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            چکیده
اي عزت نفس در نقش واسطهاین پژوهش با هدف بررسي 

رابطه بین ادراک حمایت سازماني و خودکارآمدي در میان 
روش . کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به انجام رسید

ي آماري شامل کلیه کارکنان پژوهش همبستگي و جامعه
نفر با استفاده از  298شرکت مذکور بود که از میان انان 

گیري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي نمونه
سؤالي حمایت سازماني آیزنبرگر  56ي پژوهش شامل پرسشنامه

سؤالي عزت نفس  51ي (، پرسشنامه5986و همکاران )
سؤالي خودکارآمدي  51ي ( و پرسشنامه5961) روزنبرگ
ها از طریق ضریب . داده( بود5982شرر و مادوکس ) عمومي

همبستگي پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر 
مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که طي 

اي، عزت نفس رابطه میان حمایت یک سلسله روابط زنجیره
کند گري ميسازماني ادراک شده با خودکارآمدي را میانجي

(/011p<بنابراین، چ .)شود که براي گیري مينین نتیجه
توان با افزایش عزت نفس افزایش خودکارآمدي کارکنان مي

 طریق بهبود در ادراک حمایت سازماني اقدام نمود.  کارکنان از

خودکارآمدي، حمایت سازماني ادراک شده، : یدیکلهای واژه

 عزت نفس، شرکت گاز

 

 
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
-هاي عاطفي و الگوهاي فکري افراد دارد، عملکـرد و بهـرهاز طریق تاثیري که بر واکنش 5خودکارآمدي

وري کارکنان را تحت تاثیر قرار داده، و به همین جهت مورد توجه عالمان مدیریت و روانشناسي سازماني 
باور هاي فرد تعریف شـود کـه در  ناشي ازواند تین مي(. همچن2151قرار گرفته است )چریان و جاکوب، 

 (. وود، بنـدورا و بـایلي5986توانند وظایف شغلي خود را به خوبي انجام دهند )بنـدورا، نتیجه آن افراد مي
وري سازماني تابعي از ادراک خودکارآمـدي مـدیریتي اسـت. به این نتیجه رسیدند که سطح بهره (5991)

بط است، به افزایش خودکارآمدي مرت نین بیان نمود که پشتکار و ثبات قدم باال که باتوان چبنابراین، مي
هاي افراد در مـورد را قضاوتخودکارآمدي  5986در سال  2باندورا.  شدوري منجر خواهد عملکرد و بهره

است کـه اي کند که خودکارآمدي، توان سازنده( مطرح مي5991) او. هاي خود عنوان نموده استتوانایي
هاي شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسـان بـراي تحقـق اهـداف مختلـف، بـه بدان وسیله مهارت

هـا و دسـتاوردهاي قبلـي افـراد شود. به نظر وي داشتن دانش، مهـارتدهي مياي اثربخش سامانگونه
هاي خـود در باره توانایيهاي مناسبي براي عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان دربیني کنندهپیش

 شایستگي يسازنده نظام در مهم عاملي خودکارآمدي انجام آنها، بر چگونگي عملکرد خویش موثر است.

 صورت به متفاوت هايموقعیت مشابه در هايمهارت با مختلف افراد سوي از وظایف انسان است. انجام

 خودکارآمدي آنـان باورهاي تغییرات به تمتفاو شرایط در یک فرد یا توسط و قوي یا و متوسط ضعیف،

یا خود تردیدي قرار بگیرنـد، در نتیجـه  1شکي توانند به آساني تحت تاثیر خودها مياست. مهارت وابسته
هـاي خـود حتي افراد خیلي مستعد در شرایطي که باور ضعیفي نسبت بـه خـود داشـته باشـند، از توانایي

(. افراد خودکارآمد، افرادي هستند که چنین باور دارنـد کـه 2111ک،کنند )باندورا و الاستفاده کمتري مي
به نظر باندورا  (.5199توانایي انجام وظایف را دارند و براي تالش به انجام آن برانگیخته هستند )مهداد، 

اساس آنچه که آنان باور دارند، شـکل  ( سطح انگیزش، شرایط عاطفي و عملکردهاي اشخاص بر5991)
هـاي سازه خودکارآمدي بر باورهـاي افـراد در مـورد قابلیتاساس آنچه واقعاً درست است.  بر گیرد تامي

خودشان براي اعمال کنترل به سطح عملکردشان و به رویدادهایي که زندگي آنهـا را تحـت تـاثیر قـرار 
تصـور دهد، مربوط است. خودکارآمدي یا خوداثربخشي از نظر روانشناسي عبارت اسـت از انتظـارات ممي

 ،هـاي فـردي. بنـابراینیک فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خـوب از طریـق فعالیت

                                                           

5 Self-Efficacy 
2 - Bandura 
1 - Self Doubt 
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خودکارآمدي یک فرایند ذهني است که شامل شناسایي هدف، برآورد تالش و توانایي الزم براي رسیدن 
هاي خود باور دارند و نایيباشد. افراد داراي خودکارآمدي باال به توابیني نتایج آن ميبه آن اهداف و پیش

شوند، از این رو در متقاعد کردن دیگران موفق کنند و تسلیم نميبراي رسیدن به هدف خود پافشاري مي
هاي چالش برانگیزتر (. کساني که خودکارآمدي باالیي دارند، هدف2155کنند )اوانس و کالرک،عمل مي

دهند )لوتانس و کوشش و پافشاري بیشتري نشان مي و رندگزینند، خود را بیشتر باور داو باالتري را برمي
 مهـم منبع اطالعاتي چهار بر مبتني یک فرد خودکارآمدي (،2111باندورا ) نظر ابقمط(. 2112پترسون،

 در 2الگوبرداري شکست(، تجربیات و موفقیت هاي قبلي،)تجربه 5آمیزیا موفقیت ماهرانه است: تجربیات

 از کالمـي )تريیـب 1اجتمـاعي دیگـران، تريیـب هايشکست و هاموفقیت ا،ي عملکردهمشاهده مورد

 آنها توانایي، اساس بر افراد ؛ که9فیزیولوژیکي و هاي عاطفيو خویشاوندان( و حالت همکاران همنوعان،

دهنـد )بـه نقـل از مي قضـاوت قـرار مـورد را خـود نادرسـت عملکرد به نسبت خود پذیريو آسیب نیرو
 (. موثرترین و با نفوذترین منبع خودکارآمدي، دسـتاوردهاي عملکـرد اسـت.2116همکاران، کوربانگلو و 

کننـد و از ایـن تفسـیرها نتیجه اعمالشان را تفسیر مي ،شوندهایي که مشغول ميافراد در کارها و فعالیت
ي بعـدي اسـتفاده هاشان براي درگیر شدن در کارها و فعالیتبراي گسترش باورها و عقاید درباره توانایي

 دهنـد و آنشوند، خودکارآمدي را افزایش ميکنند. معموال نتایجي که به عنوان نتایج موفق تفسیر ميمي
 (.2112دهند )پاجاریز، را کاهش مي آن ،شونددسته که به عنوان نتایج ناموفق تفسیر مي

(، 5192نظـري و همکـاران )(، 2155هاي انجام گرفتـه توسـط آیزنبرگـر و اسـتینگهامبر )پژوهش       
حمایت سازماني ادراک شـده را  (، تاثیر2159( و کائسنس و استینگهامبر )5191زاده و همکاران )جاجرمي

بر خودکارآمدي تایید نموده است. منظور از حمایت سازماني ادراک شده، احساس و باورهاي تعمیم یافتـه 
ل و ئـ، مساعدت و حمایـت اعضـاي خـود ارزش قاافراد در این راستا است که سازمان نسبت به همکاري

 (. حمایت سازماني ادراک شـده5986نگران و دلواپس خوشبختي و آینده آنهاست )آیزنبرگر و همکاران، 

شود. ارزش بوسیله تاثیرگذاري بر منابع اطالعاتي خودکارآمدي منجر به افزایش خودکارآمدي کارکنان مي
تواند خودکارآمدي آنها را دن بازخورد ارزیابي مثبت عملکردشان، ميدادن به مشارکت کارکنان از طریق دا
حمایت سازماني ادراک شده، کارکنان را به درگیري بیشـتر  (.2155افزایش دهد )آیزنبرگر و استینگهامبر، 

                                                           

5 - mastery experiences 
2 - vicarious experiences 
1 - social persuasion 
9 - physiological states 
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هاي تواند بر حالتکند و عالوه بر این، حمایت سازماني ادراک شده ميشان تشویق ميدر تجربیات موفق
از طریق کاهش استرس ناشي از کـار  ،فیزیولوژیکي کارکنان نیز تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال و يعاطف

( معتقدند کـه 5986، آیزنبرگر و همکاران ) 5مطابق با تئوري حمایت سازماني (.2112)روآدس و آیزنبرگر،
سـازمان را تسـهیل حمایت سازماني ادراک شده، تمایل کارکنان براي تعیین خصوصیات انسان دوسـتانه 

( براي نخستین بار این نظریه را پیشـنهاد نمـوده 5961) 2(. لوینسون5986نماید )آیزنبرگر و همکاران،مي
( که اعمال عوامل سازماني )ناظران( توسط کارکنان، به عنوان نیت سازمان 2111است )اسلیج و آیزنبرگر،

(. همانطور 5961ین عوامل سازماني )لوینسون،هاي شخصي اشوند و نه به عنوان انگیزهمي تصور تلقي و
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، 

اني ادراک شده میزاني که کارکنان ایـن حمایـت را متقـابالً پاسـ  گیرد. بنابراین، حمایت سازمشکل مي
مندي از شغل، نماید. اشکال عمومي واکنش متقابل شامل تعهد به سازمان، رضایتخواهند داد، تعیین مي

باشند. به عالوه، حمایت سازماني ادراک شده زماني افزایش تالش کاري و انجام رفتارهاي فرا نقشي مي
کارکنان حس تشخیص قوي  ،ابد که کارکنان تعریف و تمجیدي را دریافت نمایند. به هرحالیافزایش مي

هایي کـه همچنین در تحقیق (.2118در رابطه با خلوص واقعي تعریف و تمجیدهاي سازماني دارند )پک،
(، 5195تاکنون انجام شده، تاثیر متقابل عزت نفـس و خودکارآمـدي توسـط سـماه منصـور و همکـاران )

عـزت ( اثبـات شـده اسـت. 2159( و حاجلو )2151(، دیست و همکاران )5192دتمیني و دولتي مقدم )کر
دهیم و ارزیابي بنیادیني است که ما از ارزش خودمـان بـه زشي است که ما به خودمان نسبت ميار نفس

 (، 2111م، ، به نقـل از التـا5991) 1جاج و همکاران اساس تعریف (. بر2111عنوان انسان داریم )کانت، 
اي است که فرد عزت نفس منعکس کننده درجه شود.ادراکات فرد از اهمیت خود تعریف مي  9عزت نفس

تـوان نحـوه مي(. 5998بینـد )اسـتوارت و سـاندین ، خود را بـه عنـوان فـردي شایسـته و ارزشـمند مي
مورد آزمـایش قـرار داد. « لآخود ایده»و « خود ادراک شده»  طریق تفکر در موردگیري عزت نفس را از شکل
هـایي کـه ها، صـفات و ویژگيتري مهاادراک شده همان خود پنداره است، یعني یک دیدگاه عیني درباره خود

آل عبارت از تصویري است که هر فرد دوست دارد از خـود خود ایده در یک فرد وجود دارد یا فرد فاقد آنها است.

                                                           

5 - Organizational Support Theory 
2 - Levinson 
1 - Judge et al 
9- self- esteem  
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ها و اسـنادهاي معني نیست، بلکه یک تمایل صادقانه براي داشتن نگرشيداشته باشد که لزوماً پنداري پوچ و ب
آل با هم همتراز باشند، فرد از عزت نفـس بـاالیي برخـوردار خاصي است. زماني که خود ادراک شده و خود ایده

آل عـاملي اسـت کـه (. وجود شکاف و فاصـله بـین خـود ادراک شـده و خـود ایـده5182خواهد بود )بیابانگرد،
اعتباریـان، پژوهشـگراني نظیـر  (.5989آورد )پـ  و همکـاران،کالت مربوط به عزت نفس را به وجود ميمش

نشان دادندکه  بـین حمایـت ( 2119( و پنهالیگون و همکاران )2111) (، لي و فسي5191) مهداد و پاکي
 رابطه وجود دارید.سازماني ادراک شده با عزت نفس 

پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدي مقدار قابل توجهي از عزت نفـس  ( در2112مارتین و براولي )     
دهد تا دیدگاه مي کند. عزت نفس نوعي نگاه است که به فرد این فرصت راعمومي و جسمي را تبیین مي

هـاي خـود اعتمـاد پیـدا کـرده، شود فرد بـه توانایيواقعي و مثبتي نسبت به خود داشته باشد و سبب مي
داشتن نگرش مثبت و منفي راجع بـه خـود و  ،بر زندگي خود داشته باشد. به عبارت دیگراحساس کنترل 

(. 5188اساس آن ارزیابي شخص شامل احساس خوشایندي با خودش است )خادمي و سـجادي هـزاوه، 
جـاج و  5ارتباط خودکارآمدي و عزت نفس به شکلي است که بـر اسـاس نظریـه خودارزشـیابي محـوري

دو مولفه اصلي این نظریه بوده و بررسـي فـرا تحلیلـي انجـام گرفتـه توسـط جـاج و (، 5991همکاران )
(، نشان داده است که که این دو مولفه در کنار دیگـر مولفـه هـا )جایگـاه مهـار و ثبـات 2119همکاران )
دهنـد. سـطوح ه مشترک خودارزشیابي محوري را تشـکیل مـيبا یکدیگر همبسته هستند و سازعاطفي( 
آمیـزي بـه موقعیـت توانند به طور موفقیـتسازد که آنها ميهاي خود، افراد را مطمئن ميابيمثبت ارزشی
رود کـه انگیز پاس  دهند. بنابراین، بر اساس مرور مباني نظـري پـژوهش چنـین انتظـار مـيهاي چالش

ک شده، سبب افزایش عزت نفس کارکنان گردیده و سـمس افـزایش خودکارآمـدي احمایت سازماني ادر
بنابراین، پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به این سواالت است کـه آیـا بـین  گردد.ارکنان را سبب ميک

و آیا عـزت نفـس  ،اي وجود دارد؟حمایت سازماني ادراک شده، عزت نفس و خودکارآمدي کارکنان رابطه
اسـاس مـدل بـر ایـن  .گري کنـد؟تواند رابطه حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي را میانجيمي

 شد:طراحي  5مفهومي پژوهش به شرح شکل 
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 مدل مفهومی پژوهش 1شکل 
 

 

هاي یادشده در ایران اطالعـات در حوزه شود کهمشخص مي ،توجه به شواهد پژوهشي و نظري ارائه شده با
ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر در این واقعیت نهفته است که با فـراهم  ،باشد. بنابرایناندکي در دست مي

شدن اطالعات حاصل از این پژوهش، مسیر براي تحقیقات بیشتر در مـورد نقـش حمایـت سـازماني ادراک 
-تر شود. همچنین مستند شدن نقش میانجيا تسهیل و روانهعزت نفس و خودکارآمدي در سازمان شده بر

توان در راستاي افـزایش خودکارآمـدي گري عزت نفس در میان ادراک حمایت سازماني و خودکارآمدي، مي
ها گام موثري برداشت. بنابراین، پي بردن به روابط بین حمایت سازماني ادراک شده، عـزت کارکنان سازمان

بــراي ارتقــاد خودکارآمــدي توســط  هایيریزيتوانــد زمینــه الزم را بــراي برنامــهنفـس و خودکارآمــدي مي
متخصصین و مشاوران این حیطه فراهم نموده تا بدینوسیله بتوان عملکرد کارکنان را بهبـود بخشـیده و بـه 

 هـايها کمک شایاني کرد. در شرکت گاز استان اصفهان نیـز بـا توجـه بـه تالشوري سازمانافزایش بهره
بررسـي ایـن موضـو   ،بسیاري که براي ایجاد باور حمایت سازماني ادراک شده در کارکنان انجام شده است

 براي مدیران این شرکت از ارزش باالیي برخوردار است.

 

 خودکارآمدی عزت نفس 

حمایت سازمانی 

 ادارک شده
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 روش 
ي آماري این پـژوهش جامعه .شودهاي تحلیل مسیر محسوب مياین پژوهش توصیفي و از نو  پژوهش

دادند. حجم نمونه پژوهش تشکیل  5191 پاییزنفر در  111استان اصفهان به تعداد را کارکنان شرکت گاز 
نفر تعیین  211( به تعداد 2111جولي ) حاضر بر اساس جدول حجم نمونه به حجم جامعه آماري میچل و

 لگیـري در دسـترس )سـهبه صـورت روش نمونـه پرسشنامه 211که براي کنترل نرخ پاسخدهي تعداد
پرسشـنامه  22ها تعـداد آوري پرسشـنامهاختیار پاسخگویان قرار داده شد کـه پـس از جمـعالوصول(، در 

پرسشـنامه بـراي تحلیـل مـورد اسـتفاده قـرار  298مخدوش و يیر قابل استفاده بود که در نهایت تعداد 
 گرفت.

 ابزار

داراي ساخته شد و  5982این پرسشنامه توسط شرر و همکارانش در سال  پرسشنامه خودکارآمدی:

ماده دیگر مربوط به تجارب  6ماده آن مربوط به خودکارآمدي عمومي و  51ماده است که  21
اي مربوط به ماده 51هاي اجتماعي است. در پژوهش حاضر از مقیاس خودکارآمدي در موقعیت

بر  اش براي يلبهخودکارآمدي عمومي استفاده شد. پرسشنامه خودکارآمدي عقاید فرد مربوط به توانایي
اي لیکرت تنظیم شده کند. این پرسشنامه بر پایه مقیاس پنج درجهگیري ميهاي مختلف را اندازهموقعیت

گیرد. نمرات باال نشان مي 1و پاس  کامالً موافق نمره  5است، بدین صورت که پاس  کامالً مخالف نمره 
آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را ( 5982دهنده احساس خودکارآمدي باال در فرد است. شرر و همکارانش )

اي مقیاس خودکارآمدي عمومي، ( براي سنجش روایي سازه5116بدست آوردند. بختیاري براتي ) 86/1
هاي چندین ویژگي شخصیتي )مقیاس کنترل دروني و نمرات به دست آمده از این مقیاس را با اندازه

جتماعي مارلو و کران و مقیاس شایستگي ي ا، خرده مقیاس کنترل شخصي، مقیاس درجه5بیروني راتر
هاي بیني شده بین مقیاس خودکارآمدي و اندازهبین فردي روزنبرگ( همبسته کرد که همبستگي پیش

ورد که در جهت تأیید سازه مورد نظر بود. آمعنادار بدست  15/1و در سطح  65/1خصوصیات شخصیتي 
فقیت در شغل و تحصیل همبستگي مثبت وجود همچنین نشان داد که بین نمرات این پرسشنامه و مو

 براون با-دارد. وي پایایي آزمون خودکارآمدي را در دانش آموزان سال سوم دبیرستان با روش اسمیرمن
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/ به دست آورده است و براي 16/ و از روش دونیمه کردن گاتمن نیز 16طول نابرابر  / و با16طول برابر 
( و 5186) / به دست آورد. نجفي و فوالدچن 81را در نمونه برابر با  اطمینان از پایایي، آلفاي کرونباخ

گزارش  81/1و  81/1(، پایایي این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 5119وقري )
 / بدست آمد.11در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  .کردند

 بـراي سـنجش حمایـت سـازماني ادراک شـده از : شتده پرسشنامه حمایتت ستازمانی ادراک 

 1هـا از نـو  آیتم استفاده شده است. طیف پرسش 56( مشتمل بر 5986پرسشنامه آیزنبرگر و همکاران )
هـاي اي لیکرت. امتیازدهي براي حمایت سازماني به صورت کلي است. ایـن پرسشـنامه در پژوهشدرجه

باشد. روایي این پرسشنامه توسـط ایي باالي این پرسشنامه ميمتعدد استفاده شده که نشان از اعتبار و پای
( با دو روش تحلیل عامل )اکتشافي و تأییدي( و روایـي همگـرا و واگـرا، بـاال 5191پرور )عریضي و گل

گزارش شده است. براي سنجش پایایي این پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است کـه در 
(  بـه ترتیـب 5191( و مهـداد و قـایلي )5191پرور )(، عریضي و گل5191اران )پژوهش اللهیاري و همک

 68/1گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز آلفـاي کرونبـاخ ایـن پرسشـنامه  816/1و  86/1، 819/1
 بدست آمد.

تـا کـامال  1اي )کـامال مـوافقم درجـه 1سـوال  51این پرسشنامه شـامل :  پرسشنامه عزت نفس

هاي نمونه مختلـف نشـان ت. مقیاس عزت نفس روزنبرگ پایایي و اعتبار خوبي را با گروه( اس5مخالفم 
(. پایـایي 5961داده است و براي استفاده در مورد نوجوانان و بزرگساالن اعتباریابي شده است )روزنبـرگ

ریـان، و در پژوهش انجام گرفتـه توسـط اعتبا 85/1(، 5181پور و آقایي )این پرسشنامه در پژوهش آتش
بدسـت  81/1بوده است. در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ ایـن پرسشـنامه  15/1(، 5191مهداد و پاکي )

 آمد.
 

 هایافته
 

 و همبستگی بین متغیرهای پژوهش انحراف معیار میانگین، -1جدول 

 M SD 1 2 3 متغیرها ردیف

   5 62/9 12/62 حمایت سازماني ادراک شده 5

  5 **59/1 29/9 66/26 عزت نفس 2
 5 **15/1 **28/1 88/6 52/99 خودکارامدي 1

      **P≤0. 01  
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شود، بین حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي، بین حمایت مشاهده مي 5چنانکه در جدول 
معناداري وجود دارد  سازماني ادراک شده و عزت نفس و بین عزت نفس و خودکارآمدي رابطه مثبت و

(15/1p<.) اي، عزت نفس رابطه میان حمایت سازماني ادراک یک سلسله روابط زنجیره همچنین طي
کند. ضرایب و معناداري اثرات حمایت سازماني ادراک شده به گري ميشده با خودکارآمدي را میانجي

آورده شده و به منظور درک بهتر از اثرات میان  2طور مستقیم و يیرمستقیم بر خودکارآمدي در جدول 
متغیرهاي حمایت سازماني ادراک شده، عزت نفس و خودکارآمدي، ضرایب رگرسیوني میان متغیرهاي 

نمایش داده شده است. شایان توجه است  2مورد بررسي در این تحقیق، در قالب مدل تحلیل مسیر شکل 
 باشد. درصد معنادار مي 91، در سطح اطمینان 2که تمامي ضرایب مسیر اشاره شده در شکل 

 

 ضرایب و معناداری اثرات حمایت سازمانی ادراک شده  به طور مستقیم و غیر مستقیم -2جدول 

 بر خودکارآمدی 

 βارزش واقعی  نوع اثر مالک متغیر بینمتغیر پیش
 خطای استاندارد

(S.E.) 

 بحرانی نسبت

(C.R.) 

 سطح خطا

(P) 

 *115/1 115/1 111/1 58/1 مستقیم خودکارآمدي ادراک شده سازمانيحمایت 
 *191/1 869/1 561/1 51/1 مستقیم عزت نفس ادراک شده حمایت سازماني

 *115/1 125/9 111/1 12/1 مستقیم خودکارآمدي عزت نفس

 ادراک شده حمایت سازماني
خودکارآمدي به 
 واسطه عزت
 نفس

 *15/1 129/2 115/1 59/1 يیرمستقیم
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 دل تحلیلی مسیرم -2شکل 

 

شود که عزت نفس خود از یک سو هاي رگرسیوني و مدل تحلیل مسیر فوق، مشاهده ميبا توجه به مدل
متاثر از اثر معنادار حمایت سازماني ادارک شده بوده و از سوي دیگر، خـود بـر روي خودکارآمـدي اثـري 

گري بـر مود که عزت نفس اثر میانجيتوان عنوان ناز این رو، مي .(<96/5T( و )P<11/1معنادار دارد )
گـري بر میانجي فرضیه پژوهش مبني ،ي حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي دارد. بنابراینرابطه

 گیرد.ميعزت نفس در رابطه بین حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمدي مورد تایید قرار 
 

 گیرینتیجه بحث و
حمایت سازماني ادراک شده و خودکارآمـدي، بـین حمایـت سـازماني  دهدکه بیننتایج پژوهش نشان مي

همچنـین  .معناداري وجود دارد ادراک شده و عزت نفس و بین عزت نفس و خودکارآمدي رابطه مثبت و
اي، عزت نفس رابطه میان حمایت سازماني ادراک شده با خودکارآمـدي را طي یک سلسله روابط زنجیره

هاي د رابطه حمایـت سـازماني ادراک شـده بـا خودکارآمـدي همسـو بـا یافتـه. تأییکندگري ميمیانجي

حمایت سازمانی 

 ادارک شده

 عزت نفس 

51/0 51/0 

23 

/0 

 خودکارآمدی
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(، کائسـنس و 5192زاده و همکـاران )جـاجرمي(، 2155پژوهشگراني همچون آیزنبرگـر و اسـتینگهامبر )
توان چنین بیان نمود کـه در تبیین رابطه بین مي است.( 5191و نظري و همکاران ) (2159استینگهامبر )
( 2111دهـد. طبـق نظـر بانـدورا )ني ادراک شده منابع خودکارآمدي را تحت تاثیر قـرار ميحمایت سازما

هاي موفـق، داراي چهار منبع، تجربـه ،خودکارآمدي که اعتقاد به داشتن توانایي انجام کار و وظایف است
یک اسـت هاي کالمي یا اجتماعي و حاالت عاطفي و فیزیولوژهاي جانشیني و الگوبرداري، تريیبتجربه
( باور کارکنان به اینکه 5986تعریف آیزنبرگر و همکاران ) طبق .(2116به نقل از کوربانگلو و همکاران، )

حمایـت سـازماني  ،سازمان براي همکاري و مشارکت آنها و متعاقب آن براي رفاه آنها ارزش قائل اسـت
ي کارکنـان تلقـي شـده و منجـر بـه اي موفق براتواند تجربهادراک شده است، بنابراین خود این باور مي

زماني که انجام عملکرد مثبـت از سـوي کارکنـان بـا تشـویق و پـاداش . شودافزایش خودکارآمدي آنها 
براي کارمند یـک تجربـه  ،یابدضمن اینکه ادراک از حمایت سازماني افزایش مي ،مناسب پاس  داده شود
یابـد. ایـن کارکنـان اي دیگر کاري افزایش ميهشود و تمایل به تکرار آن در موقعیتموفق محسوب مي

(. 5199)مهـداد، باور دارند که توانایي انجام وظایف را داشته و براي تالش به انجام آن برانگیخته هستند
مثبـت،  دهاي معنوي، گرفتن تاییـد و بـازخورها، حمایتها، پاداشتوان بیان نمود که تشویقهمچنین مي

هـاي کـاري ان و امنیت یافتن از سوي مدیران، همکاران، زیردستان، گروهپذیرفته شدن و احساس اطمین
هاي کالمي یا اجتماعي است که هاي اجتماعي در سازمان، همان منبع تريیبرسمي و يیررسمي، شبکه

که در واقـع بـاور بـه  ادراک حمایت سازماني ،کهگردد. در صورتيخود منجر به افزایش خودکارآمدي مي
بر نیاز سازمان به ایفـاي نقـش کارکنـان از یـک سـو و  ویه بین کارکنان و سازمان مبنيسیک تعامل دو

جزئي از فرهن  سـازمان باشـد، آنگـاه  ،اهمیت شرایط زندگي کارکنان براي سازمان از سوي دیگر است
 هاي دوطرفه نیز بین مدیران و کارکنان به یک فرهن  سازماني بدل شـدهتوان گفت که الگوبرداريمي

رسد که اي افزایش خواهد داد. به نظر ميکه خودکارآمدي مدیران و کارکنان سازمان را به صورت فزاینده
توانـد بـاور گذار بـوده و ميولوژیک مدیران و کارکنان نیز اثرهمه اینها به نوعي بر حاالت عاطفي و فیزی
ر بین حمایت سازماني ادراک شده با همچنین تأیید رابطه معنادا خودکارآمدي آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

( و 2111(، لي و فسي )5191) اعتباریان، مهداد و پاکيهاي پژوهشگراني نظیر عزت نفس همسو با یافته
توان چنین گفت که با توجه به اینکه عزت باشد. در تبیین این یافته مي( مي2119پنهالیگون و همکاران )

تواند احساس مفید بودن و ارزشمند بودن را حمایت سازماني مينفس قضاوت درباره خود است، ادراک از 
تري نسبت به خود پیدا کـرده دهد نگرش مطلوبتا فرد در خود ارزیابي که انجام مي ،در فرد افزایش داده

، عـزت شـودو صاحب عزت نفس بیشتري شود. به عبارتي هرچه میزان ادراک حمایت سـازماني بیشـتر 
ک از حمایـت سـازماني بـه معنـي بـاور اارزشمندي فرد افزایش خواهد یافت. ادر نفس باالتر رفته و خود
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کارکنان به اینکه سازمان براي همکاري و مشارکت آنها و متعاقب آنها براي رفاه آنها ارزش قائل است و 
مثبـت  دبه معني اینکه کارکنان در محیط سازمان و در ارتباط خود با مدیران و سـایر همکـاران، بـازخور

شود تا احسـاس ارزشـمندي کارکنـان دربـاره خـود باعث مي ،کنندگرفته و احساس امنیت و اطمینان مي
 افزایش یافته و منجر به عزت نفس باالتر آنها شود.

هاي پژوهشـگراني توجه به تأیید رابطه معنادار بین عزت نفس با خودکارآمدي،  این یافته با یافتـه با     
 (،2151( و دیست و همکاران )5192(، دولتي مقدم و کردتمیني )5195اران )سماه منصور و همکهمچون 

توان چنین بیان نمود . در تبیین این یافته ميباشد( همسو مي2159( و حاجلو )2159فرج پور و همکاران )
تواند نگرش مثبت فـرد دربـاره مي ،که افزایش عزت نفس که افزایش نگرش مثبت فرد درباره خود است

تر توان گفت که هرچه نگرش فرد نسبت بـه خـود مثبـتهاي خود را نیز منجر شود. همچنین ميیيتوانا
هاي محولـه اسـتفاده هاي خود براي انجام وظایف و مسـئولیتباشد، احتمال اینکه فرد از حداکثر توانایي

ي فـرد در راک شـده(، خودکارآمدي به معنـاي توانـایي اد5991طبق تعریف باندورا )بیشتر خواهد بود.  ،کند
ي توانـایي آنهـا در انجـام دادن یـک کـار یـا هاي مشخص است و به قضاوت افراد دربارهانطباق با موقعیت

کـه احسـاس ارزشـمندي بیشـتري انطباق با موقعیتي خاص مربوط است، لذا بدیهي است کارکنان در زماني
هـاي کـاري و وظـایف مواجهـه بـا موقعیت ک بیشتري هم از توانایي خـود درا)عزت نفس باالتر( دارند، ادر

محوله و قبول مسئولیت در سازمان دارند که به این ترتیب مطابق تعریف فـوق خودکارآمـدي بیشـتري هـم 
عزت نفس به عنوان میـانجي در رابطـه میـان ادراک حمایـت همچنین این پژوهش نشان داد که . دارند

ادراک حمایـت سـازماني نـه تنهـا بـه صـورت  ،گـرکند و به عبارت دیسازماني و خودکارآمدي عمل مي
تواند خودکارآمدي را تحـت تـاثیر قـرار دهـد. در تبیـین ایـن مستقیم بلکه به واسطه عزت نفس هم مي

با توجه به اینکه عزت نفس قضـاوت دربـاره خـود اسـت و ادراک حمایـت توان بیان کرد که فرضیه مي
خـود ارزیـابي کـه در بودن را در فرد افزایش داده تا فرد  تواند احساس مفید بودن و ارزشمندسازماني مي
شود. تري نسبت به خود پیدا کرده و همین امر سبب افزایش عزت نفس ميدهد، نگرش مطلوبانجام مي

شود، ایـن نگـرش فـرد تر ميافزایش عزت نفس، نگرش فرد نسبت به خود مثبتاینکه با  لذا با توجه به
به مدیران  ،گردد. بر این اساستر شده و باعث افزایش خودکارآمدي فرد ميمثبتهایش نیز درباره توانایي
گردد تا در جهت افزایش خودکارمدي کارکنان که رابطه مستقیمي با بهبود عملکرد ها پیشنهاد ميسازمان
ز طرف ادراک حمایت سازماني ا ها دارد، اقداماتي را در جهت افزایشوري سازمانو افزایش بهره کارکنان

گــذاري و مشــارکت کارکنــان در هدفکارکنــان بــه عمــل آورنــد کــه در ایــن ارتبــاط اقــداماتي مثــل، 
هاي توانمنـد طبـق بـر هـدف، ایجـاد کمیتـه ها با انجام برنامه مـدیریت مشـارکتي مبتنـيگیريتصمیم

پیشـنهادها و  فرایندهاي اصلي سازمان با حضور مسئولین و کارشناسان و کارکنان برجسته، برقراري نظام
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هاي جـامع آموزشـي و تفـویخ اختیـار، اجـراي مدیریت دانش کارکنان، توانمندسازي کارکنان با برنامـه
تواند مورد اجرا ها ميهاي جامع براي افزایش سالمت جسماني و روانشناختي کارکنان و سایر برنامهبرنامه

چون، فراهم نمودن بازخوردهاي الزم  قرار گیرد. همچنین در جهت افزایش عزت نفس کارکنان اقداماتي
شايل، مداخالت الزم در جهـت کـاهش ادراک  -هاي اجتماعي، انطباق شغلاز عملکرد، آموزش مهارت

توانـد بـه اي مـيهاي مداخلـهنه و یاورانه و بسیاري از برنامههاي پیشگیرااسترس از طریق اجراي برنامه
هـایي بـود کـه ازآن ، مطالعه حاضر نیز داراي محدودیتهامورد اجرا گذاشته شود. همچون سایر پژوهش

ها تعمیم پذیري یافته توان به محدودیت انجام در سازماني خاص اشاره نمود که محتاط بودن درجمله مي
نتایج به دلیل روش مورد اسـتفاده در تحقیـق  را به دنبال دارد و همچنین عدم استنباط علت و معلولي از

 اشاره کرد. 
 

 منابع
 . اعتماد به نفس وخودباوري، معاونت دانشجویي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.(5181) پور ح، آقایي اآتش

. بررسي اثر تعدیلي عزت نفس بر رابطه بین حمایـت سـازماني ادارک شـده و فرسـودگي (519) اعتباریان ا، پاکي س، مهداد  
-911االت اولین گنفرانس بین المللي مدیریت، نـوآوري و تولیـد ملـي،هیجاني کارکنان شرکت شیر پگاه اصفهان مجموعه مق

991. 
. رابطـه حمایـت سـازماني ادراک شـده بـا رفتـار شـهروندي سـازماني در (5191) نـژاد طـولي م، حمیـدي مري م، همتيالهیا

 .21-91: 51کارشناسان آکادمي ملي الممیک و پاراالممیک ایران. نشریه مدیریت ورزشي دانشگاه تهران، 
انتشـارات سـازمان انجمـن اولیـا و مربیـان  :تهـران .هاي افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. روش(5182) نگرد ابیابا

 جمهوري اسالمي ایران. 
. طراحي و تبیین مـدل عوامـل ادراکـي مـؤثر بـر موفقیـت (5191) زاده م، فیضي ط، عباسي ن، مشتاقیان ابرقویي ح.جاجرمي

 .511-566: 1مطالعات رفتار سازماني،  شغلي. فصلنامه
. سرطان پستان: یک مطالعه پدیدار شناسي. مجله دانشـگاه علـوم پزشـکي اراک )رهـاورد (5188) خادمي م، سجادي هزاوه م.

 .19-29: 52دانش(، 
شـي. دوفصـلنامه . رابطه عزت نفس و خودکارآمدي با متقاعدسـازي در مـدیران آموز(5195) سماه منصور م، معمار ا، آزموده م.

 .92-511: 2پژوهشي شناخت اجتماعي، -علمي
 هاي فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: موسسه اطالعات.. نقش فعالیت(5115) نژاد  .شعاري

اي و سـازماني. . الگوي مسیر روابط حمایـت سـازماني ادارک شـده بـا متغیرهـاي شـغلي حرفـه(5191)پرور م.عریضي ح. گل
 .591-511: 9)مدرس علوم انساني(،  دیریت در ایرانهاي مپژوهش

کاري و خودکارآمدي در کارمندان سازمان جهاد . رابطه عزت نفس با اهمال(5192)منش ز، دولتي مقدم م.کرد تمیني ب، نیک
 دانشکده ادبیات و علوم. -نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان کشاورزي شهر زاهدان. پایان

 .5189. ترجمه نسرین ارشدي. چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، انگیزش شغلي(. 2111تام، گ. )ال



 ششم ، سال2ي، شماره پژوهش -يعلم ،روانشناختي کاربردي هايپژوهش نامهفصل

599 

 

 

 صفحه. 916، تهران: نشر جاودانه، چاپ دهم. روانشناسي صنعتي و سازماني. (5199)مهداد  . 
ني، هویـت سـازماني و سـرمایه بیني رفتارهاي شهروندي سازماني از طریـق حمایـت سـازما. پیش(5191) مهداد  ، قائلي ف.

 .21-9: 22روانشناختي در میان زمان. فصلنامه علمي پژوهشي زن و فرهن ، 
 -نامه علمـيآمـوزان دبیرسـتاني. دو فصـلرابطـه خودکارآمـدي و سـالمت روان در دانش .(5186) م. نجفي م، فوالد چنـ 
 .69-81: 22پژوهشي دانشگاه شاهد، 

. بررسـي رابطـه بـین حمایـت سـازماني ادراک شـده بـا خودکارآمـدي کتابـداران (5192) م.نظري ف، فرهادپور م، پورشیخي 
 .نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات خوزستانهاي عمومي استان خوزستان. پایانکتابخانه

هاي هـاي جـوان دانشـجوي دانشـگاهزوجهاي مقابله با بحـران در . بررسي رابطه بین خودکارآمدي و سبک(5119) وقري  .
 تهران. پایان نامه کارشناسي ارشد، گروه روان شناسي. دانشگاه الزهرا.

 

Aselage J, Eisenberger R. (2003). Perceived organizational support and 

psychological contracts: a theoretical integration. Journal of Organizational 

Behavior, 24:491-509. 

Bandura A. 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive 

Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Bandura A. 1997. Self-Efficacy: the Exercise of Control. New York: W. H 

.Freeman. 
Bandura, A., & Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects 

revisited. Journal of Applied 

Psychology, 88(1), 87-99. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.87 
Caesens G, Stinglhamber F. 2014. The relationship between perceived 

organizational support and work engagement: The role of self-efficacy and its 

outcomes. European Review of Applied Psychology, 64: 259-267. 

Cherian, J. & Jacob, J. (2013). Impact of Self Efficacy on Motivation and 

Performance of Employees. International Journal of Business and Management; Vol. 

8, No. 14: 80-88.   
Diseth A, Melandb E, Breidablikc H.J. (2003). Self-beliefs among students: Grade 

level and gender differences in self-esteem, self-efficacy and implicit theories of 

intelligence. Learning and Individual Differences, 35: 1–8. 

Eisenberger R, Huntington R, Hutchinson S, Sowa D. 1986. Perceived rganizational 

support. Journal of Applied Psychology, 71: 500-507. 

Eisenberger R, Stingihamber F. 2011. Percived Organizational Support: Fosterihg 

Enthusiastic and Prodvictive Employees. Whashington, DC: APA Books. 

Evans A, Clark J. 2011. Source characteristic and Persuasion. Journal of 

Experimental Social Psychology, l9:15-31. 

Korman A.K. 1970. Toward a hypothesis of work behavior. Journal of Applied  

Kurbanoglu S.S, Akkoyunlu B, Umay A. 2006. Developing the information literacy 

selfefficacy scale. Journal of Documentation, 62: 730-743. 



 ... رابطه بین حمایت سازماني ادراک شده و در نفساي عزتنقش واسطه  

 

591 

 

 

Levinson H. 1965. Reciprocation: the relationship between man and organization. 

Administrative Science Quarterly,9: 370-390. 

Lockc E.A, Latham G.P. 1990. A Theory of Goal Setting and Task performance. 

Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 

Luthans F, Peterson S.J. 2002. Employee engagement and manager self-efficacy , 

Implications for managerial effectiveness and Development. Journal of Management 

Development,21: 376-387. 

lee J, feccei R. 2007. Perceived organizational support and effective commitment: 

the mediating role of organizational-based self esteem in the context of job in 

security. Journal of Organizational Behavior, 28: 661.  

Martin K.A, Brawley L.R. 2002. Self- handicapping in physical achievement 

settings: the contributions of self- esteem and self- efficacy. Self and 

Indentity,1:337-351. 

Mitchell M.L, Jolly J.M. 2007. Research Design Explain. 6 th edn, USA: Thomson 

Wads Worth. 
Pack M.A. S.M. 2005. Antecedents and concequence of perceived organizational 

support for NCAA athletic administrators. The Ohio State University, PhD 

Dissertation. 

Pajares F. 2002. Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. 

Penhaligone N.L, Louise W.R, Restubog S.D. 2009. Emotional anguish at work: 

mediating role of perceived rejection on workgroup mistreatment and affective 

outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 141:34-45. 

Pope A.W, Mchale S.M, Craighed E.W. 1989. Self–Esteem Enhancement Wiyh 

Children and Adolescents.NewYork: pergamon press. 

Rhoades L, Eisenberger R. 2002. Perceived organizational support a review of the 

literature. Journal of  Applied Psycology,87:698-714. 

Rosenberg M. 1965. Society and the Asokscent Self-Image. University Press. 

Princeton, NJ: Princeton. 

Sherer M, Maddux J.E. 1982. The Self-Efficacy Scale: Construction and Validation. 
Psychology Report, 51, 663- 671. 
Stuart m, Saunding L, 1998. Psychiatric Nursing (Principle and Practice). 6th edn, 

Londan: A Time Mirror Company. 

Wood, R. E., Bandura, A., & Bailey, T. (1990). Mechanisms governing 

organizational performance in complex decision-making environments. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 46 (2), 181-201. 


