
 های نوین بازرگانینگرش یفصلنامه علم

 (91-91) 1911 بهار(، 1یاپی، )پ1،  شماره1دوره 
Journal of New Business Attitudes 

Vol 1, No 1, Jun-Sep 0202, (91-91) 

  

 
                                                        E-mail: delaramebrahimi@gmail.com.  

 

 چکیده

 حمایت از ادراک سازمانی، جو تأثیر ارزیابیهدف ازاین پژوهش 

 شعب: مطالعه مورد) شغلی رضایت بر شغلی فرسودگی و سازمانی

این تحقیق از نظر می باشد.  (تهران اجتماعی تأمین سازمان 6و5

استراتژی پژوهش از نوع کاربردی؛ از نظر هدف توصیفی می باشد. 

داده های تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه ای لیکرت موجود در 

پرسشنامه تحقیق جمع آوری خواهد شد. داده های این تحقیق به 

رت میدانی تهیه خواهد شد. همچنین روش تحقیق حاضر از صو

ی مورد ها از نوع پیمایش می باشد.جامعهنظر شیوه گردآوری داده

سازمان تأمین اجتماعی  6و  5ی کارکنان شعب مطالعه شامل کلیه

روش نمونه گیری بکار برده شده در این  شهر تهران است .

 از مورگان جدول اساس باشد. برپژوهش از نوع در دسترس می

 پژوهش مورد ی نمونه عنوان به نفر 162 نفری 088 ی جامعه یک

 ادراک بر سازمانی نتایج پژوهش نشان داد که جو. شوند می انتخاب

 بر سازمانی دارد. جو معناداری مثبت تأثیر سازمانی حمایت از

 شغلی رضایت بر سازمانی دارد. جو منفی تأثیر شغلی فرسودگی

ادراک از حمایت سازمانی بر فرسودگی شغلی  .دارد مثبت تأثیر

ادراک از حمایت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر  .تأثیر منفی دارد

 .فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی تأثیر منفی دارد .مثبت دارد

 همچنین تمام فرضیه های پژوهش تایید شدند.

 های کلیدیواژه

 شغلی رضایت ،شغلی دگیفرسو ،سازمانی حمایت از ادراک ،سازمانی جو

 
 

 

 

 

 

Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the effect of 

organizational climate, perception of organizational support 

and burnout on job satisfaction (Case study: Branches 5 and 

6 of Tehran Social Security Organization). This research is 

applied in terms of research strategy; In terms of purpose, it 

is descriptive. Research data will be collected through Likert 

five-choice questions in the research questionnaire. The data 

of this research will be prepared in the field. Also, the 

method of the present research is survey in terms of data 

collection method. The study population includes all 

employees of branches 5 and 6 of Tehran Social Security 

Organization. The sampling method used in this study is 

available. According to Morgan's table, 162 people from a 

population of 088 are selected as the sample. The results 

showed that organizational climate has a significant positive 

effect on perception of organizational support. 

Organizational climate has a negative effect on burnout. 

Organizational climate has a positive effect on job 

satisfaction. Perception of organizational support has a 

negative effect on burnout. Perception of organizational 

support has a positive effect on job satisfaction. Burnout has 

a negative effect on job satisfaction. Also, all research 

hypotheses were confirmed. 

Keywords 

Organizational atmosphere, perception of organizational 

support, burnout, job satisfaction. 
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 تأمین سازمان 9و0 شعب: مطالعه مورد) شغلی رضایت بر شغلی فرسودگی و سازمانی حمایت از ادراک سازمانی، جو تأثیر ارزیابی دالرام ابراهیمی: 02

 (تهران اجتماعی
 

 مقدمه

ند شغلی را انتخاب كند كه عالوه یكی از عواملی كه در بقاي سازمان ها بسیار موثر است عامل نیروي انسانی است. هر فرد سعی می ك
بر تامین نیازهاي مادي، نیازهاي روانی او را نیز تامین نماید. به طور كلی موفقیت هر سازمان تا حدود زیادي بستگی به تالش و 

لی بهتر و رضایت كاركنان سازمان دارد. شاید بتوان گفت كاركنانی كه داراي روحیه باالتر، خالقیت و مهارت هستند، از رضایت شغ
 را كه باعث ایجاد آرزوها نیازها و ها، خواسته از اي مجموعهمی پیوندند،  ها سازمان بهی كه كاركنان هنگامبرخوردار هستند.  يباالتر

، با خود وارد سازمان می نمایند. پاسخ هاي سازمان به خواسته ها و توقعات كاركنان، احساس مثبت یا منفی شود شغلی می انتظارات
د به شغل خود )رضایت یا نارضایتی شغلی( را شكل می دهد. در واقع رضایت شغلی نشان دهنده میزان رابطه توقعات كاركنان با افرا

 پردازد. (. بنابراین پژوهش خاضر به بحث پیرامون رضایت شغلی می1911 حقانی و شهركی،پاداش هاي سازمان است )
نفوذ كرده و بسیاري از مردم نیز  با تشكیالت كوچك و بزرگ شدیداً در زندگی افراد هاي مختلفدر عصر حاضر سازماناز سوي دیگر، 

مفهومی كه در سالیان اخیر توجه روانشناسان را به خود معطوف ساخته است همانا د. كننبخش مهمی از وقت خود را در آنها سپري می
شود گفته می 1فرسودگی شغلی ست كه در اصطالح به آنحالی، سستی و رخوت متصدي شغل ابی درآمدن، از رمق افتادن، از پا

باشد و به زاي مزمن عاطفی و بین فردي در كار میهاي تنشمحرک واكنشی ممتد به (. فرسودگی شغلی1919گر و همكاران، )كشته
(. 1910پور، )تقی شودتوصیف می (حس ناكارآمدي)9و فقدان موفقیت فردي 9، مسخ شخصیت0خستگی عاطفی بعدسه كمك 

ي ضعیف ارائه خدمات و عاملی براي دست كشیدن از شغل، غیبت از كار یا روحیهكیفیت  فرسودگی شغلی ممكن است باعث كاهش
 یابد و ممكن است به یكزمان به آهستگی گسترش می ولی در طـی ، یك اختالل روانی نیست،باشد. نشانگان فرسودگی شغلی

فرآیندي متشكل از فشار  فرسودگی شغلی بیانگر این مطلب اسـت كـه فرسـودگی هـايـم و نشـانهعالئ. نـاتوانی روانـی تبـدیل شـود
 پردازد. (. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی فرسودگی شغلی می1910رحمانی و همكاران، ) شغلی و عـدم سـازگاري اسـت

ي انسان به عنوان جزئی از فرسودگی شغلی، باعث كاهش موفقیت هاو عدم توجه به تفكر و توانایی 0از طرفی فقدان حمایت سازمانی
شود. حمایت سازمانی، موجب رفتارهاي مطلوبی در سازمان مانند: انصاف و مساوات، حمایت سرپرست، فردي و پیشرفت شخصی می

شوند، رفتار و رست روبه رو میواضح است كه هر چه كاركنان با حمایت بیشتر سرپشود. پرهاي شغلی میهاي سازمانی و زمینهپاداش
 روند به است ممكن كار محل در حمایتی روابط (. پرورش1919و جعفرپور،  ابرقوییتر آنها را به دنبال خواهد داشت )عملكرد مطلوب

اري (. در واقع بهبود كیفیت زندگی ك0219، 9دهد )الیتر و مسالچ را بهبود كاركنان سالمت است ممكن و كند كمك سازمان موفق
گرانه از منابع انسانی است )پورقاز و صالحی راد، هاي حمایتمستلزم اهتمام مدیریت سازمان به حمایت سازمانی و تدوین سیاست

 پردازد. (. بر این اساس پژوهش حاضر به بحث در خصوص ادراک از حمایت سازمانی می1910
 

انی نشان دهنده فضاي اجتماعی حاكم بر آن واحد می باشد. جو جو سازمانی یكی از ابعادي است كه در هر واحد سازمهمچنین، 
. جو سازمانی از عوامل مهم تأثیر گذار سازمانی حاكم بر یك واحد می تواند در موفقیت آن واحد در زمینه هاي مختلف تأثیرگذار باشد

ه بحث در خصوص جو سازمانی و تأثیر (. بر این اساس پژوهش حاضر ب1911و همكاران،  احمدي اردكانیباشد )بر رضایت شغلی می
( محرز گردید كه رضایت 0211و همكاران ) 1پردازد. بر اساس آنچه بیان شد و با توجه به پژوهش آپلمبومآن بر رضایت شغلی می

گران شغلی تحت تأثیر جو سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی شغلی است. اما علی رغم اهمیت موضوع، تا كنون پژوهش
هاي مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند اما و محققان به بررسی این مهم نپرداخته اند، هرچن هریك از این متغیرها در پژوهش

                                                                                                                                                    
1. Burnout 

0. Emotional Exhaustion 

9. Depersonalization 

9 . accomplishment Personal 

0. Organisational support 

9. Leiter & Maslach 

1 Appelbaum 
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موضوع مورد بحث به صورت مدلی واحد توسط محققین و پژوهشگران قرار نگرفته است و در این خصوص خلل تجربی و موضوعی به 
ژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی چشم میخورد. بنابراین پ

سازمان تأمین اجتماعی تهران به منظور رفع خلل تجربی موجود در این زمینه و همچنین بهبود عملكرد سازمانی و تحقق  9و0شعب 
 شود: بیان شده سؤال اصلی پژوهش حار به صورت زیر بیان میاهداف سازمانی انجام خواهد شد. با توجه به مطالب 

سازمان تأمین اجتماعی تهران چه  9و0جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی كاركنان شعب 
 تأثیري دارد؟

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 

 جو سازمانی
ضوعات در زمینه تحقیقات در حوزه روان شناسی صنعتی سازمانی است. این مفهوم از اصلی جو سازمانی از محبوبترین و معروفترین مو

جو سازمانی  بیان شد. 1102مفهوم جو سازمانی اولین بار در اواخر ده . ترین و خاص ترین اصطالحات كشف شده مفاهیم مدیریت است
ود. همین طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و به تصور، احساسات و ارزشهاي كارمندان به محیط كارشان اطالق می ش

جو كاري تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر فضاي فیزیكی، قوانین سازمانی حاكم  .تعلق، اعتماد به نفس و وفاداري را نیز در بر می گیرد
 می گیرد.  بر محیط كار و خصوصیات رفتاري افراد در محیط كار قرار

مانی را جنبه كیفی بین روابط افراد در یك سازمان می دانند كه بستگی به درک افراد از كار و مقام او و دیگر ري و هنسلی، جو سازلمك
اعضاء در سازمان دارد. این ادراكات عمدتا به وسیله ي مشاركت افراد در سازمان تعیین می شود و مجموعه رفتار آنها روابط كاري افراد 

ر جرج لیتوین و روبرت استرینجر جو سازمانی عبارت است از ادراكات فرد از نوع سازمانی كه در آن آورد. بر اساس نظمی را به وجود 
 (.1911، و همكاران كار می كند )امراللهی

از دیدگاه بلوم، جو سازمانی عبارتند از شرایط، نیروها و محرک هاي خارجی كه بر انسان ها تاثیر می گذارد. وي محرک هاي خارجی را 
اجتماعی و فكري خالصه كرده و دامنه می تغییرات جو سازمانی را از درونی ترین فعل و انفعاالت اجتماعی تا  -مل فیزیكی در عوا

نیروهاي خیلی بیرونی، فرهنگی وس از مانی گزارش كرده است جو سازمانی به اعتقاد فرنچ و همكارنش عبارت از یك پایگاه قوي از 
به عبارت دیگر ، جو سازمانی به ادراک مشترک از خط مشی ها، عادات و رویه  .سازمانی می باشد ادراک درباره ویژگی ها و كیفیت

 (. 1911هاي رسمی و غیر رسمی گفته می شود )محمدي ، 

 ابعاد جو سازمانی
ز( حمایتح( چالش و ( دو بعد دیگر نیز براي جو سازمانی در نظر گرفته اند: 0222و همكاران ) "از دیدگاه لیتوین و استرینجر آرینز 

بعد؛ هویت، تعارض، ساختار، دوستی )صمیمیت(، مسوولیت،  1ریسك كردن. لیتوین و استرینجر در تحقیقی ابعاد جو سازمانی را به 
 .(1911رزازي و همكاران، پشتیبانی، ضوابط، خطر پذیري، پاداش تقسیم نموده است )

 

 
 رینجرابعاد جو سازمانی از دیدگاه لیتوین و است .9شکل
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 حمایت سازمانی ادراک شده
 سوي از شده ادراک حمایت مفهوم كاربردي روانشناسی در مجله اي مقاله انتشار با 1119 سال در همكارانش و آیزنبرگر بار نخستین

 براي انسازم كه میكنند حمایت احساس سازمان سوي از زمانی كاركنان همكارانش و  آیزنبرگر تعریف طبق .كردند معرفی را سازمان

 اندک نود دهۀ اواسط تا حوزه این در شده انجام مطالعات تعداد اینكه با .دهد اهمیت آنها رفاه به و شود قائل ارزش هایشان همكاري

 و احساس سازمانی، حمایت(. 0219و همكاران،  1)ایزنبرگاست یافته افزایش زمینه این در ها پژوهش تعداد اخیر سالهاي در ولی بود،
 و نگران و قائل ارزش اعضایش حمایت و مساعدت و همكاري به نسبت سازمان كه است راستا این در افراد یافته تعمیم باورهاي
 باید كه دارند را احساس این كنند، می تجربه را زیادي شده ادراک سازمانی حمایت كه كاركنانی. است آنها آینده و خوشبختی دلواپس

 بدین و باشد شان متبوع سازمان منافع راستاي در آنها عمل تا كنند نقش ایفاي سازمان در اسبیمن هاي نگرش و رفتارها به توجه با

 و سالمتی تالش به سازمان توجه میزان از كاركنان برداشت به شده درک سازمانی حمایت. نمایند جبران را سازمان حمایت وسیله
 )همان منبع(.دارد اشاره آنها آسایش

 فرسودگی شغلی
هنگامی مطرح شد كه او 1119سال  فرسودگی اولین بار توسط فرویدنبرگدر سودگی شغلی یك پاسخ به تنش شغلی است. واژهسندرم فر

 (. 1910پور، )تقی شناسایی كرد دادندافرادي كه خدمات مراقبتی ارائه می یأس فزاینده را در وضعیتی از خستگی و
 عاطفی، واماندگی صورت احساس به كه است "نشده مدیریت "شغلی تنش انیپای نتیجه فرسودگی یك نشانه تنش شغلی نبوده بلكه

 عاطفی، واماندگی احساس. كندمی شغل( بروز در فردي موفقیت )نداشتن شغلی فردي كسب دستاوردهاي كاهش و شخصیت مسخ
 حالت زوال شخصیت، گسترش به شخصیت مسخ. كندمی كار كه شخصی است توسط درماندگی و حد از بیش احساس هیجانی بودن

 احساس كه دهدمی رخ زمانی شغلی دستاوردهاي فردي كسب كاهش. گرددمی اطالق به مددجویان نسبت تفاوتیبی و احساسیبی
شغلی  فرسودگی مستعد ویژه طور به كاركنان كادر بهداشت و درمان. یابدكاهش می افراد با دركاركردن موفقیت آوردن و بدست رقابت

 (. 1919هستند )مرادي و همكاران،  مددجویان مواجه مرگ و عذاب درد، بیماري، با آنها هك چرا هستند،
این تحقیق بر آن است كه این عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی  بوجودآورنده فرسودگی شغلی، نظر به این كه با وجود عوامل مختلفبا 

 .را در كادر بهداشت و درمان به لحاظ تئوري و نظري بررسی نماید

 رضایت شغلی
(، رضایت شغلی را به عنوان تعامالت عاطفی فرد نسبت به نقش هاي خود در نظر گرفته اند و عقیده دارند كه 0210و همكاران ) هان

رضایت به پاسخ عاطفی نسبت به شغل فرد اشاره می كند و این حالت زمانی حاصل می شود كه تجارب شغلی به ارزش ها و نیازهاي 
، رضایت به احساس كام یافتگی نیازها و خواسته ها اشاره دارد، و به عقیده وي داوري فرد در "شود. بنا به گفته نوپفرد مربوط می 

(. 1911، به نقل از هومن، 1119خصوص آنچه در شغل به وقوع می پیوندد، رضایت او از شغل را تحت تأثیر قرار می دهد )نوپ، 
در نتیجه ي ارزیابی شرایط محیط كاري، ویژگی ها و نیازهاي شغلی حاصل می گردد  رضایت شغلی یك حالت هیجانی مثبت است كه

و آنچه را كه یك فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است مورد بررسی قرار می دهد؛ عواملی مانند حمایت هاي اجتماعی، پیشرفت و 
همكاران پشتیبان، و شرایط كاري مساعد در  قاء، نظارت كیفی،موفقیت كاري و توسعه فردي، ماهیت كار، سیستم پاداش دهی برابر، ارت

 (.1910، گل پروربوجود آمدن آن دخیل اند )

 ابعاد رضایت شغلی

رضایت شغلی به عنوان تمایالت عاطفی فرد نسبت به نقش هاي شخصی خود در نظر گرفته شده است در واقع رضایت از شغل به 
مفهوم كلی با ابعاد گوناگون است. در حقیقت یك فرد هم می تواند نگرش هایی را نسبت عنوان نگرش كلی فرد نسبت به شغلش یك 

به هر یك از جنبه هاي شغلی اش فرض نماید و هم می تواند یك نگرش مركب نسبت به شغل به عنوان یك كل در نظر گیرد كه 
 (.1910ختلف شغلی تجربه می نماید )كرامت، این یك كل نتیجه اي است كه فرد از مجموعه رضایت ها در ابعاد و جنبه هاي م

 به ابعاد پنج گانه شغلی اشاره دارند:  1191كندال و اسمیت، 
 الف( ماهیت كار: خصوصیات و ویژگی هاي شغلی فرد. 

                                                                                                                                                    
1 Eisenberg 
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 ب( حقوق و دستمزد: میزان رضایتی كه فرد از حقوق دریافتی خود در مقابل با دریافتی دیگران دارد. 
 پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی ج(فرصت ارتقاء: فرصت 

د( نظارت و سرپرستی: نحوه ارتباط فرد با سرپرست به صورت مستقیم و توانایی سرپرست در ارائه حمایت هاي رفتاري و كمك هاي 
 فنی 

 (.1919 ( همكاران: كارایی و كارآمدي همكاران از بعد شغلی و از بعد اجتماعی كه حامی فرد می باشد )محمدزاده و مهروژان،ه
 

  پیشینه تحقیق:
 خالصه نتایج پشینه های تحقیق.9جدول

 نتایج عنوان سال نویسنده

 پیشینه داخلی

لك زائی و 
 همكاران

1911 

اثر جو سازمانی بر تمایل به 
ترک سازمان با میانجیگري 
رضایت شغلی و تعهد 
سازمانی)مورد مطالعه: دبیران 

آموزش و  0متوسطه منطقه 
 (پرورش شهر تهران 

یافته هاي پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اثر جو سازمانی بر 
تمایل به ترک سازمان دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد كه رضایت 
شغلی و تعهد سازمانی رابطه بین اثر جو سازمانی و تمایل به ترک سازمان را 

 .تعدیل می كنند
 

 1911 احمدي

مانی بر بررسی تاثیر عدالت ساز
فرسود گی شغلی با در نظر 
گرفتن نقش میانجی جو اخالقی 

 كارمندان شهرداري تهران

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوري داده ها، یك پژوهش 
پژوهشی است و از نظر هدف كاربردي می باشد. در نهایت در دو  -توصیفی

وهش ارائه شده قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی نتایج حاصل از این پژ
 .است

 

 1911 پور عسكر امیري
ررسی تأثیر جو سازمانی بر ب

 رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بررسی ها نشان داد؛ رفتار مدیران و همچنین بیان روشن اهداف و برنامه 
هاي سازمان به كاركنان، باعث تقویت جو اعتماد در سازمان می گردد 

و رهبران به تعهدات و وعده هاي پایبندي و جامه عمل پوشاندن مدیران .
خود باعث می گردد كه آنها از این طریق، از اعتبار الزم در سازمان برخوردار 

 .شوند و اعتماد كاركنان را نسبت به خود جلب كنند
 

 

 مرادي و زندیه
1911 

بررسی تاثیر جو محیط كار بر 
رضایت شغلی: نقش میانجی 
فرسودگی شغلی و حمایت 

 شدهسازمانی ادراک 

 2/12نتایج نشان داد، جو محیط كار بر حمایت سازمانی ادراک شده به میزان 
تاثیر مثبت و معناداري دارد. حمایت سازمانی ادراک شده بر فرسودگی شغلی 

تاثیر منفی و معناداري دارد. فرسودگی شغلی بر رضایت  2/01-به میزان 
محیط كار بر  تاثیر منفی و معناداري دارد. جو 2/11-شغلی به میزان 

تاثیر منفی و معناداري دارد. حمایت  2/90 -فرسودگی شغلی به میزان 
تاثیر مثبت و معناداري  2/01سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی به میزان 
تاثیر مثبت و معناداري  2/19دارد و جو محیط كار بر رضایت شغلی به میزان 
كه تبیین هر چه بیشتر چشم دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود 

انداز، ماموریت و اهداف، مدیران را قادر میسازد تا جوكاري مثبتی را در 
سازمان ایجاد كنند و از طریق ارتباط در فضاي صمیمی تر و بازخورد مستمر، 

 .گشودگی میان مدیران و كاركنان برقرار شود تا روحیه ي آنان بهبود یابد
 

زاد فرج و 
 همكاران

1911 

ررسی تأثیر حمایت سازمانی ب
ادراک شده بر رضایت شغلی 
باتوجه به نقش میانجی تعهد 
سازمانی و نقش تعدیلگر 
درگیري شغلی)مطالعه موردي: 
شركت مهندسی وتوسعه گاز 

 (ایران

نتایج به دست آمده مؤید آن است كه حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد  .
ثبت و معناداري دارد . همچنین سازمانی و رضایت شغلی كاركنان تأثیر م

تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیرگذار است .در نهایت نقش میانجی تعهد 
سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی و نیز 
نقش تعدیلگر درگیري شغلی در رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی به 

 .اثبات رسید

 

براساس نتایج تحقیق، فرضیه هاي اصلی و فرعی تایید گردید. مطابق نتایج بررسی تاثیر دگرگون سازي  1911 سعیدي حقیقت
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شغلی و رضایت شغلی از طریق 
متغیر میانجی فرسودگی شغلی و 
حمایت سازمانی ادراک 
شده)مورد مطالعه: بانك مهر 

 (اقتصاد استان گلستان

رضایت شغلی از طریق  حاصل از فرضیه هاي اصلی، دگرگون سازي شغلی بر
متغیرهاي میانجی فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر معنی 
داري دارد و همچنین مطابق نتایج حاصل از فرضیه هاي دگرگون سازي 
شغلی بر رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده بصورت مستقیم و 

رسودگی شغلی بصورت معنادار تاثیر داشته و تاثیر دگرگون سازي شغلی بر ف
معكوس و معنادار می باشد. حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی 
تاثیر مثبت و معنی دار داشته ولی بر فرسودگی شغلی تاثیر معكوس و معنی 
داري می باشد و نهایتا فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی داراي تاثیر معكوس 

 .و معنادار می باشد
 

فراتی و طهرانی 
 كیان

1911 

بررسی تاثیر انزواي شغلی بر 
قصد ترک خدمت كاركنان با 
نقش میانجی خودكارآمدي، 
 فرسودگی شغلی و رضایت شغلی

نتایج این مطالعه نشان داد كه انزواي شغلی بر خودكارآمدي، رضایت شغلی 
تاثیر منفی معنادار دارد و بر فرسودگی شغلی تاثیر معنادار مثبت داشت اما 

ن بر روي قصد ترک خدمت معنادار نبود. همچنین یافته ها تاثیر مستقیم آ
نشان داد كه خودكارآمدي بر رضایت شغلی تاثیر مثبت معنادار دارد و بر قصد 
ترک خدمت تاثیر معنادار منفی داشت. اما تاثیر مستقیم آن بر روي فرسودگی 
شغلی معنادار نبود. همچنین یافته ها نشان داد كه هر سه متغیر رضایت 
شغلی، خودكارآمدي و فرسودگی شغلی نقش میانجی معنادار بر رابطه بین 
انزواي شغلی بر قصد ترک خدمت دارند. در راستاي نتایج فرضیات این 
مطالعه می توان بیان نمود كه كاركنانی كه سطح انزواي پایینی دارند، تمایل 

ال كمتري به فرسودگی شغلی دارند كه به نوبه خود باعث افزایش احتم
 .كارایی آنها در كار می شود

 

احمدي اردكانی 
 و همكاران

1911 
پیش بینی انگیزش و رضایت 
شغلی معلمان بر اساس جو 

 سازمانی مدارس

نتایج پژوهش نشان داد كه خرده مقیاس رفتار تظاهر به اشتغال، رابطه منفی 
ی و خرده مقیاس هاي رفتار حمایتی و رفتار صمیمی رابطه مثبت در پیش بین

انگیزش شغلی معلمان داشته اند. همچنین خرده مقیاس رفتار تظاهر به 
اشتغال بر رضایت شغلی، رابطه منفی و خرده مقیاس رفتار همكارانه رابطه 
مثبت در پیش بینی رضایت شغلی معلمان داشته است. معلمان مرد در مقایسه 

راي استخدام با معلمان زن از انگیزش شغلی باالتري برخوردارند. معلمان دا
رسمی در مقایسه با معلمان با استخدام قراردادي از انگیزش و رضایت شغلی 
باالتري برخوردارند، از سوي دیگر رابطه معنی دار بین جنسیت و رضایت 
شغلی، وضع تاهل و رضایت شغلی، سطح تحصیالت با انگیزش و رضایت 

ش و رضایت شغلی شغلی مشاهده نشد بنابراین جو سازمانی میتواند بر انگیز
 .معلمان تاثیر بگذارد

 

 1911 شیاسی وگروسی
تاثیر جو سازمانی بر نقش واسط 
خالقیت و رضایتمندي شغلی 

 كاركنان بیمه تامین اجتماعی

باتوجه به یافته هاي بدست آمده از گردآوري داده ها، تمامی فرضیات تایید 
با جو سازمانی گردید بطوریكه میان رضایت مند كاركنان و خالقیت آنان 

ارتباط معناداري مشخص شد و جو سازمانی بر خالقیت كاركنان و رضایت 
مند شغلی آنان موثر بود یعنی قابلیت پیش بینی آن را دارد. باتوجه به نتایج 
حاصل از یافته هاي تحقیق؛ باید خاطرنشان داشت كه مولفه هاي جو 

ان تاثیر مستقیم و سازمانی بر رضایت شغلی كاركنان و بهبود خالقیت آن
معناداري دارد و همچنین تاثیر رضایت شغلی كاركنان بر بهره وري نیروي 

 .انسانی مستقیم و معنادار است
 

محمدي مطلق و 
 همكاران

1911 

تاثیر عدالت سازمانی بر 
ودگی شغلی با توجه به سفر

نقش واسط جو اخالقی در 
سازمان)مطالعه موردي اداره كل 

 ن كرمانشاه(امور مالیاتی استا

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاكی از این بوده است كه عدالت سازمانی اثر 
منفی بر فرسودگی شغلی و اثر مثبت بر جو اخالقی دارد، از طرفی عدالت 
توزیعی اثر منفی بیشتري بر فرسودگی شغلی نسبت به عدالت رویه اي دارد و 

آن نیز داراي تاثیر منفی می همچنین جو اخالقی بر فرسودگی شغلی و ابعاد 
 . باشند
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سلطان قلی و 
 رحیمی

1911 
پیش بینی فرسودگی شغلی بر 
اساس ویژگی هاي شغل و 

 رضایت شغلی

نتایج نشان داد پیش بینی فرسودگی شغلی براساس ویژگی هاي شغلی 
معنادار است. همچنین رضایت شغلی به طور معناداري می تواند فرسودگی 

نفی پیش بینی كند. براساس این نتایج می توان نتیجه شغلی را در جهت م
گیري كرد كه ویژگی هاي شغل و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی اثر می 

 .گذارد
 

 1911 زارعی

پیش بینی فرسودگی شغلی بر 
اساس رضایت از زندگی و 
اشتیاق شغلی در كاركنان بنیاد 

 شهید و امور ایثارگران

از زندگی و اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی  نتایج نشان داد كه بین رضایت
همچنین، نتایج تحلیل . (P< 2/21)رابطه منفی معناداري وجود دارد

رگرسیون نشان داد كه متغیرهاي رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی قادر به 
درصد از واریانس فرسودگی شغلی را  91پیش بینی فرسودگی شغلی هستند و 

 ی كنند.در بین كاركنان پیش بینی م

ابرقویی و جعفر 
 پور

1919 
بررسی رابطه ارگونومی عنوان 

جامع با سطح فرسودگی شغلی 
 كاركنان

نتایج مطالعه نشان میدهد كه فرسودگی شغلی كاركنان در حد متوسط و 
حمایت سازمانی ادراک شده توسط كاركنان كمتر از حد متوسط است و بین 

نومی جامع رابطه منفی و معنادار فرسودگی شغلی با متغیرهاي مطرح در ارگو
وجود دارد. ضمنا نتایج مطالعات نشان میدهدكه متغیرهاي دموگرافیك بر 

 فرسودگی شغلی كاركنان موثر است.

 1910 صانع و همكاران

بررسی رابطه بین حمایت 
سازمانی ادراک شده با رضایت 
شغلی كاركنان اداره آموزش و 

 پرورش شهرستان درگز

دست آمده از این پژوهش بین میزان حمایت سازمانی ادراک طبق نتایج به 
شده و رضایت شغلی در افرادتحت بررسی رابطه معناداري وجود دارد. 
همچنین بین میزان حمایت سازمانی و رضایت شغلی زنان و مردان نمونه 

 .تحتبررسی تفاوت معناداري وجود ندارد
 

دامغانیان 
 وهمكاران

1919 
مانی بر بررسی تاثیر جو ساز

حمایت سازمانی ادراک شده در 
 بهورزان شهرستان كوهدشت

یافته هاي پژوهش حاكی از ارتباط معنی دار بین جو سازمانی وحمایت 
سازمانی ادراک شده بود روحیه گروهی از بین خرده مقیاسه اي جو سازمانی 

از بیشتر از سایر خرده مقیاس ها در بین بهورزانوجود دارد پس از آن بهورزان 
وجود روابط عاطفی بین یكدیگر را بیشترین امتیاز داده اند، و به همین صورت 
وجود صمیمیت بینبهورزان نیز امتیاز باالیی گرفته است پس از آن مداخله و 
مزاحمت مدیر در كار بهورزان جایگاه بعدي را به خود اختصاص داده استخرده 

گري و تاكید بر تولید مقیاس هاي فاصله گیري، نفوذ و پویایی، مالحظه 
 .امتیازهاي بعدي را می گیرند

 

 پیشینه خارجی

 0201 وي و همكاران

رابطه استرس شغلی و فرسودگی 
شغلی: تأثیرات واسطه اي 
حمایت اجتماعی ادراک شده و 

 رضایت شغلی

نتایج نشان داد كه فرسودگی شغلی با استرس شغلی رابطه مثبت دارد اما با  .
تجزیه و  .راک شده و رضایت شغلی رابطه منفی داردحمایت اجتماعی اد

تحلیل میانجی نشان داد كه میانجیگري حمایت اجتماعی ادراک شده از 
رضایت شغلی  .فرسودگی شغلی با ابعاد مختلف فرسودگی شغلی متفاوت است

عالوه  .با رابطه بین استرس شغلی و ابعاد مختلف فرسودگی شغلی واسطه بود
ین استرس شغلی و فرسودگی شغلی به طور مداوم با حمایت بر این ، رابطه ب

 .اجتماعی درک شده و رضایت شغلی واسطه بود
 

 0202 وانگ و همكاران

ارتباط بین استرس شغلی و تعهد 
سازمانی در سه نوع معلم 
دانشگاه چینی: اثرات واسطه اي 
 فرسودگی شغلی و رضایت شغلی

ی و رضایت شغلی می تواند نشان می دهد كه فرسودگی شغل SEM نتایج
نقش واسطه اي بین استرس شغلی و تعهد سازمانی داشته باشد. نتایج تجزیه 
و تحلیل چند گروه نشان می دهد كه براي معلمان دانشگاه هاي ملی ، تأثیر 
مثبت استرس شغلی بر فرسودگی شغلی در بین سه نوع معلم دانشگاه 

بر تعهد سازمانی در مقایسه با  باالترین است ، تأثیر منفی فرسودگی شغلی
معلمان دانشگاه هاي استان و اثر منفی فرسودگی شغلی در مقایسه با معلمان 
دانشگاه هاي استان كمتر از رضایت شغلی است. استرس شغلی فقط می تواند 
تعهد سازمانی معلمان دانشگاه هاي استانی را به طور مثبت پیش بینی كند و 
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ودگی شغلی به طور قابل توجهی بیشتر از رضایت اثر واسطه اي مستقل فرس
شغلی است. سرانجام ، توصیه هاي عملی براي افزایش تعهد سازمانی معلمان 

 .دانشگاه چینی ارائه شد
 

و  اتماكا
 همكاران

0202 

یك رویكرد متمركز بر 
احساسات در پیش بینی 
فرسودگی شغلی معلمان و 

 رضایت شغلی آنها

ابعاد  .ا رضایت شغلی همبستگی مثبت نشان دادابعاد خوشبختی و عشق ب
ابعاد عشق ،  .عشق و ترس رضایت شغلی را با تأثیر متوسط پیش بینی كرد

غم و ترس به طور قابل توجهی فرسودگی شغلی معلمان را با تأثیر متوسط 
 .پیش بینی كرد

 .از حمایت از برند كمك می كند
 

 0211 اپلبام و همكاران

ان جراحی فرسودگی شغلی ساكن
و رضایت شغلی: نقش آب و 
هواي محل كار و پشتیبانی 

 ادراک شده

درصد  01مورد ؛  001نفر از ساكنان جراحی عمومی )از  192نتایج بر اساس 
برنامه آموزشی ، مدل میانجیگري ما نشان داد كه  11میزان پاسخ( در 

 رضایت شغلی به طور مستقیم توسط شرایط محیط كار پیش بینی می شود

 و به طور غیر مستقیم ( CI [2311  ،2300] ٪10،  2391تأثیر مستقیم = )

از طریق  (CI [2321  ،2319] ٪10،  2321تأثیر غیرمستقیم خاص = )
حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی درک شده ، ضمن كنترل براي سال 

 F (0191) = 09319  ،P <23221  ،Rsq. = 2390تحصیل و جنسیت ، 

پزشكی باید بیشتر روي چگونگی تأثیر محیط یادگیري بالینی نتیجه: آموزش 
بر بهزیستی بیماران جراحی متمركز شود. سیستم هاي بهداشتی و برنامه 
هاي آموزشی باید در زمینه نوآوري در محل كار براي بهبود فضاي كار 
كارآموزان براي رفع نگرانی هاي مربوط به بهزیستی با نیروي كار مدرن 

 ري كنند.جراحی همكا
 

و  آلباالوي
 همكاران

0211 

پشتیبانی سازمانی ادراک شده ، 
فرصت شغلی جایگزین ، تعهد 
سازمانی ، رضایت شغلی و قصد 
گردش مالی: یك مدل با واسطه 

 تعدیل شده

یافته ها نشان داد كه تعهد سازمانی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و 
گزین و قصد گردش مالی را قصد گردش مالی ، فرصت هاي شغلی جای

واسطه می كند. عالوه بر این ، رضایت شغلی رابطه بین حمایت سازمانی ، 
 فرصت شغلی جایگزین و تعهد سازمانی را تعدیل نكرد

 0211 چنگ و یی

كار ساخت هتل ، فرسودگی 
شغلی و رضایتمندي كارمندان 
هتل: نقش تعدیل كننده 

 پشتیبانی سازمانی ادراک شده

كارمند هتل هاي خط مقدم تایوان نشان می  900هاي نظرسنجی از داده  .
دهد كه ایجاد شغل با رضایت شغلی رابطه مثبت دارد ، در حالی كه فرسودگی 

عالوه بر این ، پشتیبانی سازمانی  .شغلی با رضایت شغلی رابطه منفی دارد
ی ادراک شده روابط بین ایجاد شغل ، فرسودگی شغلی و رضایت را تعدیل م

این یافته ها دوره هاي عملیاتی براي مدیران منابع انسانی و همچنین  .كند
 .جهت گیري هاي تحقیقاتی آینده را نشان می دهد

 

 0211 دي و همكاران
 فرسودگی و تغییر سازمانی

 كننده تعدیل كاركنان با اثرات
 شغلی كنترل و حمایت

 با سازمانی تغییر زاياسترس عوامل از نتایج نشان داد كه  الف( ادراک
 مرتبط بود. ب( میزان( اي حرفه كارآمدي و بدبینی خستگی، یعنی) فرسودگی

 و بود. ج( حمایت مرتبط فرسودگی با مستقیم طور به شغلی كنترل و حمایت
 كار كردند. كنترل تعدیل را فرسودگی و زا استرس عوامل بین ارتباط كنترل

 و خستگی با حمایت و بود تبطمر فرسودگی اجزاي تمام به مستقیم طور به
 و زااسترس عوامل بین منفی رابطه سرپرستاران، بود. حمایت مرتبط بدبینی

 رابطه شغلی كنترل .برد بین از را بدبینی و زااسترس عوامل بین و خستگی
 كند. می تعدیل را اي حرفه كارآیی و تغییر بین منفی

 

و  تاركان
 همكاران

0211 

بین تجزیه و تحلیل رابطه 
فرسودگی شغلی و رضایت شغلی 
در میان متخصصان بهداشت 

 اورژانس

نتایج این مطالعه نشان می دهد كه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی 
رابطه معنی داري وجود دارد. این مطالعه همچنین نشان می دهد كه 
تحصیالت ، وضعیت تأهل و شغل در فرسودگی شغلی و رضایت شغلی تأثیر 

ن حال مشخص شد كه جنسیت تأثیر بسزایی در رضایت شغلی دارد. دارد. با ای
عالوه بر این ، این مطالعه نشان می دهد كه فرسودگی عاطفی پیش بینی 
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كننده قابل توجهی از رضایت كلی است ، فرسودگی عاطفی و شخصی سازي 
پیش بینی كننده قابل توجهی از رضایت شغلی ذاتی است و فرسودگی 

شخصی پیش بینی كننده هاي قابل توجه رضایت شغلی عاطفی و موفقیت 
است. خارجی است. بنابراین ، نتایج این مطالعه نشان می دهد كه فرسودگی 

 .عاطفی یك عقب گرد قابل توجه است كه بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد

 0219 و شروف تاكره
جو سازمانی ، استرس نقش 
سازمانی و رضایت شغلی 

 كاركنان

نشان می دهد كاركنان داراي جو سازمانی مطلوب نسبت به كاركنان یافته ها 
داراي جو سازمانی نامطلوب امتیازات كمتري در استرس نقش سازمانی و 
رضایت شغلی بیشتري دارند. این روندها نشان می دهد كه جو سازمانی بر 
فشار سازمانی و رضایت شغلی تأثیر می گذارد و سازمان ها را قادر می سازد 

حق چاپ مجله  .تا نیاز به جو سازمانی مناسب در محل كار را تشخیص دهند
 Prints Publications Pvt تحقیقات روانشناسی اجتماعی متعلق به

و محتواي آن بدون اجازه كتبی صریح صاحب حق چاپ قابل  .Ltd .است
كپی ، كپی ، ارسال به چندین سایت یا ارسال در لیست نیست. با این حال ، 

بران می توانند مقاالت را براي استفاده شخصی چاپ ، بارگیري یا از كار
طریق ایمیل ارسال كنند. این چكیده ممكن است مختصر باشد. هیچ 

 .تضمینی براي اصالت نسخه ارائه نمی شود
 

چارونسوكومونگو
 و همكاران ل

0219 
نقش حمایت همكار و سرپرست 
در فرسودگی شغلی و رضایت 

 شغلی

ج نشان می دهد كه حمایت همساالن با فرسودگی عاطفی و شخصی نتای
سازي ارتباط منفی داشت اما با عدم درک موفقیت شخصی همراه نبود در 
حالی كه پشتیبانی سرپرست با تمام جنبه هاي فرسودگی شغلی منفی بود. 
این تحلیل همچنین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم حمایت همكار و سرپرست بر 

مفهوم عملی با توجه به عواقب زیان آور  .لی را تأیید كردرضایت شغ
فرسودگی شغلی براي رضایت كاركنان ، سازمان ها باید اطمینان حاصل كنند 
كه كارمندان پشتیبانی كافی از همكاران و سرپرستان خود براي جلوگیري از 

 فرسودگی شغلی دریافت می كنند

 0210 هور و همكاران

یت نقش تعدیل كننده حما
سازمانی ادراک شده در رابطه 
بین كار عاطفی و نتایج مربوط 

 به شغل

نتایج نشان داد كه عملكرد سطحی تأثیر منفی دارد ، در حالی كه عمیق تأثیر 
مثبتی بر رضایت شغلی دارد. عالوه بر این ، رابطه بین استراتژي هاي كار 

قابل توجهی  عاطفی )یعنی اقدامات سطحی و عمیق( و عملكرد شغلی به طور
به طور قابل توجهی رابطه بین  POSبا رضایت شغلی واسطه بود. سرانجام ، 

اقدام سطحی و رضایت شغلی و همچنین رابطه بین بازیگري عمیق و 
 عملكرد شغلی را تعدیل كرد

روگیست و 
 همكاران

0210 
تبیین نقش جو سازمانی، 
ارتباطات و مشاركت كاركنان در 

 اداره پلیسیك  تعهد به تغییر در

 طور مثبت بر تعهد عاطفی جو سازمانی مشاركت محور بهنتایج نشان داد كه 
 .تأثیرگذار است سازمانی كاركنان به تغییر

 

ماگالهاس و 
 همكاران

0210 
رواج فرسودگی شغلی در بین 

 كاركنان بیمارستان در برزیل

باالیی كنندگان از نظر فرسودگی در سطح شركت % 9/12نتایج نشان داد كه 
افراد حداقل داراي یكی از سه  % 1/02هستند. همچنین بیان كردند كه 

 باشند. ي فرسودگی شغلی میمؤلفه
 

پرتوقس و 
 همكاران

0219 

ي بین فرسودگی بررسی رابطه
شغلی و حجم كاري با در نظر 
گرفتن متغیر میانجی كنترل 

 شخص بر كار

مطالعه باید در جهت ارتقاي نتایج نشان داد كه  كه مدیران واحدهاي مورد 
 سازي شغل كاركنان تالش كنند. خودكنترلی و غنی

 

 0211 رایت

رویكرد شایستگی ارتباطی به 
درگیري كارگران بهداشتی ، 
استرس شغلی ، فرسودگی شغلی 

 و رضایت شغلی

نتایج نشان داد كه نمرات باالتري از شایستگی ارتباطی ادغام و اجراي سبك 
ین كاركنان مراقبت هاي بهداشتی را پیش بینی می كند ، هاي تعارض در ب

اگرچه نمرات كمتري از مهارت ارتباطی سبك هاي تعارض و اجتناب از آنها 
عالوه بر این ، یك سبك تعامل یكپارچه كاهش  .را پیش بینی می كند

استرس و افزایش رضایت شغلی را پیش بینی می كند ، در حالی كه تسلط و 
هاي تعارض ، فرسودگی شغلی را در بین شركت كنندگان  اجتناب از سبك
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 مدل مفهومی تحقیق:

 
 (9191مدل مفهومی پژوهش )منبع: آپلمبومو همکاران،  .9شکل 

 قیتحق ه هافرضی
 جو سازمانی بر ادراک از حمایت سازمانی تأثیر مثبت معناداري دارد.  .1
 جو سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد.  .0
 جو سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد.  .9
 ادراک از حمایت سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد.  .9
 ی تأثیر مثبت دارد.ادراک از حمایت سازمانی بر رضایت شغل .0
 فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی تأثیر منفی دارد. .9

 قیتحق روش 
این تحقیق از نظر استراتژي پژوهش از نوع كاربردي؛ از نظر هدف توصیفی می باشد. داده هاي تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه اي 

مع آوري شد. داده هاي این تحقیق به صورت میدانی تهیه شد. همچنین روش تحقیق حاضر از لیكرت موجود در پرسشنامه تحقیق ج
سازمان تأمین اجتماعی  9و  0ي كاركنان شعب ي مورد مطالعه شامل كلیهها از نوع پیمایش می باشد.جامعهنظر شیوه گردآوري داده

جامعه  یك از مورگان جدول اساس باشد. برز نوع در دسترس میشهر تهران است .روش نمونه گیري بكار برده شده در این پژوهش ا
پایایی پرسشنامه یكی از روشهاي محاسبه ضریب پایایی، . می شوند انتخاب پژوهش مورد نمونه ي عنوان به نفر 091 نفري 122 ي

یل روایی  و اعتبار پرسشنامه از روایی استفاده از آلفاي كرونباخ  است كه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .در این پژوهش براي تحل
 محتوایی استفاده شده است. 

 یافته ها
، كندیم يریگزمان اندازهطور همبا توجه به اینكه مدل پژوهش حاضر، روابط بین چندین متغیر پنهان)متغیرهاي اصلی پژوهش( را به

-در این پژوهش براي كسب نتایج دقیق ت ساختاري استفاده شد. معادال يسازها و آزمون فرضیات از مدلمنظور تحلیل دادهبنابراین به

مسیر واریانس محور است و امكان بررسی  يسازكه یك تكنیك مدل 1تر، براي آزمون مدل مفهومی پژوهش، از روش پی ال اس
قرار  یش دو مدل موردبررسدر این رو. (، استفاده شد1111، 0سازد)فورنل و الركرزمان فراهم میطور همها را بهنظریه و سنجه

ها )سؤاالت پژوهش( با متغیرهاي اصلی مربوط به خود استفاده كه براي بررسی روابط میان شاخص 9 مدل بیرونی -1گیرد: می

                                                                                                                                                    
1 Pls  

0 Fornell & Larker 
9 Outer model 

پیامدهاي این یافته ها و همچنین محدودیت هاي  .پیش بینی می كند
 .مطالعه مورد بحث قرار گرفته است
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كه بخش ساختاري مدل را  1مدل درونی -0هاي كوواریانس محور است. در روش يریگشود. كه درواقع معادل همان مدل اندازهمی
گیرد، بكار ها شكل میو براي بررسی روابط میان متغیرهاي پنهان )متغیرهاي اصلی( كه فرضیات تحقیق از روابط میان آنسنجد می
 رود.می

 فرضیات پژوهش (یریگمدل بیرونی )اندازه
 از قبولی قابل سطح داراي مدل كه گردد مشخص تا شود سنجیده يریگاندازه مدل با باید ،هاداده لیوتحلهیتجز فاز اول مرحله در

 تابع از استفاده با مرحله اینشود. می معین را شدهمشاهده نشانگرهاي و متغیرها بین ارتباط مدل این بررسی با. باشدیم پایایی و روایی
PLS-Algorithm گیرد قرار  یموردبررس باید است آمده( 9-9 جدول) در كه برازندگی هايشاخص منظور بدین. شود می انجام.  

 
 .smart plsخروجی  مدل بیرونی )ضرایب استاندارد( مدل پژوهش  در نرم افزار .9شکل

 ی روایی و پایایی مدل تحقیقهاشاخص
 پایایی( تحقیق و برازندگی )روایی یهاشاخص .9جدول 

 پایایی تركیبی آلفاي كرونباخ
 

AVE  Outer Loading  نام متغیر هاگویه 

110/2 129/2 109/2 129/2 Q1 جو سازمانی 
 190/2 Q0 

199/2 Q9 

101/2 Q9 

111/2 Q0 

129/2 Q9 

111/2 Q1 

190/2 Q1 

199/2 Q1 

190/2 Q12 

199/2 Q11 

101/2 Q10 

111/2 Q19 

109/2 Q19 

111/2 Q10 

111/2 Q19 

199/2 Q11 

119/2 Q11 

                                                                                                                                                    
1 Inner model 
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111/2 Q11 

191/2 Q02 

191/2 Q01 

199/2 Q00 

121/2 Q09 

101/2 Q09 

191/2 Q00 

191/2 Q09 

111/2 Q01 

199/2 Q01 

101/2 Q01 

119/2 Q92 

101/2 109/2 119/2 111/2 Q91 فروسودگی شعلی 

111/2 Q90 

190/2 Q99 

100/2 Q99 

111/2 Q90 

111/2 Q99 

191/2 Q91 

109/2 Q91 

192/2 Q91 

119/2 Q92 

191/2 Q91 

121/2 Q90 

129/2 Q99 

110/2 101/2 110/2 190/2 Q99 ادراک از حمایت سازمانی 

121/2 Q90 

119/2 Q99 

191/2 Q91 

111/2 Q91 

111/2 Q91 

192/2 Q02 

191/2 121/2 191/2 109/2 Q01 رضایت شغلی 

111/2 Q00 

111/2 Q09 

129/2 Q09 

199/2 Q00 

129/2 Q09 

112/2 Q01 

101/2 Q01 

100/2 Q01 

129/2 Q92 

191/2 Q91 

101/2 Q90 

111/2 Q99 

199/2 Q99 

119/2 Q90 
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111/2 Q99 

190/2 Q91 

 

 
كه یك متغیر  كندیادعا مباید گرفته شود. معیار فورنل الركرالكر  -فورنلپس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون 

خودش داشته باشد. بنابراین ازنظـر  يار بین معرفهسایر متغیرهاي مكنون، پراكندگی بیشتري را د ياباید در مقایسـه با معرفه
بـراي . با سـایر متغیرهـاي مكنـون باشد ریهر متغیر مكنـون بایـد بیشـتر از بـاالترین توان دوم همبستگی آن متغ AVEآماري،

 . بهره برد هایبـا همبستگ AVE از روش معـادل یعنـی مقایسـه جـذر توانیكـاهش محاسـبات م
 Fornell-Larcker معیار  .3جدول 

 شغلی فرسودگی رضایت شغلی سازمانی جو سازمانی حمایت از ادراک 

    120/2 سازمانی حمایت از ادراک

   119/2 909/2 سازمانی جو

  199/2 929/2 919/2 رضایت شغلی

 102/2 010/2 919/2 010/2 شغلی فرسودگی

 
قطر  يمقادیر موجود دررواست كه  شدهدادهنشان  Fornell-Larckerبررسی معیار ، در دیكنیم( مشاهده 9كه در )جدول طورهمان

. باشندیم ترستون مربوطه بزرگسطر و ، از كلیه مقادیر موجود در ((AVE)  شدهریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده) اصلی ماتریس
 هاست.با سازه وابسته به آن هاشاخصهمبستگی  دهندهنشاناین امر نیز 

 

 )تحقیق ساختاری مدل برازشمدل درونی )
استفاده  Bootstrappingی قرار گیرد. براي این منظور از تابع موردبررسباید  هاسازهدر مرحله بعد مدل ساختاري و روابط بین 

است  شدهگرفتهظر در ن Bootstrapهاي آزمون عنوان نمونهبه 022و تعداد  باشدیم 911. تعداد نمونه آماري در این پژوهش شودمی
 .دهدیم( خروجی مدل ساختاري را نشان 9. )شكل 

یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار  دییدرواقع مالک اصلی تأكه  باشدیم (t-value) دهنده آماره تینشان هارابطهعددي در  مقدار
  .شودمی دییتأ ددرص 11و  10، 12سطوح كه آن فرضیه در  میریگیبیشتر باشد نتیجه م 0301و  1319 ، 1399به ترتیب از 

 
 

 smart plsخروجی مدل درونی )معادالت ساختاری( مدل پژوهش در نرم افزار  .3شکل 

 ضریب تعیین  معیار 

زاي )وابسته( مدل مربوط به متغیرهاي پنهان درون R0ضرایب  پژوهشمعیار براي بررسی برازش مدل ساختاري در یك  نیترمتداول
عنوان مقدار به 2391و  2399، 2311زا را دارد، و سه مقدار بر یك متغیر درون زابرونیك متغیر  تأثیرعیاري است كه نشان از م R0است. 

ي زادروني هاسازهبراي  R0. مطابق با جدول زیر، مقدار شودمی گرفتهدر نظر  R0مالک براي مقادیر ضعیف، متوسط، و قوي 
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 .سازدیم دییتأوجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاري را شده است كه با تپژوهش محاسبه
 R Square   .4جدول 

 R Square نتیجه 

 متوسط به قوي 992/2 سازمانی حمایت از ادراک

 متوسط به قوي 919/2 رضایت شغلی

 متوسط به قوي 990/2 شغلی فرسودگی

 

 نتایج آزمون فرضیات   
 ید فرضیات تحقیق در یک نگاهنتایج رد و تأی .1جدول 

سطح  نتیجه

معناداری 

 تحقیق

سطح معناداری 

 مطلوب

شماره  مسیر فرضیه آماره تی

 فرضیه

 1 سازمانی حمایت از ادراک  ← سازمانی جو P<20/2 991/19 222/2 تأیید

 0 شغلی فرسودگی ← سازمانی جو -P<20/2 019/9 222/2 تأیید

 9 شغلی رضایت  ← مانیساز جو P<20/2 110/9 222/2 تأیید

 9 شغلی فرسودگی  ← سازمانی حمایت از ادراک -P<20/2 011/0 222/2 تأیید

 0 شغلی رضایت  ← سازمانی حمایت از ادراک P<20/2 111/9 222/2 تأیید

 9 شغلی رضایت  ← شغلی فرسودگی -P<20/2 910/0 221/2 تأیید

 

 ی کلی ریگجهینت
 رضایت بهبود امروز، رقابتی دنیاي در. است سطوح تمام در شغلی رضایت ارتقاي و رشد گرو در شورهاك پایدار اقتصادي رشد گمان بی

 تكمیل نوعی به و ملزوم و الزم سازمانی تعالی و شغلی رضایت. شود می تلقی ها بنگاه ها و سازمان هدف و راهبرد ترین مهم شغلی
 در شغلی رضایت ارتقاي كه این یا و برداشت گام سازمان یك تعالی مسیر در انتو می چگونه كه این اما. یكدیگرند نیاز پیش و كننده

 منابع نیازمند ، متعالی فرهنگی داشتن براي است سازمانی جو آن، راس در كه دارد بستگی زیادي عوامل به كرد، محقق را سازمان آن
 جو آورد خواهد بار به درخشانی نتیجه خودباوري، با شدن توام تصور در آگاهی و انگیزه این كه هستیم انگیزه با و شور پر آگاه، انسانی

 و است پایدار زمان طول در تقریبا میكند، متمایز سازمانها دیگر از را آن توصیف را سازمان یك كه است ویژگیهایی مجموعه سازمانی
 كاركنان برانگیختن در مدیر توانایی با مستقیم رابطه سازمانی جو میدهد نشان تحقیقات. میدهد قرار تأثیر تحت را سازمان در افراد رفتار

 و گرفته نشأت سازمانها در روزمره فعالیتهاي از سازمانی جو. دارد..  و قدرت طلبی، توفیق همچون آنها روانی نیازهاي ساختن برآورده با
 خستگی، مانند منفی روش به هم و زشانگی و شغلی رضایت وري، بهره افزایش مانند مثبت صورت به هم را كاركنان رفتار و نگرش
 مشاركت و روحیه بهبود و انگیزش در تواند می مناسب سازمانی جو میدهد قرار تأثیر تحت شغلی حوادث و خدمت ترک كار، از غیبت
 آید، حساب به كاركنان وري بهره تامین در منبع یك عنوان به و بوده موثر آنان آوري نو و خالقیت ازدیاد و ها گیري تصمیم در افراد

 روانی فشارهاي عمده منبع میتواند نامناسب سازمانی جو. باشد نیز روانی فشار عمده منبع تواند می نامناسب سازمانی جو این وجود با
 تهدید را سازمانی اهداف دهد، می تحلیل را سازمان انسانی نیروي آفتی همچون باشد، حد از بیش سازمان در فشارها این اگر كه باشد
 جو. كند می گیري جلو نیز شغلی فرسودگی از مناسب سازمانی جو. شود می منجر فرد شغلی رضایت كیفیت كاهش به و كند می

 و بوده موثر آنان نوآوري و خالقیت ازدیاد و ها گیري تصمیم در افراد مشاركت و روحیه بهبود و انگیزش در تواند می مناسب سازمانی
 فرسودگی عمده منبع تواند می نامناسب سازمانی جو این وجود با آید، حساب به كاركنان روانی المتس تامین در منبع یك عنوان به

 .باشد نیز شغلی
 رابطه شغلی فرسودگی با سازمانی حمایت از سازمانی و ادراک سازمانی، حمایت جو هاي مولفه كه گفت توان می نتایج تبیین در دامه
 توجه و است شده منعكس كاركنان حمایت و خالص عالقه وسیله به مدیر حمایتی رفتار حمایتی جو در دارد وجود معناداري و معكوس
 به حمایتی مدیران. دهد می گوش آنها به و كرده استقبال كاركنان هاي پیشنهاد از مدیر دهد می انعكاس را كاركنان به اساسی

 فرسودگی كاهش به منجر عوامل این كه. دارند آنان به اي حرفه و شخصی عالقه و شده قائل احترام كاركنان اي حرفه شایستگی
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 شود. می شغلی
هاي تحقیق شامل : عدم همكاري بخشی از افراد جهت پاسخ به سؤاالت پرسشنامه؛محدودیت ذاتی پرسشنامه، با توجه به محدودیت

فت كه این ادراک، كامالً با واقعیت، تطبیق پیدا نكند.  ، این احتمال را نباید نادیده گرسنجدیماینكه پرسشنامه، ادراک افراد را از واقعیت 
توانند در ارتباط با رضایت شغلی نقش داشته باشند، در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، تنها بخشی از متغیرهایی كه می

 متغیرهاي دیگري را نیز لحاظ نمود. توانیم كهیدرصورتی قرار گرفتند، موردبررس
 

 می پیشنهاد مدیران به پس دارد رابطه شغلی رضایت با سازمانی جو تحقق نتایج در كه آنجا دي مربوط به این تقیق  ازپیشنهادات كاربر
 مدیران به شغلی رضایت با سازمانی جو معناداري به توجه نمایند و با همكاران سازمان جو تقویت در سعی همایش برپایی با كه شود

 سازمان جو براي مساعد هاي زمینه كردن نمایند و فراهم تقویت را جو اندیشی هم جلسات و لمیع هاي نشست با كه شود می پیشنهاد
 كارگاه و ها گردهمایی شغلی .همچنین برگزاري رضایت مسائل پیرامون نظر تبادل و بحث و مشاوران و متخصصان از دعوت طریق از

ها.  ایده كردن عملی منظور به افراد بیشتر مشاركت براي الزم هاي هزمین ایجاد و سازمان در بدیع هاي ایده ارائه جهت آموزشی هاي
 و نشاط باعث آن ها و حمایت سازمانی حذف زیرا شود تعدیل سازمانی، خشك مراتب سلسله همانند مناسب جو مخل همچنان عوامل

 كند. می راهمف را كاركنان و مدیران بین بیشتر تعامالت زمینه و شود می كاركنان بیشتر آزادي و روحیه
 سایر در را شغلی رضایت با سازمانی جو یعنی پژوهش این در استفاده مورد هاي پیشنهادات پژوهشی حاصل از تحقیق در مورد متغیر

 وسیع نمونه و جامعه در تحقیق این كه شود می گیرد و پیشنهاد قرار بررسی و آزمون مورد...  و ها بانك ها، بیمارستان از اعم مراكز
 هاي پژوهش در شود می گردد و  پیشنهاد استفاده پرسشنامه بر عالوه پژوهش ابزارهاي سایر از امكان صورت پذیرد و در ورتص تري

 معادالت از ها داده تحلیل تجزیه در شود می شود و پیشنهاد استفاده تركیبی و كیفی هاي روش از كمی روش از استفاده جاي به بعدي
 .شود استفاده ساختاري

 

 ت منابع فهرس
 (. 1)0، مجله ارگونومی، بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح فرسودگی شغلی كاركنان(. 1919، ن، جعفرپور، ح )ابرقویی

 (. 1)0، مجله ارگونومی، بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح فرسودگی شغلی كاركنان(. 1919، ن، جعفرپور، ح )ابرقویی

،بررسی رابطه بین جو سازمانی و نشاط سازمانی با توجه به نقش میانجی گر هویت سازمانی 1919معباس،احمدزاده، محمدامین و شكاري، غال
 مورد مطالعه: كاركنان بیمه آسیا استان خراسان رضوي،چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه،تهران

،پیش بینی انگیزش و رضایت شغلی معلمان بر اساس جو سازمانی 1911،احمدي اردكانی، زهرا و امیري هفتادر، سعید و جعفري هفتادر، فاطمه
 .مدارس،پنجمین همایش ملی پژوهش هاي نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران )با رویكرد فرهنگ مشاركتی(،تهران

كاركنان جهاد كشاورزي  شغلی در بینفرسودگی با  رابطه خالقیت سازمانی و رصایت شغلی (.1912) احمدي، ع، ایرانیان، ج، و پارسانژاد، م.
 (.1)0استان فارس، فصلنامه تازه هاي روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 

كاركنان جهاد كشاورزي  شغلی در بینفرسودگی رابطه خالقیت سازمانی و رصایت شغلی با  (.1912) احمدي، ع، ایرانیان، ج، و پارسانژاد، م.
 (.1)0هاي روانشناسی صنعتی/ سازمانی، استان فارس، فصلنامه تازه 

،بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر فرسود گی شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی جو اخالقی كارمندان شهرداري 1911احمدي، هادي،
 تهران،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و كارآفرینی ایران،تهران

،بررسی تاثیر هوش عاطفی كارمندان بر نگرش كارآفرینی آنها با توجه به نقش 1911، ناهید و كاهه، مریم و تقی زاده، علیرضا،امراللهی
میانجی جو سازمانی و خالقیت فردي)مورد مطالعه: كاركنان اداره امور مالیاتی استان یزد(،دومین كنفرانس ملی كارآفرینی دانشگاه 

 صنعتی شریف،تهران

ي برق شهرستان زابل، مدیریت (. حمایت سازمانی و ارتباط آن با كیفیت زندگی كاري كاركنان اداره1910، ع، صالحی راد، س )پورقاز
 (. 90)1عمومی، 

مطالعات روانشناسی و ، در كاركنان پزشكی قانونی شهرستان شهركرد بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی(. 1910پور، ک )تقی
 (. 9)1 ی،علوم تربیت

مطالعات روانشناسی و ، در كاركنان پزشكی قانونی شهرستان شهركرد بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی(. 1910پور، كیوان )تقی
 (. 9)1 علوم تربیتی،
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كنفرانس بین  ،بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی كاركنان پست بانك شهر زاهدان،اولین1911حقانی، فاطمه و شهركی، علیرضا،
 .المللی چالش ها و راهكارهاي نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداري،ساري

،بررسی تاثیر جو سازمانی بر حمایت سازمانی ادراک شده در بهورزان شهرستان 1919دامغانیان، حسین و كریمی، هادي و طوالبی، حسین،
 كوهدشت،كنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

 (. 9) 19، سالمت كار ایران، بررسی تأثیر آموزش مدل طرحواره محور بر كاهش فرسودگی شغلی(. 1910انی، م، حیدرنیا، ا، عباسی، ه )رحم

،كاربرد الگوي ریاضی براي پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم 1911رزازي، مرضیه و مرادي امام قیسی، الهام،
 بروجن براساس جو سازمانی مدرسه و رضایت شغلی معلمان مدارس دولتی شهرستان

،پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی در كاركنان بنیاد شهید و امور ایثارگران،پنجمین 1911زارعی، سلمان،
 كنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبك زندگی،قزوین

بررسی تاثیر دگرگون سازي شغلی و رضایت شغلی از طریق متغیر میانجی فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی ،1911سعیدي حقیقت، رسول،
ادراک شده)مورد مطالعه: بانك مهر اقتصاد استان گلستان(،چهارمین كنفرانس ملی در مدیریت،حسابداري و اقتصاد با تاكید بر بازاریابی 

 منطقه اي و جهانی،تهران
،تاثیر جو سازمانی بر نقش واسط خالقیت و رضایتمندي شغلی كاركنان بیمه تامین اجتماعی،چهارمین 1911روسی، امیر،شیاسی، ابراهیم و گ

 كنفرانس ملی رویكردهاي نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها،تهران
حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی ،بررسی رابطه بین 1910صانع، مهدي و علیزاده، زهره و ابراهیمیان، فاطمه و حسینی، سیدرضا،

كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان درگز،اولین كنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداري، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و 
 عمل،ساري

ضایت شغلی و تعهد سازمانی)مورد مطالعه: ،اثر جو سازمانی بر تمایل به ترک سازمان با میانجیگري ر1911لك زائی، جعفر و لك زائی، زینب،
 .آموزش و پرورش شهر تهران (،همایش ملی بهبود و بازسازي سازمان و كسب و كار،تهران 0دبیران متوسطه منطقه 

ودگی شغلی با توجه به نقش واسط جو س،تاثیر عدالت سازمانی بر فر1911محمدي مطلق، مظهر و موسوي جد، سیدمحمد و حسینی، دارا،
 قی در سازمان)مطالعه موردي اداره كل امور مالیاتی استان كرمانشاه(،دوازدهمین همایش سیاست هاي مالی و مالیاتی ایران،تهراناخال

،اولین 1911،رابطه سبك هاي رهبري با جو سازمانی و شایسته ساالري مدیران دانشگاه شهید بهشتی در سال 1911محمدي، سیدمیكائیل،
 .نیك هاي توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویكرد شناخت چالش هاي دائمیكنفرانس بین المللی تك

نقش میانجی فرسودگی شغلی و حمایت سازمانی ادراک  :،بررسی تاثیر جو محیط كار بر رضایت شغلی1911مرادي، مرتضی و زندیه، آرمان،
 دسی صنایع و مدیریت و حسابداري،ساريشده،اولین كنفرانس بین المللی چالش ها و راهكارهاي نوین در مهن
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