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 چکیده 
است. به همین منظور از جامعه همبستگی  -ظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفیپژوهش حاضر لحا

مدیر مرد( با روش تصادفی طبقه ای و با استفاده  13مدیر زن و  13نفر ) 29مدیران مدارس شهرستان سنقر 

ها در این  به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان

( و مقیاس رضایت شغلی اسمیت، 3291پژوهش، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران)

( بود. روایی محتوایی و صوری آن با نظر اساتید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ و 3212کندال و هیولین)

انگر آنست که: ادراک مدیران مدارس از حمایت همبستگی بین سوالی تایید گردید. یافته های این تحقیق بی

سازمانی در حد متوسط و وضعیت رضایت شغلی آنان باالتر از میانگین مقیاس است. بین ادراک از حمایت 

سازمانی مدیران و میزان رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ادراک از حمایت سازمانی 

همچنین یافته ها بیانگر آنست که، رابطه معناداری . پیش بینی کننده ای داردنقش در رابطه با رضایت شغلی 

بین ادراک از حمایت سازمانی مدیران و میزان رضایت شغلی آنان بر حسب متغیرهای دموگرافیک جنس، 

 سن، سطح تحصیالت و سابقه شغلی وجود ندارد. 
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 مقدمه

 مزیرت  کسرب  منبرع  نیترر مهرم  عنروان بره  انسرانی  منرابع  اهمیرت  بره  هرا سرازمان  امرروزه     

 سرر  برر  انسرانی  نیرروی  نگهرداری  و جربب  بررای  امرروزی  یهرا سرازمان انرد.  بررده  پری  رقابتی

 مجلره  امرر  ایرن  . شراهد کننرد یمر  رقابرت  کارکنران  بره  توجره  میرزان  و رفراهی  یهابرنامه ارائه

 آن در کره  کنرد یمر  منتشرر  را جدیردی  یبنرد رتبره  اخیرر  سرال  چنرد  در کره  اسرت  ورچونف

 معرفری  اسرت،  ترر مطلروب  انسرانی  نیرروی  بررای  هرا آن در کرردن  کرار  که برتری شرکت 311

  .(Riggle,Edmondson&Hansen, 2009) شوندیم

 منابع مدیریت و سازمانی رفتار حوزه در که است موضوعاتی از 3شدهادراک حمایت سازمانی   

 است باوری کنندیم احساس سازمان سوی از کارکنان که است. حمایتی شدهمطرح انسانی

 اهمیت هاآن رفاه به و کندیم قدردانی شانیهایهمکار از حد چه تا سازمان کهنیا بر مبتنی

 موجبات تواندیم یجوسازمان نیچنهم و مدیران کنندهتیحما رفتارهای گریدعبارتبه. دهدیم

 عمومی باورهای و احساس آن، از منظور که شود شدهادراک سازمانی حمایت آوردن فراهم

 ارزش اعضایش حمایت و مساعدت و همکاری به نسبت سازمان که راستاست این در نیروها

 تعهد ،شدهادراک سازمانی حمایت . ریشههاستآن آینده و خوشبختی دلواپس و نگران و قائل،

 مادی و اجتماعی اجرت با سازمان به تعهد و کوشش ،یبستگدل آن پایه بر که تاس یامبادله

 در .(Allen MW., Armstrang DJ., Reid MF., Riemenschneider, 2008)شودیم همراه

 دولتی یهاسازمان شدن خصوصی و اساسی قانون وچهارچهلاصل  یسازادهیپ روند ایران

 و جبب برای کرد. رقابت خواهد بدل رقابتی منبعی به را نیانسا نیروی جیتدربه که است تحولی

 حمایت یمطالعه اهمیت وچهارچهلاصل  یسازادهیپ دوره در انسانی نیروی نگهداری ژهیوبه

 ,Taleghani, Divandari, Shirmohammadi)دهدمی افزایش کارکنان بین در را  سازمانی

 به بسیار اخیر یهادهه در که است مسائلی از کارکنان، 9شغلی از سویی دیگر، رضایت (.2009

 است. شدهپرداخته آن

 در سازمان کارکنان تا ساخت فراهم را شرایطی باید سازمان، هر اهداف به نیل راستای در     

 و کارایی تا بپردازند، محوله وظایف انجام به کامل رضایت و خشنودی با و جباب یهاطیمح

 قبیل از متعددی عوامل محققان امروزه .باشند داشته مهم امر این اجرای در را الزم یاثربخش

 ساختار شغلی، امنیت همکاران، با روابط سرپرستی، و رهبری ارتقاء، کار، ماهیت دستمزد،

                                                           
1. Perceived organizational support   

2. Job Satisfaction  
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 تأمین در را عدالت و شخصی یهایژگیو شخصیتی، عوامل کار، فیزیکی شرایط سازمانی،

 پیامدهای از (.2007Zadeh;Ishaghi,  ;GhorbaniNikokar)انددانسته مهم افراد شغلی رضایت

 ترک و بیماری پرخاشگری، غیبت، ،یکارکم همچون مواردی به توانیم نیز شغلی نارضایتی

 اقداماتی به کاری، شرایط از خود نارضایتی ابراز برای طورمعمولبه کرد. کارکنان اشاره شغل

 parto, 2006;quoted from)زد اهندخو دست منفی اقدامات و سازمان، اعتراض ترک همچون

sahrayie;erfani;shabani;monsef;hoddein nejad, 2014.) از شغلی رضایتمندی عدم 

 تعارضات افزایش کارکنان، در استرس ایجاد و روانی جسمی، سالمت در اختالل طریق

 از منفی پیامدهای کارکنان ییجاجابه و غیبت افزایش و کار از ناشی حوادث و یسازماندرون

؛ kebryaie&motaghedi,2009 ،2011)بردارد در برای سازمان اثربخشی و کارآیی قبیل کاهش

Cuixiaو روانى سالمت و شغلى رضایت که بین داد پژوهش نشان 500 از بیش (. مطالعه 

 ،یشناختروان مشکالت با معنادار یاگونهبه موضوع این و دارد وجود رابطه جسمانى کارکنان

 McQueen,2007;Quoted by)است. داشته رابطه اضطراب و ، افسردگىنفساعتمادبه خستگى،

shakerinia &nabavi,2010) 

 عمومی انگیزه خاص، طوربه سازمان، اعضای درباره سازمان کارگزاران رفتار و واکنش ارزیابی    

 میران  تعامرل  از هرم م و توجهقابل نمودی واکنش این و کندیم فراهم افراد رفتار برای بنیادینی

 هرا سرازمان  در افراد (،شدهادراک حمایت سازمانی) احساس این بر . متکیهاستسازمان و افراد

 خواهند رضایتمندی و خشنودی احساس و پردازندیم نقش ایفای به سازمان فعال عضو عنوانبه

 کسرب  با تا باشند مناسبی یهافرصت پی در کوشندیم احساس این دنبال به دیگر کرد. برخی

کننرد.   ایفرا  یخروب بره  سرازمان  در را خرود  یانقشره  بتواننرد  خود موردعالقه و الزم یهاآموزش

 رادارند احساس این ،کنندیم تجربه را شدهادراک سازمانی حمایت از زیادی میزان که کارکنانی

 هرا آن عمرل  تا کنند نقش ایفای سازمان در مناسبی یهانگرش و رفتارها به توجه با دیبایم که

 حمایتکنند.  جبران را سازمان حمایت لهیوسنیبد و باشد متبوعشان سازمان منافع راستای در

 بره  سازمان شدن قائل ارزش و حمایت به نسبت فرد باور و احساس همان یا شدهادراکسازمانی 

 بره  توجره  برا  که است وضعیتی سازمان عملکرد و اهداف در جهت وی یهایهمکار و هاتیفعال

ممکن است بر  (Godfry, 2010;Colakoglu, 2010;Leonidas, 2009)بسیاری رفتارها بر ریتأث

 اسرت  ییهرا سازمان ازجمله ،وپرورشآموزشباشد.  رگباریتأثشغلی مدیران  یمندتیرضامیزان 

 مسراعد  صورت که در است، تشکیل داده متعهد و پرتالش افرادی اغلب را آن انسانی نیروی که

 خواهنرد  کرار  به سازمان آن خدمت در را خود مهارت و استعداد انگیزشی، و کاری شرایط بودن

آموزشری   (. مردیران sahrayie, 2014آورد) درخواهنرد  حرکرت  به بهتر را آن یهاچرخ و گرفت



4 بررسی نقش پیش بینی کنندگی ادارک از حمایت سازمانی در رابطه با رضایت شغلی مدیران مدارس 
  

 امرر  هردایت  اداره و در را اصلی نقش  آموزشی کارکرد تأثیرگبار بر یهاگروه نیترمهم عنوانبه

 .نددارعهده بر آموزش

بر رفتار کارکنان  رگباریتأثیکی از عوامل  3در حوزه روابط انسانی در نظام آموزشی ادراک     

اهمیت دارد. زیرا   هاآنفهم رفتار  ازلحاظ. شناخت جهان ادراکی میران باشدیممدیران  ازجمله

ر سرکار ادراکاتی که از سازمان و اهداف آن و نقش و وظایف خود و دیگران دارد، د یبرم بنا

یکی از جوانب  9و تعامل با دیگران خواهد پرداخت. گریفیث فهیوظانجامحاضر خواهد شد و به 

مهم روابط انسانی، در ارتباط با وظایف مدیران آموزشی و محتوای آن را ادراک در نظر گرفته 

کار و  است یعنی: تلقی و برداشت معلم یا مدیر از نقش خود و دیگران و روابط متقابل در محیط

 سازمانی حمایت(. alagheband, 2002مسائل و مشکالت ناشی از تضاد میان ادراکات )

 به و دهدیم افزایش را کارکنان انتظارات و دارد تأثیر کارکنان، کردن برانگیخته در شدهادراک

 ختپردا کار انجام برای بیشتری را پاداش سازمانی، اهداف به توجه با باید سازمان منظور، همین

 فعالیت واسطهبه و سازمانی اهداف به توجه با کارکنان تا شودیم باعث امر این ،جهیدرنت کند؛

 دارد امکان مدیریت، حمایت از ادراک (.Erdogan, 2007)دهند افزایش را خود عملکرد بیشتر،

 بردن باال به کمک عاطفی، حمایت و تعلق مانند اجتماعی، -عاطفی تأمین نیازهای طریق از

 سازمانی و فردی سطح در سازمان سوی از شدهادراک (. حمایتfu, 2009کند) عاطفی فاداریو

 به منجر فردی سطح در سازمان سوی از شدهادراک دارد. حمایت همراه به مطلوبی پیامدهای

 سازمانی سطح . درشودیم کارکنان مثبت در احساس و نگرش ایجاد و شغلی رضایت افزایش

 کارکنان عملکرد و بهبود عاطفی تعهد افزایش باعث سازمان سوی از دهشادراک حمایت نیز

 (.samani, 2012)دهدیم کاهش را هاآن خدمت رفتار ترک دیگر سوی از و شودیم

 تنهررا کارکنرران شررغلی رضررایت سررازمانی، رفتررار پررردازانهیررنظر دیرردگاه اسرراس بررر    

 نیسررت، بیرونرری عوامررل دیگررر و همکرراران مزایررا، حقررو ، عررواملی همچررون از متررأثر

 سررایر عوامررل و کارکنرران شخصرریتی یهررایژگرریو و روحیررات ماننررد عررواملی بلکرره

ایررن عوامررل  ازجملررهدارنررد.  شررغلی انگیررزش بررا نزدیکرری رابطرره قبیررل، ایررن از درونرری

میرررزان  توانررد یمررر رسررد یمرر کررره برره نظرررر   باشررد یمرر  شررردهادراکحمایررت سررازمانی   

 حمایررت مفهرروم طرررح از دهررد. هرچنرردقرررار  ریتررأثرضررایت شررغلی مرردیران را تحررت  

 و اهمیرت  دلیرل  بره  و گربرد یمر  سرال  20 از بریش  تحقیقراتى،  پیشرینه  در سرازمانى 

 و سررازمانى و صررنعتى یشناسررروان کررار، برره مربرروط مباحررث در آن تأثیرگرربار 

                                                           
1. Perception 

2. Griffiths  
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اسررت  برروده مطالعرره و رشیموردپررب وسرریع سررطح در سررازمانى رفتارهررا  مرردیریت

 31 خرررود لیرررفررررا تحل در(Rhoades & Eisenberger, 2002) مثرررال بررررا 

 قراردادنررررد یموردبررسرررر را سررررازمانى حمایررررت ٔ  نررررهیدرزم تحقیررررق

 بررسرررى بررررا  ،لیرررفررررا تحل یرررک در((Riggle,Edmonson&Hansen,2009و

 سررال 20 نتیجرره شررغلى و پیامرردها  شرردهادراک سررازمانى حمایررت بررین رابطرره

 از کمتررر رانایرر قراردادنررد. در یموردبررسرر را تحقیررق  167 علمررى، تحقیررق

 نظررر اسررت. برره قرارگرفترره پژوهشررگران موردتوجرره دیگررر سررازمانى یهررامؤلفرره

 شرردهادراک سررازمانی حمایررت متغیرهررای خصرروص در بررسرری و مطالعرره رسرردیمرر

 جامعرره در موجررود شرررایط و سرراختن وضررعیت ترررروشررن ضررمن شررغلی، رضررایت و

 شررغلی ضررایتر میررزان بررا ارتبرراط در یباارزشرر اطالعررات توانرردیمرر ،یموردبررسرر

 انیمتصررد و مسررئولین در جدیررد بیررنش یررک ایجرراد تحررت بررسرری، جامعرره افررراد

 درگیررر و پیوسررتگی عرراطفی  بررردن برراال برررای راهکارهررایی و وپرررورشآمرروزش

 دهد. قرار ما اختیار در سازمان اهداف با هاآن بیشتر کردن

 

  یشناسروش

کنترل  ازنظر. گرددیمحسوب این پژوهش با توجه به هدف از تحقیقات کاربردی م       

 صورتبه ،هاداده گردآوری شیوه و انجام روش اساس بر ومتغیرها جزء تحقیقات توصیفی است 

 روابط ازلحاظ و کار انجام روش و ماهیت اساس بر. است مقطعی زمانی ازنظر و بوده پیمایشی

اری این تحقیق را جامعه آم. است همبستگی پژوهش نوع از وابسته، مستقل و  متغیرهای بین

مشغول خدمت هستند تشکیل  95-94مدیران مدارس شهرستان سنقر که در سال تحصیلی 

حجم نمونه متناسب با افراد جامعه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان  داده است.

یر نفر مد  29، تعداد موردنظراست که بر این اساس از میان جامعه آماری  آمدهدستبه( 3231)

 یاطبقهنمونه با روش تصادفی  عنوانبهنفر مدیر زن  13نفر مدیر مرد و  13جنسیت  ازلحاظکه 

 انتخاب گردیدند.

اطالعات در  یآورجمعپیمایشی و ابزار  صورتبهاطالعات در این تحقیق  یآورجمعروش       

 هاپرسشنامهاین . ردیگیمکه در اختیار مدیران مدارس قرار  باشدیماین تحقیق پرسشنامه 

 و مقیاس رضایت شغلی است. شدهادراکشامل: پرسشنامه حمایت سازمانی 
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، از شدهادراکبرای سنجش حمایت سازمانی  : شدهادراکالف. پرسشنامه حمایت سازمانی 

 استفاده شد.  (Eisenberger et al,1990)توسط شدهیمعرفسؤالی  9پرسشنامه 

گردید  دیتائمحتوایی پرسشنامه با نظر اساتید گروه آموزشی  در تحقیق حاضر روایی صوری و    

به دست آمد. همچنین به  1732و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

بود پایایی آن از طریق میانگین  سؤال 31پرسشنامه فو  کمتر از  یهاتمیآدلیل اینکه تعداد 

 موردنظرپایایی مناسب پرسشنامه به دست آمد که بیانگر  17.3برابر با  یسؤالهمبستگی بین 

 است.

که گاهاً  (JDI) پرسشنامه رضایت شغلی: )شاخص توصیفی شغل(ب. مقیاس رضایت شغلی

شود. در تحقیق حاضر نیز پایایی پرسشنامه رضایت پرسشنامه خشنودی شغلی نیز نامیده می

 .172تا  1793 هااسیمقو  برای زیر  172.9شغلی از طریق آلفای کرونباخ  برای کل مقیاس

پایایی بر اساس میانگین  سؤال 31کمتر از  یهااسیمقمحاسبه گردید. همچنین برای زیر 

 محاسبه گردید. 17.1تا  1712نیز  بین  یسؤالهمبستگی بین 

 تحقیق یهاهیفرضو  سؤاالت  SPSS V21 افزارنرم به هاآن ورود و هاداده گردآوری از بعد     

از  یفیآمار توص. در سطح قرارگرفته لیوتحلهیتجز مورد و استنباطی توصیفی آمار یهاروش با

های جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون

مستقل برای مقایسه میانگین  t، آزمون هادادهاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن  -کولموگراف

 Leveneدیران مرد و زن، ضریب همبستگی جهت بررسی رابطه متغیرها، آزمون نمرات م

و رگرسیون  (ANOVA)طرفهکی، آزمون تحلیل واریانس هاانسیوارجهت بررسی همگنی 

 است. شدهاستفاده خطی ساده

 

 هاداده لیوتحلهیتجز

سطح تحصیالت و را به تفکیک جنسیت، گروه سنی،  دهندگانپاسختوزیع فراوانی  3جدول 

 .دهدیمنشان  هاآنسابقه شغلی 

 
 یشناخت تیجمع یرهایغتم برحسب دهندگانپاسخ(: توزیع فراوانی 1جدول شماره )

 درصد فراوانی فراوانی دموگرافیک یهایژگیو

 

 جنسیت

 1173 13 مدیران زن

 1171 13 مدیران مرد

 171 1 سال .9کمتر از  
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 3171 39 سال 11 – .9 گروه سنی

 9173 33 سال 11بیشتر از 

 

 سطح تحصیالت

 

 979 9 دیپلم

 .337 31 کاردانی

 1271 .1 کارشناسی

 3172 31 کارشناسی ارشد و باالتر

 

 سابقه شغلی

 371 3 سال .کمتر از 

 9979 93 سال 31تا  .

 1271 .1 سال 31بیشتر از 

 

رضایت شغلی مدیران مدارس چگونه و سطح  شدهادراکتحقیق: میزان حمایت سازمانی  سؤال

 است؟

 .دهدیمو سطح رضایت شغلی مدیران را نشان   شدهادراک، میزان حمایت سازمانی 9جدول 

 
 و رضایت شغلی  مدیران شدهادراک(: توصیف میزان حمایت سازمانی 2جدول شماره)

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل N متغیر

 317321 19719 1. 9 29 شدهادراکحمایت سازمانی 

 131 3.1 9.1722 11729 29 رضایت شغلی

 .31 2. 93719 31712 29 شغل شما

 31 93 17.1. 31713 29 سرپرست

 .. 33 3722. 2731 29 همکار

 11 3 997.1 712. 29 ارتقاء

 .. 2 .9379 .371 29 حقوق و مزایا

 .1 3 91719 17.3 29 شرایط کار

 

 تیموردحما، میانگین امتیازات مدیران در دهدیمنشان  9جدول  که اطالعات طورهمان   

گفت  توانیماست. بنابراین  317321و انحراف معیار آن برابر با  19719 شدهادراکسازمانی 

. و میانگین و انحراف معیار نمرات باشدیمادراک مدیران از حمایت سازمانی در حد متوسط 

 توانیم. با توجه به اطالعات فو  باشدیم 131و  3.1با  رضایت شغلی مدیران به ترتیب برابر

و میانگین و انحراف  باشدیمگفت که سطح رضایت شغلی مدیران باالتر از میانگین مقیاس 
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سرپرست یا مسئول   مؤلفه؛ برای  .31و 2.شغل مدیر به ترتیب برابر با  مؤلفهمعیار برای 

 11و 3ارتقاء برابر با  مؤلفه؛ برای  ..و  33ار برابر با همک مؤلفه؛ برای  31و  93مستقیم برابر با 

و  3شرایط کار در محیط فعلی برابر با  مؤلفهو برای  ..و  2حقو  و مزایا برابر با  مؤلفه؛ برای 

 . باشدیم .1

نشان  هانمرهاسمیرنوف را برای سنجش نرمال بودن توزیع  -نتایج آزمون کولموگراف 1جدول 

 .دهدیم

 
 اسمیرنوف -(: نتایج آزمون کولموگراف3ماره)جدول ش

 sig آماره آزمون متغیرها

 1719 3793 حمایت سازمانی ادراک شده

 17.9 ..37 رضایت شغلی

     

اسمیرنوف برای متغیر  -از آزمون کولموگرف آمدهدستبه(، مقادیر 1با توجه به نتایج جدول )

بیشتر است. با توجه به سطح   .171از و متغیر رضایت شغلی  شدهادراکحمایت سازمانی 

 از توزیع نرمال برخوردار هستند.  هادادهکه  میریگیممعناداری نتیجه 

 مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. شدهادراکفرضیه اول: بین حمایت سازمانی 

 
 شدهادراکزمانی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات حمایت سا t(: نتایج آزمون 4جدول شماره)

 مدیران زن و مرد
تفاوت  N M SD t df جنس متغیر

 هانیانگیم

CI Sig 

حمایت سازمانی 

 شدهادراک

 17912 .3171 11719 13 زن

 

21 

 

372.1 

 

-97.3 

 17.1تا 

17193 

 31731 13739 13 مرد 

 

 =M؛ SD=10.13مردان ) یهانمرهکه تفاوت معناداری بین  دهدیمنتایج نشان       

برای پی بردن به اینکه چه  همچون( وجود ندارد. M= 31.72؛ SD= 10.35) وزنان( 31.72

( توسط متغیر شدهادراکنسبتی از واریانس متغیر مستقل)حمایت سازمانی 

در  شدهارائه( را با استفاده از اطالعات etaمقادیر مجبور ایتا) شودیممستقل)جنسیت(تبیین 

 نمودیم: محاسبه ریزطریق فرمول از   tبرونداد آزمون 
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درصد  صورتبهخیلی کوچک است و اگر  17119اندازه اثر  شودیمکه مشاهده  طورهمان     

توسط متغیر جنسیت تبیین  شدهادراکدرصد از واریانس حمایت سازمانی  179بیان کنیم فقط 

 . شودیم

 اری وجود دارد.فرضیه دوم: بین رضایت شغلی مدیران زن و مرد تفاوت معناد

     
مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران زن و  t(: نتایج آزمون 5جدول شماره)

 مرد

 CI Sig هانیانگیمتفاوت  N M SD t df جنس متغیر

رضایت 

 شغلی

 21 17.1 11711 9.3713 13 زن

 

17.9- 32791- 

تا 

39711 

17119 

 

  13792 791..9 13 مرد

 

 (M= 245.20؛ SD=37.29)مردان  یهانمرهکه تفاوت معناداری بین  دهدیمنتایج نشان      

را با استفاده از اطالعات  (eta)وجود ندارد. مقادیر مجبور اتا (M= 241.61؛ SD= 36.66) وزنان

 :باشدیمزیر  صورتبهمحاسبه نمودیم که  tدر برونداد آزمون  شدهارائه

 
درصد  صورتبهخیلی کوچک است و اگر  17119اندازه اثر  شودیمهده که مشا طورهمان    

درصد از واریانس رضایت شغلی مدیران توسط متغیر جنسیت تبیین  179بیان کنیم فقط 

 .شودیم

و رضایت شغلی مدیران رابطه معناداری وجود  شدهادراکفرضیه سوم:  بین حمایت سازمانی 

 دارد.

 
و رضایت شغلی  شدهادراکگی بین میزان حمایت سازمانی ضریب همبست .(6جدول شماره)

 مدیران

 R CV Sig    متغیر

 17111 91731 ...17    شدهادراکحمایت سازمانی 
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   رضایت شغلی

 

  

 

 میانگین با مدیران شدهادراکحمایت سازمانی   کلی نمره میانگین که دهدیمنشان نتایج       

 دارد. ضریب p < 0.005معناداری در سطح  و مستقیم طهراب رضایت شغلی آنان کل نمره

 ازلحاظ نتیجه که این باشدیم( 1....با ) برابر متغیر دو این بین شدهمشاهده همبستگی

 باشد، مدیران باالتر شدهادراکمیزان حمایت سازمانی   هرچه به عبارتی .است معنادار آماری

بیانگر این است که  شدهمحاسبهیب تعیین . همچنین ضراست ترشیب نیز رضایت شغلی آنان

 تواندیمدرصد واریانس در نمرات رضایت شغلی را  91731حدود  شدهادراکحمایت سازمانی 

 تبیین نماید.

      
 و ابعاد رضایت شغلی شدهادراکضریب همبستگی بین متغیر حمایت سازمانی (:2جدول شماره)

 r C.V Sig رضایت شغلی یهامؤلفه

 17111 317.3 17113 شغل شما

 17111 ..3.7 17191 سرپرست

 17191 17.1 17399 همکار

 17111 31712 17111 ارتقاء

 17113 39739 171.2 حقو 

 .1711 97.3 17923 شرایط کار

       

مدیران و تمام ابعاد رضایت  شدهادراککه بین متغیر  حمایت سازمانی  دهدیمنشان نتایج 

مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش حمایت  شغلی مدیران همبستگی

 .ابدییمافزایش  موردنظر یهامؤلفهنیز در  هاآنمدیران رضایت شغلی  شدهادراکسازمانی 

در رابطه با رضایت  یاکننده ینیبشیپنقش  شدهادراکفرضیه چهارم: میزان حمایت سازمانی 

 شغلی مدیران دارد.
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 ونیرگرسنتایج تحلیل  .(2جدول شماره)

در تبیین رضایت شغلی  شدهادراککنندگی حمایت سازمانی  ینیبشیپتعیین نقش  منظوربهیون 

 مدیران

 Beta T Sig r 2r نیبشیپمتغیر  متغیر مالک

 

 رضایت شغلی

 

 حمایت سازمانی

 

17... 

 

.79.. 

 

17111 

 

17.. 

 

1791 

 

مدیران( توانست  با مقدار  شدهادراکسازمانی  ) حمایت نیبشیپمتغیر  دهدیمنشان یافته ها

Beta= 0.455  (حدود ..17و ضریب همبستگی )درصد( از تغییرات مربوط به  91) 1791

نشان داد که حمایت سازمانی  هاافتهینماید. همچنین  ینیبشیپرضایت شغلی مدیران را 

. با توجه به این امر هرچه دیانمیم ینیبشیپمثبت  صورتبهمدیران این تغییرات را  شدهادراک

مدیران افزایش یابد، رضایت شغلی مدیران نیز افزایش  شدهادراکمیزان حمایت سازمانی 

 .ابدییم

 

 یریگجهینتو  هاافتهیتفسیر  

مدیران آموزشی با میزان  شدهادراکهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت سازمانی      

 موردمطالعهمدیران مدارس  شدهادراکن میزان حمایت سازمانی میانگیرضایت شغلی آنان بود. 

گفت که ادراک مدیران از حمایت سازمانی در حد متوسط  توانیماست. بنابراین  19719

بیانگر سطح  9.1722شغلی مدیران با میانگین  یمندتیرضا. همچنین میزان باشدیم

 رضایت شغلی بیشترین حاضر شپژوه دررضایتمندی شغلی باالتر از متوسط مقیاس است. 

 لبت خود شغل از کارکنان که معنی بدین است، یجوکار و شغل ماهیت حیطه به مربوط

 و دارد وجود متقابل احترام هاآن بین معتقدند ،نندیبیم باال را خود کار اجتماعی ارزش ،برندیم

 همکاران و هازمانسا و سالم کاری محیط یطورکلبه. است سالم اخالقی ازنظر کارشان محیط

 .دهدیم کاهش را کارکنان روانی و جسمی انسانی مشکالت و اداری یهانهیهز کنندهتیحما

 مزایا و حقو  از پس همچنین،. است بوده مزایا و حقو  حیطه به مربوط یمندتیرضا کمترین

 این .است داده اختصاص خود به را رضایتمندی میزان کمترین شغلی ترفیعات بودن منصفانه

نتایج پژوهش . است ضعیف فو  های ٔ  نهیدرزم رضایتمندی احساس که است معنی بدین نتایج

( ,Nakhost Pandi, Mahmoudi ,Oveissipour Mostofian, ,Ghorbani ,Monjamed
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 نشان کشور سراسر درمانی و آموزشی بهداشتی، مراکز شغلی پرستاران رضایت بررسی در (2005

 است. پایین سطح در رضایت شغلی مزایا و حقو  حیطه در که داد

تحقیق رضایت  در کنندهمشارکت یهایآزمودنگفت که  توانیم هاافتهیبا توجه به این      

 در که دیآیم نظر به لبا.اندکرده را ذکرمتوسط به باالیی  شدهادراک سازمانی حمایت شغلی و

 به است. توجه نکرده برآورد ل کاملیشک به را انتظارشان وپرورشآموزشسازمان  زمینه، این

 و روحى یهایازمندین به توجه و اجتماعی منزلت سطح ارتقاء مدیران، حقو  و مزایای وضعیت

 ییهایازمندین ازجملهاست.  یتریجد توجه نیازمند همچنان آنان یهاخانواده و روانی مدیران

 از مدیران است. ادراک انىسازم حمایت موضوع شد، گباشته صحه آن بر تحقیق این در که

 احساس مدیران گریدعبارتبهسازمان است.  بیشتر توجه و رسیدگى نیازمند سازمان حمایت

ماد  و راهکارهای ارتقاء  یهاتیحمانیست.  آنان فکر به دیدوشایبا کهچنانآن سازمان کنندیم

 این اقدامات به جهینتدرکند و  تقویت را سطح رضایت شغلی مدیران تواندیمشغلی و سازمانی 

مستقل برای  tدر خصوص فرضیه اول، نتایج آزمون  بیانجامد. تریقو سازمانى حمایت ادراک

مقایسه میانگین ادراک از حمایت سازمانی مدیران مرد و مدیران زن نشان داد که تفاوت 

ن نتیجه وجود ندارد. ای شدهادراکحمایت سازمانی  ازلحاظآنان  یهانیانگیممعناداری بین 

است که بیان داشتند بین ادراک از حمایت  (Lamastro, 2011)همسو با نتایج تحقیقات 

 Sahrayie)سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد. و  ناهمسو با نتیجه تحقیق 

et al, 2014) .است که بین حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان زن و مرد تفاوت وجود داشت 

مستقل برای مقایسه میانگین رضایتمندی شغلی  tدر خصوص فرضیه دوم، نتایج آزمون     

رضایت  ازلحاظآنان  یهانیانگیممدیران مرد و مدیران زن نشان داد که تفاوت معناداری بین 

 در. باشدیمناهمسو  (aminbidokhti, 2012)شغلی وجود ندارد. این نتیجه با نتیجه تحقیق 

 شدهگزارش مختلف تحقیقات در یناهماهنگ نتایج شغلی رضایت و جنسیت بین ارتباط مورد

 مردان به نسبت بیشتری شغلی رضایت زنان که اندکرده گزارش محققان بعضی. است

 &scott)،تحقیقاین تحقیق  یهاافتهیبرخالف .(Hrebiniak & Alutto,1972)دارند

Schneider, 2003)  نداشته وجود یداریمعن جنسیت رابطه و شغلی رضایت بین کهوجود دارد 

در خصوص فرضیه سوم، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین است. 

سن، سطح تحصیالت و سابقه شغلی  ازلحاظادراک از حمایت سازمانی مدیران  یهانیانگیم

وت معناداری بین در خصوص فرضیه چهارم، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفا وجود ندارد.

سن، سطح تحصیالت و سابقه شغلی وجود ندارد. در  ازلحاظهای رضایت شغلی مدیران میانگین
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سابقه شغلی ارتباط معناداری با رضایت شغلی داشته است و ( ghorbanian, 2010)تحقیق 

جه نتی نیبنابرا. اندنداشتهدیگر متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط معناداری با رضایت شغلی 

ناهمسو است.  ( ghorbanian, 2010)متغیر سابقه شغلی با نتیجه تحقیق  ازلحاظتحقیق حاضر 

  همسو است.  هاآندیگر متغیرهای جمعیت شناختی با نتایج تحقیق  ازلحاظو 

در مورد ارتباط بین سن و رضایت شغلی نتایج مختلفی وجود دارد. بعضی مطالعات مانند      

(Angel & Perry, 1981)  کندیمنشان دادند که با باال رفتن سن رضایت شغلی افزایش پیدا ،

با رضایت شغلی  ماًیمستقدر تحقیق خود گزارش نموده است که سن  (Steers, 1977)اما 

 بین ارتباط( Herzberg et al, 1995)مانند پژوهش  هاپژوهشبرخی از کارکنان ارتباط ندارد. 

 پایین در سنین به کار شروع ابتدا  در یعنى. دانندیم( uشکل) به را سن و شغلى رضایت

 مجدداً سپس و شودیم کاسته آن میزان .1سن  حدود در جیتدربه اما است باال شغلى رضایت

 افزایش با که معتقدند و دانندیم خطى را این رابطه نیز هاپژوهش از . برخىابدییم افزایش

 تأیید را ییهاافتهی چنین توانینم حاضر وهشپژ در که ابدییم افزایش رضایت شغلى سن،

نشان داد که سن با رضایت شغلی ارتباط ندارد.  (Taejo, 2003)همچنین نتایج تحقیق کرد؛ 

  همسوست. (Taejo, 2003)و  (Steers, 1977)بنابراین نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

ط مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی ارتبا نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که     

 همبستگی وجود دارد. ضریب p<0.005و رضایت شغلی مدیران آموزشی در سطح  شدهادراک

 .است معنادار آماری ازلحاظ نتیجه ( است که این1....با ) برابر متغیر دو این بین شدهمشاهده

 نیز رضایت شغلی آنان باشد، ترمدیران باال شدهادراکمیزان حمایت سازمانی   هرچه به عبارتی

حدود  شدهادراکبیانگر این است که حمایت سازمانی  شدهمحاسبه. ضریب تعیین است ترشیب

تبیین نماید. همچنین بین متغیر   تواندیمدرصد واریانس در نمرات رضایت شغلی را  91731

مبستگی مثبت و مدیران و تمام ابعاد رضایت شغلی مدیران ه شدهادراکحمایت سازمانی 

مدیران، رضایت  شدهادراکمعناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش حمایت سازمانی 

 .ابدییمنیز افزایش  موردنظر یهامؤلفهشغلی آنان نیز در 

 & shakerinia)( askari,2013(، )arizi&golparvar,2010)این یافته با نتایج تحقیقات      

nabavi, 2010)  ،(Sahrayie et al, 2014) به توجه که دهدیم نشان یافته همخوان است. این 

 ضروری مدیران آموزشی، شغلی رضایت افزایش برای سازمان توسط شدهادراک سازمانی حمایت

 توجیه اجتماعی تبادل نظریه اساس بر شغلی رضایت با شدهادراک سازمانی حمایت رابطه است.

 حقو  افزایش مانند سازمان یهاتیفعال برخی از ن مدارسمدیرا برداشت ترتیب شود. بدینمی

 هاآن از و توجه رفاهشان و هاآن به سازمان که است این غیره و آموزش ارتقا، دستمزد، و
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 رابطۀ کیفیت و مدیران آموزشی اعتماد ،شدهادراک احساس این به پاس . درکندیم حمایت

 نگرشی کنند قدرانی سازمان از آنکه برای مدیران گریدعبارتبه. ابدییم بهبود سازمان با هاآن

 که دهندیم افزایش سازمان به نسبت را خود سازمانی تعهد و دهندمی شکل سازمان به مثبت

 مدیران شودیم باعث باال شغلی . رضایترودیم باال سازمان در آنان شغلی رضایت جهیدرنت

 هویت احراز آن با و دارند خاطرتعلق ازمانس رابهیز بمانند سازمان در باشند داشته تمایل

 در که ییهاسازمان معتقدند که پژوهشگران سایر یهاافتهی بر است تأییدی یافته . اینکنندیم

 حمایت افزایش برای راهکارهایی بر باید هستند سازمان و کارکنان بین پیوند تقویت و بهبود پی

 عاطفی ازنظر کارکنانشان خواهندیم که ییهازمانسا معتقدند کنند. پژوهشگران تمرکز هاآن از

 فراهم طریق از هاآن به را خود تعهد و سازمانی حمایت باید باشند، متعهد هاآن به ذهنی و

 کارکنان به خود حمایت دادن نشان برای کنند. سازمان اثبات کنندهتیحما محیطی آوردن

 باشند، داشته رفتاری عادالنه هاآن با دکن فراهم هاآن برای مناسبی شغلی شرایط تواندیم

 فراهم کارکنان برای را ارتقاء و شغلی پیشرفت فرصت کند، توزیع عادالنه را سازمانی یهاپاداش

 ,Sahrayie et al)نمایند  تضمین را شانیشغل رضایت و بدهد کاری اختیار هاآن به کند،

2014.) 

) حمایت  نیبشیپون روشن ساخت که متغیر در خصوص فرضیه ششم، نتایج تحلیل رگرسی     

( حدود ..17و ضریب همبستگی)  Beta= 0.455مدیران( توانست با مقدار  شدهادراکسازمانی 

نماید. همچنین  ینیبشیپدرصد( از تغییرات مربوط به رضایت شغلی مدیران را  91) 1791

مثبت  صورتبهییرات را مدیران این تغ شدهادراکنشان داد که حمایت سازمانی  هاافتهی

 ینیبشیپتوان  شدهادراکگفت که متغیر حمایت سازمانی  توانیمبنابراین . دینمایم ینیبشیپ

با توجه به این امر هرچه میزان ادراک از حمایت سازمانی رضایت شغلی مدیران آموزشی را دارد. 

با نتیجه  هاافتهیاین  افت.مدیران مدارس افزایش یابد، رضایت شغلی آنان نیز افزایش خواهد ی

 (Chiang et al, 2011 )و  (Sahrayie et al, 2014و )(shakerinia&nabavi, 2010)تحقیقات 

رضایت شغلی را دارد همسو  ینیبشیپتوان  شدهادراککه نشان داده بودند حمایت سازمانی 

 برای سازمان توسط شدهادراک سازمانی حمایت به توجه که دهدیم نشان یافته این .هست

 سایر یهاافتهی بر است تأییدی یافته است. این ضروری دبیران، شغلی رضایت افزایش

 سازمان و کارکنان بین پیوند تقویت و بهبود پی در که ییهاسازمان معتقدند که پژوهشگران

 معتقدند کنند. پژوهشگران تمرکز هاآن از حمایت افزایش برای راهکارهایی بر باید هستند

 باید باشند، متعهد هاآن به ذهنی و عاطفی ازنظر کارکنانشان خواهندیم که ییهازمانسا
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 اثبات کنندهتیحما محیطی آوردن فراهم طریق از هاآن به را خود تعهد و سازمانی حمایت

 برای مناسبی شغلی شرایط تواندیم کارکنان به خود حمایت دادن نشان برای کنند. سازمان

کند  توزیع عادالنه را سازمانی یهاپاداش باشند، داشته رفتاری عادالنه هاآن با دکن فراهم هاآن

 و بدهد کاری اختیار هاآن به کند، فراهم کارکنان برای را ارتقاء و شغلی پیشرفت و فرصت

کنند. بدیهی است وقتی مدیران حضور خود را در سازمان باور  تضمین را شانیشغل رضایت

آورند و رضایت شغلی آنان  حساببهسازمان را افتخاری برای خود  یهاشتهداداشته باشند و 

که سازمان یک  ابدییمآن افزایش پیدا خواهد کرد. این مسئله وقتی نمود بیشتری  تبعبه

کاری مدیران مدارس سعی خواهند  یهاتیموقعسازمان آموزشی و تربیتی باشد. در بسیاری از 

به وقوع  یزماننیااما  رندیکارگبهود را برای کسب رضایت شغلی فردی خ یهاییتوانانمود که 

حمایت بیشتری نسبت به مدیران مدارس داشته باشند و  وپرورشآموزشکه سازمان  ونددیپیم

 توانیمتحقیق حاضر را  یهاافتهی یطورکلبهقرار دهد.  ریتأثرا تحت  هاآننحوه ادراک 

 شدهادراکسطح حمایت سازمانی  موردمطالعهارس جامعه بیان نمود که، مدیران مد صورتنیبد

و رضایت شغلی باالیی را گزارش نکردند. بین میزان ادراک از حمایت سازمانی و رضایت شغلی 

میزان  تواندیم شدهادراکو حمایت سازمانی  ابطه مثبت و معناداری وجود داشتمدیران ر

نماید. بین متغیرهای دموگرافیک جنس،  ینیبشیپمثبت  صورتبهرضایت شغلی مدیران را 

سن، سطح تحصیل و سابقه شغلی مدیران با میزان ادراک از حمایت سازمانی و رضایت شغلی 

 و سطح تحصیالت کاری، تجربه سن، بین اینکه دلیل به آنان رابطه معناداری مشاهده نگردید.

 رندگانیگمیتصم و ندارد دوجو معناداری ارتباط حمایت سازمانیادراک از  و شغلی رضایت

 دلیل به کنند. سازی تصمیم ذکرشده دموگرافیک عوامل اساس بر سوگیری بدون توانندیم

ارتباط  مدیران شغلی رضایت بین ادراک از حمایت سازمانی و که داد نشان تحقیق نتایج اینکه

 که باشند راقبم است الزم وپرورشآموزش رندگانیگمیتصم دارد، وجود مثبت و معناداری

 غیر در ارتقاء و بهبود بخشند، راهکارهایی با نسبت به مدیران مدارس حمایت سازمانی خود را

 یابد. کاهش نیز مدیران رضایت شغلی که شودیم حمایت سازمانی باعث کاهش صورت نیا

ندی رضایتم افزایش برای وپرورشآموزشمسئولین  شودیم پیشنهاد پژوهش نتایج به توجه با   

 احساس ایجاد برای را خود تالش حداکثر مدیران مدارس انگیزشی وضعیت بهبود نیز و شغلی

 اساس بر مزایا و حقو  ساختار در بازنگری طریق از مهم این. آورندعمل به هاآن در عدالت

 یرساناطالع و شفاف فرآیندهای طراحی و مقررات یکسان اجرای مدیران، وظایف و هاتیمسئول

 .شد خواهد محقق  شغلی، ارتقاء و ارزشیابی ژهیوبه مدیریت آموزشی امور یهاجنبه امتم در
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مدیران  مؤثر کارکرد از عادالنه ارزشیابی و عملکرد برای مناسب حقو  شودیمپیشنهاد      

 حداکثر باید اما باشد دشوار کاری مدیران مدارس حقو  افزایش است ممکن پرداخت گردد.

 و حقو  عملکردشان و وظایف ،هاتیمسئول به توجه با مدیران مدارس تا دآی عمل به تالش

 در حمایت سازمانی از مدیران مهم نقش به اینکه توجه با همچنین،. کنند دریافت کافی مزایای

 وپرورشآموزشبنابراین سازمان  است برخوردار سزایی به اهمیت از رضایت شغلی آنان افزایش

سازمانی را از مدیران و دیگر کارکنان مدارس به عمل آورد تا در موظف است حداکثر حمایت 

 سایه ادراک از این حمایت سازمانی سطح انگیزش شغلی و رضایت شغلی آنان افزایش یابد.

 همچنین،. است بوده مزایا و حقو  حیطه به مربوط یمندتیرضا کمترین حاضر پژوهش در

 خود به را رضایتمندی میزان کمترین شغلی ترفیعات بودن منصفانه مزایا و حقو  از پس

 فو  هایهنیدرزم رضایتمندی احساس که است معنی بدین نتایج این. است داده اختصاص

 درجات کسب و تحصیل ادامه برای شرایط و زمینه گرددیمبنابراین پیشنهاد  .است ضعیف

 باالتر و ارتقاء سازمانی و شغلی برای مدیران مدارس فراهم گردد.
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