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هدف از انجام این تحقیق  ،بررسی نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت ساازمانی ادراک شاده و آماوز
تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان سبزوار می باشد .تحقیق حاضر از نظار هادف  ،کااربردی باوده و بار اساا رو
گردآوری داده ها  ،توصیفی و از نوع پیمایشی -تحلیلی است و از رو مدل یابی معادالت ساختاری اساتفاده شاده اسات .داده
های مورد نظر ازبین کارکنان شهرداری سبز وار با استفاده از ابزار پرسشنامه و به رو نمونه گیری تصادفی  ،جمع آوری شاده
است  .برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است  .در نهایت
داده های 061پرسشنامه با استفاده از از نرم افزار  Lisrelو SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  .یافته های حاصال
از این پژوهش نشان داده است که آموز و حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری روی تعهد مستمر و هنجااری
کارکنان سازمان و رضایت شغلی آنان داشته است .همچنین اثر مثبت و معنادار رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان و تعهد
مستمر و هنجاری  ،مورد تأیید قرار گرفت  .عالوه برآن  ،یافته های این تحقیق حاکی از تأیید اثر میانجی گری رضاایت شاغلی
در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر تعهد سازمانی می باشد.
واژگان کلیدی  :آموز

 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
سازمان ها امروزه در محیطی کامالً رقابتی که همراه با تحوالت شگفت انگیز است باید اداره شوند  .دراین میان کارکنان به
عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را بر عهده دارند  ،آنان مشتاق هستند که نیازهایشان برطرف شده و نسبت به
شغل شان رضایت کامل داشته باشند و منطق برطرف کردن این نیازها برای سازمان این است که با این عمل ،سازمان در
موقعیت بهتری برای ارائه خدمات قرار می گیرد  .زیرا که برآورده ساختن نیاز کارکنان موجب افزایش سطح رضایت شغلی
شان می شود که در نهایت موجب وفاداری بیشترکارکنان به سازمان شده و کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان را ارتقا
می دهد( .)Ahmed and Rafig,2003بنابراین جذب  ،توسعه  ،ارتقاء کمی و کیفی توانائی ها و ارز آفرینی و بهبود
مستمر ارائه خدمات به کارکنان و باال بردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول یا خدمت و مشارکت کارکنان در انجام
فرآیند ها به کمک مدیریت  ،سازمان را در جهت ارائه سطح باالی کیفیت خدمات رهنمون می سازد که در نتیجه افزایش
سطح رضایت مندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت (خسروانی  . )0831 ،حمایت سازمانی ادراک
شده نیز که یکی از ابعاد بازاریابی داخلی می باشد  ،نتیجه نوع رابطه بین کارکنان و سازمان است  .مبنای این رابطه که در
انواع تعامالت بین کارکنان و سازمان صورت می گیرد  ،ریشه دارد  .طبق تئوری مبادله اجتماعی  ،ارتباط مبادله ای بین دو
طرف معموال فراتر از مبادله اقتصادی بوده و شامل تعامالت اجتماعی نیز می شود  .از دیدگاه پژوهشگران سازمانی  ،ارتباط بین
کارکنان و مدیران فقط از منابعی مانند پول  ،خدمات و اطالعات نشات نمی گیرد بلکه منابع شخصی و احساسی مانند تایید ،
احترام و حمایت را نیز دربرمی گیرد  .در طول زمان میزان حمایتی که سازمان از خود نشان می دهد در کارکنان احسا الزام
جبران این حمایت را ایجاد می کند  .بر مبنای هنجار بده بستان متقابل در مبادالت اجتماعی  ،کارکنانی که سطح باالیی از
حمایت سازمانی را درک می کنند  ،احتمال بیشتری می رود که حمایت سازمان را با نگر های مثبت و رفتارهای کاری
دلخواه  ،جبران کنند  .طبق پژوهش های انجام شده در این زمینه  ،مهم ترین پیامد حمایت سازمانی ادراک شده  ،افزایش
تعهد سازمانی کارکنان است  .تعهد سازمانی سالیان طوالنی به عنوان سازه اصلی در رابطه بین کارکنان و سازمان مورد
شناسایی قرار گرفته است ( .)Whitener,2010کارکنان دارای تعهد باال مشتاق هستند به خاطر سازمان تال بیشتری انجام
دهند .دلبستگی قوی فرد به سازمان توانائی های انطباقی بهتر و پاسخ دهی بیشتر به تغییرات در تقاضاهای مشتری را امکان
پذیر می سازد ،همچنین باعث انطباق با فشارها و اضطرارهای محیطی می شود ( .)Freund and carmeli,2004همچنین
آموز کارکنان نیز یکی از مهم ترین ابزار بازاریابی داخلی جهت دستیابی به بالندگی و توسعه کارکنان و در نهایت توسعه
سازمانی است  .در حقیقت آموز فرد و ایجاد تخصص و مهارت در او باعث می شود  ،فرد از ترک سازمان و رها ساختن
آموخته هایش احسا خوشایندی نداشته و به ابقا در سازمان عالقه مند باشد  .برای آموز کارکنان سازمان دو وظیفه اصلی
ایجاد قابلیت سازگاری با محیط متغیر و آمادگی برای تحقق چشم اندازها و خلق آینده ای مطلوب را می توان در نظر گرفت
(امیرکبیری و همکاران  .)0811،ازطرفی دیگر رضایت شغلى نیز ،عاملى مهم براى افزایش کارایى و نیز افزایش وفاداری فرد به
سازمان تلقى مى شود .مدیران به شیوه هاى مختلف در پی افزایش رضایت شغلى کارکنان خود هستند .کارکنان زمانی می
توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ،دانش و توانایی الزم وفاداری به سازمان و رضایت کافی از شغل خود
برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند .تعهد و رضایت مندی نیروی انسانی از کارخود ،مهمترین عامل بقاء و
حیات سازمان است .نیروی انسانی متعهد  ،سازمان توانمند را به وجود می آورد(سید جوادین وهمکاران  .)0831،از این رو،
موفقیت سازمان های خدماتی نظیر شهرداری ها در راستای اهداف تعیین شده سازمان و تعالی آن مستلزم این است که تعهد
کارکنان و میزان رضایت مندی آنان از شغل شان تضمین شود .یکی از راه های دستیابی به چنین تعهدو رضایت مندی از شغل
 ،اجرای بر نامه های آموزشی در سازمان و حمایت از کارکنان می باشد.درسازمانهای خدماتی همچون شهرداری ها  ،الزمه ارائه
خدمات شایسته ازجمله تنظیف  ،نگاهداری معابر و نهرهای عمومی و مجاری آبها و فاضالب و قنات ها و تأمین آب و
روشنائی وغیره  ،جذب کارکنان مستعد و ایجاد تعهد سا زمانی پایدار در آن ها و همچنین آموز و حمایت از آنان است  .عدم
وجود این تعهد در کارکنان شهرداری موجب تعارض  ،بدبینی  ،افزایش میزان غیبت  ،کاهش بهره وری  ،کاهش رضایت
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مشتریان و نظایر آن می شود که وجود هریک از این موارد در سازمان مذکور خود باعث ایجاد مشکالت زیادی ازجمله عدم
صدور به موقع پروانه ساخت برای ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود  ،عدم صدور به موقع پروانه کسب برای اصناف و
پیشه وران  ،عدم انجام اقدامات الزم برای احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک ها و سرویس های بهداشتی عمومی ،
عدم برآورد دقیق و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامههای ساختمانی و اجرای آنها پس از تصویب شورای شهر وغیره وبه
طورکلی عدم انجام صحیح و به موقع کارها می شود  .اما متاسفانه به نظر می رسد علی رغم اهمیت موضوع  ،در شهرداری ها
نیز به تعهد سازمانی کارکنان ،در مقایسه با سایر پارامتره ای تاثیرگذار بر موفقیت سازمان  ،کمتر توجه شده است و این خود
مساله ای است که مورد توجه تحقیق حاضر است  .در این تحقیق تال شده است به این سوال پاسخ داده شود که" نقش
میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر تعهد سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان
سبزوار چگونه خواهد بود؟" و این روابط با ارائه یک مدل مفهومی به شکل یکپارچه نشان داده خواهد شد.
حمایت سازمانی ادراک شده

مفهوم حمایت سازمانی ادراک شده از نظریه مبادله اجتماعی مورد اقتبا و توسط آیزنبرگر  ،هانگتینگتون  ،هاتچیسون و سوا
توسعه داده شد  .بلو مبادله اجتماعی را به عنوان اعمال داوطلبانه افراد که به وسیله انجام اقدامات و اعمالی که از دیگران انتظار
می رود  ،برانگیخته می شوند  ،تعریف نمود .عنصر پایه حمایت سازمانی ادراک شده  ،تعهد مبادله ای است که براسا آن
وابستگی  ،تال و وفاداری به سازمان با پادا اجتماعی و مادی روبرو می گردد  .به عبارت ساده تر همان طور که بیان شد ،
فرد در چنین شرایطی به این دلیل به سازمان خود تعهد دارد که به صورت مبادله ای سازمان از او حمایت می کند  .برای مثال
 ،کارکنان ممکن است باور داشته باشند که مهارت های تخصصی در شغل آن ها در جای دیگر کمتر قابل کاربرد است و برای
سازمانی دیگر ارز کمتری قائل باشند و یا ممکن است فکر کنند که تغییرات شغلی مداوم سبب خواهد شد که دیگران آن ها
را افرادی ناپایدار  ،بی ثبات و فاقد وفاداری در نظر بگیرند ( .)Allen et al,2008حمایت سازمانی ادراک شده حیطه ای است
که کارکنان ادراک می کنند که مشارکت ها و فعالیت های آنان به وسیله سازمان مورد قدردانی قرار می گیرد و سازمان از
بهزیستی آنان مراقبت می نماید .رفتارهای حمایت کننده رهبران وهم چنین جوسازمانی ،می تواند موجبات فراهم آوردن
حمایت سازمانی ادراک شده شود که منظور از حمایت سازمانی ،احسا و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که
سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارز قائل و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آن هاست
( .)Eisenberger et al,2008براسا نظریه حمایت سازمانی  ،گونه های سه گانه عمومی موجب رفتارهای مطلوبی در
سازمان می شود :انصاف ومساوات  ،حمایت سرپرست  ،پادا های سازمانی و زمینه های شغلی  .خاستگاه عوامل مذکور
سازمان است و در نهایت موجب افزایش حمایت سازمانی می گردد و عالوه بر این عوامل می توان متغیرهای جمعیتی را نیز به
آن ها افزود  .منظور از انصاف  ،احسا مساوات نسبت به استفاده و اجرای رو های توزیع منابع میان کارکنان می شود که
بدان عدالت رویه ای نیز اطالق می شود  .رعایت انصاف و مساوات به منظور تصمیم گیری برای توزیع منابع  ،تاثیرات فزاینده
ای برحمایت سازمانی ادراک شده دارد  .حمایت سرپرست از آن جهت مورد توجه است که رفتار و کنش سرپرست به عنوان
یکی از کارگزاران و عامالن هر سازمانی تلقی می شوند  .جهت گیری مناسب یا نامناسب  ،تاثیر قابل مالحظه ای درحمایت
سازمانی دارد  .هر چه کارکنان باحمایت سرپرست روبه رو شوند  ،حمایت سازمانی افزایش می یابد  .توجه به منابع انسانی
(پادا های سازمانی و زمینه های شغلی) اهمیت نمایانی در واکنش مثبت کارکنان (حمایت سازمانی ادراک شده) دارد .
فرصت های مناسب و مساعد برای ارائه پادا ها موجب ارزیابی مثبت کارکنان نسبت به حمایت سازمانی ادراک شده می شود
 .تمایالت سازمان به منظور مهم جلوه دادن آینده شغلی اعضایش باحمایت سازمانی ادراک شده رابطه قوی خواهد داشت.
گذشته ازامنیت شغلی  ،متغیرهای آموز و استقالل درکار (به طورمثبت) و فشارهای نقش وبعد سازمان (به طورمنفی) در
حمایت سازمانی تاثیر دارد .افزایش آموز کارکنان و بهبود آزادی عمل آنان در ایفای نقش و شغل  ،باعث ارتقای حمایت
سازمانی می شود .دسته نهایی پیش شرط های حمایت سازمانی ادراک شده  ،مشخصات کارکنان است که در دو بخش کلی
قابل تفکیک است :الف) شخصیت شامل خود آگاهی  ،محرک های مثبت ومنفی ب) مشخصات جمعیتی شامل سن  ،جنس ،
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تحصیالت و سنوات شغلی(دعایی و مرتضوی  .)0831 ،اثرات و پیامدهای هفت گانه حمایت سازمانی ادراک شده به شرح ذیل
است  -0 :هرچه کارکنان احسا کنند مورد حمایت سازمان قرارمی گیرند به همان نسبت برمیزان پایبندی آن ها به سازمان
افزوده می شود  .یکی از رو های مفید و موثر برای افزایش تعهد سازمانی  ،توجه به افزایش حمایت سازمانی ادراک شده
است  -2 .برخی اثرات حمایت سازمانی  ،مرتبط با حوزه های شغل هم چون رضایت شغلی است  .منظور از رضایت شغلی ،
نگر ها و واکنش های عمومی مثبت پرسنل نسبت به شغل است  .به همان نسبت که کارکنان احسا کنند که مورد
حمایت سازمان هستند  ،بر میزان رضایت وخشنودی شغلی آن ها افزوده می شود  .حمایت سازمانی باعث افزایش نگر
مثبت کارکنان نسبت به شغل آن ها می گردد  -8 .عالوه برآن حمایت سازمانی در افزایش الزام ودرگیری شغلی تاثیر دارد .
منظور از آن  ،درگیری با عالیق مرتبط با کار است .هرچه حمایت سازمانی پرسنل بیشترشود  ،میزان التزام آنان باشغل
وکارشان افزایش می یابد  .چهار اثر نهایی حمایت سازمانی ادراک شده از این قرار است که افزایش درک حمایت سازمانی
کارکنان از یک سو موجب افزایش عملکرد و تمایل به ماندن کارکنان در سازمان می شود و از سویی دیگر موجب کاهش میزان
فشارهای شغلی و رفتارهای باز خورد (هم چون تمایل به ترک خدمت و ترک خدمت) می گردد  .هرچه کارکنان ادراک حمایت
سازمانی بیشتری داشته باشند  ،برعملکردشان تاثیر می گذارد و موجب افزایش کارایی آن هامی شود  ،عالوه بر آن تمایل به
ماندن آن ها افزوده می شود  .احسا حمایت سازمانی موجب کاهش فشارهای شغلی شده وتمایل به ترک خدمت نیزکاسته
می گردد (زکی  . )1390 ،سطح باالی حمایت سازمانی ادراک شده در میان کارمندان نشان دهنده این است که کارمندان
باور دارند سازمان در موقعیت های مختلف از آن ها حمایت می کند  ،از عملکرد خوب آن ها دفاع می کند و به تالشی که می
کنند  ،پادا می دهد  .چنین باور و اعتقادی موجب می شود کارمندان به برخورد مناسب سازمان واکنش نشان دهند و
درصدد جبران برآیند  .این عمل دو جانبه به تجربه تعهد سازمانی بیشتر کارمندان منجر می شود و به درگیری بیشتر آن ها
در رفتارهایی می انجامد که برای سازمان سود بخش است (. )Baranik et al ,2010
آموزش

آموز کارکنان یکی از مهم ترین ابزار بازاریابی داخلی جهت دستیابی به بالندگی و توسعه کارکنان و در نهایت توسعه
سازمانی است  .بازاریابی داخلی با آموز فرد و ایجاد تخصص و مهارت در او باعث می شود  ،فرد از ترک سازمان و رها
ساختن آموخته هایش احسا خوشایندی نداشته و به ابقا در سازمان عالقه مند باشد  .برای آموز کارکنان سازمان دو
وظیفه اصلی ایجاد قابلیت سازگاری با محیط متغیر و آمادگی برای تحقق چشم اندازها و خلق آینده ای مطلوب را می توان در
نظر گرفت (امیرکبیری و همکاران  . ) 0811،بر همین اسا تعاریف مختلفی از آموز کارکنان سازمان ارائه شده است که به
چند نمونه از آن ها اشاره می شود :آموز کارکنان سازمان عبارت از فرآیند منظم و ساخت مندی است که از طریق آن
کارکنان تسلط الزم برای انجام وظایف شغلی خود را به دست می آورند ( . )Garavan et al, 2010در تعریف دیگری
آموز مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده است که کارکنان و بخش های مختلف سازمان را برای ارائه خدمات تخصصی برتر و
مورد نیاز توسعه سازمان و نهایتا رضایت بیشتر مشتریان مهیا می کند ( . )Sloman,2009آموز به تال های برنامه ریزی
شده یک سازمان اشاره می کند که یادگیری کارکنان را در ارتباط با توانایی هایشان تسهیل می کند  .این توانایی ها شامل
دانش  ،مهارت یا رفتاری است که برای موفقیت عملکردهای شغلی حیاتی می باشد ( .)Raymond,2011آموز کارکنان
دربرگیرنده طیف گسترده ای از اقدامات یا فرآیند است که نقشه یا مسیر اجرای آموز را نشان می دهد و چرخه عملیات و
تقدم و تاخر آن ها را تعیین می کند  .هدف آموز توجه ویژه به مشکالت و مسائل سازمان  ،ایجاد تغییرات در سازمان ،
آموز به کارکنان جدیداالستخدام  ،تسهیم دانش و اطالعات و در نهایت توسعه مهارت ها می باشد (. )Berge,2009
کارکنان در نتیجه آموز نگر مثبتی نسبت به کار پیدا کرده و عملکرد آن ها در محیط کار بهبود می یابد  .هم چنین
عالوه بر کاهش نگرانی در ارتباط با وظیفه خود نیز  ،از اعتماد به نفس باالیی برخوردار می شوند ( . )Pollitt,2008از میان
انواع آموز ها  ،آموز ضمن خدمت یکی از مناسب ترین و سهل الوصول ترین وسایلی است که می توان برای بهبود و
تجهیز نیروی انسانی به دانش و مهارت های الزم توسعه به کار گرفت  .کارکنان از طریق آموز ضمن خدمت  ،مهارت ها ،

www.SID.ir

Archive of SID

توانایی ها  ،دانش ها و نگر هایی کسب می کنند که به آن ها در انجام اثربخش شغل شان  ،چه در زمان حال و چه در زمان
آینده  ،کمک می کند  .آموز همچنین سبب برانگیختن و رضایت شغلی افراد و در نتیجه بهره وری آنان و سازمان می گردد
و با ایجاد زمینه های شناخت بهتر از شغل و سازمان و نگر مثبت به آن  ،به بهسازی فردی و سازمانی کمک می کند .
آموز  ،به ویژه آموز ضمن خدمت  ،زمانی ممکن است مؤثر واقع شود که در قالب نظام و الگویی مشخص و نه به صورت
پراکنده و ناهمگون ارائه گردد و افرادی آن را برنامه ریزی و اجرا کنند که با مبانی نظری و عملی آموز و پرور و آموز
کارکنان آشنا باشند  .به طور کلی بسیاری از محققان در این مسئله اتفاق نظر دارند که سازمان ها باید بودجه آموزشی شان را
افزایش دهند تا بتوانند حالت رقابتی خود را حفظ کرده و یک نیروی کار قابل تطبیق و منعطف باقی بمانند ( Sahinidis
. )and Bouris,2010
تعهد سازمانی

یعقوبی ( ، )1390تعهد سازمانی را به معنای پیوند افراد با سازمان تعریف کرده است که توسط سه عامل اعتقاد قوی و
پذیر اهداف و ارزشها ی سازمان (تعهد عاطفی) ،تمایل به تال زیاد برای سازمان (تعهد مستمر) ،و میل قوی برای با قی
ماندن درسازمان (تعهد هنجاری) تعیین می شود  .در مجموع می توان گفت  :تعهد سازمانی عبارت است ازیک نگر و تمایل
درونی و قوی به ماندن در سازمان و تال در راستای انجام وظایف و اعتقاد به پذیر ارز ها و اهداف سازمان  ،با این
توضیح که ماهیت تعهد سازمانی  ،پ یچیده ودارای ابعاد مختلفی است (تعهد نسبت به خود ،سازمان ؛ ارباب رجوع و  )...که
طبیعتا نتایج پژوهش ها را از سازمانی به سازمان دیگر با در نظر گرفتن مجموعه عوامل انسانی  ،فرهنگی  ،اجتماعی و ...می
تواند متفاوت سازد(صالحی صدقیانی و همکاران . )0818 ،
) Allen and Meyer(1990مدلی سه بخشی از تعهد سازمانی مشتمل بر تعهد هنجاری  ،تعهدعاطفی و تعهد مستمر ارائه
نموده اند که در این تحقیق بیشتر تعهد هنجاری و مستمر مدنظر می باشد  .این دو محقق بندهای مذکور تعهد سازمانی را
بدین صورت توصیف می نمایند که  :کارکنانی که تعهدعاطفی در آنان قوی می باشد بدلیل خواست خودشان در سازمان می
مانند  .در واقع تعهد عاطفی به وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و هویت و ارتباط ایشان با سازمان اشاره دارد  .تعهد
مستمر به آگاهی از هزینه های ناشی ازخروج از سازمان اشاره دارد .افراد با تعهد مستمر باال بدلیل نیازشان به سازمان در آن
باقی می مانند .تعهد هنجاری بازتابی از احسا وظیفه برای ادامه خدمت است  .کارکنان با تعهد هنجاری باال به این دلیل در
سازمان می مانند که احسا می کنند باید در سازمان بمانند وجه اشتراک تعاریف باال این است که تعهد حالتی روانی است
که رابطه فرد را با سازمان مشخص می کند و به واسطه این حالت فرد تصمیم به ماندن یا ترک سازمان می گیرد  .به عبارت
دیگر  ،تعهد سازمانی نوعی نگر است که میزان عالقه مندی و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و همچنین
میزان تمایل آن ها به ماندن در سازمان را نشان می دهد (زهدی  ، Allen and Meyer(1997) . )0812 ،تعهد سازمانی
را از سه جنبه تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر بررسی می کنند  .تعهد عاطفی  :شامل وابستگی عاطفی کارکنان به
تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمان با داشتن احسا مثبت است  .تعهد هنجاری  :مجموعه
فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل کردن به روشی است که فرد اعتقاد دارد از نظر اخالقی صحیح است .در این بعد فرد
ادامه دادن به کار را وظیفه و تکلیف خود می داند .تعهد مستمر  :در این نوع تعهد فرد به علت باال بودن هزینه های ناشی از
ترک سازمان به سازمان متعهد می ماند( .)Cichy,2011تحقیقات نشان می دهد که یکی از شاخص های برتری یک سازمان
به سازمان دیگر  ،دارا بودن نیروی انسانی متعهد است .وجود چنین نیروی متعهدی عالوه بر اینکه سرمایه اجتماعی سازمان
محسوب می شود ،وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه می دهد و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می
کند(قاسمی .)0812 ،بنابراین شناخت عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی کارکنان از جمله اقدامات اولیه در به کارگیری اثر بخش
سرمایه های انسانی سازمان است .
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رضایت شغلی

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود  .مدیران به شیوه های مختلف
مترصد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند  .محققان مختلف تعاریف گوناگونی ازرضایت شغلی ارائه داده اند :فیشروهانا
( ، )0181رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف
می کند  .به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی
برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد
کرد .هاپاک ( ، )0181رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی دانسته و آن را با عوامل روانی جسمانی و اجتماعی
مرتبط کرده است .به نظر او صرفا وجود یک عامل موجب رضایت شغلی فرد نخواهد شد بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف
موجب خواهد شد که فرد در لحظه معینی از شغل خود احسا رضایت کند  .فرد با توجه به اهمیتی که عوامل مختلف نظیر
درآمد  ،جایگاه اجتماعی  ،شرایط محیط کار و ...برای او دارند میزان معینی از رضایت شغلی دارا خواهد بود .رضایت شغلی
عبارت است از رضایتی (به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایالت و امیدها) که فرد از کار خود به دست می آورد.
رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احسا ها به کار خود می نگرند  .گینزبرگ
و همکارانش( ، )0110رضایت شغلی را به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرده اند :رضایت درونی و رضایت بیرونی
 0ا «رضایت درونی» از دو منبع به دست می آید .اول احسا لذتی که انسان صرفا از اشتغال به کار و فعالیت عاید می
شود .دوم لذتی که بر اثر مشاهده ی پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی ها و رغبت
های فردی به انسان دست می دهد.
 2ا «رضایت بیرونی» که با شرایط اشتغال و محی ط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول است  .از عوامل رضایت
بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار میزان دستمزد و پادا نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می توان نام
برد.
ایجاد رضایت شغلی در کارکنان احتماال سرعت باالیی نخواهد داشت اما قطعا با شتاب بسیار باالیی از بین می رود .ممکن است
همه شرایط برای باال نگه داشتن رضایت کارمندی در حدی فوق العاده باشد اما صرفا با یک برخورد نامناسب مدیر امکان تاثیر
این شرایط مناسب به صورت کامال محسوسی به سمت صفر میل کند  .رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرشهای مثبت
است که فرد نسبت به شغل خود دارد  .وقتی شخصی می گوید رضایت شغلی باالیی دارد به این مفهوم است که او واقعا شغل
خود را دوست دارد احساسات خوبی درباره کار دارد و برای شغل ا ارز زیادی قائل است (مقدسی . ) 0831 ،
پیشینه تحقیق (مرور مطالعات گذشته مرتبط با موضوع)

پورسلطانی زرندی و ایرجی نقندر ( ، )0810به پژوهشی تحت عنوان ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت
شغلی کارکنان اداره کل ورز و جوانان استان مازندران پرداخته اند  .این پژوهش از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی
اجرا شده است  .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کالموگراف اسمیرونف  ،ضریب
همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار ا پی ا ا استفاده شده است  .نتایج حاصل از تحقیق نشان
داد که بین درک حمایت سازمانی که یکی از ابعاد بازاریابی داخلی می باشد با تعهد سازمانی  ،تعهد عاطفی  ،هنجاری و مستمر
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  .همچنین بین درک حمایت سازمانی با رضایت شغلی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد  .از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد درک حمایت سازمانی توان پیش بینی تمامی متغیرهای مذکور را دارد .
غالم پور وهمکاران ( ، ) 0811تحقیقی با هدف بررسی ارتباط میان رضایت شغلی با تعهد سازمانی انجام داده اند که این
پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و جامعة آماری آن مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاه ها ومؤسسات آموز عالی
کشور می باشد  .محققان برای جمع آوری داده ها از دوپرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی وکروم وتعهدسازمانی استیرز و پورتر
و همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن وآنالیز رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل اطّالعات استفاده کرده اند و به
این نتیجه دست یافته اند که میان رضایت شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد به طوریکه هرچه
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عالی کشورافزایش یابد میزان تعهد آنها به سازمان

رضایت شغلی معاونین و مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها وموسسات آموز
بیشتر می شود.
امیرکبیری و همکاران ( ،)0811تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیرگذاری فعالیت های بازاریابی داخلی بر عناصر تعهد سازمانی
انجام داده اند  .ابزار اندازه گیری در این مطالعه پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است .
پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی بر داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و انجام تحلیل رگرسیون  ،به این نتیجه رسیدند که
رابطه میان هر یک از عناصر بازاریابی داخلی بر انواع تعهد سازمانی برقرار بوده و در نهایت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی
کارکنان تاثیر مستقیم دارد.
روحی و همکاران( ، )0811تحقیقی در رابطه با ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان های
دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام داده اند  .این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بر روی  011نفر از
پرستاران شاغل طراحی و اجرا شد  .رو نمونه گیری به صورت سرشمار ی بوده و برای جمع آوری داده هااز برگه اطالعات
جمعیتی  ،پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شدو سپس داده ها در محیط نرم افزاری  SPSSبا
استفاده از آزمون های آماری متناسب از جمله ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد  .نتایج به دست آمده از این
پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی  ،ارتباط معنادار مستقیمی مشاهده شد به طوریکه با افزایش رضایت
شغلی تعهد سازمانی نیز افزایش میابد.
) ، Khalaf Ahmad and Al-Borie(2012در طی پژوهشی به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بررضایت شغلی و تعهد
سازمانی در عربستان سعودی پرداخته اند  .جامعه آماری مطالعه مذکور بیمارستان های آموزشی کینگ دام عربستان سعودی
می باشد .محققان با استفاده از توزیع  211پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرارگرفته است و جمع آوری داده
های حاصل از پرسشنامه وآزمون فرضیه هاو تجزیه و تحلیل به وسیله رگرسیون چندگانه به این نتیجه دست یافته اند که
بازاریابی داخلی با ابعاد حمایت سازمانی ادراک شده  ،آموز و انگیز تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی و تعهد
سازمانی کارک نان این بیمارستان ها در عربستان سعودی داشته است .
مدل مفهومی تحقیق

در این بخش مدل مفهومی ،بررسی نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر
تعهد سازمانی کارکنان ارائه میگردد .در چارچوب مفهومی این تحقیق ،حمایت سازمانی ادراک شده و آموز به عنوان متغیر
مستقل ،رضایت شغلی به عنوان متغیر واسطه و تعهد سازمانی که شامل تعهد مستمر و تعهد هنجاری است به عنوان متغیر
وابسته معرفی شدهاند.
رضایت
شغلی

تعهد

حمایت سازمانی

مستمر

ادراک شده

تعهد
هنجاری

آموز
تعهد
سازمانی
شکل . 1مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل )and Al-Borie,2012
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فرضیه های تحقیق

با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای تحقیق به شرح ذیل می باشند:
فرضیه های اصلی تحقیق

 .0حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی تاثیر مثبتی و معنا داری دارد.
 .2آموز بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .8حمایت سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .4آموز بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .1رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 . 6نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .0نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین آموز بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق

 .0حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد مستمر تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .2حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد هنجاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .8آموز بر تعهد مستمر تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .4آموز بر تعهد هنجاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .1رضایت شغلی بر تعهد مستمر تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
 .6رضایت شغلی بر تعهد هنجاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد.
روش تحقیق
این پژوهش که از نظر هدف ،کاربردی و از نظر رو گردآوری اطالعات  ،توصیفی و از نوع پیمایشی -تحلیلی است .برای
سنجش متغیرها از سنجههای پیشنهادی در مطالعات خلف احمد و آل بوریه ( )2102و آلن ومایر ( )2114و اسپکتر ()0110
استفاده شده و پرسشنامهای با 23گویه طراحی شد که درمجموع  4 ،متغیر حمایت سازمانی ادراک شده  ،آموز ،
تعهدسازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان را میسنجد .بهمنظور سازگار کردن پرسشنامهها با بستر تجاری در سازمانهای
ایرانی ،از نقطهنظرات شاغالن این حوزه استفاده شد و روایی صوری پرسشنامهی نهایی ازطریق بررسی نظرات صاحبنظران
مدیریت ،مورد تأیید قرار گرفت .ضمن اینکه روایی سازههای پرسشنامه و ابعاد هریک از آنها نیز با استفاده از تکنیک تحلیل
عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت و معناداری بار شدن هریک از این ابعاد و گویههای مربوطه به سازههای موردنظر ،مورد
تأیید قرار گرفت .حمایت سازمانی ادراک شده و آموز با استفاده از پرسشنامه(Khalaf Ahmad and Al-
 ،)Borie,2012تعهد سازمانی نیز با پرسشنامه( )Allen and Meyer,2004و در نهایت ،رضایت شغلی با استفاده از
پرسشنامه( )spector, 1991مورد سنجش قرار گرفته شد  .شایان ذکر است که تمامی گویههای پرسشنامه با استفاده از
مقیا لیکرت ،روی طیفی  1گزینه ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد سنجش قرار گرفت .ضمن اینکه پایایی ابزار مورد
استفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که با توجه به اینکه این ضریب در تمامی متغیرهای پرسشنامه
بیشتر از  1.0می باشد  ،می توان گفت پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است .جامعه آماری این تحقیق  ،کارکنان شهرداری
شهرستان سبزوار می باشند که در تاریخ انجام پژوهش ،بر اسا آمار و اطالعات موجود شمار آن حدوداً 261نفر برآورد شده
است .از آنجا که این تحقیق بر اسا نوع هدف کاربردی بوده و معرف بودن گروه نمونه برای اهداف تعمیم پذیری به جامعه
دارای اهمیت میباشد  ،بنابراین از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده میشود .ابتدا یک نمونهی اولیه شامل  81پرسشنامه از
کارشناسان  ،پیشآزمون شده و با جایگذاری انحراف معیار آن به میزان  ./11در فرمول کوکران با دقت برآورد و سطح
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اطمینان  ،./11حداقل حجم نمونه  011نفر تعیین شد .باتوجه به پیشبینی عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامهها031،
پرسشنامه به صورت تصادفی بین کارشناسان توزیع ،و از این تعداد 061 ،پرسشنامه برگشت داده شد .در نهایت ،همین تعداد
پرسشنامه ی واجد شرایط در فرآیند تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .در این تحقیق داده های گردآوری شده توسط
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است .این پژوهش
شامل شش فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است که با استفاده از نرم افزار  Lisrelورژن  3.3تجزیه و تحلیل شده اند.
داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند .به منظور توصیف داده های مذکور با استفاده از نرم افزار
 ،SPSSشاخص های فراوانی  ،درصد فراوانی ونمودارها بدست آمده و در سطح استنباطی پس از بررسی روایی پرسشنامه،
برای بررسی روابط از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
سیمای آزمودنیها و همبستگی متغیرها

مشخصات پاسخ دهندگان در این مطالعه با استفاده از پنج متغیار جمعیاتشاناختی سان ،جنسایت ،ساابقهی شاغلی  ،ساطح
تحصیالت ووضعیت تاهل صرفاً جهت گزار سیمای آزمودنیها ،مورد بررسی قرار گرفت .جدول زیر خالصه این نتایج را نشاان
می دهد.
جدول  .1سیمای آزمودنی ها
متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه کار

وضعیت تاهل

وضعیت

درصد فراوانی

زن

28/9

مرد

71/1

کمتر از  21سال

1/4

 21تا  81سال

20/0

 86تا  41سال

88/8

 46تا  11سال

21/0

باالی  11سال

1/4

فوق دیپلم

29/6

لیسانس

54/1

فوق لیسانس

16/4

کمتر از  1سال

8/8

 6تا  01سال

19/5

 00تا  01سال

34/6

 06تا  21سال

24/5

 20تا  21سال

8/2

بیش از  26سال

4/4

مجرد

18/2

متاهل

81/8

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهای پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفته است
تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از رو نسبت درست نمایی در معادالت ساختاری استفاده نمود .نتایج این آزمون در
جدول2آمده است
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جدول . 2نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
متغیرها

تعداد داده ها

آماره آزمون

سطح معنی داری

حمایت سازمانی ادراک شده

011

1/167

/114

011

1/228

1/098

رضایت شغلی

011

1/103

1/175

تعهد مستمر

011

1/144

1/170

تعهد هنجاری

011

1/743

1/459

آموز

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون مربوط به تمام متغیرها باالتر از  1/11می باشد ،ادعای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
پذیرفته شده و می توان از رو نسبت درست نمایی در مدل سازی معادالت ساختاری استفاده کرد.
روایی سنجی با تحلیل عاملی تاییدی

پیش از براز مدل ساختاری و به منظور بررسی معناداری بار شدن گویه های پرسشنامه به سازه های مربوطه  ،نیاز است که
تحلیل عاملی تاییدی به انجام رسیده و از قاب لیت مدل های اندازه گیری (متغیرهای مکنون) در پیش بینی ضرایب مسیر
اطمینان حاصل شود که نتایج تحلیل عاملی تائیدی در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای پژوهش (روایی سازه ای)
گویه
حمایت
سازمانی
ادراک
شده

آموز

تعهد
مستمر

شماره
سوال

بار
عاملی

آماره T

خطای
استاندارد

گویه

)(SE

شماره
سوال

بار عاملی

آماره T

خطای
استاندارد
)(SE

ps1

0/98

9/23

0/11

nc1

0/77

7/8

0/10

ps2

0/64

8/93

0/07

nc2

0/84

6/69

0/13

ps3

0/52

6/17

0/08

nc3

0/69

5/01

0/14

ps4

0/38

5/31

0/07

nc4

0/46

2/27

0/20

ps5

0/58

4/43

0/13

nc5

0/53

6/77

0/08

edu1

0/51

5/36

0/10

js2

0/47

3/95

0/12

edu2

0/76

7/71

0/10

js3

0/56

7/85

0/07

edu3

0/59

8/99

0/07

js4

0/35

8/4

0/04

edu4

0/4

2/38

0/17

edu5

0/44

4/22

0/10

js5

0/43

8/85

0/05

cc1

0/47

4/57

0/10

cc2

0/39

8/9

0/04

cc3

0/52

4/22

0/12

cc4

0/54

5/33

0/10

تعهد
هنجاری

رضایت
شغلی

سپس با استفاده از نرم افزار  LISRELمدل های  CFAبرای هریک از  3متغیر پژوهش براز شده و براسا معناداری
ضرایب رگرسیونی یا بارهای عاملی و شاخص های براز مدل ارزیابی شدند .بر این اسا  ،بار عاملی تمامی گویه های
پرسشنامه در سطح اطمینان  1/11معنادار بود ( با اعداد معناداری بزرگتر از  0/16و همچنین بار عاملی بزرگتر از  )1/8و
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همگی آن ها مبنای تحلیل های بعدی و آزمون فرضیه های تحقیق قرار گرفتند .شاخص های براز
معناداری گویه های آن ها در جدول شماره ی  3ارائه شده است.

مدل های  CFAو اعداد

بررسی برازش مدل

منظور از براز مدل این است که تا چه حد مدل با داده های مربوطه سازگاری و توافق دارد در تحلیل معادالت ساختاری
متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از تفسیر آنها باید از برازندگی مدل اطمینان شود در جدول  4شاخص های براز مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول  .4شاخص های برازش
نام آزمون

توضیحات

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

X2 \ df

کای اسکوئر نسبی

>8

2/08

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>1/0

1/134

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<1/1

1/11

RMR

ریشه میانگین مجذور باقیمانده

>1/0

1/110

نرم

<1/1

1/18

مقایسه ای

<1/1

1/14

NFI
CFI

شاخص براز
شاخص براز

با توجه به جدول  ،4مقدار  RMSEAبرابر با  1/134میباشد و با توجه به اینکه کمتر از  1/0است نشان میدهد میانگین
مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول می باشد .همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی بین  0و  8میباشد و
میزان شاخص  CFI، GFIو  NFIنیز از  1/1بیشتر می باشد که نشان می دهند مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق ،مدل
مناسبی است.با توجه به تائید روایی پرسشنامه و براز مدل در قسمت بعد به آزمون و بررسی فرضیات با استفاده از ابعاد تائید
شده پرداخته می شود.
آزمون فرضیات پژوهش

به منظور آزمون فرضیه ها از مدل ساختاری  ،ضرایب مسیر استاندارد شده و اعداد معناداری متناظر با آن ها استفاده شد .
مدل های ساختاری در شکل های شماره 2و 8نشان داده شده است :

شکل  .2ضرایب عاملی و ضریب مسیر مدل ساختاری
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شکل  . 3نتایج آزمون تی مدل ساختاری

بر اسا نتایج به دست آمده میزان ضریب مسیر تمامی فرضیه ها مقداری مثبت می باشد .همچنین مقدار آماره  tدر تمامی
فرضیه ها از عدد  0/16بیشتر می باشد در نتیجه با اطمینان  11درصد می توان گفت تمامی فرضیه های پژوهش پذیرفته می
شود .فرضیه میانجی گری به بررسی نقش متغیر میانجی رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد
سازمانی پرداخته است و به عبارتی رابطه غیر مستقیم بین حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار
گرفته است .برای بررسی رابطه غیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته ضرورت دارد تا شروط زیر ابتدا برقرار باشد .شرط
اوّل این است که معناداری رابطه ی بین متغیّر مستقل و واسط تأیید شود و شرط دوّم نیز تأیید معناداری رابطهی بین متغیّر
واسط و واب سته می باشد .سپس در صورت برقرار بودن شروط باال رابطه غیر مستقیم معنی دار و ضریب مسیر از ضرب بین
ضریب مسیر رابطه بین متغیر مستقل با واسط و ضریب مسیر رابطهی بین متغیرواسط با وابسته بدست می آید.
همان طور که در قسمت های پیشین بیان شد فرضیه اصلی سوم شامل رابطهی بین متغیّر مستقل و واسط و فرضیه اصلی
پنجم شامل رابطه بین متغیّر واسط و وابسته می باشد و با توجه به پذیرفته شدن این فرضیات بنابراین می توان گفت رابطه
غیر مستقیم بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی معنی دار و ضریب آن برابر است با
1/24=1/13*1/42
با توجه به نتیجه به دست آمده و فرضیه اصلی اول که ضریب مسیر برابر با  1/86شد می توان گفت میزان اثر غیر مستقیم
بین حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد کارکنان ( )1/24کمتر از اثر مستقیم ( )1/86می باشد .همچنین دومین فرضیه
میانجی گری این تحقیق  ،به بررسی نقش متغیر میانجی رضایت شغلی در رابطه بین آموز و تعهد سازمانی پرداخته است و
به عبارتی رابطه غیر مستقیم بین آموز بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است .درحقیقت  ،فرضیه اصلی چهارم
شامل رابطهی بین متغیّر مستقل و واسط و فرضیه اصلی پنجم شامل رابطه بین متغیّر واسط و وابسته می باشد و با توجه به
پذیرفته شدن این فرضیات بنابراین می توان گفت رابطه غیر مستقیم بین آموز و تعهد سازمانی معنی دار و ضریب آن برابر
است با
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1/80=1/01*1/42
با توجه به نتیجه به دست آمده و فرضیه اصلی دوم که ضریب مسیر برابر با  1/21شد می توان گفت میزان اثر غیر مستقیم
بین آموز بر تعهد کارکنان ( )1/80بیشتر از اثرمستقیم ( )1/21می باشد .خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در جدول
 1گزار شده است :
جدول  . 5نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه  /رابطه
اصلی

ضریب مسیر

حمایت سازمانی ادراک شده

اصلی

آموز

اصلی

حمایت سازمانی ادراک شده

تعهد سازمانی

تعهد سازمانی
رضایت شغلی

1/86

4/16

تایید فرضیه

1/13

2/11

تایید فرضیه

1/42

8/85

تایید فرضیه

1/88

7/80

تایید فرضیه

1/81

7/56

تایید فرضیه

1/23

01/06

تایید فرضیه

1/20

4/48

تایید فرضیه

06/08

تایید فرضیه
تایید فرضیه

اصلی

آموز

اصلی

رضایت شغلی

فرعی

حمایت سازمانی ادراک شده

تعهد مستمر

فرعی

حمایت سازمانی ادراک شده

تعهد هنجاری

فرعی

آموز

تعهد مستمر

1/21

فرعی

آموز

تعهد هنجاری

1/00

4/06

فرعی

رضایت شغلی

تعهد مستمر

1/63

0/16

تایید فرضیه

فرعی

رضایت شغلی

تعهد هنجاری

1/18

0/3

تایید فرضیه

میانجی

حمایت سازمانی ادراک شده
تعهد سازمانی

1/24

____

تایید فرضیه

میانجی

رضایت شغلی

1/80

____

تایید فرضیه

آموز

رضایت شغلی

عدد معناداری

نتیجه آزمون

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

بحث و نتیجه گیری
از دیرباز نظریه پردازان و مدیران معتقدند که تال سازمان در راستای بر آورده ساختن نیاز کارکنان بر میزان تال کارکنان در
برآورده ساختن اهداف و نیل سازمان به چشم انداز را میسر می سازد .بنابراین ،ادراک کارکنان از همکاری درون سازمانی بر تعهد
کارکنان نسبت به سازمان و اجرای اهداف آن تأثیر مستقیم داشته و لذا فعالیت هایی که با آموز کارکنان و حمایت از آن ها
همراه است  ،در تحکیم رابطه فرد با سازمان ایفای نقش می کند .همان طور که نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از این عوامل
تاثیر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان  ،حمایت سازمانی ادراک شده است .در واقع می توان گفت دلیل اصلی ارتباط فرد با
سازمان و تصمیم او به باقی ماندن در سازمان یک تال برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان می باشد که مهم ترین
مزیت برای او  ،حمایتش از جانب سازمانی که در آن کار می کند  ،می باشد  .با توجه به تایید فرضیه های تاثیر حمایت ادراک
شده بر تعهد سازمانی که شامل دو بعد تعهد مستمر و تعهد هنجاری است  ،می توان گفت حمایت ادراک شده از سوی سازمان
احسا تعهد به سازمان را زمانی که کارکنان خود را مجبور به باقی ماندن در سازمان می پندارند به خاطر هزینه های زیادی
که در اثر ترک سازمان باید متقبل شوند (تعهد مستمر)  ،افزایش می دهد.همچنین سطح باالی درک حمایت سازمانی توسط
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کارمندان شهرداری  ،منجر به ایجاد تعهد در آن ها به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد و این ممکن است در
قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند .این نتایج با نتایج حاصل از مطالعات قبلی مانند
مطالعات ) ، Khalaf Ahmad and Al-Borie(2012پورسلطانی زرندی و ایرجی نقندر ( ، )0810امیرکبیری و همکاران
( )0811هم خوانی دارد  .همچنین تایید فرضیه های تاثیرآموز بر تعهد سازمانی که شامل تعهد مستمر و هنجاری می شود
بیانگر این مطلب است که سازمان هایی که سرمایه گذاری بیشتری در آموز کارکنان خود و باال بردن سطح دانش آنان
نسبت به کاری که انجام می دهند  ،نموده اند دارای کارکنان وفادارتر و خالق تری نسبت به سایر سازمان ها می باشند که
برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان تال می کنند  .بنابراین مدیران سازمان ها می توانند با برگزاری دوره های
آموزشی برای کارکنان خود در سازمان و ارتقای سطح دانش  ،مهارت ها و کارایی آنان موجب ارتقای روحیه کارکنان در محیط
کارشان  ،افزایش رشد و پیشرفت آنان و باال بردن تمایل آن ها به ماندن در سازمان و عدم ترک سازمان و بالخره افزایش تعهد
مستمر در کارکنان و ایجاد احسا تکلیف در آنان برای ماندن در سازمان (تعهد هنجاری) شوند که این نتایج با مطالعات
) Khalaf Ahmad and Al-Borie(2012و امیرکبیری و همکاران ( )0811در یک راستا می باشد  .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر تعهد سازمانی (تعهد هنجاری و تعهد مستمر) تاثیر مثبت و معناداری دارد  .رضایت
شغلی ،زاییدة عواملی نظیر شرایط محیط کار  ،روابط حاکم بر محیط کار ،عوامل اجتماعی و تأثیر عوامل فرهنگی است و
سازمان با مجموعه ای از کارکنان راضی می تواند موجب دلبستگی روانی فرد به سازمان  ،افزایش ادراک کارمند از چیزهایی
که در صورت ترک سازمان از دست می دهد و درنهایت منجر به راضی نگه داشتن مشتریان بیشتری از ارائه محصوالت و
خدمات خود می شود که عاملی کلیدی برای موفقیت مالی و مزایای رقابتی سازمان می باشد که با مطالعات )Khalaf(2012
 ، Ahmad and Al-Borieروحی و همکاران ( )0811و غالم پور وهمکاران ( )0811هماهنگی دارد  .از طرفی با توجه به
نتایج که حاکی از اثر مثبت حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر رضایت شغلی می باشد  ،می توان گفت زمانی که
کارکنان این احسا را درک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آن هاست و نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت قرار
می دهد  ،از شغل خود احسا رضایت می کنند و برای شغل خود ارز زیادی قائل هستند .همچنین آموز کارکنان به
مفهوم تغیر دانش  ،نگر و مستلزم استفاده از برنامه های پیش بینی شده است که شایستگی های موجود در کارکنان را
تقویت کرده و موجب کسب دانش  ،مهارت و توانایی های تازه در فرد می شود  ،به گونه ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل
کرده و فراتر از به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد در سازمان ضمن آشنا ساختن آنان با محیط و توجیه آنان بر اسا
نیاز  ،دوره های آموزشی مناسب را برای آنان فراهم می آورد و یک احسا لذت و رضایت مندی از شغل در کارکنان به وجود
می آورد که با تحقیقات )Khalaf Ahmad and Al-Borie(2012در یک راستا می باشد .و در نهایت نتایج تحقیق نشان
داد که رضایت شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر تعهد سازمانی میانجی گری می کند  .در حقیقت
می توان گفت برگزاری دوره های آموزشی د ر سازمان برای کارکنان متناسب با تخصص آنان و نیز حمایت سازمان از کارکنان
موجب رضایت کارکنان شهرداری از شغل شان و به دنبال آن باعث تعهد کارکنان به سازمان خود می شود که نهایتا تعهد
باالی کارکنان منجر به عملکرد شغلی مطلوب تر ،اخالق بهتر و عدم ترک کارکنان از کار خود نیز می شود .این نتایج نیز با
مطالعات ) Khalaf Ahmad and Al-Borie(2012مطابقت دارد .
لذا با توجه به نتایج فوق  ،به مدیران سازمان ها و نهاد ها و تصمیم گیرندگان جهت پیشرفت سازمان و دستیابی به اهداف
تعیین شده در شهرداری سبزوار پیشنهاد می شود با اجرای مناسب اصول بازاریابی و فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت
افزایش رضایت شغلی کارکنان نسبت به سازما ن متبوع خود  ،موجب تعهد و وفاداری کارکنان در این سازمان شوند  .این امر
مهم می تواند با راه اندازی دوره های آموزشی یا برگزاری سمینارهایی در این خصوص برای مدیران و کارکنان در زمینه
بازاریابی داخلی و همچنین نظرسنجی از کارکنان و مدیران در رابطه با میزان رضایت مشتریان داخلی و بیرونی از عملکرد آن
ها و ایجاد بانک اطالعاتی در این زمینه و به روز کردن مرتب آن فراهم شود .عالوه بر آن  ،می توان با دادن فرصت هایی برای
ارتقا کارکنان در این سازمان  ،قدردانی دستاوردهای آنها توسط مدیریت شهرداری  ،حمایت های مادی و معنوی کارکنان در
زمینه های مختلف شغلی ونیز دادن پادا در ازای خدمات عالی کارکنان موجب رضایت کارکنان از شغلشان و به دنبال آن
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موجب وفاداری کارکنان به سازمان خود و عدم ترک سازمان با وجود موقعیت های شغلی بهتر برای آنان شوند وبسترهای
مناسب را جهت پیشرفت هرچه بیشتر این سازمان فراهم نمود .
در این راستا  ،به پژوهشگران آتی به منظور فراهم ساختن پشتوانه تجربی بیشتر برای نقش میانجی گری رضایت شغلی
پیشنهاد می شود این تحقیق را در سازمان های مشابه در سایر شهرهای استان و استان های هم جوار انجام دهند و نتایج آن
را با نتایج بدست آمده از این تحقیق مورد مقایسه و تحلیل قرار دهند  .همچنین در راستای توسعه مدل آزمون شده در این
پژوهش  ،می توان تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و آموز از کانال رضایت شغلی را عالوه بر تعهد سازمانی بر متغیرهای
رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان نیز مورد آزمون قرار داد .همچنیندر تحقیق حاضر  ،متغیر رضایت شغلی به عنوان
متغیر میانجی مورد آزمون قرار گرفت اما متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که می تواند در این مدل بین حمایت سازمانی
ادراک شده و آموز بر تعهد سازمانی واسطه گری کند  .براسا پیشینه پژوهشی  ،یکی از متغیرهایی که ارتباط تنگاتنگی با
این سه متغیر دارد و می تواند حمایت سازمانی ادراک شده و آموز را به طور غیر مستقیم و به واسطه آن با تعهد سازمانی
مرتبط سازد  ،متغیر عدالت سازمانی ادراک شده می باشد  .بر همین اسا  ،پیشنهاد می شود نقش میانجی گری عدالت
سازمانی ادراک شده بر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و آموز بر تعهد سازمانی مورد آزمون قرار گیرد .
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