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استان  یبدن یتمعلمان ترب یدرک شده با عملکرد شغل یسازمان یتحما ارتباط بینبررسی 
 گلستان

 ناصر بای

 ، ایرانآزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالمیواحد آزادشهر،  گروه تربیت بدنی،

 9/9/6931تاریخ پذیرش:                                                                                       1/66/6931تاریخ دریافت: 

 چکیده

استان  یبدن یتمعلمان ترب یدرک شده با عملکرد شغل یسازمان یتحما ینارتباط ب بررسی، پژوهش حاضر هدف هدف:

 بود. گلستان

 جامعه آماري این تحقیقتوصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است.  ،پژوهش حاضر شناسی:روش

تصهادفی  روشنفر بهه  242کوکران،  فرمولنفر بود که بر حسب  056استان گلستان به تعداد  معلمان تربیت بدنیکلیه  ،شامل

درک شهده  یسهازمان یهتحماهاي نامههاز پرسهش ،هاي تحقیقآوري دادهبه عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع ساده

از  ،هاي تحقیهقآزمهون فرضهیههمچنین بهراي  ؛استفاده شد (2664)و بالس  ینباب یعملکرد شغلو  (2662و باباکوس ) یاواس

 استفاده شد. روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

در تحلیهل نشهان داد.  عملکهرد شهغلی بها حمایت سازمانی درک شهدهبعد پنج داري را بین معنی نتایج تحقیق رابطه :هایافته

 را دارند. عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی بینی توان پیشآموزش و توانمندسازي  ،نتایج نشان داد رگرسیونی نیز

حمایهت سهازمانی مناسهب از استان گلستان بها  آموزش و پرورش و مدارسمدیران مسئوالن و  ،شودپیشنهاد می: گیرینتیجه

 . نمایند کمک معلمان تربیت بدنی، به بهبود عملکرد شغلی این معلمان

  عملکرد شغلی.، سازيتوانمند، حمایت مدیریت، آموزش، حمایت سازمانی کلیدی: هایهواژ

 E - mail: nbay@ut.ac.ir 73669024940 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 عنهوان نیچن توانیم هاسازمان در یانسان يروین تیاهم به توجه با. است آن یانسان منابع همانا ،سازمان کی هیسرما نیترمهم

 شهرفتیپ چهه اگر. دارد یبستگ آن یانسان يروین از مناسب استفاده به يادیز حدود تا یسازمان هر یبخش اثر و تیموفق که کرد

 ،هاسهازمان یانسهان عمنهاب وجهود بها امها است، کرده جادیا هاسازمان یداخل طیمح در را یشگرف راتییتغ ،دیجد علوم و يفناور

هها با توجه به اهمیت روز افزون منابع انسانی در سازمان (.2612 ،1راحامان) گردندیم محسوب هاآن هیسرما نیترمهم چنانهم

ها در جهت بروز سازمان ،هاي الزم براي بهتر انجام دادن وظایف الزم استبه عنوان یک سرمایه ارزشمند و لزوم کسب توانمندي

وري بیشهتر بهه هاي کارآتر و بها بههروهادهاي پنهان کارکنان خود شرایطی را فراهم سازند تا این سرمایه ارزشمند از روشاستعد

ها زمانی از نیروهاي انسانی با انگیزه و راضی برخوردار خواهند بود که شهرایطی سازمان ،ایفاي نقش بپردازند. اعتقاد بر این است

هاي خود را داشته باشند، بتواننهد بتوانند ارزش خود را در سازمان بشناسند، قابلیت بهبود شایستگیرا فراهم سازند که کارکنان 

(. در واقهع ارتقهاي عملکهرد 2662و همکاران،  2نتایج کاري خود را بررسی کنند و در نهایت شغل خود را با اهمیت بدانند )الوله

وري را بهبهود بههره ،چرا که ارتقاي عملکرد شغلی ؛ها در پی آن هستندترین اهدافی است که مدیران سازمانیکی از مهم ،شغلی

زاده و همکهاران، ها نیز خواهد شهد )ههاديموجب افزایش کیفیت خدمات و تولیدات سازمان ،در سازمان و جامعه فراهم ساخته

 ارزش عنهوان بهه عملکهرد. است انسازم آن یانسان روهايین یشغل عملکرد ،یسازمان هر مسئله نیتریاساس و نیترمهم(. 2611

 انجهام زمهان از مشهخ  دوره کی طول در فرد کی که است شده فیتعر رفتاري مجزاي هايبخش از ،سازمان انتظار مورد یکل

 میتقسه اينههیزم عملکهرد و ايفهیوظ عملکرد بعد دو به را یشغل عملکرد ،نظرانصاحبهمچنین  ؛(2612، 3)چینومونا دهدیم

 بها و اسهت شهده ثبهت کارکنهان فیوظها و هاتیمسهئول برگه در که است ییهاتیمسئول به مربوط ،ايفهیوظ لکردعم. کنندمی

 جو و یاجتماع و یسازمان شبکه بقاي که است ییرفتارها به مربوط ،اينهیزم عملکرد اما؛ است ارتباط در کارکنان محوله فیوظا

 وجهود یشهغل عملکرد براي زین گريید بنديدسته(. 2663، 4نگ و چئونگکا) است کرده احاطه را یفن فیوظا که یروانشناخت

 یفنه یشهغل عملکرد ،(شغل ابعاد یتمام در کپارچهی اقدام و عمل نحوه) یعمومی شغل ،عملکرد دسته سه به را عملکرد که دارد

 همکارانه رابطه و تعامل یابیارز بر یمبتن) فردي نیب یشغل عملکرد و( شغل در ازین مورد یفن هايمهارت و هاییتوانا بر یمبتن)

 عملکهرد شیافزا براي رانیمد از اريیبس(. 1224، 5موتوویندلو و ون اسکاتر) کندیم میتقس( سازمان کارکنان و همکاران گرید با

 بهراي ارکنهانک کننده بیترغعامل  تنهاعامل  نیا حال نیا با کنند،یم استفاده یمال هايپاداش از ،کارکنان داشتن نگه یراض و

 تنهها مشهکالت همهه که کنندیم احساس آنها رانیمد که است نیا دارند، یکنون هايسازمان که یمشکالت. ستین عملکرد ارتقا

)عسگري و همکهاران،  دنباش یمال ازهايین از ترمهم دیشا که دارند زین گريید ازهايین کارکنان حال، نیا با .شودیم حل پول با

1322). 

ها ایفا نماید، پی بهردن بهه عهواملی تواند نقش مهمی در موفقیت سازمانها میه بهبود عملکرد شغلی کارکنان سازمانجا کاز آن

هها و ها کمک خواهد کرد تا بهه بهتهرین شهکل از توانمنهديبه مدیران سازمان ،که روي عملکرد شغلی کارکنان اثرگذار هستند

تهرین عوامهل مهوثر بهر عملکهرد شهغلی کارکنهان (. یکهی از مههم2611، 0میهاوواستعدادهاي کارکنان خویش استفاده نماینهد )

و 8اولهین بهار توسهط آیزنبرگهر ،. اصهطال  حمایهت سهازمانی درک شهدهاست 2هاي امروزي، حمایت سازمانی درک شدهسازمان

اعتقاد کارکنان در رابطه بها  ( وارد ادبیات سازمانی گردید. از دیدگاه این محققان، حمایت سازمانی درک شده به1280همکاران )
                                                           
1. Rahaman 
2. Lavelle 
3. Chinomona 
4. Kwong and Cheung 
5. Motowidlo and Van Scotter 
6. Miao 
7. Perceived Organizational Support 
8. Eisenberger 
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(. آیزنبرگهر و 2614و همکهاران،  1که سازمان براي مشارکت، سالمتی و رفاه آنان ارزش قاول اسهت )گهوان کندیاشاره ممیزانی 

دانند که سالمتی و شادابی، احساس موفقیهت، حهس هایی میحمایت سازمانی درک شده را متأثر از سیاست ،(2661همکاران )

دهد. پژوهشگران حمایت سازمانی درک شهده را ثبت، بهبود عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف سازمان را ترویج میمشارکتی م

شهناختی نهفتهه در حمایهت هسهته فراینهد روان ،دانند؛ در حقیقت مبادلهه اجتمهاعینمود عملیاتی تئوري مبادله اجتماعی می

رد مبادله اجتماعی، کارکنان تالش خهود بهراي کسهب منهافع مهالی و (. بر اساس رویک2616، 2سازمانی درک شده است )جیمز

لهذا  ؛کننهداعتبار، کمک به همکار و کسب تشویق جمعی همکاران تبادل می ،مادي را با ارضاي نیازهاي احساسی اجتماعی مثل

تقها  تعههد سهازمانی و ارازمان، افهزایش وري، بهبود عملکرد شغلی، کمک به همکاران، پیشرفت سهافزایش بهره ،چنین فرایندي

 کهه یکارکنهان ،( در این زمینه معتقدنهد2616) 4(. سوازو و ترنلی2611، 3کند )چو و دارنرفتار شهروندي سازمانی را فراهم می

 در یمناسهب ههاينگرش و رفتارها به توجه با دیبا که دارند را احساس نیا کنند،یم تجربه را اديیز شده ادراک یسازمان تیحما

 .ندینما جبران را سازمان تیحما لهیوس نیبد و باشد شانمتبوع سازمان منافع راستاي در آنها عمل تا کنند نقش فايیا نسازما

 شهده انجهام مختلف هايسازمان درعملکرد شغلی کارکنان  نقش حمایت سازمانی درک شده بر خصوص در یگوناگون قاتیتحق

 مهوردرا  هرمزگهان استان یانتظام کارکنان یشغل عملکرد بر گذار ریثأت واملعدر تحقیقی  ،(1388)و همکاران  انینیحس. است

 و مثبهت ریثأته یشغل عملکرد بر رگذاریثأت عوامل از یکی عنوان به ،شده درک یسازمان تیحما که افتندیدر و دادند قرار یبررس

ههاي غربهی ادارات ورزش و جوانهان اسهتان با انجام تحقیقی روي کارکنان ،(1322. عسگري و همکاران )دارد آن بر داريیمعن

وجهود دارد. نتهایج تحقیهق  داريیمعن و مثبت رابطه ،کشور دریافتند که بین حمایت سازمانی درک شده و ابعاد عملکرد شغلی

( روي کارکنان شرکت ایران خودرو دیزل نشان داد که بین حمایت سازمانی درک شهده و عملکهرد 2615و همکاران ) 5جورسرا

 ریثأته عنهوان بها یقهیتحق انجهام بها ،(2612) 0هیو س انگیچداري وجود دارد. رابطه مثبت و معنی ،ی کارکنان این شرکتشغل

 شهده ادراک یسهازمان تیحما نیب که کردند گزارش یشغل عملکرد بر یروانشناخت توانمندسازي و شده ادراک یسازمان تیحما

هاي پاکستان به این ( با انجام تحقیقی در دانشگاه2613) 2ي وجود دارد. امینردایمعن و مثبترابطه  ،کارکنان یشغل عملکرد و

هها شهده اسهت. موجب بهبود عملکرد شغلی اعضاي هیأت علمی این دانشگاه ،نتیجه دست یافت که حمایت سازمانی درک شده

ر چهین بهه ایهن نتیجهه دسهت عضو هیأت علمی شش دانشگاه بزرگ در کشو 266اي روي ( با مطالعه2614گوان و همکاران )

داري وجهود رابطه مثبت و معنی ،هایافتند که بین حمایت سازمانی درک شده و عملکرد شغلی اعضاي هیأت علمی این دانشگاه

( با عنوان تأثیر حمایت سازمانی بر رضایت شغلی و عملکهرد شهغلی معلمهان در 2614) 8دارد. نتایج تحقیق چینومونا و ساندادا

 2اثهر گهذار بهوده اسهت. پترسهون ،بی نشان داد که حمایت سازمانی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی این معلمانآفریقاي جنو

بیمارستان در ایالت آنتاریو کانادا به این نتیجه دست یافت که بهین حمایهت  14( با انجام تحقیقی روي مدیران اجرایی 2615)

بها عنهوان  ،(2615و همکهاران )16داري وجود دارد. نتایج تحقیق ههارمعنیرابطه مثبت و  ،سازمانی و عملکرد شغلی این مدیران

هها در کهره جنهوبی نشهان داد کهه نقش حمایت سازمانی درک شده روي پیامدهاي عاطفی و شغلی کارکنان فهروش داروخانهه

 حمایت سازمانی درک شده بر پیامدهاي شغلی از جمله عملکرد و رضایت شغلی اثر گذار است.

بهر  یمهمه اریبس نقش يدارا ،حمایت سازمانی درک شده که  گیري کرد کهنتیجه نیچن توانیم ،شده اراوه نهیشیپ هب توجه با

                                                           
1. Guan 
2. James 
3. Cho and Darren 
4. Suazo and Turnley 
5. Joorsara 
6. Chiang and Hsieh 
7. Amin 
8. Chinomona and Sandada 
9. Peterson 
10. Hur 
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در  ،خصهوصایهن  در یانهدک قهاتیتحق وجهود نیها با اما ،است ها از جمله عملکرد شغلیبسیاري از رفتارهاي کارکنان سازمان

ههاي آموزشهی از محهیط ،(2614به گفته چینومونا و سهاندادا ). است هشد انجامهاي آموزشی از جمله آموزش و پرورش محیط

اي بهه عملکهرد شهغلی معلمهان و نیاز دارند تا توجه ویهژه هبه دلیل داشتن نقش مهم تربیتی در جامع ،جمله آموزش و پرورش

ملکهرد شهغلی معلمهان اثرگهذار تواند بهر عاز جمله متغیرهایی است که می ،عوامل اثرگذار بر آن داشته باشند. حمایت سازمانی

کنند که اثر حمایت سازمانی بهر عملکهرد شهغلی کارکنهان بهر کسهی در این خصوص بیان می ،(2614باشد. گوان و همکاران )

هها و هها، بانهکبیمارسهتان ،هاي غیر آموزشی از جملههاما بیشتر تحقیقات انجام شده در این خصوص در محیط ،پوشیده نیست

سهازد. از هاي آموزشهی آشهکار مهینجام شده است که این امر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را در محیطهاي صنعتی اشرکت

همهواره داراي مشهکالت خهاص  ،سوي دیگر معلمان تربیت بدنی به دلیل تدریس درس تربیت بدنی به دو شکل عملی و نظري

توانهد موجهب فزایش کیفیت تدریس این معلمهان مهیضمن ا ،هاي کاري آنانباشند و حمایت از این معلمان در محیطخود می

 یهتلذا با توجه به اهم؛ رضایت شغلی و بهبود عملکرد شغلی در این معلمان گردد ،گیري پیامدهاي رفتاري مثبت از جملهشکل

 تیهحمابهین  یهاسهئوال اسهت کهه آ دنبال پاسخ به اینمحقق به  ینه،زم یندر ا یعلم يموضوع پژوهش و وجود داشتن خألها

 وجود دارد؟ داريیاستان گلستان رابطه معن یبدن یتمعلمان ترب یدرک شده با عملکرد شغل یسازمان

 شناسی روش

نوع همبستگی است که به شکل میدانی بهه  از توصیفی هاداده آوريجمع جنبه از و کاربردي لحاظ هدف، روش تحقیق حاضر به

بهود.  1325نفر در سهال  056معلمان تربیت بدنی استان گلستان به تعداد  کلیه ،اجرا درآمده است. جامعه آماري تحقیق شامل

 سهادهگیري تصهادفی از شیوه نمونه براي انتخاب نمونه تحقیق .نفر تعیین گردید 242از فرمول کوکران،  استفاده با حجم نمونه

( و 2662) 1شهده یهاواس و بابهاکوس هاي حمایهت سهازمانی درکنامههاز پرسش ،هاي تحقیقدادهبراي گردآوري  استفاده شد.

گویه و پنج مولفه حمایهت مهدیریت  12داراي  ،نامه حمایت سازمانیاستفاده شد. پرسش( 2664) 2عملکرد شغلی بابین و بالس

گویهه(  4گویه( و فنهاوري اراوهه خهدمات ) 3گویه(، توانمندسازي معلمان ) 3گویه(، اراوه پاداش ) 4گویه(، آموزش معلمان ) 3)

گویه است و بر اساس  0مشتمل بر  ،نامه عملکرد شغلی نیزشود. پرسشارزشی لیکرت سنجیده می 5که بر اساس مقیاس  است

نفهر از اسهاتید  15هاي تحقیهق، از نظهرات نامهشود. جهت تعیین روایی محتوایی پرسهشارزشی لیکرت سنجیده می 5مقیاس 

ها نامهها، یک مطالعه مقدماتی )با تکمیهل نمهودن پرسهشنامهپرسش جهت تعیین پایایی مدیریت ورزشی استفاده شد و سپس

= 83/6) حمایت سهازمانیها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ براي نامهنفر( انجام گرفت و ضریب پایایی این پرسش 46توسط 

α عملکرد شغلی ( و براي(82/6 =αبه دست آمد که حهاکی از ثبهات ابهزار انهدازه )همچنهین در بخهش دیگهري از  ؛دگیري بهو

آوري سن، مدرک تحصیلی، جنسیت و سابقه خدمت جمهع ،از قبیل معلمان تربیت بدنیشناختی نامه، اطالعات جمعیتپرسش

ها در نامهگیري، با هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش استان گلستان پرسهشگردید. پس از تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه

 و ههاداده فیتوص و کردن خالصه منظور به یفیتوص آمار از ،پژوهش نیا در آوري گردید.ن تربیت بدنی توزیع و جمعبین معلما

 لیهتحل و هیهتجز جهت چندگانه ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیضر رنوف،یاسم-کولموگروف آزمون ،رینظ یاستنباط آمار از

 .دیگرد استفاده 10نسخه  3اساسپیاس افزار نرم از ،فوق يهاآزمون انجام جهت. شد استفاده هاداده

 هایافته

سهال  46-31درصد( در محدوده سهنی 0/42هاي تحقیق )حاکی از آن بود که بیشتر آزمودنی ،هاي تحقیقتحلیل توصیفی داده

                                                           
1. Yavas and Babakus 
2. Bobbin and Boles 
3 . SPSS 
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ند. در خصوص داراي مدرک تحصیلی کارشناسی بود ،درصد( 4/02هاي تحقیق )همچنین بیشترین درصد آزمودنی ؛قرار داشتند

دهنهد. در نهایهت، در خصهوص سهابقه درصد( را مردان تشکیل می 04هاي تحقیق )جنسیت، نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنی

 سال و باالتر بودند. 21درصد( داراي سابقه خدمت  5/46ها )نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنی ،خدمت

ابعاد حمایت سازمانی درک شده، حمایت مدیریت داراي بیشهترین میهانگین شود، در بین مشاهده می 1طور که در جدول همان

همچنین میهانگین متغیرههاي حمایهت  است؛( 26/2 ± 62/1ترین میانگین )داراي کم ،و توانمندسازي معلمان( 20/3 ± 23/6)

ر سطح نسبتاً مطلوبی قهرار د ،باالتر از سطح متوسط بوده( 22/3 ± 01/6)( و عملکرد شغلی 22/3 ± 21/6سازمانی درک شده )

 دارند.

 توصیف متغیرهاي حمایت سازمانی درک شده و عملکرد شغلی -6جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 21/6 22/3 242 حمایت سازمانی درک شده

 23/6 20/3 242 حمایت مدیریت

 28/6 40/3 242 آموزش معلمان

 28/6 23/3 242 اراوه پاداش

 62/1 26/2 242 معلمان توانمندسازي

 25/6 12/3 242 فناوري اراوه خدمات

 01/6 22/3 242 عملکرد شغلی

(، لذا براي بررسی 2)جدول  استها در متغیرهاي تحقیق طبیعی اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده -نتایج آزمون کولموگروف

 گی پیرسون استفاده شد. از ضریب همبست ،ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده و عملکرد شغلی

 هانتایج آزمون توزیع داده -2جدول 

 سطح معناداری (Zآماره آزمون ) متغیر 

 85/6 01/6 حمایت سازمانی درک شده

 22/6 22/6 عملکرد شغلی

بود دار هاي حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی مثبت و معنیهمبستگی بین کلیه زیر مقیاس ،نتایج تحقیق نشان داد

 (.3)جدول 

 ارتباط بین ابعاد حمایت سازمانی درک شده و عملکرد شغلی -9جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیر پیش بین متغیر مالک

 عملکرد شغلی

 661/6 22/6 حمایت مدیریت

 661/6 42/6 آموزش معلمان

 661/6 32/6 اراوه پاداش

 661/6 38/6 سازي معلمانتوانمند

 661/6 22/6 اراوه خدماتفناوري 

از آزمهون رگرسهیون  ،شهده درک یسهازمان تیهحمابینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس ابعاد مختلهف براي پیش
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که مقدار آماره آزمهون دوربهین واتسهون )آزمهون جاییاراوه شده است. از آن 5و  4چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جداول 

شود و چهون توزیهع (، لذا فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی02/1قرار دارد ) 5/2تا  5/1در فاصله  استقالل خطاها(

 (.4توان از رگرسیون استفاده کرد )جدول ، میاستها طبیعی داده

  خالصه مدل رگرسیون -4جدول 

آزمون دوربین 

 واتسون

آماره آزمون 

(F) 

سطح 

 داریمعنی
 خطای معیار

ی ضریب همبستگ

 شدهتعدیل 

مجذور ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 همبستگی
 مدل

03/1 85/12 661/6 53/6 20/6 22/6 52/6 1 

تواننهد عملکهرد شهغلی ، آمهوزش و توانمندسهازي میشهده درک یسهازمان تیحما گانهاز بین ابعاد پنج ،نتایج تحقیق نشان داد

و  β=45/6مشخ  شده است، آموزش با ضهریب رگرسهیونی  5گونه که در جدول بینی کنند. همانمعلمان تربیت بدنی را پیش

 (.5گذارند )جدول روي عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان اثر می β=32/6توانمندسازي با ضریب رگرسیونی 

 بینی عملکرد شغلینتایج آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیش -1جدول 

 متغیر پیش بین متغیر مالک
ضریب 

 بتا

ماره آزمون آ

(t) 
 ضریب تحمل عامل تورم واریانس سطح معناداری

 عملکرد شغلی

 43/6 33/2 652/6 25/1 12/6 حمایت مدیریت

 54/6 84/1 661/6 20/5 45/6 آموزش معلمان

 44/6 20/2 544/6 01/6 65/6 اراوه پاداش

 58/6 22/1 661/6 63/5 32/6 توانمندسازي معلمان

 32/6 52/2 385/6 82/6 68/6 فناوري اراوه خدمات

 گیریبحث و نتیجه

در . بود استان گلستان یبدن یتمعلمان ترب یدرک شده با عملکرد شغل یسازمان یتحما ینمطالعه ارتباط بهدف تحقیق حاضر، 

طح در سه ،اسهتان گلسهتان یبهدن یتمعلمان ترب توسطبخش توصیفی، نتایج نشان داد که میانگین حمایت سازمانی درک شده 

از حمایهت سهازمانی مناسهبی در کهار خهود  ،این امر بدان معنی است که معلمان تربیت بدنی استان گلستان قرار دارد. مطلوبی

تجربهه . اسهتبیانگر میزان اهمیت سازمان براي مشهارکت، سهالمتی و رفهاه کارکنهان خهود  ،حمایت سازمانیتند. سبرخوردار ه

در سهازمان  یههاي مناسهببا توجه به رفتارها و نگرش یدبا ن معنی است که کارکنانحمایت سازمانی بیشتر توسط کارکنان بدی

 ینهد.سهازمان را جبهران نما یهتحما یلهوسه ینشهان باشهد و بهدها در راستاي منافع سازمان متبوعنقش کنند تا عمل آن یفايا

در سطح مطلوبی قرار دارد.  ،ستان گلستانا یبدن یتمعلمان تربهاي تحقیق نشان داد که میانگین عملکرد شغلی همچنین یافته

توانهد منجهر بهبود عملکرد این معلمان می ،اول اینکه است؛به دو دلیل داراي اهمیت  ،عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی بهبود

بهبود عملکرد شغلی معلمان  ،رفتار شهروندي سازمانی در این معلمان شود. دوم اینکه ،گیري رفتارهاي مطلوب از جملهبه شکل

. از ایهن رو شناسهایی آموزان و سازمان خود گرددتواند منجر به افزایش کیفیت کاري این معلمان در قبال دانشتربیت بدنی می

 .است درک شده ضروري یعوامل موثر بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی از جمله حمایت سازمان

داري ارتباط مثبت و معنی ،یت مدیریت و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستاننتایج تحقیق نشان داد که بین حما

(، ههار و همکهاران 2614(، چینومونا و ساندادا )2614(، گوان و همکاران )2613وجود دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات امین )

نقهش بسهیار مهمهی در تعیهین رفتارههاي کهاري  ،خودحمایت مدیران از کارکنان همخوانی دارد. ( 2615پترسون )و  (2615)
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 یعملکهرد شهغل افزایش بهیماً موضوع مستق یند، اناز کارکنان داشته باش یشتريب یتحما مدیرانهر چه کارکنان سازمان دارد. 

کهه  دیهآیاحساس در کارکنهان بهه وجهود مه یندرک شود، ا ین کارکناناز سوي ا یسازمان یتاگر حما شود.یکارکنان منجر م

 ی،مبادلهه اجتمهاع نظریهه خواههد کهرد. طبهق یهتنها را تنها نخواهد گذاشت و از آنها حماآمشکالت، سازمان  با هنگام مواجهه

همچنهین مهدیران  کنند.یسازمان را جبران م یتحما ینا ،خود یفیت کارو ک یتکم یشعمل متقابل با افزا یکدر  یزکارکنان ن

هایی کهه تواننهد بها ایجهاد فرصهتورد توانایی و شایستگی آنان بازخورد اراوه دهنهد. آنهان میتوانند براي کارکنان خود در ممی

 کارکنان بتوانند به عضویت بخشی از یک گروه و واحد اجتماعی درآیند، از دیگران براي آنان حمایت اجتماعی حاصل کنند.

داري ارتبهاط مثبهت و معنهیت بهدنی اسهتان گلسهتان عملکرد شغلی معلمان تربیهاي تحقیق نشان داد که بین آموزش و یافته

(، ههار و 2614(، چینومونها و سهاندادا )2614(، گهوان و همکهاران )2613تحقیقهات امهین )هاي وجود دارد. این یافته با یافتهه

پهرورش  تهرین اههداف آمهوزش ویکی از مههم ،توان معلماندانش و ارتقا   .همخوانی دارد( 2615( و پترسون )2615همکاران )

بهاالبردن سهطح  مانند یتحقق اهداف یمعلمان در پ یآموزش شغل .آیدکه بخشی از آن توسط آموزش معلمان به دست می است

 یههروح یجهاد، اموفقیهت شهغلی یشها در جهت افهزا، بهبود روشکارالزم متناسب با  يهاتخص  یجاد، ایدانش و مهارت شغل

 يمناسهب رشهد جههت ارتقها يههاینههها و زمفرصت یجادرآوردن دانش و اطالعات، ا، به روز ديو نوآور يگرمطالعه و پژوهش

همچنهین  اسهت؛ ییهرات محهیط آموزشهیمتناسب با تغ معلمان یريانطباق پذ يالزم برا ینهزم یجادا و باالتر سطو به  معلمان

منجر به ایجاد حهس اعتمهاد بهه نفهس و  آموزش با تأمین دانش و مهارت مورد نیاز براي انجام وظایف به صورت کارآمد و موثر،

نیهاز  ،آموزان و همکاران خواهد بود. توجه به سه عامهلدانشاراوه خدمات بهتر به  ،د که نتیجه آنشوخود ارزشی در معلمان می

 دارد.هاي آموزشی هاي آموزشی در سازماننقش بسیار مهمی در تعیین برنامه ،آموزان، الزامات سازمان و نیاز معلماندانش

داري وجود دارد. این نتیجه بها نتهایج ارتباط مثبت و معنی ،عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستانبین اراوه پاداش و 

 ،(2615پترسهون ) و (2615(، ههار و همکهاران )2614(، چینومونا و ساندادا )2614(، گوان و همکاران )2613تحقیقات امین )

بهه  ،تأمین نیازهاي مالی و غیهر مهالی کارکنهان را تضهمین نمهوده ،ت پاداش در بافت هر سازمانیسیستم مدیری همخوانی دارد.

دهد. مدیریت پاداش در هر سازمانی اهمیهت خاصهی دارد؛ چهرا میزان مشارکت آنان در کسب اهداف سازمان پاداش مناسب می

دو ویژگی ارزشمند در رفتار انگیزشی  ،ت. راهبرد پاداشبهتر نامحدود اس عملکردکه توان آن در انگیزه دادن کارکنان به منظور 

 ،تر ماننهددر سطو  پایین معلمانتواند نیازهاي دارد. اولین ویژگی، بدون شک، عنصر نقدي مدیریت پاداش است که می معلمان

ه شهمال قهدردانی و عوامل بهداشتی یا نیازهاي ایمنی را تأمین نماید. دومین ویژگی، عنصر غیر نقدي مدیریت پاداش اسهت که

استقالل شغلی است. باید توجه کرد که پاداش شمشیري دولبه است؛ بدین منظور، باید با در نظر گرفتن منافع جمعی و فهردي 

ارتبهاط درونهی و همسهویی داشهته باشهد.  ،تعیین و پرداخت کرد. همچنین پاداش باید با اهداف و راهبردهاي سهازمان ،معلمان

اثر گهذار هسهتند. اگهر  عملکرد شغلیرضایت شغلی، تعهد سازمانی و  ،از جمله معلمانز پیامدهاي رفتاري ها بر بسیاري اپاداش

 زیهراسیستم مدیریت پاداش ناکارآمد باشد و از سیستم مدیریت مناسب استفاده نشود، دیگر چگونگی اجهراي آن مههم نیسهت؛ 

، اگر درست مهورد توجهه است معلمانانگیزش و تأمین نیازهاي  دهد. پاداشی که کارکرد اصلی آنپاداش اثر خود را از دست می

 تبدیل خواهد شد. معلمانیزه کردن به منبع پرتوانی براي بی انگ ،قرار نگیرد

داري ارتبهاط مثبهت و معنهی ،عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستانسازي و تحقیق نشان داد که بین توانمند نتایج

(، ههار و 2614)(، چینومونها و سهاندادا 2614(، گهوان و همکهاران )2613تحقیقهات امهین )هاي با یافتهه وجود دارد. این یافته

دارد. کارکنهان معلمهان نقهش بسهیار مهمهی بهر عملکهرد  ،سهازيتوانمند همخوانی دارد.( 2615پترسون )و  (2615همکاران )

ا بهه دسهت گیري مسهتقل رتوانایی الزم را براي تصمیم د تاکنخود کمک می معلمانسازي فرایندي که طی آن مدیر به توانمند

کنهد تها بها در نظهر کمک می معلمانسازي به . توانمنداستمعلمان بهبود عملکرد براي ارتقا  و  ،سازي راهبرديآوردند. توانمند
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خهود و سهازمان اثهر  عملکهرداز یک سو بهر  ،نماینداخذ می معلمانگرفتن شرایط، بهترین تصمیم را اخذ نمایند. تصمیماتی که 

توانند بها تصهمیمات درسهت می معلماناثر گذار خواهد بود.  آموزاندانشگذار است و از سوي دیگر این تصمیمات بر رفتارهاي 

 اثر گذار باشند.  آموزانرفت، انگیزش و موفقیت دانشپیشخود بر میزان 

داري مشهاهده شهد. ایهن ارتبهاط مثبهت و معنهی ،گلستان عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استانبین فناوري اراوه خدمات و 

(، ههار و همکهاران 2614(، چینومونها و سهاندادا )2614(، گهوان و همکهاران )2613تحقیقهات امهین )تحقیقات نتیجه با نتایج 

ی در نقهش مهمه ،اراوهه خهدمات ههايامهروزه فناوريهمخوانی دارد.  (2615( و جورسرا و همکاران )2615(، پترسون )2615)

شهوند، یهدفمنهد مه یهادگیري یجهادباعث ا ،کنندیم یتحما یسکه از تدر ییهايفناورنمایند. ارتقاي خدمات آموزشی ایفا می

دههد یمطالعات نشان مه نتایجشوند. یم محور یرفراگ یادگیريو  یسو معلم محور به تدر یسنت يهاروش ییرباعث تغ ینهمچن

 يههاکنند. حل مسئله و مههارت یتهدا یادگیريتوانند دانش آموزان را در یاطالعات بهتر م يکه معلمان ماهر در کاربرد فناور

 یو جامعهه جههان یاطالعات يدر فضا ،هامهارت يبندیتاولو ییزمان و توانا یریتاطالعات، مد یلو تحل یرتفکر، تفس يسطح باال

 ياز فنهاور یان و دانش آموزان بتوانند به نحهو مهوثر و اصهولاست که معلم ینمنوط به ا ینو ا یابدیبر اطالعات توسعه م نیمبت

د و زمینه اراوه خدمات بهتهر را نآموزان باشآموزان بایستی متناسب با نیاز دانشاراوه خدمات به دانش هايفناوري استفاده کنند.

 د.نآموزان فراهم سازبه دانش

بینهی عملکهرد شهغلی معلمهان توانایی پیش ،دسازينوزش و توانمهمچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که آم

استان گلسهتان پیشهنهاد داد  آموزش و پرورش و مدارسمدیران مسئوالن و توان به تربیت بدنی استان گلستان را دارند، لذا می

ش دروس عملهی در کنهار هاي آموزشی معلمهان تربیهت بهدنی، آمهوزنیازسنجی برنامه) آموزشیهاي اي به برنامهکه توجه ویژه

هاي برنامهه( و داوري و مربیگري براي معلمان تربیت بهدنی هايبرگزاري کالسهاي آموزشی و غنی سازي کالسدروس نظري، 

 سهازي شهغلی معلمهان، غنهیتربیهت بهدنی وظایف و اختیارات معلمهاندقیق )مشخ  کردن  بدنیمعلمان تربیتتوانمندسازي 

در نهایهت  داشته باشهند.هاي کاري( و بهینه سازي فرایندها و روشبدنی تربیتعات و نوآوري معلمان ، حمایت از ابدابدنیتربیت

عملکهرد توان نتیجه گرفت که دو دسته عوامل فردي و سهازمانی روي هاي انجام شده در این زمینه میاز این پژوهش و پژوهش

 بهدنیعملکرد شغلی معلمان تربیتپژوهش رابطه عوامل سازمانی با باشند. اگرچه در این اثر گذار می شغلی معلمان تربیت بدنی

معلمهان تربیهت ، رضهایت شهغلی معلمان تربیت بدنیهاي فردي ویژگی ،اما سایر عوامل فردي از جمله ،مورد بررسی قرار گرفت

تهوان اثر گذار باشهند کهه می یعملکرد شغلی معلمان تربیت بدنتوانند بر می عواملی دیگر،و  یبدن یتمعلمان ترب، وفاداري بدنی

عملکهرد شهغلی هاي تحقیق در نظر گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بهین ابعهاد حمایهت سهازمانی و آن را جز  محدودیت

مسئوالن و مهدیران آمهوزش و پهرورش و  ،شودبنابراین پیشنهاد می ؛داري وجود داردارتباط مثبت و معنی ،معلمان تربیت بدنی

 .ان گلستان با حمایت سازمانی مناسب از معلمان تربیت بدنی، به بهبود عملکرد شغلی این معلمان کمک نمایندمدارس است
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Abstract 

Objective: The purpose of this research work was to study the relationship between the 

perceived organizational support and job performance of Golestan province Physical 

Education teachers.  

Methodology: The present work was a descriptive research of correlational type, and it was 

done as a field study. The population of the study consisted of all the Physical Education 

teachers of the Golestan province (N = 650) whose sample size was determined by the 

Cochran formula and the random simple sampling method (n = 242). To collect data, 

questionnaires of perceived organizational support (Yavas & Babakus, 2009) and job 

performance (Bobbin & Boles, 2004) were used. Also to test the research hypotheses, the 

Pearson correlation and the multiple regression methods were used. 

Results: The findings showed that there were significant and positive correlations among the 

five dimensions of perceived organizational support and job performance. Also in the 

regression analyses, the results obtained showed that training and empowerment had the 

ability to predict the Physical Education teachers’ job performance. 

Conclusion: It is recommended to the Golestan province director of education and school 

principals with proper organizational support of Physical Education teachers’ help to improve 

the job performance of these teachers. 

Keywords: Organizational support, Management support, Teachers, Empowerment, Job 

performance. 
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