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Abstract
This research carried out with the aim of
studying the mediating role of self – esteem on
the
relationship
between
perceived
organizational support and self – efficacy.
Research method was correlational and
statistical population was all employees of
Isfahan province Gas Company. Using
convenience sampling, 248 subjects were
selected. They were assessed by perceived
organizational
support
questionnaire
(Eisenberger et al.), self - esteem questionnaire
(Rosenberg) and self - efficacy questionnaire
(Sheerer & Maddux). Data were analyzed by
use of Pearson correlation coefficient and
Structural Equation Modeling. Results showed
that there was significant relationship between
Perceived organizational support and self efficacy (p<0.01), Perceived organizational
support and self - esteem (p<0.01) self - esteem
and self - efficacy (p<0.01). Moreover results of
Structural Equation Modeling showed that self –
esteem played a mediating role between
perceived organizational support and self –
efficacy (p<0.01). According to these findings,
for increasing of employees’ self – efficacy in
organizations, should pay more attention to
employees’ self – esteem through organizational
support.
Keyword: Perceived organizational support, self efficacy, self- esteem, Gas Company
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مقدمه
از طریق تاثیري که بر واکنشهاي عاطفي و الگوهاي فکري افراد دارد ،عملکـرد و بهـره-
وري کارکنان را تحت تاثیر قرار داده ،و به همین جهت مورد توجه عالمان مدیریت و روانشناسي سازماني
قرار گرفته است (چریان و جاکوب .)2151 ،همچنین ميتواند ناشي از باور هاي فرد تعریف شـود کـه در
نتیجه آن افراد ميتوانند وظایف شغلي خود را به خوبي انجام دهند (بنـدورا .)5986 ،وود ،بنـدورا و بـایلي
( )5991به این نتیجه رسیدند که سطح بهرهوري سازماني تابعي از ادراک خودکارآمـدي مـدیریتي اسـت.
بنابراین ،ميتوان چنین بیان نمود که پشتکار و ثبات قدم باال که با خودکارآمدي مرتبط است ،به افزایش
عملکرد و بهرهوري منجر خواهد شد .باندورا 2در سال  5986خودکارآمدي را قضاوتهاي افراد در مـورد
توانایيهاي خود عنوان نموده است .او ( )5991مطرح ميکند که خودکارآمدي ،توان سازندهاي است کـه
بدان وسیله مهارتهاي شناختي ،اجتماعي ،عاطفي و رفتاري انسـان بـراي تحقـق اهـداف مختلـف ،بـه
گونهاي اثربخش ساماندهي ميشود .به نظر وي داشتن دانش ،مهـارتهـا و دسـتاوردهاي قبلـي افـراد
پیشبیني کنندههاي مناسبي براي عملکرد آینده افراد نیستند ،بلکه باور انسان درباره توانایيهاي خـود در
انجام آنها ،بر چگونگي عملکرد خویش موثر است .خودکارآمدي عاملي مهم در نظام سازندهي شایستگي
انسان است .انجام وظایف از سوي افراد مختلف با مهارتهاي مشابه در موقعیتهاي متفاوت به صورت
ضعیف ،متوسط و یا قوي و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهاي خودکارآمدي آنـان
وابسته است .مهارتها ميتوانند به آساني تحت تاثیر خود شکي 1یا خود تردیدي قرار بگیرنـد ،در نتیجـه
حتي افراد خیلي مستعد در شرایطي که باور ضعیفي نسبت بـه خـود داشـته باشـند ،از توانایيهـاي خـود
استفاده کمتري ميکنند (باندورا و الک .)2111،افراد خودکارآمد ،افرادي هستند که چنین باور دارنـد کـه
توانایي انجام وظایف را دارند و براي تالش به انجام آن برانگیخته هستند (مهداد .)5199 ،به نظر باندورا
( )5991سطح انگیزش ،شرایط عاطفي و عملکردهاي اشخاص بر اساس آنچه که آنان باور دارند ،شـکل
ميگیرد تا بر اساس آنچه واقعاً درست است .سازه خودکارآمدي بر باورهـاي افـراد در مـورد قابلیتهـاي
خودشان براي اعمال کنترل به سطح عملکردشان و به رویدادهایي که زندگي آنهـا را تحـت تـاثیر قـرار
ميدهد ،مربوط است .خودکارآمدي یا خوداثربخشي از نظر روانشناسي عبارت اسـت از انتظـارات متصـور
یک فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خـوب از طریـق فعالیتهـاي فـردي .بنـابراین،
خودکارآمدي5
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خودکارآمدي یک فرایند ذهني است که شامل شناسایي هدف ،برآورد تالش و توانایي الزم براي رسیدن
به آن اهداف و پیشبیني نتایج آن ميباشد .افراد داراي خودکارآمدي باال به توانایيهاي خود باور دارند و
براي رسیدن به هدف خود پافشاري ميکنند و تسلیم نميشوند ،از این رو در متقاعد کردن دیگران موفق
عمل ميکنند (اوانس و کالرک .)2155،کساني که خودکارآمدي باالیي دارند ،هدفهاي چالش برانگیزتر
و باالتري را برميگزینند ،خود را بیشتر باور دارند و کوشش و پافشاري بیشتري نشان ميدهند (لوتانس و
پترسون .)2112،مطابق نظر باندورا ( ،)2111خودکارآمدي یک فرد مبتني بر چهار منبع اطالعاتي مهـم
است :تجربیات ماهرانه یا موفقیتآمیز( 5تجربههاي قبلي ،موفقیت و شکست) ،تجربیات الگوبرداري 2در
مورد مشاهدهي عملکردها ،موفقیتها و شکستهاي دیگـران ،تريیـب اجتمـاعي( 1تريیـب کالمـي از
همنوعان ،همکاران و خویشاوندان) و حالتهاي عاطفي و فیزیولوژیکي9؛ که افراد بر اساس آنها توانایي،
نیرو و آسیبپذیري خود نسبت به عملکرد نادرسـت خـود را مـورد قضـاوت قـرار ميدهنـد (بـه نقـل از
کوربانگلو و همکاران .)2116 ،موثرترین و با نفوذترین منبع خودکارآمدي ،دسـتاوردهاي عملکـرد اسـت.
افراد در کارها و فعالیتهایي که مشغول ميشوند ،نتیجه اعمالشان را تفسیر ميکننـد و از ایـن تفسـیرها
براي گسترش باورها و عقاید درباره توانایيشان براي درگیر شدن در کارها و فعالیتهاي بعـدي اسـتفاده
ميکنند .معموال نتایجي که به عنوان نتایج موفق تفسیر ميشوند ،خودکارآمدي را افزایش ميدهنـد و آن
دسته که به عنوان نتایج ناموفق تفسیر ميشوند ،آن را کاهش ميدهند (پاجاریز.)2112 ،
پژوهشهاي انجام گرفتـه توسـط آیزنبرگـر و اسـتینگهامبر ( ،)2155نظـري و همکـاران (،)5192
جاجرميزاده و همکاران ( )5191و کائسنس و استینگهامبر ( ،)2159تاثیر حمایت سازماني ادراک شـده را
بر خودکارآمدي تایید نموده است .منظور از حمایت سازماني ادراک شده ،احساس و باورهاي تعمیم یافتـه
افراد در این راستا است که سازمان نسبت به همکاري ،مساعدت و حمایـت اعضـاي خـود ارزش قائـل و
نگران و دلواپس خوشبختي و آینده آنهاست (آیزنبرگر و همکاران .)5986 ،حمایت سازماني ادراک شـده
بوسیله تاثیرگذاري بر منابع اطالعاتي خودکارآمدي منجر به افزایش خودکارآمدي کارکنان ميشود .ارزش
دادن به مشارکت کارکنان از طریق دادن بازخورد ارزیابي مثبت عملکردشان ،ميتواند خودکارآمدي آنها را
افزایش دهد (آیزنبرگر و استینگهامبر .)2155 ،حمایت سازماني ادراک شده ،کارکنان را به درگیري بیشـتر
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در تجربیات موفقشان تشویق ميکند و عالوه بر این ،حمایت سازماني ادراک شده ميتواند بر حالتهاي
عاطفي و فیزیولوژیکي کارکنان نیز تاثیرگذار باشد .به عنوان مثال ،از طریق کاهش استرس ناشي از کـار
(روآدس و آیزنبرگر .)2112،مطابق با تئوري حمایت سازماني ، 5آیزنبرگر و همکاران ( )5986معتقدند کـه
حمایت سازماني ادراک شده ،تمایل کارکنان براي تعیین خصوصیات انسان دوسـتانه سـازمان را تسـهیل
مينماید (آیزنبرگر و همکاران .)5986،لوینسون )5961( 2براي نخستین بار این نظریه را پیشـنهاد نمـوده
است (اسلیج و آیزنبرگر )2111،که اعمال عوامل سازماني (ناظران) توسط کارکنان ،به عنوان نیت سازمان
تلقي و تصور ميشوند و نه به عنوان انگیزههاي شخصي این عوامل سازماني (لوینسون .)5961،همانطور
که قبال ذکر شد ،تئوري حمایت سازماني معتقد است که حمایت سازماني ادراک شده توسط عقایـد کلـي
کارکنان در رابطه با اینکه چقدر یک سازمان براي نقش آنها اهمیت قائل است و به رفاهشان توجه دارد،
شکل ميگیرد .بنابراین ،حمایت سازماني ادراک شده میزاني که کارکنان ایـن حمایـت را متقـابالً پاسـ
خواهند داد ،تعیین مينماید .اشکال عمومي واکنش متقابل شامل تعهد به سازمان ،رضایتمندي از شغل،
افزایش تالش کاري و انجام رفتارهاي فرا نقشي ميباشند .به عالوه ،حمایت سازماني ادراک شده زماني
افزایش ميیابد که کارکنان تعریف و تمجیدي را دریافت نمایند .به هرحال ،کارکنان حس تشخیص قوي
در رابطه با خلوص واقعي تعریف و تمجیدهاي سازماني دارند (پک .)2118،همچنین در تحقیقهایي کـه
تاکنون انجام شده ،تاثیر متقابل عزت نفـس و خودکارآمـدي توسـط سـماه منصـور و همکـاران (،)5195
کردتمیني و دولتي مقدم ( ،)5192دیست و همکاران ( )2151و حاجلو ( )2159اثبـات شـده اسـت .عـزت
نفس ارزشي است که ما به خودمان نسبت ميدهیم و ارزیابي بنیادیني است که ما از ارزش خودمـان بـه
عنوان انسان داریم (کانت .)2111 ،بر اساس تعریف جاج و همکاران ،5991( 1به نقـل از التـام،) 2111 ،
عزت نفس 9ادراکات فرد از اهمیت خود تعریف ميشود .عزت نفس منعکس کننده درجهاي است که فرد
خود را بـه عنـوان فـردي شایسـته و ارزشـمند ميبینـد (اسـتوارت و سـاندین  .)5998 ،ميتـوان نحـوه
شکلگیري عزت نفس را از طریق تفکر در مورد «خود ادراک شده» و «خود ایدهآل» مورد آزمـایش قـرار داد.
خود ادراک شده همان خود پنداره است ،یعني یک دیدگاه عیني دربارهي مهارتها ،صـفات و ویژگيهـایي کـه
در یک فرد وجود دارد یا فرد فاقد آنها است .خود ایدهآل عبارت از تصویري است که هر فرد دوست دارد از خـود
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داشته باشد که لزوماً پنداري پوچ و بيمعني نیست ،بلکه یک تمایل صادقانه براي داشتن نگرشها و اسـنادهاي
خاصي است .زماني که خود ادراک شده و خود ایدهآل با هم همتراز باشند ،فرد از عزت نفـس بـاالیي برخـوردار
خواهد بود (بیابانگرد .)5182،وجود شکاف و فاصـله بـین خـود ادراک شـده و خـود ایـدهآل عـاملي اسـت کـه
مشکالت مربوط به عزت نفس را به وجود ميآورد (پـ و همکـاران .)5989،پژوهشـگراني نظیـر اعتباریـان،
مهداد و پاکي ( ،)5191لي و فسي ( )2111و پنهالیگون و همکاران ( )2119نشان دادندکه بـین حمایـت
سازماني ادراک شده با عزت نفس رابطه وجود دارید.
مارتین و براولي ( )2112در پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدي مقدار قابل توجهي از عزت نفـس
عمومي و جسمي را تبیین ميکند .عزت نفس نوعي نگاه است که به فرد این فرصت را ميدهد تا دیدگاه
واقعي و مثبتي نسبت به خود داشته باشد و سبب ميشود فرد بـه توانایيهـاي خـود اعتمـاد پیـدا کـرده،
احساس کنترل بر زندگي خود داشته باشد .به عبارت دیگر ،داشتن نگرش مثبت و منفي راجع بـه خـود و
اساس آن ارزیابي شخص شامل احساس خوشایندي با خودش است (خادمي و سـجادي هـزاوه.)5188 ،
ارتباط خودکارآمدي و عزت نفس به شکلي است که بـر اسـاس نظریـه خودارزشـیابي محـوري 5جـاج و
همکاران ( ،)5991دو مولفه اصلي این نظریه بوده و بررسـي فـرا تحلیلـي انجـام گرفتـه توسـط جـاج و
همکاران ( ،)2119نشان داده است که که این دو مولفه در کنار دیگـر مولفـه هـا (جایگـاه مهـار و ثبـات
عاطفي) با یکدیگر همبسته هستند و سازه مشترک خودارزشیابي محوري را تشـکیل مـيدهنـد .سـطوح
مثبت ارزشیابيهاي خود ،افراد را مطمئن ميسازد که آنها ميتوانند به طور موفقیـتآمیـزي بـه موقعیـت
هاي چالشانگیز پاس دهند .بنابراین ،بر اساس مرور مباني نظـري پـژوهش چنـین انتظـار مـيرود کـه
حمایت سازماني ادراک شده ،سبب افزایش عزت نفس کارکنان گردیده و سـمس افـزایش خودکارآمـدي
کارکنان را سبب ميگردد .بنابراین ،پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به این سواالت است کـه آیـا بـین
حمایت سازماني ادراک شده ،عزت نفس و خودکارآمدي کارکنان رابطهاي وجود دارد؟ ،و آیا عـزت نفـس
ميتواند رابطه حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي را میانجيگري کنـد؟ .بـر ایـن اسـاس مـدل
مفهومي پژوهش به شرح شکل  5طراحي شد:

-Core self- evalutions
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حمایت سازمانی
ادارک شده

+

+

+
عزت نفس

خودکارآمدی

شکل  1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به شواهد پژوهشي و نظري ارائه شده ،مشخص ميشود که در حوزههاي یادشده در ایران اطالعـات
اندکي در دست ميباشد .بنابراین ،ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر در این واقعیت نهفته است که با فـراهم
شدن اطالعات حاصل از این پژوهش ،مسیر براي تحقیقات بیشتر در مـورد نقـش حمایـت سـازماني ادراک
شده بر عزت نفس و خودکارآمدي در سازمانها تسهیل و روانتر شود .همچنین مستند شدن نقش میانجي-
گري عزت نفس در میان ادراک حمایت سازماني و خودکارآمدي ،ميتوان در راستاي افـزایش خودکارآمـدي
کارکنان سازمانها گام موثري برداشت .بنابراین ،پي بردن به روابط بین حمایت سازماني ادراک شده ،عـزت
نفـس و خودکارآمــدي ميتوانــد زمینــه الزم را بــراي برنامــهریزيهایي بــراي ارتقــاد خودکارآمــدي توســط
متخصصین و مشاوران این حیطه فراهم نموده تا بدینوسیله بتوان عملکرد کارکنان را بهبـود بخشـیده و بـه
افزایش بهرهوري سازمانها کمک شایاني کرد .در شرکت گاز استان اصفهان نیـز بـا توجـه بـه تالشهـاي
بسیاري که براي ایجاد باور حمایت سازماني ادراک شده در کارکنان انجام شده است ،بررسـي ایـن موضـو
براي مدیران این شرکت از ارزش باالیي برخوردار است.
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روش
این پژوهش توصیفي و از نو پژوهشهاي تحلیل مسیر محسوب ميشود .جامعهي آماري این پـژوهش
را کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به تعداد  111نفر در پاییز  5191تشکیل دادند .حجم نمونه پژوهش
حاضر بر اساس جدول حجم نمونه به حجم جامعه آماري میچل و جولي ( )2111به تعداد  211نفر تعیین
که براي کنترل نرخ پاسخدهي تعداد 211پرسشنامه به صـورت روش نمونـهگیـري در دسـترس (سـهل
الوصول) ،در اختیار پاسخگویان قرار داده شد کـه پـس از جمـعآوري پرسشـنامهها تعـداد  22پرسشـنامه
مخدوش و يیر قابل استفاده بود که در نهایت تعداد  298پرسشـنامه بـراي تحلیـل مـورد اسـتفاده قـرار
گرفت.
ابزار
پرسشنامه خودکارآمدی :این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش در سال  5982ساخته شد و داراي
 21ماده است که  51ماده آن مربوط به خودکارآمدي عمومي و  6ماده دیگر مربوط به تجارب
خودکارآمدي در موقعیتهاي اجتماعي است .در پژوهش حاضر از مقیاس  51مادهاي مربوط به
خودکارآمدي عمومي استفاده شد .پرسشنامه خودکارآمدي عقاید فرد مربوط به توانایياش براي يلبه بر
موقعیتهاي مختلف را اندازهگیري ميکند .این پرسشنامه بر پایه مقیاس پنج درجهاي لیکرت تنظیم شده
است ،بدین صورت که پاس کامالً مخالف نمره  5و پاس کامالً موافق نمره  1ميگیرد .نمرات باال نشان
دهنده احساس خودکارآمدي باال در فرد است .شرر و همکارانش ( )5982آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را
 1/86بدست آوردند .بختیاري براتي ( )5116براي سنجش روایي سازهاي مقیاس خودکارآمدي عمومي،
نمرات به دست آمده از این مقیاس را با اندازههاي چندین ویژگي شخصیتي (مقیاس کنترل دروني و
بیروني راتر ،5خرده مقیاس کنترل شخصي ،مقیاس درجهي اجتماعي مارلو و کران و مقیاس شایستگي
بین فردي روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگي پیشبیني شده بین مقیاس خودکارآمدي و اندازههاي
خصوصیات شخصیتي  1/65و در سطح  1/15معنادار بدست آورد که در جهت تأیید سازه مورد نظر بود.
همچنین نشان داد که بین نمرات این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل همبستگي مثبت وجود
دارد .وي پایایي آزمون خودکارآمدي را در دانش آموزان سال سوم دبیرستان با روش اسمیرمن-براون با
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طول برابر  /16و با طول نابرابر  /16و از روش دونیمه کردن گاتمن نیز  /16به دست آورده است و براي
اطمینان از پایایي ،آلفاي کرونباخ را در نمونه برابر با  /81به دست آورد .نجفي و فوالدچن ( )5186و
وقري ( ،)5119پایایي این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب  1/81و  1/81گزارش
کردند .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  /11بدست آمد.
پرسشنامه حمایتت ستازمانی ادراک شتده  :بـراي سـنجش حمایـت سـازماني ادراک شـده از
پرسشنامه آیزنبرگر و همکاران ( )5986مشتمل بر  56آیتم استفاده شده است .طیف پرسشهـا از نـو 1
درجهاي لیکرت .امتیازدهي براي حمایت سازماني به صورت کلي است .ایـن پرسشـنامه در پژوهشهـاي
متعدد استفاده شده که نشان از اعتبار و پایایي باالي این پرسشنامه ميباشد .روایي این پرسشنامه توسـط
عریضي و گلپرور ( )5191با دو روش تحلیل عامل (اکتشافي و تأییدي) و روایـي همگـرا و واگـرا ،بـاال
گزارش شده است .براي سنجش پایایي این پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است کـه در
پژوهش اللهیاري و همکاران ( ،)5191عریضي و گلپرور ( )5191و مهـداد و قـایلي ( )5191بـه ترتیـب
 1/86 ،1/819و  1/816گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز آلفـاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه 1/68
بدست آمد.
پرسشنامه عزت نفس  :این پرسشنامه شـامل  51سـوال  1درجـهاي (کـامال مـوافقم  1تـا کـامال
مخالفم  )5است .مقیاس عزت نفس روزنبرگ پایایي و اعتبار خوبي را با گروههاي نمونه مختلـف نشـان
داده است و براي استفاده در مورد نوجوانان و بزرگساالن اعتباریابي شده است (روزنبـرگ .)5961پایـایي
این پرسشنامه در پژوهش آتشپور و آقایي ( 1/85 ،)5181و در پژوهش انجام گرفتـه توسـط اعتباریـان،
مهداد و پاکي ( 1/15 ،)5191بوده است .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ ایـن پرسشـنامه  1/81بدسـت
آمد.
یافتهها
جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرها

M

SD

1

5

حمایت سازماني ادراک شده

62/12

9/62

5

2
1

عزت نفس
خودکارامدي

26/66
99/52

9/29
6/88

**1/59
**1/28

2

5
**1/15

3

5

**P≤0. 01
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چنانکه در جدول  5مشاهده ميشود ،بین حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي ،بین حمایت
سازماني ادراک شده و عزت نفس و بین عزت نفس و خودکارآمدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
( .)p<1/15همچنین طي یک سلسله روابط زنجیرهاي ،عزت نفس رابطه میان حمایت سازماني ادراک
شده با خودکارآمدي را میانجيگري ميکند .ضرایب و معناداري اثرات حمایت سازماني ادراک شده به
طور مستقیم و يیرمستقیم بر خودکارآمدي در جدول  2آورده شده و به منظور درک بهتر از اثرات میان
متغیرهاي حمایت سازماني ادراک شده ،عزت نفس و خودکارآمدي ،ضرایب رگرسیوني میان متغیرهاي
مورد بررسي در این تحقیق ،در قالب مدل تحلیل مسیر شکل  2نمایش داده شده است .شایان توجه است
که تمامي ضرایب مسیر اشاره شده در شکل  ،2در سطح اطمینان  91درصد معنادار ميباشد.
جدول  -2ضرایب و معناداری اثرات حمایت سازمانی ادراک شده به طور مستقیم و غیر مستقیم
بر خودکارآمدی
خطای استاندارد

نسبت بحرانی

سطح خطا

()S.E.

()C.R.

()P

1/115
1/869

*1/115
*1/191
*1/115

*1/15

متغیر پیشبین

متغیر مالک

نوع اثر

ارزش واقعی β

حمایتسازمانيادراکشده
حمایتسازمانيادراکشده

خودکارآمدي
عزت نفس

مستقیم
مستقیم

1/58
1/51

1/111
1/561

عزت نفس

خودکارآمدي

مستقیم

1/12

1/111

9/125

حمایتسازمانيادراکشده

خودکارآمدي به
واسطه عزت
نفس

يیرمستقیم

1/59

1/115

2/129
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حمایت سازمانی
ادارک شده

0/51

خودکارآمدی

0/51

23

عزت نفس

0/

شکل  -2مدل تحلیلی مسیر

با توجه به مدلهاي رگرسیوني و مدل تحلیل مسیر فوق ،مشاهده ميشود که عزت نفس خود از یک سو
متاثر از اثر معنادار حمایت سازماني ادارک شده بوده و از سوي دیگر ،خـود بـر روي خودکارآمـدي اثـري
معنادار دارد ( )P>1/11و ( .)T>5/96از این رو ،ميتوان عنوان نمود که عزت نفس اثر میانجيگري بـر
رابطهي حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي دارد .بنابراین ،فرضیه پژوهش مبني بر میانجيگـري
عزت نفس در رابطه بین حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي مورد تایید قرار ميگیرد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان ميدهدکه بین حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمـدي ،بـین حمایـت سـازماني
ادراک شده و عزت نفس و بین عزت نفس و خودکارآمدي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .همچنـین
طي یک سلسله روابط زنجیرهاي ،عزت نفس رابطه میان حمایت سازماني ادراک شده با خودکارآمـدي را
میانجيگري ميکند .تأیید رابطه حمایـت سـازماني ادراک شـده بـا خودکارآمـدي همسـو بـا یافتـههاي
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پژوهشگراني همچون آیزنبرگـر و اسـتینگهامبر ( ،)2155جـاجرميزاده و همکـاران ( ،)5192کائسـنس و
استینگهامبر ( )2159و نظري و همکاران ( )5191است .در تبیین رابطه بین ميتوان چنین بیان نمود کـه
حمایت سازماني ادراک شده منابع خودکارآمدي را تحت تاثیر قـرار ميدهـد .طبـق نظـر بانـدورا ()2111
خودکارآمدي که اعتقاد به داشتن توانایي انجام کار و وظایف است ،داراي چهار منبع ،تجربـههاي موفـق،
تجربههاي جانشیني و الگوبرداري ،تريیبهاي کالمي یا اجتماعي و حاالت عاطفي و فیزیولوژیک اسـت
(به نقل از کوربانگلو و همکاران .)2116 ،طبق تعریف آیزنبرگر و همکاران ( )5986باور کارکنان به اینکه
سازمان براي همکاري و مشارکت آنها و متعاقب آن براي رفاه آنها ارزش قائل اسـت ،حمایـت سـازماني
ادراک شده است ،بنابراین خود این باور ميتواند تجربهاي موفق براي کارکنـان تلقـي شـده و منجـر بـه
افزایش خودکارآمدي آنها شود .زماني که انجام عملکرد مثبـت از سـوي کارکنـان بـا تشـویق و پـاداش
مناسب پاس داده شود ،ضمن اینکه ادراک از حمایت سازماني افزایش ميیابد ،براي کارمند یـک تجربـه
موفق محسوب ميشود و تمایل به تکرار آن در موقعیتهاي دیگر کاري افزایش ميیابـد .ایـن کارکنـان
باور دارند که توانایي انجام وظایف را داشته و براي تالش به انجام آن برانگیخته هستند (مهـداد.)5199،
همچنین ميتوان بیان نمود که تشویقها ،پاداشها ،حمایتهاي معنوي ،گرفتن تاییـد و بـازخورد مثبـت،
پذیرفته شدن و احساس اطمینان و امنیت یافتن از سوي مدیران ،همکاران ،زیردستان ،گروههـاي کـاري
رسمي و يیررسمي ،شبکههاي اجتماعي در سازمان ،همان منبع تريیبهاي کالمي یا اجتماعي است که
خود منجر به افزایش خودکارآمدي ميگردد .در صورتيکه ،ادراک حمایت سازماني که در واقـع بـاور بـه
یک تعامل دوسویه بین کارکنان و سازمان مبني بر نیاز سازمان به ایفـاي نقـش کارکنـان از یـک سـو و
اهمیت شرایط زندگي کارکنان براي سازمان از سوي دیگر است ،جزئي از فرهن سـازمان باشـد ،آنگـاه
ميتوان گفت که الگوبرداريهاي دوطرفه نیز بین مدیران و کارکنان به یک فرهن سازماني بدل شـده
که خودکارآمدي مدیران و کارکنان سازمان را به صورت فزایندهاي افزایش خواهد داد .به نظر ميرسد که
همه اینها به نوعي بر حاالت عاطفي و فیزیولوژیک مدیران و کارکنان نیز اثرگذار بـوده و ميتوانـد بـاور
خودکارآمدي آنها را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین تأیید رابطه معنادار بین حمایت سازماني ادراک شده با
عزت نفس همسو با یافتههاي پژوهشگراني نظیر اعتباریان ،مهداد و پاکي ( ،)5191لي و فسي ( )2111و
پنهالیگون و همکاران ( )2119ميباشد .در تبیین این یافته ميتوان چنین گفت که با توجه به اینکه عزت
نفس قضاوت درباره خود است ،ادراک از حمایت سازماني ميتواند احساس مفید بودن و ارزشمند بودن را
در فرد افزایش داده ،تا فرد در خود ارزیابي که انجام ميدهد نگرش مطلوبتري نسبت به خود پیدا کـرده
و صاحب عزت نفس بیشتري شود .به عبارتي هرچه میزان ادراک حمایت سـازماني بیشـتر شـود ،عـزت
نفس باالتر رفته و خود ارزشمندي فرد افزایش خواهد یافت .ادراک از حمایـت سـازماني بـه معنـي بـاور
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کارکنان به اینکه سازمان براي همکاري و مشارکت آنها و متعاقب آنها براي رفاه آنها ارزش قائل است و
به معني اینکه کارکنان در محیط سازمان و در ارتباط خود با مدیران و سـایر همکـاران ،بـازخورد مثبـت
گرفته و احساس امنیت و اطمینان ميکنند ،باعث ميشود تا احسـاس ارزشـمندي کارکنـان دربـاره خـود
افزایش یافته و منجر به عزت نفس باالتر آنها شود.
با توجه به تأیید رابطه معنادار بین عزت نفس با خودکارآمدي ،این یافته با یافتـههاي پژوهشـگراني
همچون سماه منصور و همکاران ( ،)5195دولتي مقدم و کردتمیني ( )5192و دیست و همکاران (،)2151
فرج پور و همکاران ( )2159و حاجلو ( )2159همسو ميباشد .در تبیین این یافته ميتوان چنین بیان نمود
که افزایش عزت نفس که افزایش نگرش مثبت فرد درباره خود است ،ميتواند نگرش مثبت فـرد دربـاره
توانایيهاي خود را نیز منجر شود .همچنین ميتوان گفت که هرچه نگرش فرد نسبت بـه خـود مثبـتتر
باشد ،احتمال اینکه فرد از حداکثر توانایيهاي خود براي انجام وظایف و مسـئولیتهاي محولـه اسـتفاده
کند ،بیشتر خواهد بود .طبق تعریف باندورا ( ،)5991خودکارآمدي به معنـاي توانـایي ادراک شـدهي فـرد در
انطباق با موقعیتهاي مشخص است و به قضاوت افراد دربارهي توانـایي آنهـا در انجـام دادن یـک کـار یـا
انطباق با موقعیتي خاص مربوط است ،لذا بدیهي است کارکنان در زمانيکـه احسـاس ارزشـمندي بیشـتري
(عزت نفس باالتر) دارند ،ادراک بیشتري هم از توانایي خـود در مواجهـه بـا موقعیتهـاي کـاري و وظـایف
محوله و قبول مسئولیت در سازمان دارند که به این ترتیب مطابق تعریف فـوق خودکارآمـدي بیشـتري هـم
دارند .همچنین این پژوهش نشان داد که عزت نفس به عنوان میـانجي در رابطـه میـان ادراک حمایـت
سازماني و خودکارآمدي عمل ميکند و به عبارت دیگـر ،ادراک حمایـت سـازماني نـه تنهـا بـه صـورت
مستقیم بلکه به واسطه عزت نفس هم ميتواند خودکارآمدي را تحـت تـاثیر قـرار دهـد .در تبیـین ایـن
فرضیه ميتوان بیان کرد که با توجه به اینکه عزت نفس قضـاوت دربـاره خـود اسـت و ادراک حمایـت
سازماني ميتواند احساس مفید بودن و ارزشمند بودن را در فرد افزایش داده تا فرد در خـود ارزیـابي کـه
انجام ميدهد ،نگرش مطلوبتري نسبت به خود پیدا کرده و همین امر سبب افزایش عزت نفس ميشود.
لذا با توجه به اینکه با افزایش عزت نفس ،نگرش فرد نسبت به خود مثبتتر ميشود ،ایـن نگـرش فـرد
درباره توانایيهایش نیز مثبتتر شده و باعث افزایش خودکارآمدي فرد ميگردد .بر این اساس ،به مدیران
سازمانها پیشنهاد ميگردد تا در جهت افزایش خودکارمدي کارکنان که رابطه مستقیمي با بهبود عملکرد
کارکنان و افزایش بهرهوري سازمانها دارد ،اقداماتي را در جهت افزایش ادراک حمایت سازماني از طرف
کارکنــان بــه عمــل آورنــد کــه در ایــن ارتبــاط اقــداماتي مثــل ،مشــارکت کارکنــان در هدفگــذاري و
تصمیمگیريها با انجام برنامه مـدیریت مشـارکتي مبتنـي بـر هـدف ،ایجـاد کمیتـههاي توانمنـد طبـق
فرایندهاي اصلي سازمان با حضور مسئولین و کارشناسان و کارکنان برجسته ،برقراري نظام پیشـنهادها و
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مدیریت دانش کارکنان ،توانمندسازي کارکنان با برنامـههاي جـامع آموزشـي و تفـویخ اختیـار ،اجـراي
برنامههاي جامع براي افزایش سالمت جسماني و روانشناختي کارکنان و سایر برنامهها ميتواند مورد اجرا
قرار گیرد .همچنین در جهت افزایش عزت نفس کارکنان اقداماتي چون ،فراهم نمودن بازخوردهاي الزم
از عملکرد ،آموزش مهارتهاي اجتماعي ،انطباق شغل -شايل ،مداخالت الزم در جهـت کـاهش ادراک
استرس از طریق اجراي برنامههاي پیشگیرانه و یاورانه و بسیاري از برنامههاي مداخلـهاي مـيتوانـد بـه
مورد اجرا گذاشته شود .همچون سایر پژوهشها ،مطالعه حاضر نیز داراي محدودیتهـایي بـود کـه ازآن
جمله ميتوان به محدودیت انجام در سازماني خاص اشاره نمود که محتاط بودن در تعمیم پذیري یافتهها
را به دنبال دارد و همچنین عدم استنباط علت و معلولي از نتایج به دلیل روش مورد اسـتفاده در تحقیـق
اشاره کرد.
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