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نقش واسطه ای حمايت سازماني در رابطه با مسئوليت پذيری و عملکرد
شغلي در کارکنان آموزش پرورش ناحيه يک شيراز
عباداله

احمدی1

تاریخ دریافت 97/9/25 :صص  267-296تاریخ پذیرش98/2/30:

چکيده
هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای حمایت سازمانی در رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی در
کارکنان آموزش پرورش ناحیه یک شیرازبوده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات
کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق
شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر شیراز که تعداد آنها برابر با  150نفر می باشد برای تعیین
حجم نمونه آماری از جدول  )1970( morganاستفاده شده و از جامعه آماری مورد مطالعه به صورت
نمونه گیری تصادفی طبقه ای  108نفر از کارکنان انتخاب شدند.ابزار سنجش در این پژوهش شامل سه
پرسشنامه حمایت سازمانی  ،) 1986 ( azynergمسئولیت پذیری کالیفرنیا و پرسشنامه عملکرد شغلی
توسط " )1374("ternikبوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل داده
ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار توصیفی؛ فراوانی ،میانگین و
انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند
گانه استفاده شده است .نتایج نشان دهنده آنست که :بین مسئولیت پذیری کارکنان با حمایت سازمانی
آنها رابطه معنا دار دارند .بین مسئولیت پذیری کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطه معنا دار دارد.
بین حمایت سازمانی کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطه معنا دار دارند.مسئولیت پذیری کارکنان به
طور معناداری قادر به پیش بینی حمایت سازمانی می باشد حمایت سازمانی می تواند بین مسئولیت
پذیری و عملکرد شغلی نقش میانجی را ایفا کند.

کليد واژه ها  :حمایت سازمانی  ،مسئولیت پذیری ،عملکرد شغلی،کارکنان
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مقدمه
یکى از مهم ترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی  ،فعالیت سازمانهایی است که بتوانند با
کارآمدی و اثربخشی از عهده وظایف خود بر آیند .توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد
صحیح نیروی انسانی بستگی دارد  .بنابراین از موضوعات مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی
در سازمان  ،تأمین نیروها و ایجاد انگیزه برای باال بردن کیفیت کار آنان است  .شغل هر فرد باید
تأمین کننده قسمتی از نیارهای مادی  ،روانی و اجتماعی او باشد .از آنجا که تالش هر سازمان به
حداکثر رساندن تولید و باال بردن کیفیت تولیدات است  ،بنابراین باید این هدف با جدیت تمام
دنبال شود .تولیدات هر سازمان منوط به آموزش نیروی ماهر و متخصص در زمینههای گوناگون
میباشد و باال بردن کیفیت مهارت های این نیروها نیز از اهداف هر سازمان می باشد و نیز برای
رسیدن به چنین هدفی داشتن نیروی ماهر و با انگیزه سرشار از انرژی  ،الزم و حتمی میباشد
( . )2005 ، pashسازمان ها برای حفظ بقا و پیشرفت به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و
منابع انسانی ،سرمایه های بنیادی سازمان ها و منشا هر گونه تحول و نوع آوری در آن ها تلقی
می شوند .در این رابطه ،نظام آموزشی هر کشوری از نظر نیروی انسانی و مشاغل ایجاد شده در
آن ،باالترین نسبت را در میان سازمان ها و دستگاه های دولتی دارا می باشدعملکرد شغلی1به
عنوان یکی از نگرشهای مهمی است که در مطالعات رفتار سازمانی از جایگاه بسیار باالیی
برخوردار بوده است .مقصود از عملک رد شغلی عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله
به عالوه بعضی از داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی،تغییر و کندی در کارrabenz( .
)،1988هر سازمانی برای رسیدن به عملکرد شغلی مطلوب و کارایی و بهرهوری موثر ،در
جستجوی راههایی است تا محیط را برای کارکنان مساعد سازد تا به درجه ای از توانایی برسند
که تاثیر گذاری بیشتری بر روی کارشان داشته باشند .در واقع عملکرد شغلی عنوان ارزشهای
کلی مورد انتظار سازمان از تکههای مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد در طول یک
دوره مشخص از زمان انجام میشود .یکی از عوامل و متغیرهایی که که در عملکرد شغلی
کارکنان آموزش و پرورش نقش بسزایی دارد ،مسئولیت پذیری 2می باشد.با پیشرفت صنعت و
تکنولوژی و به طبع آن تغییرات محیط واجتماع ،تاثیرات سازمانها بر جامعه بیشتر از پیش مورد
توجه قرار گرفته است .به خصوص اینکه سازمانها به عنوان الیه های میانی و حلقه های ارتباطی
میان افراد وجامعه تلقی میشوند .سازمانها ضمن آنکه به حفظ وبقای خود می اندیشند ،باید
گامی فراتراز این نگاه برداشته و به پیامدها وآثارخود بر جامعه نیز توجه داشته باشند.مسئولیت
-1 Job performance
2
Accountability
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پذیری به عنوان موضوعی مهم برای هرسازمان عامل بقا یا انحطاط آن بشمار میرودتربیت افراد
مسئول و متعهد یکی از مهم ترین و بنیادی ترین هدف هر نظام تربیتی است  .زیرا تربیت
نیروهای مسئولیت پذیر و مقید به ارزش های درونی شده و با وجدان یکی از عوامل مهم توسعه
و پیشرفت هر کشور است و تربیت شخصیت هاس باثباتی که کمتر تحت تأثیر موقعیت ها و
شرایط قرار می گیرند و با توجه به ارزش ها و معیار های خود عمل کنند از اولویت های هر نظام
آموزشی است (.) byaban gard2005باپذیرش مسئولیت و مبارزه با مشکالت و درگیر شدن با
مسائل است که انسان رشد می کند و استعداد های نهفته اش شکوفا می شود و از این طریق
است که احساس اعتماد به نفس در انسان متجلی می شود نه با کناره گیری و فرار از
مسئولیت . )tanha2006(.مسئولیت پذیری به عنوان امری اکتسابی جزء جدایی ناپذیر جامعه
مدنی است  .فردی که از احساس مسئولیت پذیری برخوردار است به موفقیت های روز افزون و
پاداش های ناشی ا ز آن دست خواهد یافت  .در عوض فردی که غیر مسئوالنه عمل می کند با
تنبیه و انتقاد مواجه می شود و در نتیجه عزت نفس او کاهش می یابد  .چنین فردی نه تنها
نسبت به واکنش خویش و نحوه واکنش دیگران نامطمئن می شود بلکه نسبت به زندگی نیز
نگرش منفی پیدا می کند (افراد مسئولیت پذیر افرادی باوجدان اخالقی می باشند که به طور
خود جوش خود انگیخته و خود کنترل تمام تالش خود را به عمل می آورند تا از حداکثر توانایی
خود برای انجام مطلوب کار ها و وظایف محوله استفاده نمایند  .در فرهنگ جامعه ی ما به
مسئولیت و پذیرش آن در سرنوشت خود و دیگران بسیار تأکید شده است و در مقابل گریز از
ایفای مسئولیت و در خود فرو رفتن و تنهایی و تنفر و فرار از اجتماع منع شده است
()2006tanha
مسئولیت پذیری در نوجوانان موجب شناخت فرد از توانمندی های خود ،حیطه وظایف مربوطه
می شود .افراد مسئول در کارهای خویش دچار سر درگمی نمی شودو به راحتی میتواند
مشکالت خود را حل کند و برای پیشرفت و کسب موفقیت تالش کند ،بنابراین الزم است تا
باروش های مناسب مسئولیت پذیری را در نوجوانان بهبود بخشید (ا .)، ahmadi 2007یکی از
موانع مسئولیت پذیری در نوجوانان نبود آموزش های¬ قواعد اخالقی و اجتماعی جامعه ی که
در آن زندگی می کند که باعث می شود نقش خود را نشناخته و دچار سر درگمی ،بی¬تفاوتی
وطفره رفتن نسبت به مسئولیت های فردی و اجتماعی شود .جامعه نیازمند انسان های مسئول و
وظیفه شناش است پیامدهای رفتار غیر مسئوالنه هم متوجه فردو هم متوجه جامعه است .رشدو
تقویت حس مسئولیت پذیری به عنوان یکی از اهداف تعلیم و تربیت از دیرباز مورد توجه برنامه
ریزان ،معلمان ،مربیان،والدین و حتی خود نوجوانان بوده است .برخورداری از حس مسئولیت
پذیری به مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی ،در همدلی انسان ها به ویژه افرادی که از مهارت
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های اجتماعی کمتری برخوردارند و از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادها،توانایی ها
و خالقیت ها به شمار می آید و عاملی مهم در پیشرفت تحصیلی ،جامعه پذیری ،سازگاری
اجتماعی با گروه همساالن و ....محسوب می گردد.عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی رفتار
غیر مسئوالنه ،خودسرانه و عدم شناخت واقعی فرداز خود و عدم اعتماد به نفس در نوجوانان،
باعث شکست تحصیلی ،ایجاد عقده حقارت ،خود کم بینی ،بحران هویت و عدم احساس
مسئولیت در انجام کارها و ایجاد افکار و توقعات منفی و.....می گردد و عاملی موثر در گسترش
مفاسد اجتماعی و بزهکاری نوجوانان محسوب میشود اهمیت مسئولیت پذیری نیز کامال روشن
است زیرا مسئولیت پذیری از مهترین جنبه های رشد نوجوانان و جوانان است و آنها در سایه
پذیرش مسئولیت پذیری و سایر مهارتهای اجتماعی قادر به ارتباط با دیگران و سازگاری با
اطرافیان و اجتماع خود می شوند.هم چنین یکی از ویژگی های بارز نوجوان رشد یافته استقالل،
مسئولیت پذیری و پختگی اجتماعی می باشد،دادن مسئولیت به فرزندان از کودکی متناسب با
سن آنها باعث پرورش توانایی ها و اتکا به خود در نوجوانی می شود ،رشد اراده و مسئولیت
پذیری نوجوان بهترین سرمایه زندگی است .در پرتو این مسئولیت پذیری کودک با نگرشی
صحیح نسبت به کار و قواعد و ارتباطهای انسانی برای مدرسه آماده می شود با انواع تقویت ها
مواجه می شود و در نتیجه الگوی رفتار مناسبی را اختیار می کند .به اعتقاد سیتر( birshak
 )2003آینده نیازمند انسانی با مسئولیت بیشتر است که توانایی انتخاب داشته باشد .کسی که
بتواند بر اساس احتیاج خود نه بر اساس طرح ریزی که شخص دیگر برای او کرده است ،برنامه
ریزی کند.
با توجه به این نکته که مسئولیت پذیری ممکن است به عنوان یک عامل مرتبط با عملکرد
شغلی می باشد ،حمایت سازمانی 1هم به عنوان یک عامل موثر  ،میتواند به اهمیت نقش
تلفیقی هر دو متغیر بر عملکرد شغلی باشد .هرچه کارکنان ادراک حمایت سازمانی بیشتر
داشته باشند برعملکرد شان تاثیر می گذارد و موجب افزایش کارایی آنها می شودعالوه برآن
تمایل به ماندن آنها افزوده می شود .احساس حمایت سازمانی موجب کاهش فشارهای شغلی
شده وتمایل به ترک خدمت کاسته می گردد(zaki (2006
حمایت سازمانی ،احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستا است که سازمان نسبت به
همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و
آینده آن ها است .این مفهوم را نخستین بار آیزنبرگ همکاران و ( )1986مطرح کردند و به
دنبال آن پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف آن و همچنین رابطه آن با متغیرهاى دیگر،
1

Organizational support
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تحقیقات گسترده اى انجام دادند .حمایت سازمانی ادراک شده سازه ای از تبادل اجتماعی است.
بنا بر این تئوری حمایت سازمانی بیان می کند که کارکنان عقاید کلی پیرامون درجه ای که
سازمان از نیازها و ارزش های آنها حمایت می کند ،ایجاد می کنند که بر اساس تعامل مدیران با
نمایندگان سازمانی ،صورت پذیرد ( .)2002 ،ayzbergادراک از حمایت مدیریت ،امکان دارد از
طریق تأمین نیازهای عاطفی اجتماعی ،مانند تعلق و حمایت عاطفی ،کمک به باال بردن وفاداری
عاطفی کند(فوو و همکاران  )2009،اقدامات هدفمند در بهبود ادراک از حمایت سازمانی ادراک
شده نه تنها منجر به بهبود ارتباطات با حفظ امنیت می شود بلکه پیشنهاد ارزیابی عقالیی از
علل حوادث می کند ()1999،hafman
وقتی کارکنان احساس کنند که برشرایط کارو شغل خود ،کنترل الزم و کافی رادارند یعنی وقتی
کارکنان اختیار وآزادی این امر را دارند که برای کارهاوامور شغلی خودبرنامه ریزی کنند رویه
های انجام کارها و امور شغلی شان راخودشان انتخاب کنند و درصورت لزوم تنوع در امور و
کارها رابه وجودآورند؛ سطح اعتماد سازمان به کارکنان درآنها باالتر می رود .این اعتماد فزاینده
سازمان به کارکنان دریک فرایند زنجیره ای روبه جلو باعث تقویت حمایت سازمانی نزد کارکنان
می شود .پژوهش های زیادی نشان داده است کارکنانی که براین باورند که سازمان به آنها ارج
می نهند و به سالمتی و بهزیستی روانی آنها توجه دارد ،سطح عملکرد مطلوبتر وانضباط بیشتری
در کارهادارند .این کارکنان به نوبه خود در نیل به اهداف سازمان کوشا بوده وتالش بیشتری
انجام می دهند.)arizii2010( .با توجه با توجه به مستندات فوق محقق به دنبال آن بوده که آیا
حمایت سازمانی در تبیین رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی کارکنان اموزش و پرورش
ناحیه یک شهر شیزاز نقش واسطه ای معناداری ایفا خواهد کرد؟

فرضيههای پژوهش
فرضيه اصلي
حمایت سازمانی می تواند بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی نقش میانجی را ایفا کند.

فرضيه های فرعي
مسئولیت پذیری کارکنان با حمایت سازمانی آنها رابطه معنا دار دارند.
مسئولیت پذیری کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطه معنا دار دارد
حمایت سازمانی کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطه معنا دار دارند.
مسئولیت پذیری کارکنان به طور معناداری قادر به پیش بینی حمایت سازمانی آنها می باشد.
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پيشينه پژوهش
 ) 2012( leeدر پژوهشی تحت عنوان ارتباط ادراک اجتماعی با مسئولیت پذیری ،عزم و اراده
درونی دانش آموزان دوره راهنمایی کشور کره انجام دادند .تعداد  357دانش آموز که  160نفر
آنها پسر و  197نفر آنها دختر از مدرسه راهنمایی سئول بودند  .نتایج پژوهش آن ها نشان داد
که ارتباط معنا دار بین مسئولیت پذیری و عزم و اراده ی درونی آنها وجود نداشت.
)2001(Ravadzدر تحقیقی تحت عنوان حمایت سازمانی نشان داده اند که حمایت سازمانی
نقش مهمی درتوجیه اینکه چگونه چنین تجربیات کاری می تواند برتعهد ،حفظ و نگهداری آنان
تاثیر بگذارد ،ایفا می کند.براساس نحوه رفتار سازمان با کارکنان آنهاباید درمورداینکه درارتباط به
سازمان متعهد باشند یا نه ،تصمیم بگیرند و به دستیابی به اهداف سازمانی کمک نمایند.حمایت
سازمانی میزان تعهدی که سازمان درقبال کارکنان دارد رادرمقابل تعهدی که کارکنان نسبت به
سازمانشان دارند
 ) 1960(goldnerدر تحقیقی تحت عنوان حمایت سازمانی و ایجاد تعهد در کارکنان نشان داد
حمایت سازمانی با ایجاد تعهد درکارکنان ،در جهت توجه به رفاه سازمانی و کمک به سازمان
برای رسیدن به اهدافش عمل می نماید.این تعهدعاطفی نسبت به سازمان ازطریق افزایش اعتماد
واعتقاد به اتکابه سازمان درزمان نیاز شکل می گیرد .توجه تایید واحترام آمیخته درحمایت
سازمانی نیازهای اجتماعی و عاطفی کارکنان رابرآورده می سازد و در واقع منجر به آن می شود
تا کارکنان این حمایت ها را در شکل گیری هویت اجتماعی شان سهیم بدانند .به عالوه حمایت
سازمانی می تواند باورها وعقاید کارکنان را در زمینه پاداش وقدردانی سازمان ازعملکرد مثبت
تقویت نماید
)1965levinsoonدر تحقیقی تحت عنوان حمایت سازمانی و عملکرد سازمانی استدالل نمودکه
حمایت سازمانی برای کارکنان اساسا می تواند نقش بسیار موثری درعملکرد سازمانی ایجادنماید
وی مطرح نمودکه عوامل مساوات وعدالت حمایت از سوی نمایندگان سازمان وپاداش های
سازمانی وزمینه های مطلوب شغلی ،مهم ترین عوامل درک حمایت سازمانی می باشند.او
درتئوری خودمطرح کرد که کارکنان نس بت به خصوصیات و شخصیت سازمان هایی که درآن
استخدام می شوند ،به دنبال حمایت های الزم عاطفی ومالی می باشند.
 )2014( karavderدر پژوهشی به بررسی رابطه میان توانمندسازی روانشناختی ،حمایت سازمانی
ادراک شده ،رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی پرداخت .بر اساس نتایج این پژوهش،
توانمندسازی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده ازطریق اثرگذاری بر رفتار شهروندی
سازمانی کارکنان ،تأثیر معناداری بر عملکرد شغلی آنها دارد.
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 ) 2012 ( Chyangدر پژوهشی به بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده وتوانمندسازی
روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان پرداختند .نتایج نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده
و توانمندسازی روانشناختی به طور مستقیم و معناداری بررفتار شهروندی سازمانی کارکنان
تأثیرگذار است .بر اساس نتایج این پژوهش ،حمایت سازمانی ادراک شده مستقیماً بر عملکرد
شغلی کارکنان تأثیرگذار نیست ،بلکه حمایت سازمانی ادراک شده از طریق تأثیر بر رفتار
شهروندی سازمانی موجب افزایش عملکرد شغلی می شود .به بیان دیگر ،رفتار شهروندی
سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد شغلی عمل می
کند.
 )2014( askariدر پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی
کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران است به این نتایج دست یافتند که
حمایت سازمانی ادراک شده با متغیر عملکرد شغلی ( )r=0/87و مولفه های عملکرد شغلی
عمومی ( ،)r=0/67عملکرد شغلی فنی ( )r=0/85و عملکرد شغلی بین فردی ( )r=0/80در سطح
معناداری  P≤0/01رابطه مثبت و معناداری دارد .عالوه بر این ،حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر
قوی ،مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی ( )=r0/857و مولفه های عملکرد شغلی عمومی
( ،)=r0/684عملکرد شغلی فنی ( )=r0/87و عملکرد شغلی بین  )=r0/817( )2013(fardiدارد.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی و
مولفه های آن رابطه مثبت و قوی دارد و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند متغیر
تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی و مولفه های آن باشد.
 )2014( Naseriدر پژوهشی تحت عنوان رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مسوولیت
پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل شهرداری استان همدان به این نتایح دست
یافت که میزان حمایت سازمانی ،مسوولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان ،باالتر از
حد متوسط بود و بین میزان حمایت سازمانی و مسوولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی در
اداره کل شهرداری همدان ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،بر این اساس حمایت سازمانی،
توان پیش بینی مسوولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی را دارا می باشد.
 )2009( Shakeriدر پژوهشی به بررسی رابطه رضایت شغلى و حمایت سازمانى ادراک شده با
تعهد سازمانى در کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیالن پرداختند .نتایج این پژوهش
نشان داد که بین حمایت سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانى کارکنان ،رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .رضایت شغلى کارکنان ،تعهد سازمانى آنان را پیش بینى می کند .بین
کارکنان بومى و غیربومى به لحاظ حمایت و تعهد سازمانی و رضایت شغلى ،تفاوت ها معنادار
است .بدین صورت که کارکنان بومی ازحمایت سازمانی باالتری برخوردارند.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری اطالعات
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان آموزش و
پرورش شهر شیراز که تعداد آنها برابر با  150نفر می باشد

نمونه و روش نمونهگيری
برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان و کرجسی ( )1970استفاده شده و از جامعه
آماری مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای  108نفر از کارکنان انتخاب شدند.

روش جمع آوری داده ها
مهم ترین روش های گرد آوری اطالعات در این تحقیق بشرح زیر است:

ابزار جمع اوری اطالعات
)1پرسشنامه حمايت سازماني
پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران در سال  1986ساخته شد .این پرسشنامه بدون
مولفه بوده دارای دو فرم بلند و کوتاه ،به ترتیب شامل  36و  16گویه میباشد .و مجدداً از داخل
همان پرسشنامه  36سوالی یک پرسشنامه  8آیتمی نیز برای سنجش این متغیر معرفی کرده
است.

روايي و پايايي:
این ابزار در بیش از  73تحقیق علمی به صورتهای مختلف ،فرمهای کوتاه آن مورد استفاده
قرارگرفته و از میزان پایایی بسیار مطلوب و معتبری برخوردار بوده است .در تحقیق حاضر از فرم
 30گویهای ابزار فوق کمک گرفته شده که گویه های مورد نظر دارای بیشترین مقدار بار عاملی
پرسشنامه فرم  36ماده ای آیزنبرگرو همکاران ( )1986است .شاخص آماره آلفای کرونباخ برای
بررسی میزان پایایی پرسشنامه بررسی حمایت سازمانی ادراک شده با  100آزمودنی 0/89 ،بدست
آمده است .میزان پایایی ابزار تحقیق میان مدیران و معلمان به ترتیب  0/875و  0/867محاسبه
شده و این میزان در بین آزمودنیهای مرد و زن به ترتیب  0/90و  0/78گزارش شده است
(زکی.)1385 ،

روش نمره گذاری سواالت پرسشنامه:
در سواالتی که جلوی آنها در داخل پرانتز ( )Rمعرفی شده است آن سواالت نمره گذاری معکوس
دارند .با این حساب در نسخه  16آیتمی سواالت  13-12-9-6-5-3-2معکوس نمره گذاری
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میشوند .و در نسخه  8آیتمی سواالت  7-5-3-2معکوس نمره گذاری میشوند .و بقیه سواالت
در هر دو نسخه بصورت مسقیم یا به شکل جدول زیر خواهد بود.
گزینه انتخابی

کامال
مخالفم

مخالفم

تا حدودی
مخالفم

نه موافق و نه
مخالف

تا حدودی
موافقم

موافقم

کامال
موافقم

امتیاز

0

1

2

3

4

5

6

)2پرسشنامه مسئوليت پذيری کاليفرنيا
پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان  CSRبر اساس مدل کارول با هدف سنجش
مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران و کارکنان ،توسط کارول( )1991ساخته است .این پرسشنامه
تعداد  25مولفه و  4بعد اصلی به شرح زیر دارد-1:بعد قانونی - 2،بعد اخالقی  - 3 ،بعد
بشردوستانه و  -4بعد اقتصادی.
ابعاد

سواالت

بعد اقتصادی

6-1

بعد قانونی

13-7

بعد اخالقی

21-14

بعد بشردوستانه

25-22

مقیاس نمره گذاری پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارول بر مبنای مقیاس لیکرت  5گزینه ای
به شرح زیر نمره گذاری می شود .خیلی کم =  ،1کم= ،2تاحدودی= ،3زیاد= 4وخیلی زیاد= . 5
دامنه نمرات این پرسشنامه بین  25تا  125می باشد که نمرات باالتر نشاندهنده مسئولیت
پذیری باالی مدیران و کارکنان سازمان می باشد.

روايي و پايايي:
روایی این پرسشنامه طی پژوهش صمدی و همکاران( )1392با استفاده از روایی محتوایی توسط
صاحبن ظران تایید گردیده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ./92محاسبه و
گزارش شده است که بسیار مطلوب می باشد.
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)3پرسش نامه عملکرد شغلي

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط "ترنیک"( )1374طراحی شده است و توسط منصوری به
راهنمایی دکتر عسکریان ترجمه و به اجرا در امد است این پرسشنامه سه دارای سه بعد می
باشد که عبارتند از

 -1برنامه ريزی  :شامل گویه های 1-4-7-10-13-16-19-22-25
 -2تصميم گيری  :شامل گویه های 2-5-8-11-14-17-20-23-26
 -3روابط انساني  :شامل گویه های 3-6-9-12-15-18-21-24-27

روايي و پايايي پرسشنامه عملکرد شغلي
روایی صوری این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و برخی اساتید رشته مدیریت مورد
بررسی و تایید قرار گرفته است.برای برآورد پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات ضریب پایایی پرسشنامه . 0/943
محاسبه شده است  ،ضریب بدست آمده رضایت بخش بوده و نشان دهنده پایا بودن پرسشنامه
می باشد.

روش تجزيه و تحليل داده ها
ازشاخص های امار توصیفی میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی ،ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون مدل مفروض با استفاده از روش تحلیل مسیر با استفاده از روش
بارون و کنی استفاده خواهد شد.

تحليل داده ها
فرضيه اول – مسئوليت پذيری کارکنان با حمايت سازماني آن ها رابطه معنا
دار دارند.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  1قابل
مشاهده است.
جدول  1ماتریس همبستگی مسئولیت پذیری و حمایت سازمانی
حمایت سازمانی
مسئولیت پذیری

**0/596
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*:معنیداری در سطح 0/05
** :معنیداری در سطح 0/01

از خروجی جدول  1میتوان نتیجه گرفت که مسئولیت پذیری ( )r=0/596 ,p<0/01با حمایت
سازمانی رابطه مستقیم معنا دار دارد .با افزایش مسئولیت پذیری کارکنان ،حمایت سازمانی
آنها نیز افزایش می یابد.

فرضيه دو – مسئوليت پذيری کارکنان با عملکرد شغلي آنها رابطه معنا دار
دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  2قابل
مشاهده است.
جدول  2ماتریس همبستگی مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی
عملکرد شغلي
**0/539

مسئولیت پذیری
*:معنیداری در سطح 0/05
** :معنیداری در سطح 0/01

از خروجی جدول  2میتوان نتیجه گرفت که مسئولیت پذیری ( )r=0/539 ,p<0/01با عملکرد
شغلی رابطه مستقیم معنا دار دارد .با افزایش مسئولیت پذیری کارکنان ،عملکرد شغلی آنها
نیز افزایش می یابد.

فرضيه سه – حمايت سازماني کارکنان با عملکرد شغلي آنها رابطه معنا دار
دارند.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  3قابل
مشاهده است.
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جدول  3ماتریس همبستگی حمایت سازمانی و عملکرد شغلی
عملکرد شغلي
**0/516

حمایت سازمانی
*:معنیداری در سطح 0/05
** :معنیداری در سطح 0/01

از خروجی جدول  3میتوان نتیجه گرفت که حمایت سازمانی ( )r=0/516 ,p<0/01با عملکرد
شغلی رابطه مستقیم معنا دار دارد .با افزایش حمایت سازمانی کارکنان ،عملکرد شغلی آنها
نیز افزایش می یابد.

فرضيه چهار– مسئوليت پذيری کارکنان به طور معناداری قادر به پيش بيني
حمايت سازماني آنها مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون ساده استفاده شد و نتایج در جدول  4قابل مشاهده
است.
جدول -4نتایج تحلیل رگرسیون حمایت سازمانی بر حسب مسئولیت پذیری
متغیر
مالک

متغیر پیشبین

بتا

t

p

R

R2

F

df

p

حمایت
سازمانی

مسئولیت
پذیری

0/596

9/03

0/0001

0/596

0/35

81/6

 148و 1

0/0001

از نتایج آزمون تحلیلواریانس جدول  ]F(1,148)=81/6,p<0/01[ 4میتوان استنباط کرد که بین
متغیر پیش بین (مسئولیت پذیری ) و متغیر مالک(حمایت سازمانی) رابطه خطی معنیدار وجود
دارد و مسئولیت پذیری کارکنان قادر به پیشبینی حمایت سازمانی آنها میباشد .مجذور
ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0/35است ،این بدان معنی است که حدود سی و پنج درصد
واریانس حمایت سازمانی کارکنان توسط مسئولیت پذیری آنها قابل پیش بینی است.
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فرضیه اصلی– حمایت سازمانی می تواند بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی نقش میانجی را
ایفا کند.
به منظور آزمون نقش واسطهگری حمایت سازمانی بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی از
روش تحلیل مسیر به شیوه رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از روش بارون و کنی استفاده
شد .جدول  5نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای آزمون نقش واسطه گری
حمایت سازمانی در رابطه بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی را نشان میدهد.
جدول  5نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای آزمون نقش واسطهگری حمایت سازمانی

مرتبه

متغیرهای
پیشبین

بتا

t

p

R

R2

F

df

p

اول

مسئولیت پذیری

0/539

7/7

0/0001

0/539

0/29

60/5

148
و1

0/0001

دوم

مسئولیت پذیری

0/358

4/3

0/0001

0/591

0/35

39/4

147
و2

0/0001

حمایت سازمانی

0/302

3/6

0/0001

از نتایج آزمون تحلیلواریانس در مرحله اول جدول F(1,148)[=p<0/01]86/39,5میتوان
استنباط کردکه بین متغیر پیش بین (مسئولیت پذیری) و متغیر مالک (عملکرد شغلی) رابطه
خطی معنیدار وجود دارد و مسئولیت پذیری به صورت مستقیم و به طور معنیدار قادر به پیش
بینی عملکرد شغلی میباشند .مجذور ضریبهمبستگی چندگانه برابر با  0/29است  ،این بدان
معنی است که حدود بیست و نه درصد واریانس عملکرد شغلی توسط مسئولیت پذیری ذکر
شده قابل پیش بینی است.
از نتایج آزمون تحلیلواریانس در مرحله دوم جدول  F(2,147)[=p<0/01]39/4, 5میتوان
استنباط کردکه بین متغیرهای پیشبین (مسئولیت پذیری و حمایت سازمانی) و متغیر مالک
(عملکرد شغلی) رابطه خطی معنیدار وجود دارد و همچنین مسئولیت پذیری و حمایت سازمانی
به صورت مستقیم به طور معنیدار قادر به پیشبینی عملکرد شغلی میباشند .مجذور ضریب
همبستگی چندگانه برابر با  0/35است  ،این بدان معنی است که حدود سی و پنج درصد
واریانس عملکرد شغلی توسط مسئولیت پذیری ذکر شده و حمایت سازمانی قابل پیش بینی

۲۸۰

دو ماهنامه علمي – پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال يازدهم شماره ،46بهمن و اسفند  ،پياپي46

است .در این مرحله مقدار ضریب تعیین از  29درصد در مرحله اول به  35درصد در مرتبه دوم
می رسد به عبارتی با اضافه شدن متغیر حمایت سازمانی به مسئولیت پذیری به عنوان
متغیرهای پیش بین  6درصد به قابلیت پیش بینی متغیرهای پیش بین افزوده شده و این نشان
دهنده نقش واسطه گری معنی دار حمایت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مسئولیت پذیری و
عملکرد شغلی می باشد.
طبق جدول  -4الی  -5نمودار مسیر متغیرها به شرح زیر است:
0/596

مسئوليت پذيری

0/302

عملکرد شغلي

حمايت سازماني

شکل-1مدل مفروض واسطهگری کلی حمایت سازمانی در رابطه بین مسئولیت پذیری و عملکرد
شغلی
جدول  6میزان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای تحقیق
میزان تاثیر مستقیم مسئولیت پذیری بر حمایت سازمانی
اثر استاندارد

خطای معیار

t

p

0/596

0/118

9/03

0/000

میزان تاثیر مستقیم حمایت سازمانی بر عملکرد شغلی
اثر استاندارد

خطای معیار

t

p

0/302

0/150

3/64

0/000

میزان تاثیرغیر مستقیم مسئولیت پذیری بر عملکرد شغلی
اثر استاندارد

خطای معیار

t

p

0/358

0/141

4/32

0/0001
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بحث و نتيجه گيری
فرضيه اول – مسئوليت پذيری کارکنان با حمايت سازماني آنها رابطه معنا دار
دارند.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد از خروجی جدول  1میتوان
نتیجه گرفت که مسئولی ت پذیری با حمایت سازمانی رابطه مستقیم معنا دار دارد.این تحقیق
با تحقیقات لویس( ،)1965چیانگ( ،)2012عسکری( ، )1393نصیری ( )1393همخوانی دارد .
در تبیین این فرضیه می توان بیان داشت که تربیت افراد مسئول و متعهد یکی از مهم ترین و
بنیادی ترین هدف هر نظام تربیتی است  .زیرا تربیت نیروهای مسئولیت پذیر و مقید به ارزش
های درونی شده و با وجدان یکی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت هر کشور است و تربیت
شخصیت هاس باثباتی که کمتر تحت تأثیر موقعیت ها و شرایط قرار می گیرند و با توجه به
ارزش ها و معیار های خود عمل کنند از اولویت های هر نظام آموزشی است .باپذیرش مسئولیت
و مبارزه با مشکالت و درگیر شدن با مسائل است که انسان رشد می کند و استعداد های نهفته
اش شکوفا می شود و از این طریق است که احساس اعتماد به نفس در انسان متجلی می شود نه
با کناره گیری و فرار از انسان موجودی است آزاد و در جهت انتخاب نحوه ی زندگی قادر به
تصمیم گرفتن می باشد  .بشر قادر است از طریق مسئولیت پذیری از حصار موفقیت های
گذشته و حال پا فراتر نهد و به خود شکوفایی و تحقق استعداد های درونی خویش بپردازد در
این تحقیق بین مسولیت پذیری و حمایت سازمانی ارتباط وجود دارد؛ هرچه کارکنان ادراک
حمایت سازمانی بیشتر داشته باشند برعملکرد شان تاثیر می گذارد و موجب افزایش کارایی آنها
می شود؛ عالوه برآن تمایل به ماندن آنها افزوده می شود .احساس حمایت سازمانی موجب
کاهش فشارهای شغلی شده وتمایل به ترک خدمت کاسته می گرددوقتی کارکنان احساس
کنند که برشرایط کار و شغل خودکنترل الزم وکافی رادارند یعنی وقتی کارکنان اختیار وآزادی
این امر را دارند که برای کارهاوامور شغلی خودبرنامه ریزی کنند ،رویه های انجام کارها و امور
شغلی شان راخودشان انتخاب کنند و درصورت لزوم تنوع در امور و کارها رابه وجودآورندسطح
اعتماد سازمان به کارکنان درآنها باالتر می رود .این اعتماد فزاینده سازمان به کارکنان در یک
فرایند زنجیره ای روبه جلو باعث تقویت حمایت سازمانی نزد کارکنان می شود .پژوهش های
زیادی نشان داده است کارکنانی که براین باورندکه سازمان به آنها ارج می نهند وبه سالمتی و
بهزیستی روانی آنها توجه دارد سطح عملکرد مطلوبتر وانضباط بیشتری در کارهادارند .این
کارکنان به نوبه خود در نیل به اهداف سازمان کوشا بوده وتالش بیشتری انجام می دهند.
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فرضيه دو – مسئوليت پذيری کارکنان با عملکرد شغلي آنها رابطه معنا دار
دارد.
برای آز مون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد از خروجی جدول  2میتوان
نتیجه گرفت که مسئولیت پذیری با عملکرد شغلی رابطه مستقیم معنا دار دارد .این تحقیق با
تحقیقات لویس( ،)1965چیانگ( ،)2012عسکری( ، )1393نصیری ( )1393همخوانی دارد .
افراد مسئولیت پذیر افرادی باوجدان اخالقی می باشند که به طور خود جوش خود انگیخته
و خود کنترل تمام تالش خود را به عمل می آورند تا از حداکثر توانایی خود برای انجام مطلوب
کار ها و وظایف محوله استفاده نمایند  .در فرهنگ جامعه ی ما به مسئولیت و پذیرش آن در
سرنوشت خود و دیگران بسیار تأکید شده است و در مقابل گریز از ایفای مسئولیت و در خود فرو
رفتن و تنهایی و تنفر و فرار از اجتماع منع شده است
فردی که از احساس مسئولیت پذیری برخوردار است به موفقیت های روز افزون و پاداش های
ناشی از آن دست خواهد یافت  .در عوض فردی که غیر مسئوالنه عمل می کند با تنبیه و انتقاد
مواجه می شود و در نتیجه عزت نفس او کاهش می یابد  .چنین فردی نه تنها نسبت به واکنش
خویش و نحوه واکنش دیگران نامطمئن می شود بلکه نسبت به زندگی نیز نگرش منفی پیدا می
کند مسئولیت پذیری در افراد موجب شناخت فرد از توانمندی های خود ،حیطه وظایف
مربوطه می شود .افراد مسئول در کارهای خویش دچار سر درگمی نمی شودو به راحتی میتواند
مشکالت خود را حل کند و برای پیشرفت و کسب موفقیت تالش کند.،جامعه نیازمند انسان های
مسئول و وظیفه شناش است پیامدهای رفتار غیر مسئوالنه هم متوجه فردو هم متوجه جامعه
است .رشد و تقویت حس مسئولیت پذیری به عنوان یکی از اهداف تعلیم و تربیت از دیرباز مورد
توجه برنامه ریزان ،معلمان ،مربیان،والدین بوده است .برخورداری از حس مسئولیت پذیری به
مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی ،در همدلی انسان ها به ویژه افرادی که از مهارت های
اجتماعی کمتری برخوردارند و از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادها،توانایی ها و
خالقیت ها به شمار می آید و عاملی مهم در پیشرفت تحصیلی،جامعه پذیری،سازگاری اجتماعی
با گروه ه مساالن و ....محسوب می گردد.عکس این قضیه نیز صادق است یعنی رفتار غیر
مسئوالنه ،خودسرانه و عدم شناخت واقعی فرداز خود و عدم اعتماد به نفس در افراد  ،باعث
شکست  ،ایجاد عقده حقارت ،خود کم بینی ،بحران هویت و عدم احساس مسئولیت در انجام
کارها و ایجاد افکار و توقعات منفی و.....می گردد و عاملی موثر در گسترش مفاسد اجتماعی
محسوب میشود اهمیت مسئولیت پذیری نیز کامال روشن است زیرا مسئولیت پذیری از مهترین
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جنبه های رشد افراد است و آنها در سایه پذیرش مسئولیت پذیری و سایر مهارتهای اجتماعی
قادر به ارتباط با دیگران و سازگاری با اطرافیان و اجتماع خود می شوند

فرضيه سه – حمايت سازماني کارکنان با عملکرد شغلي آنها رابطه معنا دار
دارند.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد از خروجی جدول  3میتوان
نتیجه گرفت که حمایت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه مستقیم معنا دار دارد .این تحقیق با
تحقیقات لویس( ،)1965چیانگ( ،)2012عسکری( ، )1393نصیری ( )1393همخوانی دارد .
در تبیین این نتیجه بایدگفت که منظور از حمایت سازمانی ،احساس و باورهای تعمیم یافته افراد
در این راستا است که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضایش ،ارزش قایل می
شود و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آنها می باشد؛ متکی بر این احساس ،افراد در سازمان
ها به عنوان عضو فعال سازمان ،به ایفای نقش می پردازند و احساس خشنودی و رضایت مندی
خواهند کرد و موجبات افزایش بهره وری ،عملکرد ،کمک به همکاران ،پیشرفت سازمان ،تعهد
سازمانی ،کارایی و اثربخشی را فراهم می کنند
در عصری که سازمانها و محیطهای کاری هر روز با چالشها و فشارهای زیادی روبرو
هستندوکارکنان این سازمانها بارکاری فراوانی را تحمل و با مشکالت ،دست و پنجه نرم می
کنند ،حمایت سازمانی شاید مرهم مناسبی برای این چالشها و فشارها باشد  .مبانی نظری
حمایت سازمانی ،نظریه تبادل اجتماعی است .طبق این نظریه ،در روابط اجتماعی وقتی کسی در
حق دیگری لطفی می کند او خود را موظف احساس می کند که لطف او را جبران کند .هر چه
این لطف و کمک بزرگتر باشد ،فرد بیشتر تمایل دارد آن را جبران کند .محققان معتقدند بین
کارکنان و کارفرمایان نیز چنین تبادل اجتماعی ای در جریان است زیرا سازمان منبعی است که
نیاز های کارکنان را برآورده می کند .و بنابراین رابطه بده بستان در مورد روابط بین کارکنان و
کارفرما صادق است .نظریه حمایت سازمانی بیان می کند که کارکنان دیدگاهی کلی از میزان
حمایت سازمان نسبت به خود شکل می دهند و در ازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق
آن ها توجه می کنند .به عبارت دیگر وقتی سازمان به رفاه کارکنان توجه کند ،کارکنان این
توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتر جبران می کنند.
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فرضيه چهار– مسئوليت پذيری کارکنان به طور معناداری قادر به پيش بيني
حمايت سازماني آنها مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون ساده استفاده شد است.از نتایج آزمون
تحلیلواریانس جدول  4میتوان استنباط کرد که بین متغیر پیشبین (مسئولیت پذیری ) و
متغیر مالک(حمایت سازمانی) رابطه خطی معنی دار وجود دارد و مسئولیت پذیری کارکنان قادر
به پیشبینی حمایت سازمانی آنها میباشد.

اين تحقيق با تحقيقات لويس( ،)1965چيانگ( ،)2012عسکری( ، )1393نصيری
( )1393همخواني دارد .
باپذیرش مسئولیت و مبارزه با مشکالت و درگیر شدن با مسائل است که انسان رشد می کند و
استعداد های نهفته اش شکوفا می شود و از این طریق است که احساس اعتماد به نفس در
ا نسان متجلی می شود نه با کناره گیری و فرار از مسئولیت..مسئولیت پذیری به عنوان امری
اکتسابی جزء جدایی ناپذیر جامعه مدنی است  .فردی که از احساس مسئولیت پذیری برخوردار
است به موفقیت های روز افزون و پاداش های ناشی از آن دست خواهد یافت  .در عوض فردی
که غیر مسئوال نه عمل می کند با تنبیه و انتقاد مواجه می شود و در نتیجه عزت نفس او کاهش
می یابد  .چنین فردی نه تنها نسبت به واکنش خویش و نحوه واکنش دیگران نامطمئن می شود
بلکه نسبت به زندگی نیز نگرش منفی پیدا می کند افراد مسئولیت پذیر افرادی باوجدان اخالقی
می باشند که به طور خود جوش خود انگیخته و خود کنترل تمام تالش خود را به عمل می
آورند تا از حداکثر توانایی خود برای انجام مطلوب کار ها و وظایف محوله استفاده نمایند  .در
فرهنگ جامعه ی ما به مسئولیت و پذیرش آن در سرنوشت خود و دیگران بسیار تأکید شده
است و در مقابل گریز از ایف ای مسئولیت و در خود فرو رفتن و تنهایی و تنفر و فرار از اجتماع
منع شده است

فرضيه اصلي– حمايت سازماني مي تواند بين مسئوليت پذيری و عملکرد شغلي
نقش ميانجي را ايفا کند.
به منظور آزمون نقش واسطهگری حمایت سازمانی بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی از
روش ت حلیل مسیر به شیوه رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از روش بارون و کنی استفاده
شد .از نتایج آزمون تحلیلواریانس در مرحله اول جدول5میتوان استنباط کردکه بین متغیر
پیشبین (مسئولیت پذیری) و متغیر مالک (عملکرد شغلی) رابطه خطی معنیدار وجود دارد و
مسئولیت پذیری به صورت مستقیم و به طور معنیدار قادر به پیشبینی عملکرد شغلی
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میباشند .از نتایج آزمون تحلیلواریانس در مرحله دوم جدول  5میتوان استنباط کردکه بین
متغیرهای پیشبین (مسئولیت پذیری و حمایت سازمانی) و متغیر مالک (عملکرد شغلی) رابطه
خطی معنیدار وجود دارد و همچنین مسئولیت پذیری و حمایت سازمانی به صورت مستقیم به
طور معنیدار قادر به پیشبینی عملکرد شغلی میباشند .مجذور ضریبهمبستگی چندگانه برابر
با  0/35است  ،این بدان معنی است که حدود سی و پنج درصد واریانس عملکرد شغلی توسط
مسئولیت پذیری ذکر شده و حمایت سازمانی قابل پیش بینی است .در این مرحله مقدار ضریب
تعیین از  29درصد در مرحله اول به  35درصد در مرتبه دوم می رسد به عبارتی با اضافه شدن
متغیر حمایت سازمانی به مسئولیت پذیری به عنوان متغیرهای پیش بین  6درصد به قابلیت
پیش بینی متغیرهای پیش بین افزوده شده و این نشان دهنده نقش واسطه گری معنی دار
حمایت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی می باشد.
این تحقیق با تحقیقات لویس( ،)1965چیانگ( ،)2012عسکری( ، )1393نصیری ()1393
همخوانی دارد .
این یافته نشان میدهد که توجه به حمایت سازمانی توسط سازمان برای افزایش عملکرد شغلی
دبیران ،ضروری است .رابطه حمایت سازمانی با عملکرد شغلی بر اساس نظریه تبادل اجتماعی
توجیه میشود .بدین ترتیب برداشت کارکنان از برخی فعالیتهای سازمان مانند افزایش حقوق و
دستمزد ،ارتقا ،آموزش و غیره این است که سازمان به آنها و رفاهشان توجه و از آنها حمایت
میکند .در پاسخ به این احساس ادراک شده،اعتماد کارکنان و کیفیت رابطۀ آنها با سازمان بهبود
مییابد؛ به عبارت دیگر کارکنان برای آنکه از سازمان قدرانی کنند نگرشی مثبت به سازمان شکل
میدهند و تعهد سازمانی خود را نسبت به سازمان افزایش میدهند که در نتیجه عملکرد شغلی
کارکنان درسازمان باال میرود .رضایت شغلی باال باعث میشود کارکنان تمایل داشته باشند در
سازمان بمانند زیرا به سازمان تعلق خاطر دارند و با آن احراز هویت میکنند .این یافته تأییدی
است بر یافته -های سایر پژوهشگران که معتقدند سازمانهایی که در پی بهبود و تقویت پیوند
بین کارکنان و سازمان هستند باید بر راهکارهایی برای افزایش حمایت از آنها تمرکز کنند.
پژوهشگران معتقدند سازمانهایی که میخواهند کارکنانشان از نظر عاطفی و ذهنی به آنها متعهد
باشند ،باید حمایت سازمانی و تعهد خود را به آنها از طریق فراهم آوردن محیطی حمایت کننده
اثبات کنند .سازمان برای نشان دادن حمایت خود به کارکنان میتواند شرایط شغلی مناسبی
برای آنها فراهم کند با آنها رفتاری عادالنه داشته باشند ،پاداشهای سازمانی را عادالنه توزیع کند،
فرصت پیشرفت شغلی و ارتقاء را برای کارکنان فراهم کند ،به آنها اختیار کاری بدهد و رضایت
شغلیشان را تضمین کنندحمایت سازمانی بیان می کند که کارکنان ،دیدگاهی کلی از میزان
حمایت سازمان نسبت به خود شکل می دهند و در ازای این حمایت ،به اهداف سازمان و تحقق
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آنها توجه می کنند.به عبارت دیگر ،وقتی سازمان به رفاه کارکنان توجه کند،کارکنان این توجه
را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتر جبران می کنند

پيشنهادهای کاربردی:
 پیشنهاد می شود تا مدیران براى افزایش میزان حمایت سازمانی و جلب رضایت کارکنان به
محیط کار و شغل ،شفافیت بیشتری در امور کارکنان داشته باشند و ادراکات کارکنان در مورد
صداقت ،قابل اعتماد بودن ،یکپارچگی رفتاری؛ به عبارت دیگر ،همسانی رفتار و گفتار مدیران و
نشان دادن دغدغه های خاطر نسبت به کارکنان را تعدیل نمایند تا تمایل به ماندن درسازمان،
افزایش و تمایل به ترک سازمان و یافتن جایگزین شغلی ،کاهش یابد و موجب اثربخشی بیشتر
شود
 آموزش کارکنان برای حس مسئولیت پذیری ،به منظور افزایش عملکرد شغلی
 پیشنهاد می شود واحدهای مربوطه و مدیران نسبت به شناخت مسائل و مشکالت نیروی
انسانی خود توجه الزم را داشته باشند تا به واسطه ای کار ،بتوانند احساس تعلق کارکنان را به
سازمان بیشتربرانگیزانند .کارکنانی که احساس میکنند بطور وسیعی از طرف سازمان مورد
حمایت قرار میگیرند ،برای پاسخ دادن به این حمایت سازمانی ،در خود احساس تکلیف خواهند
کرد.
 پیشنهاد می شود که مدیران سازمان ،اقداماتی را برای حمایت از کارکنان خود انجام دهند
تا از این طریق ،احساس وظیفه و تعلق بیشتری را در میان کارکنان برانگیزند.
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 −دعایی،حبیب اله،مرتضوی،سعید ونوری،علی.)1389(.مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بررفتار
شهروندی،موردمطالعه هتل پنج ستاره ی پارس.پژوهش نامه مدیریت اجرایی علمی.پژوهشی.سال
دهم،شماره ی ( 1پیاپی .)35
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۲۸۹

 −رابینز  ،استیفن ،پی. )1381( .مدیریت رفتار سازما نی :مفاهیم ،نظریه ها و کاربرها  ،ترجمه .اعرابی
و پارساییان ،تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،تهران .

 −رابینز ،ا .) 1386( .رفتار سازمانی .ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی .جلد دوم؛ چاپ یازدهم.
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 −رضایی ،پروین( . )1378رابطه خشنودی و انگیزش پیشرفت با سالمت روانی و مسئولیت پذیری
مربیان تربیتی زن آموزشگاه های اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 −رضائیان ،علی .( 1385 ).مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ چهارم انتشارات سمت – تهران
 −رضائیان ،علی .)1387( .مبانی سازمان و مدیریت ،انتشارات سمت.

 −زنگولی،اسداله.)1383(.بررسی روش های پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان .مجله پیوند،
شماره .122
 −ساعتچی  ،محمود  .) 1386(.روانشناسی بهره وری (ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی
صنعتی – سازمانی)  ،مؤسسه نشر ویرایش .
 −ساعتچی ،محمود .)1386( .روانشناسی بهره وری .چاپ دوم .تهران :انتشارات ترمه.

 −سیف ،علی اکبر .)1370(.روانشناسی پرورشی ،انتشارات آگاه ،چاپ پنجم.
 −شاکری نیا ،ایرج؛ نبوی ،سیدصادق  ( 1389 ).رابطه رضایت شغلى و حمایت سازمانى ادراک شده با
 −شمشیری نیات .)1388( .مقایسه سالمت روان ،عزت نفس و مسئولیتپذیری دانشآموزان دختر
مقطع راهنمایی خانواده های طالق و عادی شهرستان فیروزآباد.پایان نامه کارشناسی ارشد
مشاوره،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
 −شمشیری،ترالن.)1388(.مقایسه عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
خانواده های طالق و عادی شهرستان فیروز آباد.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت.
 −عسگری ،بهمن ؛ سلطانی زرندی،حسین پور؛ آقایی  ،نجف؛ فتاحی ،جمال .)1393(.بررسی ارتباط
حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی
ایران .نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی.دوره  ،1شماره 2

 −فرنچ ،و .وبل ،س .) 1385 (.مدیریت تحول در سازمان ،ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد .چاپ
دوازدهم ،تهران :انتشارات صفار(.سال انتشار اثر به زبان اصلی.)1998 ،

 −قرائتی پور ،رضا ( ،)1382ارزیابی شایستگیهای مدیران شرکت ساپکو به روش بازخورد  360درجه،
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران
 −اللهیاری،محبوبه.)1388(.رابطه حمایتهای سازمانی ادراک شده بارفتار شهروندی سازمانی
درکارشناسان آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشگاه
شمال.
 −محمدزاده ،ع ،مهر وژان ،آ.( 1375 ) .رفتار سازمانی ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی ،چاپ اول
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 −مشبکی ،اصغر؛ خلیلی شجاعی ،وهاب  .)1389(.بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی
سازمان ها ،جامعه شناسی کاربردی ،سال بیست و یکم ،شماره پیاپی ( ،)4شماره چهارم ،ص . 37-56
مورهد  /گریفین)  ، ( 1374رفتار سازمانی ،ترجمه مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده ،تهران :چاپ
صهبا ،چاپ اول
 −مینا  ،اکبری ؛ کارنما ،اسداهلل ؛ مالحسینی ،علی .)1393(.بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و
عملکرد سازمانی سازمان های دولتی استان کرمان .فصلنامه توسعه سازمانی پلیس  ،سال دهم ،شماره2
 −نشریه چشم انداز مدیریت دولتی  :پاییز  , 1389دوره  , 1شماره  ; 3از صفحه  63تا صفحه . 77

 −نصیری ،فخرالسادات .)1393(.رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با مسوولیت
پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری .مجله اقتصاد و مدیریت شهری  ،دوره  ، 2شماره
 ، 8از صفحه  97تا صفحه 108
 −نوروزی سیدحسینی ،رسول (  .) 1391اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی .فصلنامه مدیریت ورزشی ،شماره  ، 15صص103

 −همتی نژاد طولی ،مهرعلی؛ حمیدی ،مهرزاد؛ اللهیاری ،محبوبه (  .) 1391رابطۀ حمایت سازمانی
ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران .فصلنامه
مدیریت ورزشی ،شماره  ، 13صص 43
 −یاری ،حمیدرضا  .) 1385(.مطالعه ای پیرامون وضعیت و الزامات توانمندسازی نیروی انسانی در
استانداری همدان ،پایان نامه ،دانشگاه آزاد واحد بروجرد.
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