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  چکیده
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گیـري   نمونـه  صـورت  بـه نفر  131می باشند که شهر شیراز صنعت برق در دولتی يها شرکت
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  مقدمه

بنـاي تمـدن بشـري،    . مفهوم کار را باید در رابطه پویاي انسان و طبیعت جستجو کرد

 يهـا  مهـارت ایجاد  و عه ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، توسعه صنعت و فناوريتوس

بشـري اسـت کـه     هاي ییتوانابروز خالقیت، استعدادها و  درگروپیشرفته بشري همه 

ضـروري و حیـاتی در    نقـش کـار  . رسـد  یمـ از طریق فرایند کار به ظهـور   ها قرنطی 

شناسـان معتقدنـد کـه     جامعه .زندگی بشر دارد، کار تجلی عینی نیروهاي بشري است

و بـا فـرد ناسـازگار باشـد، تبعـات منفـی        شـده  انجامناصحیح  طور بهاگر انتخاب کار 

کار براي فردي که  که یدرصورت. گذارد بسیاري در رفتار و شخصیت وي بر جاي می

وي را تلقــی شــود در معنــاي خــاص کلمــه،  "امــري خــارجی "دهــد  یمــآن را انجــام 

  ).1390حسین زاده و همکاران، (کرد خواهد  یگانهازخودب

که در تصویر فـرد از خـود    یشناخت روانعبارت است از حالت جدایی  1کاريبیگانگی 

بنـایی و  ( یابـد  یمـ و ارتباطات اجتماعی هم در درون و هم در بیرون محیط کار تعمیم 

هـا و   احساس بیگـانگی نسـبت بـه کـار در مشـاغل اداري از پیچیـدگی      ). 2،2007ریسل

شرایطی که در آن، کار نه به اختیار فرد، بلکه اجباري . ط خاصی برخوردار استشرای

. تواند نیروهاي جسمی و روحی خود را آزادانه توسعه دهد و تحمیلی است و وي نمی

اینکـه   محـض  بـه شـود کـه    ماهیت بیگانه کار، آشکارا بـا ایـن واقعیـت نشـان داده مـی     

 یـد جو مـی کـار نباشـد فـرد از آن دوري     فشار فیزیکی یـا اجبـار دیگـري در    گونه یچه

  .)1388صداقتی فرد و عبداهللا زاده، (

 توانـد  ینمو  بیند ینمانسان در حالت بیگانگی، وجود خودش را در فعالیت و آثار خود 

احسـاس خوشـبختی،    يجـا  بـه چنـین انسـانی   . همه استعدادهاي خود را شکوفا سازد

خود را آزادانه پرورش دهد، زیـرا   و قادر نیست جسم و ذهن کند یماحساس بدبختی 

کار براي او جنبه تحمیلی و اجباري دارد و براي ارضاي نیاز خود نیست، بلکه ابزاري 

و بـه شخصـی دیگـر     کنـد  یماو براي دیگران کار . براي ارضاي نیازهاي دیگران است

ود شـ  ، سرانجام از دیگـران نیـز بیگانـه مـی    یگانهازخودب انسان .غیر از خود تعلق دارد

  ).1384قلی پور،(

                                                           
1- Work Alienation 
2- Banai&Reisel 
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، همچنـین  شـود  یمـ بر تولید ناشـی   یدکنندهتولاز عدم کنترل و دخالت  اساساًبیگانگی 

این مساله فرایند تولید را بـه  . مداوم و در حال افزایش است کار یمتقسبیگانگی حاصل 

چنانچـه فـرد در مقابـل تالشـی کـه در سـازمان       . کند یمتجزیه  معنا یبوظایفی پوچ و 

کنـد   دهد، بهره مادي و معنوي کمتري ببرد، احساس خستگی و دلسردي مـی  انجام می

. دهد یم، رضایت او را کاهش یجادشدهاو در او یک نوع بیگانگی فزاینده نسبت به کار 

نبوده  بخش لذتکار برایش  که يطور بهکند  عالوه بر این بیگانگی او را دچار پوچی می

 ).1392همکاران،  افراسیابی و(کند  یمو احساس بیهودگی 

 يهـا  حـوزه فراوانـی کـه در    یراتتـأث  واسطه بهبا توجه به اهمیت پدیده بیگانگی کاري 

عملکرد سـازمان دارد ضـرورت بررسـی     متعاقباًمختلف خاصه عملکرد کاري افراد و 

دولتی که از بودجـه   يها سازمان یژهو بهایرانی  يها سازمانآن در  دهنده شکلعوامل 

 شـده  ارائـه مبانی پژوهشی  بر اساس .شود یمبسیار احساس  نمایند یمدولت استفاده 

عوامل مختلفی ممکن است به بروز بیگـانگی کـاري در میـان     شده انجام هاي یبررسو 

سـازمانی   یـت حما ،ایـن عوامـل   ینتـر  مهـم دو مـورد از  . کارکنان سازمان منجر گردد

براین اسـاس  ). 2014ران،و همکا 3چیابورو( باشند یم 2شغل هاي یژگیوو  1شده ادراك

شـغلی   هـاي  یژگیوهدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش است که آیا 

دولتـی ایـران نیـز     يهـا  سـازمان بر بیگانگی کـاري در   شده ادراكو حمایت سازمانی 

  .باشد یمبه چه نحو  یرتأثاست و شدت و نوع این  یرگذارتأث

  

  مبانی نظري و پیشینه موضوع

  بیگانگی

تحقیقات اولیه از منظـر دیـن و   . طوالنی در ادبیات دانشگاهی دارد يا خچهیتارگی بیگان

، بیگـانگی بـه جـدایی افـراد از     سـو  کیـ در منظر دین از . اند پرداختهسالمت به بیگانگی 

و از سـوي دیگـر    شـده  پرداختـه از تعـالی معنـوي    يا نشـانه  عنـوان  بهحیات جسمانی 

در منظـر سـالمت بیگـانگی    . باشد یماز خداوند  یا جدا شدن 4بیگانگی به مفهوم غربت

                                                           
1- Perceived organizational support (POS) 
2- Job characteristic 
3-Chiaburu 
4- Estrangement 
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هگــل مفهــوم بیگــانگی را از دو بعــد بــین محققــین و . داللــت بــر بیگــانگی ذهنــی دارد

دینـی واژه پرداخـت و از بعـد     يهـا  شـه یراز یک بعد به . دانشجویان خودش رواج داد

ه و در روحی کار هگل را رد نمود يها جنبهمارکس . دیگر به جنبه مادي آن توجه کرد

ــه    ــاع ب ــار و اجتم ــت ک ــومباف ــاز مفه ــانگی   يس ــترده بیگ ــت گس ــابورو و (پرداخ چی

) کـارگران (افـراد  بیگانگی : چهار شکل از بیگانگی را تعریف نمود يو .)2014همکاران،

ــدیگر     ــراد از یک ــانگی اف ــت انســانی و بیگ ــت اقتصــادي، از ماهی از محصــول، از فعالی

  )2015کریست،(

، محققـین را بـه بررسـی    2و سـیمن  1ي و همزمـان فـروم  پس از مارکس مطالعات قـو  

و علـوم   یشناسـ  روان، یشناس جامعهمختلف علمی شامل  يها رشتهبیگانگی از زاویه 

اســت؛  داکردهیــپدر ایــن میــان کــار ســیمن مرجعیــت خــاص . ســازمان تشــویق کــرد

ــوم ــاز مفه ــت  يس ــرایط محرومی ــر ش ــانگی ب ــز 3او از بیگ ــت  متمرک ــابورو و (اس چی

به نقـل از   1959سیمن،(کرد سیمن بیگانگی را در پنج مفهوم بررسی . )2014همکاران،

. 4 6يهنجـار  یبـ . 3 5ییمعنـا  یب. 2 4یقدرت یب. 1: که عبارتند از) 1370محسنی تبریزي،

  .8خود بیزاري. 5 7جدا افتادگی یا انزوا

از زمانی که سیمن تعریف سیسـتماتیکی از بیگـانگی ارائـه کـرد؛ ایـن سـازه تعـاریف        

. انـد  نمـوده ایجـاد ابهـام    يسـاز  شـفاف اي به خود دیده است که بیشتر از  ص رشتهخا

براي مثال در مطالعات سازمانی، بیگانگی به معناي آن است که کار بـراي فـرد امـري    

گرچـه در تعریـف   . وظایف کاري خود را درونی سـازد  خواهد ینمبیرونی است و فرد 

سطح بنیادین بیگـانگی بـه مفهـوم فاصـله      بیگانگی توافق جمعی وجود ندارد اما از یک

حالتی از بیزاري اسـت   يکار یگانگیبگیري از دیگران یا چیزها است و  گرفتن یا کناره

  ).1967میلر،(شوند  یمکه افراد از کار جدا 

                                                           
1- Fromm 
2- Seeman 
3- Deprivation conditions 
4- Powerlessness 
5- Meaninglessness 
6- Normlessness 
7- Isolation 
8- Self-estrangement 
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بر بیگـانگی از کـار در میـان کارکنـان      مؤثربه بررسی عوامل  )1382( یموذنادیبی و 

دهـد بـین پسـت سـازمانی      نشـان مـی   آمـده  دست بهنتایج . گمرك بندر انزلی پرداختند

کارکنان و بیگانگی آنها رابطه قوي و بین سابقه کاري آنـان و بیگـانگی رابطـه نسـبی     

به بررسی بیگانگی شغلی و عوامل نیز ) 1388(صداقتی فرد و عبداهللا زاده  .وجود دارد

) سـتاد و معلمـین  (گرمسار شهرستان  وپرورش آموزشبر آن در میان کارکنان  مؤثر

تحقیق نشان داد که ارتباط مستقیمی میان درآمد اقتصادي حاصـل از   جینتا. پرداختند

همچنـین میـان ارتقـاء شـغلی و احسـاس      . کار و احساس بیگانگی شـغلی وجـود دارد  

این فرض که تکـراري بـودن    حال نیدرع. بیگانگی شغلی ارتباط معناداري مشاهده شد

  .بر بیگانگی شغلی دارد پذیرفته شد يمؤثرز دولتی نقش کار روزانه ادارات و مراک

ــاران  ــاعی  ) 1390(حســین زاده و همک ــه بررســی عوامــل اجتم ــژوهش خــود ب  -در پ

بــر بیگــانگی از کــار در میــان کارکنــان پتروشــیمی بنــدر ماهشــهر   مــؤثراقتصــادي 

 -يمتغیرهاي مستقل پایگـاه اقتصـاد   دهد یمنتایج حاصل از تحقیق نشان . اند پرداخته

اجتماعی کارکنان، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عدالت سازمانی و همچنـین امنیـت   

بر روي متغیر وابسته بیگانگی از کار هستند و این متغیرهـاي   رگذاریتأثشغلی؛ عوامل 

همچنـین میـانگین    .نمایند از واریانس متغیر بیگانگی را تبیین می% 62مستقل به میزان 

در پژوهش نیز ) 2010( 1و وهرا یرنا .به زنان بیشتر استمیزان بیگانگی مردان نسبت 

 يهـا  حـوزه در میان کارکنـان   يکار یگانگیبکننده  بینی یشپخود به شناسایی عوامل 

پرداختند و عواملی از قبیل رسمیت؛ تمرکز؛ کیفیت روابـط کـاري، عـدالت     2محور دانش

عنـاداري و خـود   شغلی همچـون اسـتقالل، تنـوع، خالقیـت، م     هاي یژگیودرك شده و 

 يهـا  کننده بینی یشپ ترین يقونتایج این مطالعه نشان داد . را بررسی نمودند 3بیانگري

در میان این دسته کارکنان فقـدان کـار معنـادار، کیفیـت روابـط کـاري        يکار یگانگیب

  .باشند یمفرد  یانگريخود بضعیف و ناتوانی کار براي ایجاد زمینه 

 و تبعـات آن در طـی چنـد دهـه گذشـته،      يکـار  یگانگیبر ب رگذاریتأثدر مقوله عوامل 

نتـایج آنهـا    يبند جمعبسیاري در خارج از کشور صورت گرفته است که  يها پژوهش

. ، آمده اسـت منتشرشدهچیابورو و همکارانش که در سال جاري میالدي  لیفرا تحلدر 

                                                           
1- Nair&Vohra 
2- Knowledge workers 
3- Self-expression 
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: انـد  نمـوده ذیـل معرفـی    هـاي  يبنـد  دسـته بصـورت  محققین پیش بینهـاي بیگـانگی را   

همچنـین   .شغل، بافت کـاري  هاي یژگیوشخصیت فردي، روان فشارها، ابعاد رهبري، 

هـا، عملکـرد    نگـرش : انـد  نمـوده  يبند طبقهذیل  يها بخشپیامدهاي این پدیده را نیز به 

یـا   نیبـ  شیپ يها طبقهاست هر یک از  ذکر انیشا. و واکنش ثانوي يریگ کنارهکارکنان، 

 چیـابورو و همکـاران،  ( باشـند  یمـ عوامـل مختلـف    رنـده یگدربرپیامد در این پژوهش 

2014.(  

  

  شغل يها یژگیو

شـده، هـر    ریـزي  یـه پاکه توسط ریچارد هکمن و گرگ الـدهام   1شغل هاي یژگیومدل 

  :که عبارتند از) 1976هکمن و الدهام، (کند  یمشغلی را بر پایه پنج بعد اساسی تعریف 

و اسـتعدادهاي متفـاوتی کـه بـراي      هـا  مهـارت میزان گونـاگونی در  : 2تنوع مهارت .1

 .انجام آن شغل الزم است

از  ییشناسـا  قابلبه میزان نیاز شغل به تکمیل یک بخش کامل و : 3همسانی وظیفه .2

 .کار اشاره دارد

که شـغل بـر زنـدگی یـا کـار مـردم دیگـر         یتوجه قابل یرتأثمیزان : 4اهمیت وظیفه .3

 .گذارد یم

 يبند زماندر  تواند یمکه فرد  یديد صالحو میزان آزادي، استقالل : 5خودمختاري .4

 .انجام آن اعمال کند هاي یهروکار و تعیین 

فـرد در مـورد    شـود  یمـ شغل تا چه حد باعـث   یازموردنانجام وظایف : بازخورد .5

 .مستقیم و واضح اطالعات کسب کند صورت بهاثربخشی عملکرد خود 

مکـانیزم   عنوان بهشغل و رهبري  يها یژگیو ریتأثبه بررسی  )2004( بنایی و همکاران

و تعهد سازمانی در میان کـارگران پـنج شـرکت     يکار یگانگیبهاي کنترل مدیریت بر 

 یشـغل  يهـا  یژگـ یورهبـري و   دهـد  یمـ نتایج پژوهش نشـان  . پردازند یممجارستانی 

لـیکن از تـوان تبیـین     ندینما یمرا تبیین  يکار یگانگیب) بازخور، استقالل، تنوع مهارت(

                                                           
1- Job Characteristics Model 
2- Skill variety 
3- Task identity 
4- Task significance 
5- Autonomy 
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بـه بررسـی رابطـه بـین      نیـز  )2007( سـل یرو  ییبنا .د سازمانی برخوردار نیستندتعه

در میــان کارکنــان اداري  يکــار یگــانگیبشــغلی و رهبــري حمــایتی بــا  يهــا یژگــیو

هدف آنها مطالعـه  . پردازند کشورهاي آلمان، مجارستان، اسراییل، روسیه و آمریکا می

. گـذارد  مـی  ریتأثه بیگانگی کارکنان این موضوع است که چگونه شرایط کاري بر تجرب

این مطلب است که کارکنان اداري در  رندهیدربرگ يکار یگانگیبرویکرد آنها به مفهوم 

امـروزي   يهـا  سـازمان تـابعی از واقعیـات    عنـوان  بـه تجربه بیگـانگی را   سطوح میانی

بـرآورده نشـده، تعـارض نقـش، احسـاس کنتـرل شـدن از         يا حرفـه همچون انتظارات 

رهبـري   دهـد  یمـ نتـایج پـژوهش نشـان    . ندینما یمفقدان تعلق اجتماعی درك  و بیرون

 یگانگیببا ) همسانی وظیفه، بازخور، استقالل و تنوع مهارت(شغل ویژگی  4حمایتی و 

  .رابطه معنادار دارند يکار

شـغلی و عـدالت سـازمانی     يهـا  یژگـ یوبه بررسـی رابطـه    )1392(همکاران شرفی و 

جامعه آماري پژوهش کلیه کارکنـان یـک    .شغلی پرداختند یگانگیبازخودبا  شده ادراك

واحد صنعتی بزرگ در حومه شهر اصفهان بوده و نتایج پژوهش نشان داد که عـدالت  

کننـده   ینـ یب شیپـ شـغلی   يهـا  یژگیوارتباطی از میان ابعاد عدالت و بازخورد از میان 

ود بیگانگی شـغلی را تـابعی   توان خ می جهیدرنتشغلی هستند و  یگانگیازخودبمعنادار 

  .دانست بازخوردو  شده ادراكاز عدالت ارتباطی 

  

  حمایت سازمانی

باور کلی کارکنان یک سازمان درباره گستره کلی ارزشی  شده ادراكحمایت سازمانی 

آیزنبرگر و دیگران، (است است که سازمان براي نقش و مراقبت از بهزیستی آنها قائل 

. نتیجه نوع رابطه بـین کارکنـان و سـازمان اسـت     شده ادراكی حمایت سازمان). 1986

گیـرد، ریشـه    مبناي این رابطه در انواع تعامالت بین کارکنـان و سـازمان صـورت مـی    

فراتـر از   بـین دو طـرف معمـوالً    يا مبادلـه ارتبـاط   ،طبق تئوري مبادله اجتمـاعی . دارد

از دیـدگاه پژوهشـگران   . دشـو  یممبادله اقتصادي بوده و شامل تعامالت اجتماعی نیز 

سازمانی، ارتباط بین کارکنان و مدیران فقط از منابعی مانند پول، خـدمات و اطالعـات   

، احترام و حمایت را نیز در یدتائبلکه منابع شخصی و احساسی مانند  گیرد ینم یتنشا

  در کارکنان  دهد یمدر طول زمان میزان حمایتی که سازمان از خود نشان . گیرد یبرم
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  ).1389 دعایی و برجعلی،(کند  حساس الزام جبران این حمایت را ایجاد میا

بر  شده ادراكحمایت سازمانی  راتیتأث لیفرا تحلبا رویکرد  )2008(همکاران و  1ریگل

 یموردبررسچهار موضوع تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد و نیت ترك کار را 

متغیـر میـانجی    واسـطه  به راتیتأثان این آنها همچنین به بررسی تعدیل میز. قراردادند

حمایت سازمانی بر تعهد سـازمانی و   دهد یمنتایج پژوهش نشان . نوع شغل پرداختند

مثبـت و   ریتـأث همچنـین بـر عملکـرد کارکنـان     . قوي و مثبت دارد ریتأثرضایت شغلی 

  .منفی بسیار دارد ریتأثمتوسط و بر نیت ترك خدمت 

خود در موضوع بیگانگی، حمایت سـازمانی   لیفرا تحلر د )2014(همکاران چیابورو و 

ــاري"را در حــوزه  شــده ادراك ــت ک ــد دســته "2باف ــوده و  يبن ــهنم ــوان ب ــی از  عن یک

حمایـت سـازمانی بـر     ریتـأث آنها همچنین . معرفی نمودند يکار یگانگیب يها ینیب شیپ

سـازه بـر   قـرار داده و دریافتنـد ایـن     یموردبررسمختلف  يها پژوهشبیگانگی را در 

 نیبـ  شیپـ بسیار زیادي داشته و پـس از رهبـري حمـایتی دومـین      ریتأث يکار یگانگیب

  .آیدمی حساب به يکار یگانگیبقوي 

  

  تحقیق يها هیفرض

در ایـن زمینـه،    گرفتـه  انجـام با توجه به هـدف تحقیـق، مـرور بـر ادبیـات و تحقیقـات       

  :شوند زیر تعریف می صورت بهتحقیق  يها هیفرض

منفـی و معنـادار    ریتأث يکار یگانگیببر  شده ادراكحمایت سازمانی : 1ی فرضیه اصل

  .دارد

  .منفی و معنادار دارد ریتأث يکار یگانگیبشغل بر  يها یژگیو: 2فرضیه اصلی 

  .منفی و معنادار دارد ریتأث يکار یگانگیبتنوع مهارت بر : الف -2فرضیه 

  .منفی و معنادار دارد ریتأث يکار یگانگیبهمسانی وظیفه بر : ب-2فرضیه 

  .منفی و معنادار دارد ریتأث يکار یگانگیباهمیت وظیفه بر : ج-2فرضیه 

  .منفی و معنادار دارد ریتأث يکار یگانگیباستقالل بر : د-2فرضیه 

  .منفی و معنادار دارد ریتأث يکار یگانگیببازخور شغلی بر : ه-2فرضیه 

  .آمده است 1شکل مدل مفهومی پژوهش نیز در 

                                                           
1.Riggle 
2. work context 
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  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

  

  روش تحقیق

شـغل و حمایـت سـازمانی     هـاي  یژگـی و یرتأثحاضر بررسی  پژوهشهدف  ازآنجاکه

هدف یک تحقیق کاربردي و بـه لحـاظ روش    ازنظراست،  يکار یگانگیببر  شده ادراك

روش مطالعـات میـدانی   از  فرایند آنکه در  باشد یماز نوع همبستگی تحقیق توصیفی 

  .شود استفاده می

حـوزه سـتادي   جامعه آماري شامل کلیـه کارشناسـان   : جامعه آماري و نمونه آماري

بـا توجـه بـه محـدود     . باشـد  یم دولتی شهر شیراز در صنعت برق يها شرکتیکی از 

اسـت   شـده  یـین تعاز جامعـه محـدود    یـري گ نمونهحجم نمونه بر اساس  بودن جامعه،

از جامعـه محـدود، در    یـري گ نمونـه با استفاده از فرمـول  . )1385مومنی، عادل آذر و(

 نامـه  پرسـش  150تعـداد   یجهدرنتگردید؛  برآورد 131، حجم نمونه %95سطح اطمینان 

 پرسشـنامه  134 از این میـان تعـداد  . اي متناسب توزیع گردید تصادفی طبقه صورت به

همچنـین در ترکیـب   . ر گرفـت قـرا  مورداسـتفاده کامل تشخیص داده شد و در تحلیـل  

ــاري   ــه آم ــبتنمون ــب    نس ــه ترتی ــرد ب ــان زن و م ــبت و 54/0و  46/0کارشناس  نس

  .باشند می 51/0و  49/0به ترتیب  یرانیغفنی و  يها معاونتکارشناسان 

  

  

  حمایت

 سازمانی

هاي  ویژگی

 شغلی

 بیگانگی

 کاري

 بیگانگی فردي

 بیگانگی اجتماعی

 بازخور

 استقالل

 تنوع مهارت

 همسانی وظیفه

 اهمیت وظیفه
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  ابزارهاي سنجش

پایـایی  . در این پژوهش از سه پرسشـنامه اسـتاندارد بـه شـرح ذیـل اسـتفاده گردیـد       

قرار گرفت و جهت بررسی روایـی   موردسنجشیق آلفاي کرونباخ از طر ها پرسشنامه

ی پرسشنامه اسـتفاده  یابتدا از روایی صوري جهت بررسی روایی محتوا ها پرسشنامه

 نظـران  صـاحب گردید بدین نحو که چند تن از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه یزد و 

 يآور جمـع پـس از  . ندقرارداد یدتائصنعت برق، پرسشنامه مذکور را بررسی و مورد 

بـه ایـن   . گیـري روایـی سـازه گردیـد     انـدازه  بهاقدام  افزار نرمبه  ها آنو ورود  ها داده

که شرح گزارش آن در قسمت بررسی  گرفته شدمنظور از روایی همگرا و واگرا کمک 

  .برازش مدل آمده است

ه شـغلی از پرسشـنام   هـاي  یژگـی وبـراي سـنجش   : شغلی هاي یژگیوپرسشنامه . الف

 سـؤال  23استفاده شد که داراي ) 1975هاکمن و الدهام، ( 1شغل یتشخیص یابی ینهزم

، تنـوع مهـارت   )سؤال 4(، همسانی وظیفه )سؤال 4( یفهوظاهمیت  يها نامو پنج بعد به 

این پرسشـنامه براسـاس   . باشد یم) سؤال 6(و بازخور ) سؤال 4(استقالل ، )سؤال 5(

، )3(نـدارم  ، نظـري  )4(، مـوافقم  )5(مـوافقم   کـامالً  تصور بهلیکرت  اي ینهگزپنج  فطی

شواهد مربوط به روایـی و پایـایی ایـن    . است شده یمتنظ )1(مخالفم  کامالً، )2(مخالفم 

در ایـران  . باشـد  یمـ  قبول قابلدر حد ) 2007( یسلرمقیاس بر اساس گزارش بنایی و 

 .است شده گزارش 724/0 راپنج بعد کلی آلفاي کرونباخ ) 1392(همکاران شرفی و نیز 

به دسـت   91/0تا  83/0پرسشنامه بین  گانه پنجدر این پژوهش ضریب آلفا براي ابعاد 

  .دهند یمرا نشان  قبول قابلآمد که مقادیر 

ایــن پرسشــنامه توســط آیزنبرگــر و : 2شــده ادراكپرسشــنامه حمایــت ســازمانی . ب

دارد  سؤال 16این پرسشنامه ). 1986آیزنبرگر و همکاران، (است  شده ینتدوهمکاران 

) 7(مـوافقم   کـامالً تـا  ) 1(مخـالفم   کـامالً اي لیکـرت از   و بر مبنـاي طیـف هفـت گزینـه    

، در انـد  نمـوده گزارش  درصد 0.97آیزنبرگر و همکاران پایایی آن را . است شده یمتنظ

عریضـی و  (انـد   نمـوده اعـالم   0.87ایران نیز عریضی و گل پرور پایایی پرسشنامه را 

  .بدست آمده است 92/0در این پژوهش نیز پایایی پرسشنامه . )1389پرور، گل

                                                           
1- Job Diagnostic Survey(JDS) 
2- Survey of Perceived Organizatonal Support (SPOS) 
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اسـت   شـده  ینتـدو این پرسشنامه توسـط کـورمن و همکـاران    : پرسشنامه بیگانگی. ج

 يهــا نــامو دو بعــد بــه  ســؤال 8ایــن پرسشــنامه داراي . )1981کــورمن و همکــاران،(

بنـایی و ریسـل در   . باشـد  مـی ) سـؤال  3( یاجتماعو بیگانگی ) سؤال 5(بیگانگی فردي 

 7/0و بـراي بیگـانگی اجتمـاعی     8/0مطالعه خود پایایی آن را براي بعد بیگانگی فردي 

در این پژوهش براي ابعـاد بیگـانگی فـردي و    ). 2007بنایی و ریسل،(اند  نموده گزارش

  .دست آمد به 81/0و  76/0اجتماعی ضریب آلفا به ترتیب 

  

  دادها وتحلیل یهتجز

 افـزار  نـرم معادالت ساختاري با کمـک   يساز مدلاز روش  ها یهفرضآزمون  منظور به

Smart PLS 2.0 افزار نرم. استفاده گردید Smart PLS  نسـل دوم   يافزارها نرمیکی از

است که به دلیل مزایاي  1حداقل مربعات جزئیمعادالت ساختاري به روش  يساز مدل

 ینتـر  مهـم . ان محققـین شـده اسـت   آن نسبت به هم نوعان خود باعث محبوبیت در می

نســـل اول   يافزارهـــا  نـــرمنســـل دوم نســـبت بـــه    يافزارهـــا  نـــرم ویژگـــی 

)AMOS,LISREL,EQS(        عدم نیاز به حجم باالي نمونـه و عـدم نیـاز بـه نرمـال بـودن

  .)1392داوري و رضازاده،(هاست  توزیع داده

ر مدل اول د. قرار گرفت یموردبررساصلی و فرعی  هاي یهفرضدو مدل جهت آزمون 

 يکـار  یگانگیببر ) بعد 5مجموع (شغل هاي  ، ویژگیشده ادراكحمایت سازمانی  یرتأث

شـغل بـر    هـاي  یژگیوابعاد  تک تک و شده ادراكحمایت سازمانی  یرتأثو در مدل دوم 

به ترتیـب نتـایج دو آزمـون بـه      3و  2اشکال . مورد آزمون قرار گرفت يکار یگانگیب

  .دهند یمختاري را نشان معادالت سا يساز مدلروش 

                                                           
1- PLS 
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معادالت ساختاري يساز مدلفرضیات اصلی تحقیق با استفاده از  آزمون -2شکل   

 

 
معادالت ساختاري يساز مدلآزمون فرضیات فرعی تحقیق با استفاده از  -3شکل   

 
  1ها مدلبررسی برازش 

مـدل  . معادالت ساختاري متشکل از دو بخـش هسـتند   يساز مدلمرسوم در  يها مدل

یـک سـازه و آن سـازه را     يهـا  شـاخص کـه روابـط بـین    ) مـدل درونـی  ( یريگ اندازه

روابـط میـان    دهنـده  نشـان  کـه ) مـدل بیرونـی  (مـدل سـاختاري    و سـازد  یممشخص 

  ).1392داوري و رضازاده،(باشد  یم چندسازه

                                                           
١

 آزمون فرضیات فرعی تحقیق: 2آزمون فرضیات اصلی تحقیق، مدل: 1مدل. 
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 یريگ اندازههاي  مدل

 پایایی شاخص

آمـده کلیـه ضـرایب آلفـاي      1همانطور کـه در جـدول   : و پایایی ترکیبی رونباخآلفاي ک

از  و کلیـه ضـرایب پایـایی ترکیبـی     ضریب مربوط به همسانی وظیفه یرازغ بهکرونباخ 

 .دارد 1مدل هستند که حاکی از پایایی مناسب  یشترب 7/0مقدار 

  

 ها سازه AVE یبضرا: روایی همگرا

AVE خـود   يهـا  شـاخص بین هر سـازه بـا    شده گذاشتهراك میانگین واریانس به اشت

مگنــر ( انــد دانســتهکــافی  AVEبــه بــاال را بــراي  4/0و همکــاران مقــدار  مگنــر .اســت

 1کـه در جـدول    گونـه  همـان . )1392نقـل از داوري و رضـازاده،    به 1996، وهمکاران

  .اند آوردهرا بدست  0.4باالي  یرمقاد 1 مدل در AVE یبضراکلیه  شود یممشاهده 

  

  1 نتایج پایایی و روایی همگرا مدل -1 1جدول

میانگین 

واریانس 

  استخراجی

AVE<0.4 

ضریب پایایی 

  ترکیبی

CR<0.7  

ضریب آلفاي 

  کرونباخ

Alpha<0.7 

 ردیف متغیر پنهان عنوان در مدل

6/0 88/0 88/0 JOB 1 شغل يها یژگیو 

55/0 83/0 73/0 TS 2 اهمیت وظیفه 

5/0 75/0 51/0 TI 3 ی وظیفههمسان 

46/0 81/0 71/0 SV 4 تنوع مهارت 

47/0 78/0 63/0 AUT 5 استقالل 

47./ 84/0 77/0 FEE 6 بازخور شغلی 

54/0 67/0 74/0 ALIE 7 بیگانگی 

57/0 86/0 81/0 PA 8 بیگانگی فردي 

67/0 86/0 76/0 SA 9 بیگانگی اجتماعی 

49/0 93/0 92/0 ORG SUP 10 حمایت سازمانی 

  

  

                                                           
را در خود ندارد، با تفاوت بسیار  "شغل هاي یژگیو "که تنها سازه 2مربوط به اجراي مدل  نتایج. 1

  .دارد 2بوده که نشان از پایایی و روایی مناسب مدل 2و1اندك مشابه نتایج جداول 
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  واگرا روایی

مشـخص  )) 1981(الرکر برگرفته از روش فورنل و ( 2جدول که از محتواي  گونه همان

 يهـا  خانـه متغیرهـاي مکنـون در پـژوهش حاضـر کـه در       AVE، مقدار جذر باشد یم

، از مقـدار همبسـتگی میـان آنهـا کـه در      انـد  قرارگرفتـه موجود در قطر اصلی ماتریس 

 تـوان  یمـ بنـابراین  ؛ ، بیشتر استاند شده دهدازیرین و چپ قطر اصلی ترتیب  يها خانه

 يهـا  شـاخص در مـدل تعامـل بیشـتري بـا      هـا  سـازه اظهار داشت که در این تحقیـق،  

  .در حد مناسبی است 1مدل روایی واگراي  دیگر یانب به .دیگر يها سازهتا با  خوددارند

 
  1مدل نتایج روایی واگراي  -2جدول 

 بازخور استقالل
حمایت 

 سازمانی

انگی بیگ

 فردي

بیگانگی 

 اجتماعی

تنوع 

 مهارت

همسانی 

 وظیفه

اهمیت 

 وظیفه

  69/0 استقالل
       

 69/0 63/0 بازخور
      

حمایت 

 سازمانی
59/0 52/0 7/0 

بیگانگی 

 فردي
55/0- 56/0- 47/0- 75/0 

    

بیگانگی 

 اجتماعی
19/0-  13/0- 41/0- 15/0 82/0 

   

تنوع 

 مهارت
40/0 39/0 26/0 51/0- 01/0- 68/0 

  

همسانی 

 وظیفه
50/0 65/0 41/0 54/0- 10/0 42/0 71/0 

 

اهمیت 

 وظیفه
29/0 58/0 29/0 0.51- 00/0 45/0 59/0 74/0 

 

 مدل ساختاري

  )t-valueمقادیر ( z يمعنادار یبضرا

 -مشخص است ضریب مربوط بـه مسـیرهاي ویژگـی شـغل     4شکل که در  گونه همان

را کسب  9/2و  8/4به ترتیب مقادیر  يکار یگانگیب -ت سازمانیو حمای يکار یگانگیب

؛ معنـادار بـودن ایـن    %)95 ینـان اطمسـطح  (بـوده  بیشـتر   96/1مقـدار  کـه از   اند نموده

  .دهد یمرا نشان  1 يساختارمسیرها و مناسب بودن مدل 
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  1مدل  zمعناداري  یبضرا -4شکل 

  

نیـز از   سـؤاالت معنـاداري کلیـه    یبضـرا ، شـود  یممشاهده  4شکل که در  گونه همان

و متغیر مربوطه  سؤالبیشتر است که به مفهوم معناداري روابط میان هر  96/1مقدار 

 .آمده است 5جدول در  2نتایج مدل  .باشد یم

 R2معیار 

R2  دارد  زا درونبر یک متغیر  زا برونمتغیر یا چند یک  یرتأثمعیاري است که نشان از

مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسـط و   عنوان به 67/0 و 33/0، 19/0و سه مقدار 

 2شـکل  کـه در   گونه همان ).1392 داوري و رضازاده،( شود یمنظر گرفته  در R2قوي 

اسـت کـه در حـد     18/0متغیر بیگانگی اجتماعی مقدار  يبرا R2شود مقدار  مالحظه می

سـط ارزیـابی   اسـت کـه در حـد متو    44/0 مهـارت مقـدار  ضعیف و براي متغیر تنـوع  

کـه مناسـب    دهنـد  یمـ مدل مقادیر قوي را نشـان   يزا درونسایر متغیرهاي . شود یم

نیز تنهـا سـه متغیـر    ) 3شکل (2مدل در  .نماید می یدتائبودن برازش مدل ساختاري را 

  .باشد یم 1مشابه نتایج مدل  یباًتقروجود دارد که نتایج آن  زا درون

  Q2و  f2معیار 

و  15/0، 02/0و مقـادیر   کنـد  یمـ مـدل را تعیـین    يها سازهمیان  رابطه شدت f2معیار 

دیگـر   برسازهکوچک، متوسط و بزرگ یک سازه  یرتأثبه ترتیب نشان از اندازه  35/0

ــت  ــازاده،(اس ــاي   )1392داوري و رض ــته از متغیره ــراي آن دس ــین ب  زا درون، همچن

. )5جـدول  (گذارنـد   یمـ  یرتـأث  ها آنبر  زا درونکه بیش از یک متغیر  شود یممحاسبه 
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و مقادیر فوق به ترتیب نشان از قـدرت   کند یممدل را تعیین  بینی یشپقدرت  Q2معیار 

 .مربوط بـه آن را دارد  يزا برون يها سازهضعیف، متوسط و قوي سازه یا  بینی یشپ

 نتایج معیـار  3جدول  .شود یمزاي مدل محاسبه  درون يها سازهمعیار تنها براي  ینا

Q2 دهد را نشان می 2و  1 يها مدل در.  

  

  2و  1 يها مدل در Q2 نتایج معیار -3جدول 
 ردیف متغیر پنهان عنوان در مدل 1مدل  2مدل 

  

JOB 1 شغل يها یژگیو 

 

309/0 TS 2 اهمیت وظیفه 

 

315/0 TI 3 همسانی وظیفه 

 

198/0 SV 4 تنوع مهارت 

 

230/0 AUT 5 استقالل 

 

357/0 FEE 6 بازخور شغلی 

194/0 182/0 ALIE 7 بیگانگی 

536/0  536/0 PA 8 بیگانگی فردي 

118/0 116/0 SA 9 بیگانگی اجتماعی 

  

ORG SUPP 10 حمایت سازمانی 

  

 مدل کلی

بـرازش   یـد تائو با  شود یمو ساختاري  یريگ اندازهمدل کلی شامل هر دو بخش مدل 

ش مدل کلی تنها یـک  براي بررسی براز. شود آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می

با توجه بـه   .آمده است 4نتایج دو مدل در جدول . شود یماستفاده  GOFنام معیار به 

 GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوي بـراي   عنوان بهکه  36/0و  25/0، 01/0سه مقدار 

و کسـب مقـادیر    )1392بـه نقـل از داوري و رضـازاده،     2009وتزلس،( اند شده یمعرف

 یـد تائ، بـرازش بسـیار مناسـب مـدل کلـی آنهـا       2و  1ر دو مـدل  جهـت هـ   50/0باالي 

 .شود یم

  2و  1نتایج برازش مدل کلی  -4جدول 

GOF میانگین میانگین مقادیر اشتراکی R2 مدل 

 1مدل  560/0 520/0 550/0

 2مدل  536/0 524/0 530/0
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  ها یافته

 5و از  شـده  تـه یرفپذاصـلی ایـن مطالعـه     هـاي  یهفرضکه  دهد یمنشان  5نتایج جدول 

  .اند شده یدتائ% 95فرضیه در سطح اطمینان  3فرضیه فرعی نیز 

  

  0.95 یناناطمنتایج بررسی فرضیات در سطح  -5جدول 

 t-value f2 نتیجه
ضریب مسیر 

استانداردشده
 فرضیات

87/2 قبول  06/0  H1 يکار یگانگیسازمان بحمایت  -27/0 

80/4 قبول  34/0  H2 يکار یگانگیشغل بویژگی هاي  -51/0 

19/2 قبول  
 

 H3 يکار یگانگیمهارت بتنوع  -18/0

43/0 رد  
 

 H4 يکار یگانگیب فهیوظهمسانی  - 085/0

10/2 قبول  
 

 H5 يکار یگانگیب وظیفه اهمیت -19/0

54/2 قبول  
 

 H6 کاري بیگانگی استقالل -24/0

86/0 رد  
 

 H7 کاري بیگانگیبازخور - 076/0

  

شـغل بـر    هـاي  یژگـی وسازمانی و حمایت  یرتأثنمایان است  5ل که در شک طور همان

را  یرتأثشغل بیشترین  هاي یژگیوهمچنین سازه . دار است امعنمنفی و  يکار یگانگیب

  .دارد يکار یگانگیببر 

  
  علی پژوهش یرتأث یبضرا -5شکل 

  شغل هاي ویژگی

 تنوع

 اهمیت

 استقالل

 حمایت سازمانی

  H2:0.51 گی کاريبیگان

H3:0.18 

H5:0.19 

H1:0.27 

H6:0.24 
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  گیري یجهنتبحث و 

بـر   شـده  ادراكشغل و حمایت سـازمانی   هاي یژگیو ریتأثبررسی  باهدفاین مطالعه 

شـغل بـر    هـاي  یژگـی وکـه   دهد یمنشان  5نتایج جدول . صورت گرفت يکار یگانگیب

، بنایی و )2003( یسلربنایی و  هاي یافتهاین نتایج با . منفی معنادار دارد یرتأثبیگانگی 

و شــرفی و ) 2014(همکــاران ، چیــابورو و )2007( یســلر، بنــایی و )2004(همکــاران 

 يکـار  یگـانگی بشـغل و   هـاي  یژگـی ومبنی بر وجود رابطه منفی بین ) 1392(همکاران 

، ایــن امــر کاردارنــدشــرایط کــاري نقــش مهمــی در ایجــاد بیگــانگی  . همخــوانی دارد

نتـایج پـژوهش نشـان    . دولتی ایران بسیار محسوس است يها سازمانبخصوص در 

  .نماید یمرا تبیین  يکار یگانگیبرات متغیر تغیی% 51شغل  هاي یژگیومتغیر  دهد یم

. منفـی معنـادار دارد   یرتـأث  يکـار  یگانگیببر  "تنوع مهارت" مؤلفهدر پژوهش حاضر 

دولتـی   يهـا  سـازمان توان اذعان داشت که اغلب کارشناسان  می یافتهجهت تبیین این 

یت این داراي مدارك تحصیلی کارشناسی و باالتر هستند و سطح دانش و مهارت اکثر

سـتادي سـازمان فراتـر از مطالبـات      يهـا  حـوزه افراد صاحب مـدرك بخصـوص در   

در دانشـگاه   شـده  آموختـه انجام کارهـایی کـه محتـواي    . باشد یم شده یفتعرکارهاي 

فرد دانـش و مهـارت خـود را در     شود یمبسیار کمی در کیفیت آنها دارد، باعث  یرتأث

. نسبت به شغل خود احساس منفـی پیـدا کنـد    تلقی نموده فایده یبکار بدون استفاده و 

همـه افـراد دوسـت     یطـورکل  بـه . منفی دارد یرتأث يکار یگانگیبنیز بر  "اهمیت شغل"

براي شخصی که مدرك دانشـگاهی   یژهو بهاین امر  ،دارند که شغل مهمی داشته باشند

چنـدانی  دیگـران ارزش   ازنظـر انجام مشاغلی که . کند یماهمیت بیشتري پیدا باال دارد 

ــت    ــاه و منزل ــته و از جایگ ــازمان نداش ــراي س ــژهوب ــث   اي ی ــت باع ــوردار نیس برخ

از سـوي دیگـر بسـیاري کارشناسـان باسـابقه و      . سرشکستگی و رنجش خاطر است

دانند که به دلیل حاکم نبـودن   مجرب، خود را الیق احراز مناصب مدیریتی سازمان می

ریـزي   ان و همچنین عدم وجود برنامهدولتی ایر يها سازماندر  ساالري یستهشانظام 

هـا از ایـن حـق خـود محـروم       آن در این سازمان اثربخشمسیر شغلی یا عدم اجراي 

کـار در سـطح کارشناسـی را بـا چشـم      تـا آنـان    گـردد  یمکه این امر باعث  شوند یم

داشـته  و ناخوشایند در طی روز کـاري خـود    آور کسالتاي  حقارت نگریسته و تجربه

فـراوان   هـاي  یضتبعراستا الزم است به این نکته اشاره شود که وجود  ینادر . باشند
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دولتـی ایـران، بـه مشـاغل      يهـا  سـازمان بین سطوح کارشناسی و مـدیریت در اکثـر   

فرد در یـک   بسا چه. مدیریتی در نظر بسیاري کارشناسان اهمیتی کاذب بخشیده است

 واســطه بــهکنــد لــیکن  کــار مــی یرگــذارتأثجایگــاه شــغلی کارشناســی بســیار مهــم و 

مصنوعی پست مدیریت، اهمیت بیشتري براي آن نسبت به جایگاه شـغلی   هاي یتجذاب

  .شود یمخود قائل 

اسـت کـه فـرد آزادي عمـل و اختیـار کمـی در        يا گونـه  بهماهیت عمده مشاغل دولتی 

اوقات بایستی قـوانین خشـک،    در اغلبو  شغلی خود احساس نموده هاي گیري یمتصم

در تصمیمات خود لحاظ نموده یا بـه سـالیق و   را فاقد جامعیت  طاف و عمدتاًبدون انع

در  فقـدان زمـان کـار شـناور    از سـوي دیگـر   . دردهـد فوق تـن   صالحدیدهاي مدیر ما

شود فرد حق انتخاب زمان شروع و پایـان کـار    دولتی ایران نیز سبب می يها سازمان

ی شخصی و خانوادگی خود تحمل خود در طی روز را نداشته و تبعات آن را در زندگ

کـاري دولتـی    هـاي  یطمحـ شود احساس عـدم اسـتقالل در    می باعثاین مسائل . نماید

این پژوهش معنادار نبـودن   هاي یافتهاز . کارکنان گردد يکار یگانگیبمنجر به افزایش 

در . در میـان کارشناسـان اسـت    يکـار  یگـانگی بهمسانی وظیفـه بـر   بازخور و  یرتأث

  :دالیل ذیل را عنوان نمود توان یمیافته این  تفسیر

. شـغلی اسـت   هاي یتفعالدانستن بازخور کار به معناي اطالع از نتایج واقعی  -

اولیه خـدمت در مشـاغل دولتـی بـه دسـت آوردن ایـن اطالعـات         يها سالدر 

احساس خوبی در فرد ایجـاد نمـوده و او را نسـبت بـه نقـاط ضـعف و قـوت        

که فرد در وظیفه خود تجربه کـافی بدسـت    ورزمانمر به. نماید یمکارش آگاه 

، دریافـت بـازخور از   کنـد  یمـ نتایج کارش را پیدا  بینی یشپآورده و خود توان 

مدیر و یا همکـاران در صـورتی بـراي او جـذابیت خواهـد داشـت کـه پـاداش         

از سـوي دیگـر بـه علـت عـدم وجـود       . درونی یا بیرونی به همراه داشته باشد

اولیـه بـین کارشـناس و مـدیر و بـه عبـارتی محقـق نشـدن         توافقات عملکردي 

فلسفه مدیریت بر مبناي هدف؛ سـطح انتظـارات مـدیر و معیارهـاي تحقـق آن      

مدیریت بر مبناي هدف، فرایند تعیین توافقی هـدف میـان فـرد و    . نامعلوم است

ــدیر  ــت م ــاج،  (اس ــز و ج ــه ) 1389رابین ــادهپک ــازي ی ــیاري از  س آن در بس

 شود یمابهامات مذکور موجب . با ناکامی مواجه بوده است ایران يها سازمان
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در صورت ارائه بازخور از سوي مافوق، احساس واقعی بـودن و رضـایت در   

درون کارشناس بوجود نیامده و حتی در مواردي خـود مـدیر نیـز نسـبت بـه      

با توجه به عوامـل  . صحیح بودن مبناي انتقاد یا تشویق خود دچار تردید گردد

چندانی بر حس فرد نسبت به کـار   یرتأثم دریافت بازخور از اطرافیان فوق، عد

 .خود نداشته و سطح بیگانگی او را افزایش نخواهد داد

دولتـی ویژگـی بـارز سـاختارهاي      يهـا  سـازمان در  هـا  یتفعالشدن  تکه تکه -

مطمئناً ایـن مسـاله بـراي اغلـب افـرادي کـه از طـرق         .سازمانی امروزي است

ازمان شده و افرادي که شخصـیتاً تعهـد کـاري بـاالیی دارنـد      وارد س مند نظام

رابطـه سـاالري    که ییازآنجا. باعث آزردگی خاطر و حس بیهودگی خواهد شد

در اشتغال به کار دولتی در ایران نقش مهمی دارد و نتیجه آن ورود افرادي با 

ــاي یســتگیشاعــدم احــراز  ــر برخــی از   ه الزم کــاري اســت و از ســوي دیگ

کــاري و  يهـا  دغدغــهن حتـی بــا داشـتن ســوابق علمـی درخشـان     کارشناسـا 

تحصیلی خارج از سازمان دارنـد، ایـن هـر دو گـروه بـر آن هسـتند تـا بـراي         

خود یا بدست آوردن فرصت بیشـتر بـراي    هاي ییناتواناسرپوش گذاشتن بر 

 یتمسـئول اي از یک فعالیت را انجام داده و  بیرونی تکه يها دغدغهپرداختن به 

با توجه به اینکه ایـن سـازمان   . نسبت به نتیجه نهایی کار داشته باشندکمتري 

تکمیل نکردن  رسد یمدولتی ایران جدا نیست به نظر  يها سازماننیز از جرگه 

در افـزایش   یريتأثبراي بسیاري کارشناسان  ییشناسا قابلیک بخش کامل و 

 .آنها نداشته باشد يکار یگانگیبحس 

 یگـانگی بمنفـی معنـادار بـر     یرتـأث  شـده  ادراكیت سازمانی در این پژوهش سازه حما

باور اینکـه  . همسو است) 2014(همکاران این یافته با گزارش چیابورو و . داشت يکار

آنها را پاس داشته و به رفاهیـات و   يها تالشسازمان از کارکنان خود حمایت نموده، 

ي بـین فـرد و خـود    کـار فاصـله کمتـر    شـود  یمـ دهد باعـث   حل مشکالت آنها بها می

 يکـار  یگـانگی بایـن متغیـر بـر     یرتـأث با توجه بـه پـایین بـودن    . یدنما یجادا اش یواقع

تـالش   در کنـار شغل الزم است، مدیریت ایـن سـازمان    هاي یژگیونسبت به ) -27/0(

سازمانی خود اولویت بیشـتري بـراي    هاي یتحمابراي افزایش درك مثبت کارکنان از 

حـوزه   هـاي  ياسـتراتژ ئل شده و این مساله را در بازنگري قا "طراحی شغل"موضوع 
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ایـن پـژوهش در اسـتان فـارس صـورت       ازآنجاکـه . منابع انسانی خود در نظر بگیـرد 

 یرتـأث تحـت   تواند یم يکار یگانگیبرابطه حمایت سازمانی و  رسد یمگرفته و به نظر 

 هـا  اسـتان یر مشـابه در سـا   يهـا  پژوهش شود یمقرار گیرد پیشنهاد  یسازمان فرهنگ

  .انجام و نتایج آنها جهت بررسی این فرضیه مورد مقایسه قرار گیرد
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