارك شده با عملکرد «). 1392(جمالفتاحی،،نجف،آقایی،حسینپورسلطانی زرندي،،بهمنعسگري،

19-28، دوره اول: نشریه مدیریت وفیزیولوژي ورزشی شمال. »غربی ایرانهايشغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
). توانمندسازي کارکنان، تهران: نشر ویرایش.1385عبدالهی، بیژن. (

رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازي و کارآفرینی سازمانی «). 1391(سراج، سارافراهانی، ابوالفضل. عجم، قاسم. عزیزیان کهن، نسرین. 
.41-55: 8،مدیریت ورزشی. »کارکنان ادراه تربیت بدنی استان خراسان رضوي

بررسی رابطه بین ابعاد توانمند سازي و امنیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم «). 1387محمودآبادي، علی اکبر (،مجیدي، عبداهللا. قهرمانی، اکبر
.437-451: 4. سال سوم، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، »انتظامی

مجله علوم . »بررسی برخی از عوامل موثر بر امنیت شغلی مدیران میانی«). 1386لی. (اسحاقی، ع،اهللاقربانی زاده، وجه،نیکوکار، غالمحسین
.58-77: 70، سال شانزدهم، شماره انسانی

.بررسی ارتباط میان عوامل روانشناختی توانمندسازي کارکنان با عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت تهران). 1384نوروزي، مجتبی. (
شد، دانشگاه تهران.نامه کارشناسی ارپایان

Amabile, T.M. Barsade, S.G. Mueller, J.S. and Staw, B.M. (2005). "Affect and creativity at work".
Johnson graduate school, cornel university.

Bhatnagar j. 2005. The power of psychological empowerment as an antecedent to organiazational
commitment in in indian managers. Human resource development international, Vol 8, No 4, pp
419-433.

Chiang, C.F., & Hsieh, T.S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological



91 رابطه توانمند سازي و حمایت سازمانی ادراك شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان

empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior.
International Journal of Hospitality Management, 31: 180-190.

Chiang, Chun – Fang. Sheng, Tsung (2011). “The impacts of perceived organizational support and
psychological empowerment on job performance: the mediating effects of organizational
citizenship behavior”. international journal of hospitality management, Vol. 31, Issue 1, PP: 180-
190.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986, August). Perceived organizational
support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507. doi: 10.1037/0021-9010.71.3.500.

Eisenberger, R., Fasolo, P.,& Davis-LaMastro, V. (1990). Perceived organizational support and
employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75(1), 51–59.
doi: 10.1037/0021-9010.75.1.

lee, j. and feccei, R (2007) perceived. Organizational support and effective commitment: the mediating
role of organizational-based self esteem in the context of job in security. Journal of organizational
behavior, 28,661.

Liu A, Chiu WM. 2007. Enhancing commitment through work empowerment. Engineering
Constrauction and Architectural Management. Vol.14, No.6, PP 568-580.

Laxchinger, S. Hk. And Manojlovich, M. (2005). "The relationship of the empowerment and selected
personality characteristics to nursing job satisfaction". University of Michigan, school of nursing.

Nidari,halil.Tanova,Cem(2010).”An investigation of the role of justice in turnover intentions, job
satisfaction and organizational citizenship behavior in hospitality”.international journal of
hospitality management,Vol.29,Issue 1,pp:33-41.

Parto M. (2006). Relationship of supportive and unsupportive manager behaviors with job satisfaction
and corporate identity, M.A thesis: Psychology college, Behbahan university. [Persian].

Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature.
Journal of Applied Psychology, 87(4), 698–714. doi:

Riggle, R.J., Edmondson, D.R., & Hansen, J.D. (2009). A meta-analysis of the relationship between
perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business
Research, 62: 1027-1030.

Robbins, S (2006). Organizational Behavior. Volumes 1 and 2. Translated by Parsaeian and Mohammad,
Aaraby. Publications Office of Cultural Research, Tehran.

Spreitzer, G.M., Kizilos, M.A. and Nason, S.W. (1997). "A dimensional analysis of the relationship
between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction and strain". Journal of
management, Vol. 23, No. 5,PP: 679-704.

Tett. R, P, and Meyer.J.P (1993). Job satisfaction, organizational commitment turnover, pathanaly s e s
based on meta-analytic finds personal psychology, 4, (3), pp: 259.94.

Tang, T. Land Gilbert. P.R (1994). Organization-based self - esteem among mental health workers: A
replication and extent ion. public personnel management.23,127-134


	9.pdf (p.1)
	9.2.pdf (p.2-11)

