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چكیده
خشنودي شغلی حالت عاطفی مثبتی است كه كاركنان نسبت به شغل خود دارند و تعهد سازمانی
از احساس مثبت آنان نسبت به سازمان ناشی میشود .در پژوهش حاضر رابطه بين اين دو متغير و
الگوي مسير ابعاد اين متغيرها بررسی شد .نمونه شامل  424نفر از كاركنان يك شركت صنعتی بود كه
به روش تصادفی ساده اتخاب شدند و به ابزارهاي پژوهش كه دو پرسشنامه تعهد سازمانی و خشنودي
شغلی بودند ،پاسخ دادند .براي تحليل دادهها از ضريب همبستگی پيرسون و تحليل مسير استفاده شد.
يافتهها نشان دادند كه الگوي پيشنهادي از برازش خوبی با دادهها برخوردار است .نتايج همچنين حاكی
از رابطه مثبت خشنودي از خود شغل ،خشنودي از ارتقاء و خشنودي از پرداخت با تعهد پيوستگی و
خشنودي از خود شغل ،خشنودي از سرپرست ،خشنودي از خطمشی و خشنودي از همکاران با تعهد
همانندسازي شده و نيز رابطه مثبت تعهد پيوستگی و تعهد مبادلهاي با تعهد مبادلهاي بودند .با توجه به
يافتهها ،سازمانها بايد شرايط خشنودكننده را فراهم كنند و از اين طريق تعهد سازمانی كاركنان را باال
ببرند.

کلید واژگان :خشنودي شغلی ،تعهد سازمانی ،تعهد پيوستگی ،تعهد همانندسازي.

* دكتري روانشناسی دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)

Dr.habarati@gmail.com

** استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
سالها پيش ،حقوق ،تنها پاداشی بود كه كاركنان در شغل خود دريافت میكردند .امروزه
اين شرايط نيز متحول گشته است و كاركنان انواع گوناگون مزايا را دريافت میدارند .با اين
وجود آنچه كه در مورد كاركنان پيشين و كنونی تغيير نيافته ،اين است كه شغل آنان بخش
مهمی از زندگی آنان را تشکيل میدهد و يکی از بزرگترين منابع شادي و اندوه آنان محسوب
میشود .هرچه شغل ،بيشتر نيازهاي شاغل را برطرف سازد ،شادكامی و در نتيجه خشنودي وي
از شغل بيشتر است (كارلسون و ملور .)0224 ،1خشنودي شغلی شامل احساسها و
نگرشهاي مثبت و منفی است كه هر شاغلی نسبت به شغل خود دارد (ريجو1311 ،0؛ ترجمه
حسينزاده و همکاران )1901 ،و اين نگرش میتواند بر رفتار افراد تأثير گذارد (مهداد.)1901 ،
در واقع خاستگاه خشنودي شغلی در نيازهاي فيزيولوژيکی ،روانشناختی ،اجتماعی و
انگيزههاي فرد قرار دارد (تانريوردي )0220 ،9و به همين دليل ،خشنودي شغلی يك مفهوم
چندبعدي تصور میشود .طبق ديدگاه لوتانز )1331( 4خشنودي شغلی سه بعد دارد :اول،
خشنودي شغلی يك واكنش هيجانی و عاطفی به شغل است .دوم ،به وسيله انتظارات ناشی از
شغل تعيين میشود و سوم ،تحت تأثير برخی عوامل مانند پرداخت ،ارتقاء ،شغل ،همکاران و
نگرش نسبت به سرپرست است (تانريوردي.)0220 ،
طبق بعد سوم ،براي خشنودي شغلی ابعاد مختلفی در نظر گرفته شده است (سيدجوادين،
فراحی و طاهري عطار .)1901 ،از اين منظر ،خشنودي میتواند ناشی از خود شغل 1باشد.
كاركنان از انجام وظايف و تکاليفی خشنود خواهند بود كه توانايیها ،تجربيات و عاليق
شخصی آنها را به كار میگيرد .چنين شغلی براي متصدي خود ،فرصت آموزش و رشد فراهم
میآورد و احساس مسئوليت را تقويت میكند (شوپکر .)0221 ،1خشنودي از پرداخت 1بعد
ديگري است كه مزاياي مادي و آنچه را شامل میشود كه فرد از شغل خود به دست میآورد
Carlson & Mellor
Riggio
Tanriverdi
Luthans
job itself
Schwepker
pay
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(زكی .)1909 ،فرصت ارتقاء 1بعد ديگر از خشنودي شغلی است .كاركنان از سازمانشان
میخواهند كه براي آنان فرصت ارتقاء فراهم كنند .شاغالن تجربه كسب میكنند و آموزش
میبينند .همه اينها امکان ارتقاء و باال رفتن آنان در سلسله مراتب سازمان را فراهم میكند
(ونديك ،ونكيپنبرگ ،كرسچريتر ،هرتر و ويسکه .)0220 ،0احساس مثبت نسبت به همکاران،
شايستگیهاي فنی كسانی كه با شاغل كار میكنند و ميزان حمايت اجتماعی كه آنان ارائه
میدهند ،منجر به خشنودي فرد از همکاران 9میشود (تانريوردي .)0220 ،سرپرست 4نيز
میتواند در خشنودي كاركنان دخيل باشد .احساس مثبت نسبت به سرپرست ،توانايی
سرپرست در ارائه حمايت فنی و عاطفی از زيردستان ،نگرشهاي مثبت او نسبت به آنان و
سرپرستانی كه به زيردستان اهميت میدهند؛ از جمله عوامل خشنودكننده متصديان شغل
میباشد (ونديك و همکاران .)0220 ،همچنين خشنودي شغلی میتواند ناشی از
خطمشیهاي سازمان 1باشد .در اين مورد اگر در سازمان خط مشیها با احساس مسئوليت
درباره كاركنان وضع شود ،روابط حمايتی با كاركنان ايجاد كند و به كاركنان اجازه مشاركت در
تصميمگيري بدهد ،نتيجهاي جز خشنودي شغلی در پی نخواهد داشت (تانريوردي.)0220 ،
ادراک كاركنان از هر يك از اين ابعاد به تنهايی يا در كنار يکديگر خشنودي شغلی وي را
میسازد (اكمن .)0224 ،1خشنودي يك شاغل میتواند احتمال ترک شغل او را كاهش دهد
(فراند 0221 ،1و لمبرت ،)0221 ،0دلبستگی شغلی (وندرولد ،بوسيك و جانسن )0229 ،3و
عالقه كاركنان به سازمان را افزايش دهد (ريد ،ريمناشنايدر ،آلن و آرمسترانگ.)0220 ،12
شغل رضايت بخش همچنين مقاومت در برابر تغيير (كريکهام و شاپيرو )0221 ،11و فشار
روانی كاركنان را كاهش داده و مشاركت در تصميمگيري را افزايش میدهد (لمبرت و
1- promotion opportunity
2- Van Dick, Van Knippenberg, Kerschreiter, Herter, & Wieseke
3- satisfaction with flow workers
4- supervisor
5- company policy
6- Eckman
7- Freund
8- Lambert
9- Vander Velde, Bossink, & Jansen
10- Reid, Riemenschneider, Allen, & Armstrong
11- Kirkman & Shapiro
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هوگان.)0223 ،1
خشنودي شغلی قويترين پيشبين تعهد سازمانی است (جاراميلو ،نيکسون و سامس،0
 0221و لمبرت )0224 ،و بين اين دو پيامد سازمانی رابطهاي قوي وجود دارد (وستی،9
 .)0221تحقيقات نشان داده كاركنانی كه از شغل خود رضايت بيشتري دارند ،بيشتر به سازمان
خود وابستهاند .خشنودي شغلی تمايل كاركنان را براي جستجوي شغل در سازمانی غير از
سازمان محل كار خود كاهش میدهد .به عبارت ديگر خشنودي از شغل میتواند وابستگی و
تعهد كاركنان نسبت به سازمان را باال ببرد (يعقوبی ،سقايياننژاد اصفهانی ،گرجی ،نوروزي و
رضايی .)1900 ،اما ،درحالی كه خشنودي شغلی به وسيله واكنشهاي عاطفی آنی به اين
عوامل به وجود میآيد ،تعهد سازمانی به آرامی و نه فقط در واكنش به اهداف شغلی ،بلکه؛ در
واكنش به اهداف سازمانی ،ارزشها ،انتظارات عملکرد و ادامه عضويت در سازمان ،حاصل
میشود (تانريوردي.)0220 ،
تعهد سازمانی يك حالت روانشناختی است كه رابطه فرد را با سازمانش را نشان میدهد
و براي ادامه عضويت در سازمان مورد استفاده قرار میگيرد ( بورنی ،هنلی و وايدنر.)0223 ،4
نتايج تحقيقات در زمينه تعهد سازمانی پيامدهاي مهمی از قبيل انگيزش ،رفتار مدنی ،خشنودي
شغلی و حمايت سازمانی را نشان میدهد (كون و بنکس .)0224 ،1همچنين سطوح پايين تعهد
احتمال ترک سازمان را باال میبرد (ماير ،استنلی ،هرزكويتچ و توپولنيتسکی .)0220 ،1افزايش
تعهد سازمانی میتواند به كاهش تمايل به ترک شغل ،رفتار غيبت و رفتار ترک شغل (هاكت،
الپیير و هاوسدورف )0221 ،1و افزايش خشنودي از شغل ،رفتارهاي مدنی سازمان (وستی،
 )0229و عملکرد شغلی (كارملی و فروند0221 ،0؛ سيچی ،چا و كيم )0221 ،3منجر شود.
Hogan
Jaramillo, Nixon, & Sams
Wasti
Burney, Henle, & Widener
Kwon & Banks
Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky
Hackett, Lapierre, & Hausdorf
Carmeli & Freund
Cichy,Cha, & Kim
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بالفور و وكسلر )1331( 1بين انواع سهگانه تعهد سازمانی يعنی «تعهد مبادلهاي« ،»0تعهد
همانندسازي شده »9و «تعهد پيوستگی »4تمايز قائل شدند .تعهد مبادلهاي يك فرآيند محاسباتی
است كه از آن طريق فرد اقدام به محاسبه منافع خود نظير حقوق و مزايا ،ترفيع و از اين قبيل
مینمايد .در حقيقت اين منافع و عايدات در صورت ترک سازمان توسط فرد به مخاطره
میافتد .در مقابل هرگاه كاركنان احساس كنند كه مديريت يا سازمان ،آنها را فقط در راستاي
منافع شخصی و سازمانی مورد استفاده قرار میدهند ،يا علیرغم انجام مطلوب وظايف با آنها
بدرفتاري میشود؛ تعهد مبادلهاي به شدت ضعيف میگردد (گلپرور و عريضی .)1901 ،در
تعهد همانندسازي شده ميزان مشاركت ،خدمت مستقيم به جامعه ،چشمانداز شغلی ،نفوذ
سياسی ،مشاركت در تصميمات سرپرستی ،استخدام و آموزش نقشی جدي بازي میكند .در
اين نوع تعهد كاركنان در همه سطوح تمايل دارند در تصميمات مربوط به كار و نقششان در
سازمان مشاركت داده شوند .در تعهد پيوستگی احساس نوعی تعهد بر مبناي پيوند و رابطه
عقالنی و عاطفی مطرح میشود (عريضی ،علی محمدي و گلپرور .)1901 ،در نظرگاه بالفور و
وكسلر ( )1331تعهد پيوستگی مشتمل بر ادراک كاركنان از مراقبت و تعلق اجتماعی است .در
واقع تعهد پيوستگی ناشی از احساس تعلق فرد به گروهی درهم تنيده همدل و يکپارچه است
(قالوندي و سلطانزاده .)1932 ،در تعهد پيوستگی ،اعضاي يك سازما ن خود را مانند يك
گروه پيوسته و در قالب يك خانواده تلقی میكنند (گلپرور و عريضی .)1901 ،در يك
فراتحليل همبستگی بااليی بين مؤلفههاي تعهد و ساير نگرشهاي شغلی يافت شد (ماير و
همکاران .)0220 ،كاواس )0229( 1بيان میكند كه به دليل تفاوت در انگيزههاي تعهد (تعهد
مبتنی بر خواست درونی و يا تعهد از روي اجبار) ،ارزش تعهد كاركنان به سازمان ،وابسته به
نوع تعهد است .براي نمونه ،تعهد پيوستگی به سازمان ،احتماال مؤلفهاي از تعهد سازمانی است
كه پيامدهاي مطلوبی نظير تمايل پايين به ترک خدمت ،غيبت و كم كاري و پذيرش باال براي
تغيير را به داليل مستدلی چون دلبستگی هيجانی و همانندسازي و پايبندي به سازمان و اهداف
Baulfour & Wechsler
exchange commitment
identification commitment
affiliation commitment
Kuvass
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آن را به همراه دارد.
پژوهشها نشان میدهند كه تعهد سازمانی نگرشی قويتر از خشنودي شغلی میباشد و در
پيشبينی رفتارها و نگرشهاي ديگر توانايی بيشتري دارد (تانريوردي .)0220 ،بنابراين ،تعيين
عواملی كه تعهد میكنند ،اهميت بسياري دارد .بنابر آنچه تاكنون بيان گرديد به نظر میرسد كه
انواع گوناگون تعهد سازمانی به طرق مختلف ايجاد میشوند و پيامدهاي متفاوتی نيز دارند.
مثالً در رابطه بين خشنودي شغلی و تعهد سازمانی ،احتماال ابعاد متفاوتی از خشنودي شغلی
وجود دارند كه نوع خاصی از تعهد سازمانی را ايجاد میكنند .اگر سازمان ،فرد را در شغلی به
كار گمارد كه وظايف و تکاليف آن ،توانايیها ،تجربيات و عاليق شخصی شاغل را به كار
میگيرد ،براي وي فرصت آموزش و رشد فراهم میآورد و احساس مسئوليت را تقويت
میكند (خشنودي از خود شغل) و امکان ارتقاء و باال رفتن شاغل در سلسله مراتب سازمان را
فراهم میكند (خشنودي از ارتقاء) و مزاياي مطلوبی را براي فرد فراهم میسازد (خشنودي از
پرداخت) ،همه به معناي اين است كه سازمان براي فرد ارزش قائل است و اين ادراک را در
وي به وجود میآورد كه عضو يك گروه همدل و يکپارچه است .اين احساس مثبت به معناي
عالقه به سازمان و ايجاد تعهد پيوستگی در شاغل است .زيرا تعهد پيوستگی از باورهاي
كاركنان در مورد اينكه چقدر اعضاي سازمان در همه ابعاد مراقب سالمت و بهزيستی آنان
هستند ،حاصل میشود و در واقع مبناي اين تعهد روابط فرد در گروههاي كاري است (گلپرور
و عريضی .)1901 ،همچنين اگر فرد اينطور ادراک كند كه با همکارانی شايسته كار می كند
(خشنودي از همکاران) ،سرپرستی دارد كه از لحاظ فنی قابل اتکاست (خشنودي از سرپرست)
و خطمشیهاي سازمان نسبت به وي مسئوليتپذير و حمايتگر است و اجازه مشاركت
میدهد (خشنودي از خطمشی) ،تعهد همانندسازي احتمال بيشتري براي بروز دارد زيرا تعهد
همانندسازي در اثر درگير شدن در امور اجرايی سازمان به دست میآيد و اين نوع تعهد بر
مبناي به احساسات فرد نسبت به اهداف ،مأموريتها و پيشرفت سازمان گسترش میيابد
(بالفور و وكسلر .)1331 ،عريضی و علی محمدي ( )1901در يك پژوهش طولی بر روي
كاركنان دو شركت كه با استفاده از مدل رشد مکنون انجام شد ،دريافتند كه در تعهد فرد نسبت
به سازمان ابتدا تعهد پيوستگی شکل میگيرد يعنی فرد خود را در سازمان مانند عضوي از
گروه میيابد .با گذشت زمان تعهد همانندسازي شده شکل میگيرد يعنی او خود با سازمان
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همانندسازي كرده و هويت خود را به سازمان نسبت میدهد .تعهد پيوستگی نوعی متابعت از
گروه است .در اين مفهوم ،فرد نگران از دست دادن عضويت خويش در سازمان میباشد در
حالی كه تعهد همانندسازي ارتباط و عالقهي عاطفی فرد نسبت به گروه است و حتی فرد در
صورت جدا شدن از گروه به رفتارهاي هماهنگ با آن ادامه میدهد (ارونسون1901 ،؛ ترجمه
شکركن .)1901 ،از سوي ديگر در نظرگاه بالفور و وكسلر تعهد مبادلهاي ناشی از ادراک
كاركنان از اين مسئله است كه سازمان براي آنان ارزش قائل بوده (تعهد همانندسازي) و آنها
را حمايت میكند (تعهد پيوستگی) (قالوندي و سلطانزاده .)1932 ،زيرا تعهد مبادلهاي در
قالب واكنش به توجه ،حمايت و تشويق سازمان به كاركنان پديد میآيد و نوعی پيوند هيجانی
و دلبستگی عاطفی آنان به سازمان است (گلپرور و عريضی .)1901 ،بنابراين به نظر میرسد
ابعاد خاص خشنودي شغلی (خشنودي از خود شغل ،ارتقاء و پرداخت) ،تعهد پيوستگی را و
ابعاد ديگري از خشنودي شغلی يعنی خشنودي از همکاران ،سرپرست و خط مشیهاي
سازمان؛ تعهد همانندسازي را منجر میشوند و اين دو نوع تعهد ،تعهد مبادلهاي را میسازند.
هدف اين پژوهش بررسی اين روابط و الگوي مسير حاصل از اين متغيرها بود.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیري
پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماري كليه كاركنان پااليشگاه نفت اصفهان و
شركت پخش فرآوردههاي نفتی ايران منطقه اصفهان شامل 4122نفر بود .در اين پژوهش ابتدا
براي پيشبينی حجم نمونه يك مطالعه مقدماتی بر روي  92نفر انجام شد و سپس با استفاده از
دادههاي به دست آمده واريانس جامعه محاسبه گرديد و بعد با استفاده از فرمول حجم نمونه
تعيين گرديد (سرايی .)1900 ،در نهايت حجم نمونه براساس پيش برآورد واريانس پرسشنامه
تعهد سازمانی انتخاب گرديد و حجم نمونه آماري پژوهش  424نفر تعيين شد كه ميانگين
سنی آنها  90/41با انحراف معيار 1/00و ميانگين سنوات خدمت آنها  14/43و انحراف معيار
 0/04بوده است .به وسيله نرمافزار آماري  SPSSتوان آماري و سطح معنیداري تحليل
مقدماتی دقيقاً محاسبه گرديد و كفايت حجم نمونه بررسی شد .توان آماري باالي  2/0و سطح
ج
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معنیداري نزديك به صفر بود و بنابراين حجم نمونه كافی بوده است (مولوي.)1901 ،

ابزار پژوهش
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه بود:
پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ( .)1116اين پرسشنامه شامل  3ماده میباشد،
تعهد همانندسازي شده ( 9ماده) ،تعهد پيوستگی ( 9ماده) و تعهد مبادلهاي ( 9ماده) .اين
مقياس بعد از تحليل عاملی و پايايی سنجی ،توسط شركتكنندگان روي يك مقياس ليکرتی
پنج درجهاي از  1تا  1پاسخ داده شد .ضرايب پايايی بازآزمايی اين مقياس براي تعهد
همانندسازي شده ،تعهد مبادلهاي و تعهد پيوستگی به ترتيب  2/10 ،2/10و  2/11است
(عريضی و براتی.)1903 ،
اعتبار همزمان اين پرسشنامه با پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و ماير )1332( 1در پژوهش
پروين ( )1901برابر  2/12و در حد مطلوبی بود.
پرسشنامه خشنودي شغلی شوپكر ( .)2001اين پرسشنامه شامل  11ماده است كه 1
حيطه يا خرده مقياس را شامل میشود كه عبارتند از :خود شغل ،پرداخت ،سرپرست ،ارتقاء،
خط مشی سازمان و همکاران .اين مقياس بعد از پايايیسنجی ،توسط شركتكنندگان روي يك
مقياس ليکرتی پنج درجهاي از  1تا  1پاسخ داده شد .ضرايب پايايی هر كدام از اين خرده
مقياسها در جدول  1آورده شده كه در حد مطلوبی است .اعتبار همزمان اين پرسشنامه از
طريق محاسبه ضريب همبستگی نمره كل مقياس با يك سؤال «به طور كلی از شغلم خشنودم»
( 2/11 )p<2/21به دست آمد كه توسط شركتكنندگان در پژوهش روي يك مقياس ليکرتی
پنج درجهاي از ( 1شديداً مخالف) تا ( 1شديداً موافق) پاسخ داده شد .براي تحليل دادهها از
ضريب همبستگی و تحليل مسير با نرمافزار ليزرل  )LISREL(0استفاده شد.
همانطور كه میتوان در جدول  1مالحظه كرد ضرايب پايايی آلفاي كرونباخ و بازآزمايی
مطلوب است.
1- Allen & Meyer
)2- Linear Structural Relations (LISREL
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جدول  .1ضرایب پایایی ابزار پژوهش
آلفاي کرونباخ
ابزارها
2/11
خود شغل
2/10
ارتقاء
2/11
سرپرست
خشنودي شغلی
2/13
خطمشی
2/10
پرداخت
2/10
همکاران
2/10
همانندسازي
2/11
پيوستگی
تعهد سازمانی
2/11
مبادلهاي

1
بازآزمایی
2/13
2/11
2/10
2/11
2/11
2/11
2/14
2/19
2/10

یافتهها
جدول  0ميانگين ،انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين متغيرهاي پژوهش را نشان
میدهد.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
انحراف
7
6
5
4
3
2
میانگین
ردیف
معیار
خود شغل 2/14 2/11 0/34
1
2/04 0/01
ارتقاء
0
سرپرست - 2/13 2/13 9/21
9
خطمشی 2/11 2/91* 2/11 9/11
4
*
پرداخت 2/11 2/00 2/23 2/30 0/14
1
*
*
همکاران -2/11 2/01 2/01 2/11 2/34 0/01
1
 1همانندسازي 2/90* 2/23 2/93* 2/11 2/94* 2/11 9/11
پيوستگی 2/41* 2/14 2/91* 2/11 2/90* 2/41* 2/34 9/21
0
*
*
*
*
مبادلهاي 2/01 2/11 2/00 -2/13 2/01 2/03 1/21 9/04
3

8

*2/04
*

p<2/21

در جدول  0مشاهده میشود كه رابطه تعهد مبادلهاي با خشنودي از ارتقاء ،خشنودي از
سرپرست ،خشنودي از پرداخت ،تعهد همانندسازي و تعهد پيوستگی معنیدار است .تعهد
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پيوستگی نيز با خشنودي از ارتقاء ،خشنودي از سرپرست ،خشنودي از پرداخت و تعهد
همانندسازي رابطه معنیدار دارد .تعهد همانندسازي با خشنودي از ارتقاء ،خشنودي از
خطمشی و خشنودي از همکاران رابطه معنیدار دارد .همچنين بيشترين همبستگی مربوط
تعهد پيوستگی و خشنودي از ارتقاء و همچنين تعهد پيوستگی و تعهد همانندسازي است.
شکل  1الگوي پژوهش يعنی الگوي خشنودي شغلی و تعهد سازمانی را نشان میدهد كه
از تحليل مسير و آمارههاي تأييدي حاصل شده است .همانطور كه مشاهده میگردد متغيرهاي
خشنودي از پرداخت ،تعهد پيوستگی و تعهد همانندسازي شده به طور مستقيم بر تعهد
مبادلهاي مؤثرند و خشنودي از خود شغل ،ارتقاء ،سرپرست ،خطمشی ،همکاران و پرداخت اثر
غيرمستقيم بر تعهد مبادلهاي دارند .اين متغيرها میتواند با اثر بر تعهد پيوستگی و تعهد
همانندسازي ،بهطور غيرمستقيم بر روي تعهد مبادلهاي مؤثر باشند.

شكل .1الگوي خشنودي شغلی و تعهد سازمانی حاصل از تحلیل مسیر

در جدول  9شاخصهاي برازش الگوي تحليل مسير گزارش شده است .مشاهده میشود
كه با توجه به اينکه شاخص نيکويی برازش  ،)GFI(1شاخص برازش تطبيقی  )CFI(0و
شاخص مقتصد بودن  2/3 )PSI(9و باالتر هستند (برآن و كودک )1339 ،4و شاخص ريشه
دوم ميانگين مربعات باقيمانده  ،)RMR(1و ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد
Goodness of Fit Index
Confirmatory Factor Index
Parsimony Index
Browne & Cudeck
Root Mean of Residual
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 )RMSEA(1نزديك صفر هستند و همچنين ميزان سطح آماري خی دو تقسيم بر درجه
آزادي ( ) همين الگو نشان میدهد كه الگوي پيشنهادي از برازش كافی برخوردار میباشد.
جدول  .3آمارههاي الگوي تأییدي (تفكیك یا ادغام) تعهد پیوستگی و تعهد همانندسازي
شاخص
مقدار

0/01

GFI
2/30

CFI
2/31

PSI
2/03

RMR
2/20

RMSEA
2/29

بحث و نتیجهگیري
در پژوهش حاضر رابطه بين مؤلفههاي خشنودي شغلی كاركنان با مؤلفههاي تعهد سازمانی
آنان بررسی گرديد و همچنين الگوي تحليل مسير ابعاد خشنودي شغلی و ابعاد تعهد سازمانی
مشخص گرديد.
نتايج نشان داد كه بين ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد خشنودي شغلی رابطه وجود دارد .تعهد
سازمانی به درجهاي مربوط است كه يك شاغل با سازمان محل كار خود سازگار میشود و با
ارزشها و اهداف آن همانندسازي میكند و نقش خود را در راستاي اين اهداف و ارزشها
قرار میدهد .تعهد سازمانی وفاداري فرد به سازمان را میرساند و عاليق كاركنان را در مورد
موفقيت سازمان خود نشان میدهد (گاتمن ،ونديك ،واگنر ،آپادهياي و داويس.)0221 ،0
خشنودي بيشتري به دست میآورد و تمايل وي براي ماندن در سازمان افزايش میيابد
(اهللوردي و افتخاري.)0219 ،9
رابطه تعهد مبادلهاي با خشنودي از ارتقاء ،خشنودي از سرپرست و خشنودي از پرداخت
معنیدار است .اين رابطه به نظريه تبادل اجتماعی (بالو )1314 ،4و هنجار عمل متقابل
(گولدنر )1312 ،1مربوط میشود كه در آن اگر رابطهاي پاداشی بيشتر از هزينههاي ارتباط ارائه
دهد؛ اعتماد و جاذبه متقابل به بار میآورد .سازمانی كه فرصت رشد و ارتقاء را براي كاركنان
فراهم میسازد و مزاياي خوبی به آنان ارائه میدهد و سرپرستانی كه در برخورد با كاركنان
Root Mean of Standard Error Approximation
Gautam, Van Dick, Wagner, Upadhyay, & Davis
Allahyari & Eftekhari
Blau
Gouldner
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رويهاي حمايتی دارند ،كاركنان را وارد مبادلهاي میكند كه آنان را براي عمل متقابل بر
میانگيزد و در نتيجه تعهد مبادلهاي آنان به سازمان افزايش میدهند (بالفور و كسلر.)1331 ،
رابطه تعهد پيوستگی و خشنودي شغلی به آنچه مربوط میشود كه شاغل در صورت تعهد
به كار خود به دست میآورد .هرگاه شاغلی به شغل خود عالقه داشته باشد ،در نتيجه
هزينههايی كه براي شغل خود میپردازد ،به حرفه و سازمان محل خدمت خود متعهد میگردد.
طبق نظريه ناهماهنگی شناختی( 1فستينگر1311 ،0؛ و ارونسون1901 ،؛ ترجمه شکركن)1901 ،
هزينهها و سرمايهاي كه فرد در شغل خود میگذارد مانند زمان و تالشی كه صرف شغل خود
میكند ،عالقه او را به سازمان افزايش میدهد و در نتيجه تعهد پيوستگی او به سازمان افزايش
میيابد .در تعهد پيوستگی احساس نوعی تعهد بر مبناي پيوند و رابطه عقالنی و عاطفی مطرح
میشود (تاتچر ،استپينا و بويل.)0229 ،9
تعهد همانندسازي با خشنودي از ارتقاء ،خشنودي از خطمشی و خشنودي از همکاران
رابطه معنیدار دارد .در تعهد همانندسازي شده ميزان مشاركت ،استخدام و آموزش نقش جدي
را بازي میكند .بر همين مبنا هنگامی كه سازمان امکان رشد و پيشرفت در شغل را براي
كاركنان فراهم میسازد كه منجر به خشنودي از ارتقاء میشود ،آن هنگام كه مديريت سازمان
مشاركتی باشد و به سخنان كاركنان گوش فرا دهد و كاركنان احساس كنند كه در
تصميمگيريهاي سازمانی مشاركت دارند (عوامل منجر به ايجاد خشنودي از خطمشی) ،تعهد
همانندسازي شده آنان باال میرود .احساس مثبت نسبت به همکاران ،شايستگیهاي فنی
كسانی كه با شاغل كار میكند و ميزان حمايت اجتماعی كه آنان ارائه میدهند و منجر به
خشنودي كاركنان از همکاران میشود ،همه اين موارد امکان همانندسازي بيشتر با سازمان را
فراهم میسازند و تعهد همانندسازي را باال میبرند (ماركويتس ،داويس و ونديك.)0221 ،4
همانطور كه در شکل  1مشاهده گرديد متغيرهاي خشنودي از پرداخت ،خشنودي از خود
شغل و خشنودي از ارتقاء متغير تعهد پيوستگی را پيشبينی میكنند و تعهد همانندسازي تعهد
مبادلهاي را پيشبينی میكند .تعهد مبادلهاي يك فرآيند محاسباتی است كه از آن طريق فرد
cognitive dissonance
Festinger
Thatcher, Stepina, & Boyle
Markovits, Davis, & Van Dick
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اقدام به محاسبه منافع خود نظير حقوق و مزايا ،ترفيع و از اين قبيل مینمايد .در حقيقت اين
منافع و عايدات در صورت ترک سازمان توسط فرد به مخاطره میافتد (قالوندي و سلطانزاده،
 .)1932هرگاه شغل مهارتها و توانايیهاي كاركنان را به چالش بکشد (خشنودي از خود
شغل) ،سازمان فرصت رشد و ارتقاء براي آنان فراهم سازد ،سرپرستانی با كفايت فنی و
حمايتی وجود داشته باشد ،خط مشیهاي سازمانی در جهت مشاركت كاركنان باشد ،همکاران،
كاركنان را حمايت كنند و مزاياي دريافتی آنان مناسب باشد ،كاركنان به سازمان عالقهمند
خواهند شد (تعهد پيوستگی) و عاطفهاي مثبت در آنها به وجود میآيد .بنابراين كاركنان خود
را درگير در يك مبادله میبينند كه بايد دست به عمل متقابل بزنند و افزايش در تعهد مبادلهاي
وجود خواهد داشت (لی، 1كارسول 0و آلن .)0222 ،از اين بعد تعريف التان ( )1331كه
میگويد خشنودي يك واكنش عاطفی به شغل است بيشتر تأييد میشود زيرا در تعهد
پيوستگی نيز عواطف نقشی انکار نشدنی دارند (بالفور و وكسلر.)1331 ،
همچنين در شکل  1مشاهده شد كه خشنودي از خود شغل ،خشنودي از سرپرست،
خشنودي از خطمشی و خشنودي از همکاران تعهد همانندسازي شده را و تعهد همانندسازي،
تعهد مبادلهاي را پيشبينی میكند .هنگامی كه كاركنان وظايف و تکاليفی را انجام میدهند كه
توانايیها ،تجربيات و عاليق شخصی آنها را به كار میگيرد (خشنودي از خود كار) ،با
سرپرستی كار میكنند كه توانايی حمايت فنی و عاطفی از زيردستان را داراست و نگرشهاي
مثبت نسبت به زيردستان دارد و به آنها اهميت میدهد و فرصت مشاركت را برايشان فراهم
میسازد (خشنودي از سرپرست) ،خطمشیهايی در سازمان وجود دارد كه اجازه مشاركت
میدهد (خشنودي از خطمشی) و با كسانی كار میكنند كه شايستگیهاي فنی دارند و حمايت
اجتماعی ارائه میدهند (خشنودي از همکاران) ،تعهد همانندسازيشان افزوده میشود زيرا در
تعهد همانندسازي شده ميزان مشاركت ،استفاده از مهارتها ،مشاركت در تصميمات سرپرستی
و حمايت نقشی جدي را بازي میكند .در اين نوع تعهد كاركنان در همه سطوح تمايل دارند
در تصميمات مربوط به كار و نقش آنها در سازمان مشاركت داده شوند .در تعهد
همانندسازي شده ،پيروي كاركنان در اهداف و ماموريتهاي سازمان متبوعشان منظور است و
1- Lee
2- Carswell
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كاركنان در همه سطوح دوست دارند در فعاليتها مشاركت داده شوند (بالفور و وكسلر،
 .)1331با افزايش تعهد همانندسازي شده افزايش تعهد مبادلهاي دور از انتظار نيست .از
آنجايی كه پيوند مبتنی بر مبادله كه در تعهد مبادلهاي مطرح است زمانی ايجاد میشود كه
سازمان براي كاركنان ارزش قائل باشد و آنان را حمايت كند (گلپرور و عرضی،)1901 ،
افزايش تعهد مبادلهاي دور از انتظار نخواهد بود.
در شکل  1همچنين مشاهده شد كه خشنودي از پرداخت میتواند بهطور مستقيم نيز تعهد
مبادلهاي را افزايش دهد زيرا پرداخت میتواند بهطور دقيق مزاياي دريافتی كاركنان را مشخص
سازد و شاغل میتواند به وضوح دريابد كه در صورت ترک سازمان مزايايی كه از آنها
خشنود است ،به مخاطره خواهد افتاد .در نتيجه در سازمان خواهد ماند .همچنين براساس
الگوي نفع شخصی (گرايش به خود) ،پاداشی كه به فرد اختصاص میيابد بر عواطفی كه وي
نسبت به موقعيت ابراز میدارد ،تأثير مستقيم دارد .بنابراين هر چه پاداشهايی كه فرد دريافت
میكند بيشتر باشد ،واكنش عاطفی فرد نيز مثبتتر خواهد بود (عريضی و گلپرور.)1901 ،
تمايز الگوي بالفور و وكسلر از تعهد سازمانی با ساير الگوهاي تعهد سازمانی در اين است كه
تعهد از هر نوع مبنايی عاطفی دارد (عريضی و گلپرور.)1901 ،
در همين شکل مالحظه میشود كه خشنودي از ارتقاء و خشنودي از همکاران ،خشنودي
از سرپرست را پيشبينی میكنند .كاركنان میدانند كه ارزيابی سرپرستان از زيردستان اغلب به
سطوح باالي سازمان ارسال میشود و بر ديدگاه مديريت تأثير دارد (يون و ثی )0222 ،1و
بنابراين كاركنان سرپرست ،حمايتها و ارزيابیهاي او را عامل مهمی در ارتقاء میدانند و نيز
اين سرپرست است كه میتواند جوي حمايتی بين همکاران به وجود آورد.
همچنين شکل  1نشان داد كه خشنودي از سرپرست و خشنودي از پرداخت ،خشنودي از
خطمشیهاي سازمان را پيشبينی میكنند .كاركنان می دانند كه سرپرستان عضوي از نظام
مديريتی هستند و خطمشیهاي اداره سازمان را اجرا میكنند .يعنی سازمان يك مفهوم مجرد
است و اين مديران و سرپرستان هستند كه به سازمان مفهوم می بخشند (لوينسون.)1311 ،0
سازمان میتواند با پرداخت حقوق و مزايا مسئوليت خود را در برابر كاركنان نشان دهد.
1- Yoon & Thye
2- Levinson
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همچنين برخی از رويههاي پرداخت مزايا مانند تسهيم سود كامالً مشاركتی هستند و میتوانند
خشنودي از پرداخت ايجاد كنند (تانريوردي.)0220 ،
نتايج پژوهش حاضر دريچهاي تازه براي نگريستن به خشنودي شغلی گشود .در اين بين
آنچه اهميت دارد نقش عواطف و شناخت در رفتار است .همانطور كه مالحظه شد تعهد
سازمانی هم شامل عاطفه و هم شناخت است .در حوزه مديريت ،تعهد سازمانی ،هنگامی
واقعيت میيابد كه فرد به سازمان خود ،احساس مسئوليت و وابستگی كند .احساس تعلق
عاطفی اعضاي سازمان ،يکی از مهمترين عوامل به منظور ايجاد تعهد كاري است .از منظر اين
رهيافت (مديريت) ،نقش وابستگی عاطفی در سازمان ضرورت میيابد ،چرا كه پايه نظم
هنجاري سازمان عاطفه است؛ بدين معنا كه احساس تعلق به جمع ،اعتقاد اجتماعی متقابل بين
اعضاي سازمان و دوستی متقابل (كه از مشخصههاي اصلی همبستگی اجتماعیاند) ،همگی
ريشه در وابستگی عاطفی دارند (عالقهبند .)1919 ،با توجه به يافتهها خشنودي شغلی هم
میتواند كاركنان را به سازمان عالقهمند سازد (تعهد پيوستگی) ،همانندسازي آنها را با
ارزشها و آرمانهاي آن بيشتر كند (تعهد همانندسازي) و تعهد مبادلهاي را از اين طريق باال
برد .با توجه به اينکه ابعاد خشنودي شغلی میتواند تعهد را چنين قوي تحت تأثير دهد،
سازمانها میتوانند با مداخله در خود شغل به منظور تنوع و چالش بيشتر ،مثالً با افزودن
وظايف ،تفويض اختيار و دادن مسئوليت ،ايجاد فرصت ارتقاء مثالً از طريق فراهم ساختن
دورههاي آموزشی كه فرد را براي سمتهاي باالتر آماده میسازد ،ايجاد جو حمايتی -رقابتی
بين همکاران به عنوان مثال از طريق تشکيل گروههاي كاري و تشويق فعاليتهاي همکارانه،
پرداختهاي مناسب و متناسب با كار افراد و شايستگیهاي آنها ،بر خشنودي شغلی بيفزايند.
همچنين ،سرپرست بايد دانش و تجربه كافی را داشته باشد و از كاركنان حمايتهاي فنی و
عاطفی را به عمل آورد و بر خطمشیهاي مشاركتی بيش از پيش تأكيد میشود.
با اين وجود ،در پژوهش حاضر محدوديتهاي زير وجود داشت:
پژوهش حاضر به كاركنان يك سازمان خاص محدود بوده است و بنابراين تعميم نتايج به
سازمانهاي ديگر بايد با احتياط صورت پذيرد .به دليل ماهيت خاص پژوهش ناگزير از
دادههاي خودگزارشی استفاده شد و اين ابزار محدوديتهاي خاص خود را دارند.
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