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چکیده:
حمایت ادراك شده از سوي سازمان یکی از موضوعاتی است که در حوزة رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است .حمایتی که کارکنان از سوي سازمان احساس می
کنند باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاریهایشان قدردانی می کند و به رفاه آنها
اهمیت می دهد که این موضوع تعهد کارکنان را به همراه می آورد .هدف این مطالعه بررسی رابطه
میان حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است .بدین منظور پس از
مروری بر ادبیات این مفاهیم ،با استفاده از روش پیمایشی رابطه میان این متغیر ها در میان 282
نفر از کارکنان موسسه مالی و اعتباری کوثر تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج نشان می دهد که حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و
معناداری دارد .همچنین رضایت کارکنان با اقسام تعهد سازمانی که شامل تعهد عاطفی ،تعهد
هنجاری و تعهد مستمر می باشد رابطه مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه ها :حمایت سازمانی ادراک شده ،3رضایت شغلی کارکنان ،4تعهد سازمانی ،5تعهد
8
عاطفی ،6تعهد هنجاری ،7تعهد مستمر

 -1مقدمه:
در محیط کسب و کار رقابتی امروز ،نگهداری کارکنان موثر و کارآمد  ،مزیت رقابتی و یکی از
عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سازمانها می باشد .کارمندان به عنوان یکی از مهم ترین دارایی
برای بسیاری از سازمان ها از جمله سازمان های مبتنی بر سرویس خاص به دلیل مزایای
عملکرد موفق آنها مشاهده می شوند .عالوه بر این ،دستیابی به کیفیت خدمات و تعالی و ساخت
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مشتریان خشنود و وفادار همگی به نگرش ،عملکرد و رفتار کارکنان بستگی دارند .غنی
( )2002اظهار داشت که کارکنان منجر به موفقیت سازمانی می شوند (Colakoglu et al.,
) .2010از طرف دیگر کارکنان نا کارآمد که رفتارهای کاری مخربی مانند :تاخیر ،غیبت از
کار ،خرابکاری ،اختالس و غیره را از خود نشان می دهند باعث می شوند که این رفتارها،
مشکالت فراوان و بزرگی را برای سازمانها به همراه بیاورد ) .(Yan et al., 2014حمایت
سازمانی یکی از مفاهیم سازمانی مهم در حفظ کارکنان در سازمان می باشند ،از حمایت سازمانی
به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان یاد می شود.
) .(Colakoglu et al., 2010تعهد سازمانی ،به معنی حد و اندازهای است که فرد خود را
متعلق به سازمان دانسته و هویت خویش را با سازمان تعیین می کنند (Demirbag et al.,
) .2012این فرایند توسط کارکنان به عنوان یک فرایند ذهنی که بر درک حمایت سازمانی تاثیر
می گذارد به کار گرفته می شود .لذا این سوال مطرح می گردد که " کارمندان چه انتظاری از
سازمان خود دارند؟" ).(Riggle et al., 2009
حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان برداشتی از درجه اهمیت برای کمک به کارکنان توسط
سازمان بیان شده است ) .(Riggle et al., 2009همچنین عاملی است که در شکل گیری
نگرش های کاری تاثیر به سزایی دارد ) .(Lamm et al., 2015انتظارات از این ادراک در
ذهن کارکنان نتایجی نظیر تفکر مناسب کارمند توسط سازمان ،قدردانی در سازمان و به اشتراک
گذاری ارزش های مشترک بین سازمان و کارکنان می باشد .کارمندان با حمایت سازمان خود
احساس می کنند این حمایت ،از جانب سازمان به دلیل آن است که آنها کارکنان با ارزشی برای
سازمان خود هستند) .(Colakoglu et al., 2010این جاست که نظریه حمایت سازمانی ،بر
مبنای نظریه مبادله اجتماعی مطرح می شود و تاکید می کند کارکنانی که استنباط باالیی از
حمایت سازمانی دارند ،بیشتر معتقدند که سازمان عملکرد مطلوب شغلی را تشخیص داده ،و این
عوامل را مورد تشویق قرار می دهد ) .(Rhoades & Eisenberger, 2002کارمندان
احساس می کنند که ارزش سازمان خود و درک آنها از رضایت شغلی همواره سازمان را در
رسیدن به اهداف خویش یاری می سازد .مطالعات نشان دادند که کارمندانی که از سازمان خود
پشتیبانی می شوند از رضایت شغلی باالیی برخوردار می باشند ).(Riggle et al., 2009
برخی دیگر از مطالعات نشان داده اند که  ،ادراک از حمایت سازمانی می تواند پیامدهای
روانشناختی مثبتی برای کارکنان به همراه داشته باشد (Baran et al., 2012; Gillet et al.,
) .2012عده ای از محققان نیز رضایت شغلی و تعهد سازمانی را وابسته به یکدیگر دانسته ،اما
نگرش را قابل تشخیص بیان نموده اند ) .(Porter et al., 1974; Reed et al., 1994عده
ای نیز ، ،رضایت شغلی را به عنوان مقدمه تعهد سازمانی در نظر گرفته اند (Currivan,
1999; Gaertner, 1999; Schwepker, 2001; Yoon & Theye, 2002; Silva,
) .2006; Chen, 2007; Yang, 2010; Gunlu et al., 2010به نظر می رسد مقدار
بیشتری زمان برای یک کارمند در خصوص تعیین سطح خود از تعهد نسبت به سازمان مورد
نیاز خواهد بود ،چرا که این امر می تواند با سطح او از رضایت شغلی و درجه رضایت شغلی که
تا حد زیادی وابسته به جنبه های خاص و ملموس محیط کار است ظاهر شود و می تواند سرعت
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باالی پاسخ عاطفی به تعهد را نشان دهد .به همین دلیل ،پیشنهاد می شود که رضایت شغلی مقدمه
تعهد سازمانی در این مطالعه است).(Colakoglu et al., 2010
لذا درک عواملی که موجب رضایتمندی کارکنان می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن ،رضایت
وعدم رضایت کارکنان و همچنین افزایش و کاهش کارایی کارکنان و تعهد کارکنان مورد ارزیابی
قرار می گیرد .از پژوهش های مهم در زمینه مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی است .به
عبارتی این مسأله که چرا کارکنان در سازمانها به ویژه بانک ها ،نسبت به شرایط موجود کاری و
امنیت خویش سیاستهای سازمان ها را می پذیرند و به آن اعتماد کرده و یا برعکس ،آن را نمی
پذیرند و متقابالً به آن اعتماد ندارند از مهمترین مباحث مدیریت دولتی منابع انسانی است .نظر به
اهمیت م وضوع ،در این پژوهش عوامل و ویژگی های موثر بر حمایت سازمانی ادراک شده،
رضایتمندی کارکنان و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

 -2ادبیات نظری
 1-2حمایت سازمانی ادراک شده:
حمایت سازمانی ادراک شده عالقه زیادی میان محققان در زمینه های روانشناسی و مدیریت
برانگیخته است .در ادبیات ،حمایت سازمانی ادراک شده است به روش های مختلف تعریف شده
است .حمایت سازمانی ادراک شده توسط شرایط شغلی و توسعه بعضی از شیوه های منابع انسانی
از جمله نگرش و رفتار مثبت کارکنان ایجاد شده است .رفتار منصفانه ،پشتیبانی نظارت ،و پاداش
و شرایط کار مطلوب یک رابطه قوی با حمایت سازمانی ادراک شده دارند (Colakoglu et
) .al., 2010نخستین بار آیزنبرگر و همکاران 1در سال ( )1882مفهوم حمایت سازمانی ادراک
شده را بیان نمودند در مفهوم سازي هاي صورت گرفته درباره تعهد سازمانی ،دلبستگی ادراك
شده سازمان به کارکنان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد .این محققان این نوع تعهد را تحت عنوان
حمایت سازمانی ادراك شده معرفی و آن را میزان باور کارکنان به این که سازمان به حضور و
مشارکت آنها در سازمان ارج می نهد و مراقب بهزیستی و رفاه آنهاست ،تعریف می
کنند) .(Eisenberger , 2008تحقیقات در این حوزه تا اواسط دهۀ نود اندك بود ،ولی در
سالهاي اخیر تعداد پژوهشها در این زمینه افزایش یافته است .حمایت سازمانی ادراک شده اشاره
دارد " که تا چه حد سازمان برای کارکنان ارزش قائل می شود و به رفاه آنان توجه می کنند" یک
سازمان حمایتی به کارگران خود متعهد است ) .(Miao & China, 2011در تعریفی دیگر
حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان برداشتی از درجه اهمیت برای کمک به کارکنان توسط
سازمان بیان شده است ) .(Riggle et al., 2009در نهایت می توان حمایت سازماني ادراک
شده را مجموعه باورهاي کلي کارمندان دربارة سازمان تعریف نمود .این اعتقادات و باورها ،که
عمدتًا از تجربیات کاري ناشي مي شود ،براي کارمندان آشکار مي كند که سازمان تا چه حد به
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کار و تالش آن ها اهمیت مي دهد و بر اي کمک و معاضدت آن ها ارزش قائل است و به چه
میزان مراقب سالمتي و بهزیستي آنها می باشد ).(Makanjee et al., 2006

 2-2رضایت شغلی:
رضایت شغلی به عنوان یک نگرش عاطفی در مطالعات تعریف شده است .الک)1872( 1
رضایت شغلی به عنوان "حالت عاطفی مثبت  ،ناشی از ارزیابی یک شغل و یا تجربه کار "
تعریف شده است .اسپکتور )1887( 2رضایت شغلی را به عنوان " ارزیابی متغیر نگرشی که
چگونه کارمندان در مورد کار و یا جنبه های کار احساس می کنند تعریف شده است .رابینز و
جاج )2008( 3رضایت شغلی را به عنوان یک "احساس مثبت در مورد شغل خویش که ناشی از
یک ارزیابی از ویژگی های آنها می باشد " تعریف نمودند .کالکوقلو و همکاران)2011( 4
رضایت شغلی را به عنوان یک مفهوم نگرشی "که چگونه کارکنان در مورد کار و یا جنبه های
کار خود را خود احساس می کنند" تعریف تعریف نمودند .در نهایت نیومن و همکاران)2012( 5
رضایت شغلی به عنوان '' حالت عاطفی مثبت ،ناشی از ارزیابی یک شغل و یا کار تجربه ''
تعریف نمودند .ادبیات روانشناسی نشان داده است که رضایت شغلی با طیف وسیعی از ویژگی
های شغلی از جمله استقالل ، 6استراتژی ها مقابله ،7استرس شغلی ،وضعیت حرفه ای ،عادت 8و
حجم کار 8همبستگی دارد.

 3-2تاثیر حمایت سارمانی ادراک شده بر رضایت شغلی:
بر اساس نظریه حمایت سازمانی ،کارکنان تصوراتی کلی درباره میزان منابع ارائه شده از سوی
سازمان و همچنین میزان توجه صورت گرفته از تالشهای آنها خواهند داشت (Cullen et al.,
) .2014که این توجه یا رضایت شغلی و یا عدم رضایت شغلی را برای کارکنان به ارمغان می
آورد .رضایت شغلی ،از جمله مفاهیمی است که در مباحث رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته،
تاثیرات فردی و سازمانی آن مورد بحث بوده است که از جمله این مباحث سازمانی ،حمایت سازمانی
ادراک شده می باشد ) .(Hu et al., 2010بنا به گفته براوو و همکاران ،)2011( 10حمایت
سازمانی ادراک شده یک متغیر مربوط به رضایت و رفاه است .که توصیف می شود به عنوان
ادراک جهانی در میان کارکنان ،نسبت به راهی که در آن سازمان ها برای کاری که آنان انجام می
دهند ارزش قائل می شود .این درک از اهمیت خاصی ،برای افزایش دلبستگی کارکنان به سازمان،
1
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تقویت انتظارات پاداش در ازای کار سخت تر برخوردار است ،و منجر به این مفهوم می شود .آن
دسته از کارکنانی که بیش از حد کار می کنند سود و زیان سازمانی را به ارمغان می آورند  ،که به
عنوان نتیجه ی از ارزش بیشتر به سازمان و اتخاذ مقررات و اصول آن خواهد شد .تحقیقات بیان
نمودند که بسته به سطح حمایت ارائه شده به افراد ،سطح رفاه آنها در درون سازمان هایشان افزایش
و یا کاهش خواهد یافت .در نتیجه می توان اینگونه بیان نمود که تصور خوب بودن افزایش
رضایت شغلی و تصور بد بودن کاهش رضایت شغلی را به همرا می آورد .مطالعه انجام شده
توسط شوره و تیتریک ، )1881( 1اختالفات مجزا اما مرتبط با مفاهیم حمایت سازمانی ادراک شده
و رضایت شغلی را بیان نمود .حمایت سازمانی ادراک شده سنجش تعهد کارفرما است و مجموعه
ای از باورها در خصوص میزان اهمیت سازمان در مراقبت از رفاه کارکنان می باشد  ،در حالی که
رضایت شغلی بر جنبه های مختلف  ،دیدگاه های کار و پاسخ عاطفی به جنبه های مختلف از
وضعیت کار تمرکز دارد .ایسنبرگر و همکاران )1886( 2بیان نمودند که حمایت سازمانی ادراک
شده ارتباط مستقیم و معنا داری با رضایت شغلی دارد .کارکنان خشنود سازمان ،تالش بیشتری
برای دستیابی به اهدف سازمانی انجام می دهند .حمایت سازمانی ادراک شده کمک می نماید به
رضایت شغلی از طریق برآوردن کردن نیازهای اجتماعی ،احساسی کارکنان ،افزایش عملکرد سیستم
پاداش و هر زمان که کمکی مورد نیاز باشد سازمان همیشه در دسترس می باشد .کارمندان در
سطوح باالتر حمایت سازمانی ادراک شده برای اثر بخشی بیشتر شغل خود به کار می گیرند ،که به
نوبه خود افزایش سطح رضایت شغلی را به همراه می آورد .سطح نارضایتی شغلی در بین کارکنان
زمانی افزایش می یابد که آنها احساس نادیده گرفته شدن داشته باشند و عوامل استرس زای آنان
توسط مافوق هایشان شناسایی نشود .که این عامل منجر به نارضایتی شغلی می گردد .بسیاری از
مطالعات نشان داده اند که حمایت سازمانی ادراک شده رابطه مثبتی با سطح رضایت شغلی دارد،
همچنین سطوح باالی حمایت سازمانی ادراک شده منجر سطوح باالتری از رضایت شغلی می شود
).(Mary, 2015
با توجه به روابط میان مفاهیم حمایت سازمانی ادراک شده ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی متوجه
شدیم که رضایت شغلی نه تنها نتیجه از حمایت سازمانی ادراک شده می باشد بلکه مقدمه بر تعهد
سازمانی است ) .(Colakoglu et al., 2010بنابراین در پرتو مطالعات تجربی فرضیه اول ما
به شرح زیر:
فرضیه اول  :حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان می گذارد.

 4-2تعهد سازمانی:
براي بیش از  30سال تعهد سازماني در غالب اصطالحاتي نظیر سازمان ها ،هنجارها ،هویت یابي،
اخالقیات ،كار ،شغل و نظایر اینها عملیاتي مي شد .تعهد سازماني ،به حالتي اشاره دارد كه در آن
كارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده عالقه دارد و عضو آن سازمان تلقي می شود .مایر
و آلن ( )1881مدل سه مولفه اي تعهد سازماني را چارچوب غالب براي تحقیقات تعهد سازماني در
دهه گذشته مي داند ،چراكه بر اساس درك جامعي از تعهد سازماني استوار است & (Awwad
) .Agti, 2011و بیان می دارند مفهوم تعهد سازمانی در سه سازه گنجاند شده است :تعهد عاطفی،
تعهد هنجاری و تعهد مستمر.
ً
 .1تعهد عاطفي :بیان كننده وابستگي عاطفي كاركنان به سازمان و مخصوصا میزان حساسیت آنها
به تجربیات شغلي مثل حمایت سازماني است همچنین این واكنش احساسي به عنوان یك رابط بین
Shore & Tetrick
Eisenberger et al

1
2

هویت افراد با هویت سازمان تعریف مي شوند و نیز میزان وابستگي به سازمان به خاطر خود
سازمان ،مستقل از ارزش ابزاري آن است؛ كه این حالت در شرایطي بوجود مي آید كه كاركنان
به ادامه ارتباط با سازمان تمایل دارند.
 .2تعهد هنجاری :این نوع تعهد بیان كننده اعتقاد كاركنان به این موضوع است كه باید با سازمان
بمانند و رشد كنند ،چراكه تجربیات اجتماعي شدن بر وفادار ماندن كاركنان به كارفرما تاكید
دارد .افرادي كه داراي تعهد هنجاري باالیي هستند به نظر مي رسد كه مجبور شده اند به اشتغال
خود ادامه دهند.
 .3تعهد مستمر :این تهعد شامل دو زیر ساخت است  :یكي بر اساس آنچه افراد با ترك سازمان از
دست مي دهند می باشد و دیگري بر اساس شناخت افراد از میزان دسترسي به جایگزین هاي
موجود درصورتیكه تصمیم به ترك سازمان داشته باشند ،كه معموال به عنوان هزینه هاي حاشیه
اي نام برده مي شود،بوکانان تعهد را یك نوع وابستگي عاطفي و تعصب آمیز به ارزش ها و
اهداف یك سازمان مي داند).(Newman et al., 2015
وجه مشترک هر سه مؤلفه این است که تعهد حالتي رواني (روان شناختي) است که رابطة کارمندان
را با سازمان مشخص مي سازد و به تصمیم آن ها براي ادامة عضویت در سازمان یا قطع همکاري
با آن اشاره دارد ).(Chen & Francesco, 2003
دیکوتیز و سامرز ( )1887مطالعه ای میان  367نفر ازمدیران و کارکنان در سازمان خود انجام
دادند  .آنان رابطه بین تعهد سازمانی و اقدامات از جمله انگیزه فردی ،تمایل به ترک ،گردش مالی و
عملکرد شغلی مورد بررسی قرار دادند .تعهد سازمانی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی برای هر
یک از این نتیاج ،یافت شد .جولده و یشودهارا )2008( 1تعهد سازمانی میان معلمان در هند و ایران
مورد مطالعه قرار دادند  .نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که معلمان هند تعهد سازمانی بهتر در
اجزای عاطفی و هنجاری دارند و معلمان ایران تعهد سازمانی بهتر در جزء تعهد مستمر دارند.

 5-2رضایت شغلی بر تعهد سازمانی:
رضایت شغلی و تعهد سازمانی وابسته به یکدیگر می باشد ،اما نگرش قابل تشخیص می باشد.
مطالعات قبلی نشان داده اند که رضایت شغلی یک پیش بینی قابل توجهی از تعهد سازمانی است
) .(Porter et al., 1974; Reed et al., 1994همچنین بسیاری از مطالعات نیز رضایت
شغلی به عنوان مقدمه تعهد سازمانی در نظر گرفته اند .دلیل اصلی برای این منظور سببی به نظر
می رسد که مقدار بیشتری زمان برای یک کارمند در خصوص تعیین سطح خود از تعهد نسبت به
سازمان مورد نیاز خواهد بود که این امر می تواند با سطح او از رضایت شغلی و درجه رضایت
شغلی که تا حد زیادی وابسته به جنبه های خاص و ملموس محیط کار است ظاهر شود و می تواند
سرعت باالی پاسخ عاطفی به تعهد را نشان دهد .با توجه به روابط میان مفاهیم حمایت سازمانی
ادراک شده ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی متوجه شدیم که رضایت شغلی نه تنها نتیجه از حمایت
سازمانی ادراک شده می باشد بلکه مقدمه بر تعهد سازمانی است ).(Colakoglu et al., 2010
با توجه به تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی ،مطالعات مشاهده کردند که تعهد سازمانی دارای
ابعاد متعددی از نظیر عاطفی ،مستمر و هنجاری است ) . (Awwad & Agti, 2011مرحله اول:
گانلو و همکاران )2010( 2در مطالعه ای نشان داد که رضایت شغلی اثر قابل توجهی بر تعهد
عاطفی دارد .یانگ )2010( 3نیز نشان داد که رضایت شغلی یکی از عوامل قدرتمند برای تعهد
عاطفی است .با توجه به نتایج این مطالعات ،ممکن است تصور شود که کارکنان از شغل خود
راضی اند و تمایل به کار با سازمان خود دارند که با این کار یک انگیزه قوی برای سازمان خود
1
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باقی می گذارد .مرحله دوم :گانلو و همکاران ( )2010در مطالعه ای نشان داد که رضایت شغلی اثر
قابل توجهی بر تعهد هنجاری دارد .آن دسته از کارمندانی که از سازمان خود راضی هستند احساس
تعهد به سازمان را از خود باقی می گذارند .با توجه به این واقعیت که آنها حمایت مالی یا اخالقی
را از سازمان های خویش طلب می کنند که به افزایش رضایت شغلی آنان منجر می شود .ایسنبرگ
و همکاران ( )1887بیان داشتند که رضایت شغلی ،احساس تعهد را برای سازمان به ارمغان می
آورد .مرحله سوم :مطالعه انجام شده توسط یانگ ( )2010نشان داد که رضایت شغلی تاثیر مثبتی بر
تعهد مستمردارد.
بنابراین در پرتو مطالعات تجربی فرضیه ما به شرح زیر:
فرضیه دوم  :رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد عاطفی می گذارد.
فرضیه سوم  :رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد هنجاری می گذارد.
فرضیه چهارم  :رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد مستمر می گذارد

تعهد سازمانی
تعهد عاطفی

تعهد هنجاری

رضایتمندی شغلی

حمایت سازمانی ادراک شده

تعهد مستمر

 -3روش شناسی پژوهش

مدل پژوهش کنونی ،بر اساس داده های گردآوری شده از  282پرسشنامه که  ،میان کارکنان موسسه
مالی و اعتباری کوثر در تهران ،توزیع و جمع آوری گردیده ،بر اساس روش مدل سازی معادالت
ساختاری ،1از طریق نرم افزار لیزرل 2مورد آزمون قرار گرفته است .در واقع ،روش گردآوری
داده ها در این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است که از مطالعات کتابخانه
ای جهت تبیین مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها از
آزمودنیها استفاده شده است.
پرسشنامه مذکور شامل  3بخش بوده است )1 :توضیحات همراه :در این قسمت هدف از گردآوري
دادهها به وسیلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضة دادههاي مورد نیاز ،بیان شده
است .براي این منظور بر با ارزش بودن دادههاي حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به
طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند )2 .پرسش های جمعیت شناختی :این بخش شامل  2سوال
شامل تحصیالت ،سن ،جنسیت ،و میزان درآمد ،بوده است .که توزیع پاسخ دهندگان به پرسش ها
آنچنان که در جدول  1نشان داده شده است ،قابل توصیف است )3 .گویه های مرتبط با متغیر های
مدل پژوهش :این بخش شامل  23سوال است .که جهت سنجش متغیر "ادراک از حمایت سازمانی"5
گویه(کوینن و شپارد 1872 3بیان شده در مقاله ایسنبرگر و همکاران)" ،رضایت شغلی"  2گویه( ،

1 Structural equation modeling
2 LISREL
3 Quinn and Shepard

ایسنبرگر و همکاران" ،)1882 1تعهد عاطفی"  2گویه ( مایرز و همکاران" ،)1883 2تعهد
هنجاری"  2گویه(مایرز و همکاران  ،)1883و برای سنجش متغیر "تعهد مستمر" 2 ،گویه (مایرز
و همکاران  ،)1883مورد استفاده قرار گرفته است .براي طراحي این بخش از طیف پنج گزینهاي
لیکرت استفاده شده است( .متغیر ها و گویه های مرتبط در پیوست ارائه شده است).
جدول  1فراواني ،درصد فراواني و نماي ویژگي هاي فردي و جمعیت شناختي گروه نمونه
متغیر
جنسیت

سن (سال)

تحصیالت

درآمد (میلیون تومان)

نوع

تعداد

درصد

مرد

320

%66,39

زن

162

%33.61

 20تا 30

223

%46,26

30تا 40

116

%24,06

 40تا 50

83

%17,21

 50تا 60

41

%08,50

 60به باال

18

%03,94

دیپلم

51

%10,58

فوق دیپلم

36

%07,46

کارشناسی

264

%54,77

کارشناسی ارشد

128

%26,76

دکتری

2

%00,41

 1تا 1.5

177

%36,72

 1.5تا 2

44

%09,12

 2تا 2.5

161

%33,40

 2,5تا 3

82

%17,01

بیش از 3

18

%03,73

نما
مرد

 20تا 30

کارشناسی

 1تا 1.5
میلیون

 -4یافته های پژوهش
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به منظور آزمون روابط میان متغیر ها در پژوهش حاضر ،از روش مدل سازی معادالت سااختاری
اساتفاده شاده اسات ) .(Joreskog et al., 1979, Bagozzi and Yi, 2012در ایان زمیناه،
نمودار  ،2مدل تحقیاق را در حالات تخماین ضارایب اساتاندارد و نماودار  ،3مادل تحقیاق را در حالات
معناداری این ضرایب 4نشان میدهند ،که نشان گر ارتباط میان متغیر های آشکار( 5مستطیل ،6که به
گونهای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه گیري میشود) و متغیر های پنهان( 7دایاره ،8کاه بار اسااس
روابط یا همبستگیهای باین متغیرهااي انادازه گیريشاده اساتنباط میشاوند) مای باشاد .در ایان زمیناه،
گویه های ارائه شده در ضمیمه ،نشانگر متغیر های آشکار مدل می باشد.

1 Eisenberger et al
2 Meyer et al
3 structural equation modeling
4 t-value
5 observed variables
6 in rectangles
7 latent variables
8 circles

در ماادل سااازی معااادالت ساااختاری ضاارایب بااه دو دسااته تقساایم میشااوند .دسااتهی اول تحاات عنااوان
معادالت اندازه گیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهاان (بیضای) و متغیرهاای آشاکار (مساتطیل)
میباشند .این معادالت را اصطالحا ً بارهای عاملی 1گویند .دستهی دوم معادالت سااختاری هساتند کاه
روابااط بااین متغیرهااای پنهااان و پنهااان میباشااند و باارای آزمااون فرضاایات اسااتفاده میشااوند .بااه ایاان
ضرایب اصطالحا ً ضرایب مسیر 2گفته میشود .باا توجاه باه مادل در حالات تخماین ضارایب میتاوان
بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد .بر طبق ایان مادل ،ضاریب مسایر در ساطح اطمیناان
 %82معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی (  -1/82تا  )+1/82قرار گیرد و اگر مقدار
آمارهی  tدرون این بازه قرار گیرد ،در نتیجه ضریب مسیر ،معنادار نیست .ضاریب مسایر در ساطح
اطمینان  %88معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی (  -2/28تا  )+2/28قرار گیرد.

.

POS= Perceived Organizational Support, JSA= Job Satisfaction, ACOM= Affective Commitment, NCOM= Normative
Commitment, CCOM= Continuance Commitment

نمودار  1مدل کلی در حالت تخمین ضرایب استاندارد

1 Loading factor
2 Path coefficient

POS= Perceived Organizational Support, JSA= Job Satisfaction, ACOM= Affective Commitment, NCOM= Normative
Commitment, CCOM= Continuance Commitment

نمودار  2مدل کلی پژوهش در حالت تخمین معناداری ضرایب

به منظور تحلیل ساختار دروني پرسشنامه و كشف عوامل تشكیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون ،از
ابزار تحلیل عاملي تأییدي 1استفاده شده است .نتایج تحلیل عاملي تأییدي سازههای تحقیق در جدول 2
خالصه شدهاند .بارهای عاملی مربوط به سازههای تحقیق همگی در سطح اطمینان  88درصد
معنادار شدهاند و بنابراین سازههای مورد مطالعه از جهت اعتبار سازه 2دارای اعتبار باالیی هستند.
همچنین این جدول ،مقادیر آلفای کرونباخ را برای هر یک از متغیر های پژوهش نشان می دهد .به
دلیل مناسب بودن ضریب آلفای کورنباخ ،برای هر یک از متغیر های پژوهش که بیش از 0.7
محاسبه شده  ،ابزار گردآوری داده ها ،از پایایی همسانی درونی 3مناسبی برخوردار بوده است
).(Cramer, 1994

جدول  2بارهای عاملی ( )Loading factorو اعتبار سازههای پژوهش
متغیر ها

گویه ها

بارهای عاملی

آلفای کورنباخ
1

)Confirmative Factor Analysis (CFA
Construct Validity

2

3 Internal consistency

حمایت سازمانی

رضایت شغلی

تعهد عاطفی

تعهد هنجاری

تعهد مستمر

سازمان ما به شدت اهداف واصله به من را رسیدگی می کند.
سازمان ما به نظر ها و اعتقادات من اهمیت می دهد.
سازمان ما واقعا به سالمت روح و جسم من اهمیت می دهد.
سازمان ما به شدت به ارزش های من اهمیت می دهد .
سازمان ما زمانی که من با یک مشکل مواجه شوم به من کمک می کند.
با اطالعاتی که اکنون در اختیار من است ،اگر مجبور به تصمیم گیری در خصوص ماندن در این سازمان شوم جواب من
مثبت است.
به طور کلی ،کار من با معیارهایی مورد نظر من در زمان اتخاذ این شغل برابر بود.
در کل ،من از شغل فعلی خود بسیار راضی هستم.
اگر یکی از دوستان خوبم قصد انتخاب کاری مشابه با کار من را داشته باشد ،موکدا ً آن را ترغیب به پذیرش آن کار می کنم.
من احساس " وابستگی عاطفی " به این سازمان دارم.
این سازمان مزایای شخصی زیادی برای من دارد.
من این سازمان را به عنوان "بخشی از خانواده" خویش احساس می کنم.
احساس می کنم یک حس قوی "تعلق" به سازمان خویش دارم.
واقعا احساس می کنم مشکالت این سازمان مشکالت خود من می باشد.
بسیار خو شحالم که ادامه زندگی حرفه ای خویش را با بودن در این سازمان صرف می کنم.
من احساس نمی کنم حق ترک سازمان خویش را در حال حاضر داشته باشم حتی اگر به نفع من باشد.
اگر سازمان خویش را در حال حاضر ترک کنم احساس گناه می کنم.
احساس تعهد و ماندن در کنار کارفرمای فعلی خویش را دارم.
این سازمان سزاوار وفاداری من می باشد.
زندگی من دچار اختالل زیادی می گردد اگر در حال حاضر تصمیم به ترک سازمان خویش بگیرم.
در حال حاضر ،ماندن با این سازمان برای من ضرورت دارد به همان اندازه که میل شخصی من نیز می باشد.
حتی اگر خواستار تر ک سازمان خویش باشم این امر در حال حاضر برای من بسیار سخت می باشد.
احساس می کنم که باید گزینه های زیادی را برای ترک این سازمان ارزیابی کنم

0.802

0.82
0.80
0.83
0.72
0.83
0.87

0.832

0.80
0.83
0.82
0.820
0.82
0.82
0.88
0.81
0.82
0.88
0.822
0.80
0.82
0.82
0.87
0.821
0.88
0.87
0.82
0.87
X2=2/84; GFI= 0/90; RMSEA= 0/062; CFI=0/99; NFI= 0/98; NNFI= 0/99 P<0/01

در روش مدل سازی معادالت ساختاری ،هر یک از شاخصهای برازش مدل به تنهایي دلیل برازندگي یا عدم
برازندگي آن نیستند ،بلكه این شاخصها را باید در كنار یكدیگر و با هم تفسیر كرد .در همین زمینه ،جدول  ،3بیانگر
مهمترین شاخصهای تناسب مدل میباشد و نشان می دهد كه الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبي1
برخوردار است ) .(Hair, 2010تمامی این شاخصها حاکی از تناسب مدل با دادههای مشاهده شده میباشد .بر طبق
نتایج بهدست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در نمودار  2و  ،3و همچنین جدول  ،2نشان داده شده است ،در سطح
اطمینان  ،%88میان ادراک از حمایت سازمانی و رضایت شغلی ( ،)t=12.81 ،γ =0.72میان رضایت شغلی و
تعهد عاطفی ( ،)t= 12.28 ،β=0.73میان رضایت شغلی و تعهد هنجاری ( ،)t=12.32 ،β =0.22و میان رضایت
شغلی و تعهد مستمر ( ،)t=17.77 ،β=0.72رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

فرضیات پژوهش
ادراک از حمایت سازمانی ← رضایت شغلی
H1
رضایت شغلی ← تعهد عاطفی
H2
رضایت شغلی ← تعهد هنجاری
H3
رضایت شغلی ← تعهد مستمر
H4
** معناداری در سطح اطمینان 88درصد

جدول  3نتایج فرضیات پژوهش
ضریب استاندارد ( γو)Β
67.0
67.3
6750
67.0

آماره t

نتیجه فرضیه محقق

**10761
**10751
**12735
**1.7..

تایید میشود
تایید میشود
تایید میشود
تایید میشود

 -5نتیجه گیری:
هدف اصلی بررسی در این پژوهش تعیین رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده ،رضایت شغلی و
اقسام تعهد سازمانی ( تعهد عاطفی ،هنجاری ،مستمر) بوده است .لذا این پژوهش نشان داد که حمایت
سازمانی ادراک شده مانند سازمانهای فعال در کشورهاي غربی در سازمانهاي ایرانی نیز به کار
گرفته می شود .هر آن قدر کارکنان از جانب سازمان مورد حمایت قرار بگیرند رضایت شغلی آنان
show a good fit of the model

1

نسبت به کار و سازمان خویش باال می رود و تبدیل می شود به تعهدی که خود عنصری تاثیر گذار
در روابط میان کارمند و کارفرما می باشد و باعث می شود کارکنان تمایل داشته باشند در سازمان
بمانند زیرا به سازمان تعلق خاطر دارند.
نتایج این پژوهش در ارتباط با تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی کارکنان با یافته
هاي کالکوقلو و همکاران ( )2011همسو است .آن ها در تحقیق خود بیان داشتند که که رضایت
شغلی نه تنها نتیجه از حمایت سازمانی ادراک شده می باشد بلکه مقدمه بر تعهد سازمانی است.
تحقیق ایسنبرگر و همکاران ( )1886نیز نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده ارتباط مستقیم و
معنا داری با رضایت شغلی دارد .لذا سازمانها براي نشان دادن حمایت خود به کارکنان می توانند
شرایط شغلی مناسبی براي آنها فراهم کند ،با آنها رفتاري عادالنه داشته باشد ،پاداش هاي سازمانی را
عادالنه توزیع کنند ،فرصت پیشرفت شغلی و ارتقا را براي کارکنان فراهم کند ،به آنها اختیار کاري
بدهد و امنیت شغلی شان را تضمین کنند تا کارکنان با رضایتمندی بیشتر برای دستیابی به اهداف
سازمان تمام نیرو و توان خود را به کار بگیرد.
نتایج این پژوهش در ارتباط با تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر اقسام تعهد سازمانی ( تعهد عاطفی،
تعهد هنجاری ،تعهد مستمر) با یافته هاي آواد و اگتی ( )2011و کالکوقلو و همکاران ( )2011که
بیان می دارند رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبتی بر اقسام تعهد سازمانی دارد همسو می باشد.
همچنین یانگ ( )2010و گانلو و همکاران ( )2010هردو بیان نمودند که رضایت شغلی بر تعهد
عاطفی تاثیر مثبتی دارد اما یانگ در همین مطالعه بیان نمود که رضایت شغلی اثر قابل توجهی بر
تعهد مستمر دارد .و گانلو و همکاران نیز اثر مثبت و قابل توجه تعهد هنجاری را در رضایت شغلی
بیان نمودند .لذا سازمانها می بایست شرایطی را فراهم کنند تا كارمندان احساس توجه و اعتماد
سازمان های خویش را نسبت به فعالیت هایی که آنان انجام می دهند درک نمایند و بدانند که سازمانها
در هر شرایطی به منافع کارکنان مي اندیشد و در راستای این منافع گام بر می دارند ،براي خواسته
ها و نیازهای آنها اولویت قائل می شوند ،كارهاي مثبت آنها را نادیده گرفته نمی شود زیرا به كار
آنها ارزش و اهمیت مي دهند چون تمامی سازمانها خواهان موفقیت کارکنان می باشند زیرا موفقیت
کارمند ،موفقیت سازمان می باشد و این امر در گرو رضایت شغلی است که تعهد کارمندان را به
وجود می آورد خالصه آنكه تحت این شرایط است که کارمندان به سازمان اعتماد وبه آن تعلق و
دلبستگي پیدا مي کنند (تعهد عاطفی) و در آن سازمان ،وقت ،انرژي ،تواناییها و انگیزه خود را در
آن سرمایه گذاري کنند و انتظار داشته باشد در ازاي این سرمایه گذاري چیزي دریافت کنند (تعهد
هنجاری) و در نهایت با توجه به شغل ها و موقعیت های کاری مشابه تا چه میزان کارمندان هزینه
های ترک سازمان ،منزلت اجتماعی ،جایگاه شغلی کنونی خویش را برای همکاری و یا عدم
همکاری با سازمان در نظر می گیرند (تعهد مستمر)
خالصه آنکه نتایج پژوهش حاضر رابطة مستقیم و معنا دار حمایت سازمانی ادراک شده ،رضایت
شغلی کارکنان و اقسام تعهد سازمانی را بیان می دارد بر این اساس مدیران و سرپرستان باید تا حد
امکان در صدد افزایش روحیه و کیفیت زندگی کاري کارکنان باشند زیرا دستیابی به نیروي کار
مولدتر ،خشنودتر ،متعهدتر در سازمان و در نهایت بهره وري سازمانی در گرو این دو موضوع مهم
بوده و عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد .همچنین آنان باید در صدد ایجاد ارتباط صحیح
بین کارکنان ،ترمیم و بهسازي محیط سازمانی  ،تسهیالت کاري و ایجاد یک فضا و جوي آکنده از
اعتماد باشند .زیرا نبود اعتماد در سازمان هدر رفت منابع مادی و انسانی را به همراه دارد برای
جلوگیري از هدر رفت این منابع مدیران می بایست در سازمان عدالت ادرای و سازمانی را در
تمامی مقاطع کاری به طور یکسان اجرایی نمایند  .زیرا زمانیکه که کارکنان در سازمان احساس بی
عدالتی کنند این احساس منجر به بی تعهدي ،عدم تعلق خاطر و نارضایتی شغلی و سازمانی می شود
که سـَم مهلکی برای سازمان ها به شمار می آید .که این موضوع خود
مشکل و محدودیت اصلی پیش روی پژوهش کنونی که ترس کارکنان از پاسخ دادن به سؤاالت
مربوط به تعهد سازمانی و رضایت شغلی بود را به همراه داشت .برداشتی که کارکنان نسبت به پاسخ

به سؤاالت مرتبط با این پژوهش داشتند این بود که پاسخ به این سؤاالت بر روند کاری و ادامه
بدین معنی که اگر مشخص شود که آنان رویه هاي. فعالیت آنها با سازمان تأثیر منفی خواهد داشت
. موقعت شغلی آنان به خطر می افتاد،موجود در سازمان ناعادالنه بیان نمودند
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