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 چکیده
بر تعهد  شدهادراک یسازمان تیحما تأثیر یپژوهش با هدف بررس نیا

امداد امام  تهیدر کارکنان سازمان کم یذهن یخوشبخت قیاز طر یسازمان

از نوع  یفیتوص قیو با استفاده از روش تحق رازی)ره( شهر ش ینیخم

کارکنان سازمان  یتمام قیتحق نیا یانجام شده است. جامعه آمار یهمبستگ

نفر بوده است.  762برابر  5931است که در اسفندماه  رازیامداد شهر ش تهیکم

. باشدمی پرسشنامهپژوهش،  نیدر ا یدانیاطالعات م یآورجمعابزار 

 ،یاز زندگ تیرضا یهاپرسشنامه بیاز ترک یذهن یپرسشنامه خوشبخت

و  هیشده است. تجز لیتشک یشغل تیو پرسشنامه ماه یعاطفه مثبت و منف

و  SPSS23 یآمار یافزارهانرمپژوهش با استفاده از  نیل حاصل از ایتحل

Amos23 نجام شده است. ا یو آمار استنباط یفیو در دو سطح آمار توص

از  یبر تعهد سازمان شدهادراک یسازمان تیحما تأثیرپژوهش  های افتهی

 تیحما میمستق تأثیر نی. همچندنماییم دیتائرا  یذهن یخوشبخت قیطر

 یسازمان تیحما تأثیرو ابعاد آن،  یبر تعهد سازمان شدهادراک یمانساز

 یذهن یاس خوشبختاحس تأثیرو ابعاد آن و  یذهن یبر خوشبخت شدهادراک

 یشناخت تیجمع اتیفرض جهیشده است. نت دیتائو ابعاد آن  یبر تعهد سازمان

و  شدهادراک یسازمان تیحما ،یتعهد سازمان زانیم نینشان داد که ب

تفاوت  ت،یجنس ریکارکنان با توجه به متغ یذهن یاحساس خوشبخت

احساس  در مورد انینظرات پاسخگو نیاما ب؛ وجود ندارد داری¬یمعن

شد.  دهید دار یتفاوت معن التیسطح تحص ریبا توجه به متغ یذهن یخوشبخت

 به توجه با شده ادراک یسازمان تیو حما یتعهد سازمان زانیم نیب نیهمچن

 وجود دارد. دار یتفاوت معن یرده سازمان رمتغی

 :واژه های کلیدی
 ،یذهنب خوشبختیی احساس شده، ادراک یسازمان تیحما ،یتعهد سازمان

 )ره( ینیامداد امام خم یهیکم

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of 

perceived organizational support on organizational 

commitment through mental happiness in the staff of 

the Imam Khomeini Relief Committee in Shiraz and 

using a descriptive correlational research method. The 

statistical population of this study is all employees of 

the Shiraz City Relief Committee, which in March 

2016 was 267 people. The tool for collecting field 

information in this research is a questionnaire. The 

Mental Happiness Questionnaire consists of a 

combination of Life Satisfaction, Positive and 

Negative Emotion and Job Nature Questionnaire. The 

analysis of this study was performed using SPSS23 

and Amos23 statistical software at two levels of 

descriptive statistics and inferential statistics. The 

research findings confirm the effect of perceived 

organizational support on organizational commitment 

through mental happiness. Also, the direct effect of 

perceived organizational support on organizational 

commitment and its dimensions, the effect of 

perceived organizational support on mental happiness 

and its dimensions and the effect of mental happiness 

on organizational commitment and its dimensions have 

been confirmed. The results of demographic 

hypotheses showed that there is no significant 

difference between the level of organizational 

commitment, perceived organizational support and 

employees' sense of mental well-being with respect to 

the gender variable; But there was a significant 

difference between the respondents' opinions about the 

feeling of mental happiness according to the variable 

of education level. There is also a significant 

difference between the level of organizational 

commitment and perceived organizational support 

with respect to the organizational category variable. 

Keywords: Organizational Commitment, Perceived 

Organizational Support, Feeling of Mental Happiness, 

Imam Khomeini Relief Committee
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 مقدمه

های زیادی به دنبال ارتقای وفاداری، تعهد سازمانی و عواملی کهه آن را یکی از موضوعات مهم سازمانی، وجود تعهد در بین کارکنان است و امروزه سازمان
وری و اثربخشی باال، رضهایتمندی شهیلی بهاال، کهاهش نان را بهره( مزایای وجود تعهد سازمانی در کارک2832. رابینز )[26]دهد هستند قرار می تأثیرتحت 

عدم تعهد کارکنان بهه سهازمان، بها عملکهرد شهیلی  که یطورداند به دیوانساالری بیهوده، تمایل کم به ترک سازمان و مدیریت اثربخش منابع انسانی می
میزان تعهد سازمانی کارکنان وابسته به متییرهای متعددی در سازمان اسهت.  ضعیف، استرس بیشتر، تضادهای شیلی و تمایل به ترک سازمان همراه است.

در مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفتهه اسهت. بهر ایهن اسهاس،  شدهادراکگیری تعهد سازمانی کارکنان، حمایت سازمانی بر شکل مؤثردر میان عوامل 
دههد، خهود را هاست و نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت قهرار مهیواپس خوشبختی آنکارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دل که یزمان

. از دیهدگاه سهازمان، وقتهی [3]کنند دانند و نسبت به سازمان احساس وفاداری و تعهد میشان دانسته، سازمان را معرف خودشان میجزئی از سازمان متبوع
کنند. بهرای کارکنهانی کهه شان ارزش قائل است، خدمات سازمان را با رفتارهای کاری مثبت جبران مینقش کارکنان احساس کنند که سازمان برای رفاه و
. در ایهن راسهتا، بهه [21]کنند، احتمال بیشتری برای ترک شیل یا جستجو برای مشاغل جهایگزین وجهود دارد میزان کمی از حمایت سازمان را دریافت می

و تعههد  شهدهادراکای در ارتباط بها حمایهت سهازمانی از چرایی تعهد سازمانی، پژوهشگران به بررسی نقش عوامل واسطهمنظور دستیابی به تصویر کاملی 
. احسهاس [0]اسهت ، خشنودی شیلی و ...در تحقیقهات بسهیاری بهه اثبهات رسهیده نفسعزتاند. در این میان، نقش عوامل روانی از قبیل سازمانی پرداخته

دههد. مطهابن نظهر وینتههوون قرار مهی تأثیررین هدف زندگی بشر است که بیش از هر عامل دیگری بهداشت روانی افراد را تحت تخوشبختی ذهنی، مهم
ذهنهی  یخوشهبخت(، ۲118ی دینهر و همکهاران )شود. به گفته(، خوشبختی ذهنی به قضاوت کلی فرد از میزان مطلوبیت کل زندگی خود اطالق می2993)

و عاطفی است. منظور از بعد شناختی، رضایت از زندگی و منظور از بعد عاطفی، احساس عاطفه مثبت، احساس عاطفه منفی و رضایت از  دارای ابعاد شناختی
مربهوط  بخشلهتتتواند به ناامیدی درونی و عدم اشتیال به کهار ای خاص در زندگی )مانند رضایت شیلی( است. عدم احساس خوشبختی در فرد، میحوزه

. این مطالعه به منظور بررسی [21]اس گناه، ترس و عصبانیت پدید آیدهای عاطفی اجتنابی از قبیل خشم، غم، نفرت، حقارت، احسبه دنبال آن حالتباشد و 
ام شده اسهت. شده بر تعهد سازمانی از طرین احساس خوشبختی ذهنی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر شیراز انجحمایت سازمانی ادراک تأثیر

های نظام جمهوری اسهالمی پتیر جامعه است که از اولویترسانی به قشر نیازمند و آسیباز آن جایی که هدف سازمان کمیته امداد امام خمینی )ره(، کمک
حمایهت  تهأثیربررسهی چگهونگی  در این سازمان، برای موفقیت این امر ضروری اسهت. بهه منظهور زهیباانگ، وجود کارکنانی متعهد و رودیمایران به شمار 
ای در نظر گرفته شده است. در واقع ی خوشبختی ذهنی به عنوان عامل واسطهگیری تعهد سازمانی کارکنان این سازمان، سازهشده بر شکلسازمانی ادراک

خوشبختی ذهنهی روی تعههد سهازمانی کارکنهان در این سازمان، از طرین ایجاد  شدهادراکدهد که آیا حمایت سازمانی پاسخ می سؤالاین پژوهش به این 
 گتارد؟می تأثیر

 مبانی نظری -2

 های آنبینی کنندهو پیش 2شدهادراکحمایت سازمانی  -۲-2
 ههاآنعالقمند و برای سهم و نقهش  رفاهشانگیری باورهای کلی کارکنان در ارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمان به تئوری حمایت سازمانی شامل شکل

( در زمینه قاعهده 2961) 8( و نظریه گولدنر2960) ۲تئوری تبادل اجتماعی بالو بر اساس(، این ایده را 2936باشد. ایزنبرگر و همکاران )ل است، میارزش قائ
سهازمان در جههت  اعمالی که توسه  تا به ندینمایمکردند. تئوری تبادل اجتماعی مبین این است که چرا کارکنان احساس تعهد  یگتارهیپا 0مقابله به مثل
شده در ارتباط با تبادلی است که در آن کارکنان زمهانی کهه امیهدوار باشهند پاسخ دهند. به عالوه حمایت سازمانی ادراک متقابالًانجام شده  هاآنحمایت از 
ای نخستین بار ایهن نظریهه را پیشهنهاد نمهوده ( بر2961) 1لوینسون [.2۲]به صورت مطلوبی رفتار خواهند نمود  متقابالًپاداش خواهد داد،  هاآنسازمان به 

های شخصی این عوامل سازمانی. گارک شوند و نه به عنوان انگیزهمی و تصوراست که اعمال عوامل سازمانی توس  کارکنان، به عنوان نیت سازمان تلقی 
 کند.می در تعهد، حفظ و نگهداری کارکنان، ایفا میشده نقش مهاند که حمایت سازمانی ادراک( شواهد و مدارکی را نشان داده۲120و لوچان )

( عهدالت سهازمانی  2را مورد مطالعهه قهرار دادنهد   شدهادراکی حمایت سازمانی بینی کنندهای فرایندهای سازمانی پیش( در مطالعه۲11۲) و آیزنبرگر رواد
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2 Blau 
3Gouldner 
4 norm of reciprocity 
2 Levinson 



  2011اسفند–بهمن ، 6، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره نگرش فصلنامه علمی

 یبنهدطبقهرود. عدالت کاری در سه گهروه یلی در ارتباط است، به کار میهای شکه به طور مستقیم با موقعیت برای توصیف نقش عدالت 6عدالت سازمانی

(، 2961حمایت سرپرست در راستای پیشنهاد لوینسون )  21حمایت سرپرست( ۲. [8] 9، ج( عدالت تعاملی3، ب( عدالت رویه ای1  الف( عدالت توزیعیشودیم
آیزنبرگر  [.28]کنند سازمانی تلقی می یهاتیحماای از را به عنوان نشانه و سرپرستانان های مثبت یا منفی مدیردر این خصوص است که کارکنان ارزیابی

 (8 [.6]شهود( دریافتند که ارتباط بین حمایت سازمانی و حمایت سرپرست بوسیله ادراک کارکنان از موقعیت مدیران در سازمان تعدیل می۲11۲و همکاران )
گیری یک مهدیر تعریهف نمهوده اسهت. وروم و جهاگو گیری را به عنوان درگیری کارکنان در تصمیمدر تصمیمیوکل مشارکت   22یریگمیتصممشارکت در 

هها یها تصهمیمات فهرد بهر طهر  تهأثیراند که میزان مشارکت فرد در تصمیمات صورت گرفته توس  یک گروه یا سازمان بوسیله میزان ( بیان نموده2933)
 [.20]شود ، تعیین میاتخاذشده

 سازمانی و ابعاد آن تعهد -۲-۲
 زیآمتعصهبتعهد را نوعی وابستگی عاطفی و  28داند. بوکانانتعهد را تمایل افراد به در اختیار گتاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می 2۲کانتر

هد عاطفی، تعهد مستمر یا عقالنی و تعههد هنجهاری آن شامل تع یگانهسهتعهد سازمانی را به ابعاد  یرداند. آلن و میها و اهداف یک سازمان میبه ارزش
کننهد. مهوری، تعریهف می گیری که افراد را به سازمان پیوند دهدنگرش یا جهتبه صورت ( تعهد سازمانی را 2991) 20زاجاک و ماتیو[.22] اندنمودهتقسیم 

 اند.کردهکنیم تعریف آن کار می در و یا چسبندگی به سازمانی که یتشناخروانسازی درجة همانندبه عنوان ( تعهد سازمانی را 293۲) 21بروتر واسنیز
، دهد  تعهد توأم بها احسهاس بیگهانگیاتزیونی سه نوع تعهد اعضای سازمان را ارائه می. مختلفی وجود دارد یهایبندطبقهدر خصوص ابعاد تعهد سازمانی 

اسهت  کیتفکقابلاند که تعهد به عنوان یک حالت روانی حداقل دارای سه جزء استدالل کرده( 2991یر )آلن و می .تعهد اخالقی ،تعهد مبتنی بر حسابگری
شناختی تعهد توجه شده شناختی و جامعهبه ابعاد اقتصادی، روان یبندمیتقسدر این باشد. که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتیال در یک سازمان می

 .تعهد هنجاری ،تعهد عقالنی یا مستمر، د عاطفیتعه است. این ابعاد عبارتند از 

 احساس خوشبختی ذهنی و ابعاد آن -۲-8
احساسی افراد، رضایت شیلی و رضهایت  یهاواکنشکه شامل  هادهیپدوسیع از  یامجموعه»را به عنوان  یشناختروان( خوشبختی 2999دینر و همکاران )
م، احساس خوشبختی دارای دو جزء شناختی و عهاطفی اسهت. بعهد شهناختی خوشهبختی بهه ارزیهابی اند. در این مفهوتعریف کرده «باشدیمکلی از زندگی 

. در نظریهه تامسهون جفرسهون، [23]ی، خانواده و شیل فهرد بسهتگی داردشناختی فرد از کلیت زندگی و بعد عاطفی به وجود عواطف مثبت و منفی در زندگ
تعریف  نیترجامعترین و نسانی هر فرد است و ارزش و اهمیت آن به اندازه زندگی و آزادی است. کاملتعقیب شادکامی و خوشبختی یکی از حقوق اولیه و ا

ی مطلوبیهت کهل زنهدگی خهود اطهالق ( ارائه داده است. به نظر وی، خوشبختی به قضاوت فرد از میزان یا درجه2993از احساس خوشبختی را وینتهوون )
 معناست که فرد تا چه حد زندگی خود را دوست دارد. به عبارت دیگر خوشبختی بدین؛ شودیم

. رضایت از زندگی نوعی احساس [8]رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت کنونی اوست  از زندگی  تیرضا (0
بهداشت روانهی  یهاشاخصهز فردی در جهان بیرون است. میزان رضایت از زندگی یکی ا یهاتجربهشادی کلی و عمین درونی است که ناشی از 

زنهدگی هموهون زنهدگی  یهاجنبههاست. رضایت از زندگی به معنی نگرش فرد و ارزیابی عمومی او نسبت به کلیت زندگی خهود و یها برخهی از 
 21رضایت کلهی ( و26خاص و مهم زندگی )رضایت از حوزه یهاحوزهرضایت از زندگی به دو نوع رضایت از [.۲]ی آموزشی است خانوادگی و تجربه

شوند. شادی بهر شناخته می «23شادی»کنند، با عنوان کلی این دو بعد که به طور مستقل از هم عمل میعاطفه مثبت و منفی   (۲. شودیمتقسیم 
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امداد امام  تهی: کارکنان کمی)مطالعه مورد یبر تعهد سازمان یذهن یاحساس خوشبخت قیادراک شده از طر یسازمان تیحما تأثیرامیرعباس زعفرانی ارانی و سمیه بالغی اینالو:

 (رازی)ره( شهرستان ش ینیخم

 

و بهه  دکننهیمهتسل  عاطفه مثبت بر عاطفه منفی اشاره دارد. مطالعات نشان داده است که عاطفه مثبت و عاطفه منفی مستقل از یکدیگر عمهل 
عبارت دیگر همبستگی بین عاطفه مثبت و عاطفه منفی صفر است. لتا احساس فرد از شادی، به تعادل نسبی این دو مجموعه از نیروهها بسهتگی 

در رضایت شیلی کارکنان، محتوای شیلی آنان است. رضایت شیلی احساسی است که افراد نسهبت بهه  مؤثریکی از عوامل رضایت شیلی  ( 8.دارد 
محی  داخلی، محی  خارجی و وظایف خاص شیل را در  توانیمکه  باشندیم مؤثرشان دارند. عوامل متعددی در ساختار شیل و رضایت شیلی شیل

 [.28]نظر گرفت 

 پژوهش یپیشینه -۲-0
 2۲1کهه در سهط  « ک خهدمتشده با تعهد سهازمانی و قصهد تهری حمایت سازمانی ادراکبررسی رابطه»( در تحقیقی با عنوان 2839دعایی و همکاران )

و ابعاد تعهد سازمانی گزارش کردند کهه از  شدهادراکداری بین حمایت سازمانی کارمند ستاد مرکزی یکی از ادارات دولتی انجام دادند، ارتباط مثبت و معنی
ن کردنهد کهه در اکثهر مطالعهات، از میهان ابعهاد و تعهد مستمر وجود دارد. همونین آنان عنوا شدهادراکاین میان کمترین همبستگی بین حمایت سازمانی 

ههای با بعد تعهد عهاطفی کهه بهه داشهتن ارزش شدهادراکی حمایت سازمانی تعهد سازمانی )تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر(، رابطه یگانهسه
و  شهدهادراکرابطه بین حمایت سازمانی »( در پژوهشی با عنوان 2892. دارمی و همکاران )[6]قرار گرفته است دیتائشود، مورد مشترک با سازمان تعبیر می

را بها  شدهادراکی حمایت سازمانی ، به بررسی رابطه«خصوصی و دولتی شهر اصفهان یهامارستانیبفرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در میان پرستاران 
و  شهدهادراکداری بهین حمایهت سهازمانی ی مثبت و معنیها نشان داد که رابطهیافتهتعهد سازمانی و میل به ترک خدمت در پرستاران پرتونگار پرداختند. 

با هر سه بعد تعهد سازمانی، هم در بخش خصوصی و ههم در بخهش دولتهی  شدهادراکی این تحقین، حمایت سازمانی تعهد سازمانی وجود دارد. در نتیجه
بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعههد سهازمانی نیروههای »با عنوان  یپژوهش( در 2892رضایی و همکاران ) [.1]ی معناداری داشته استرابطه

، با بررسی ارتباط حمایت سازمانی و تعهد سازمانی در نیروهای پلهیس شههر اصهفهان، «کارمند و نظامی پلیس )مورد مطالعه  نیروهای پلیس شهر اصفهان(
. [1]کردنهد دیهتائو تعهد سازمانی را هم در سط  نیروهای نظامی و هم در سط  نیروههای کارمنهد  شدهادراکانی دار بین حمایت سازمارتباط مثبت و معنی

کهه در  «شده و اعتماد سهازمانی بهر تعههد سهازمانیعدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک تأثیر»( در پژوهشی با عنوان 289۲امیرکافی و هاشمی نسب )
ی بین حمایت سازمانی ی امور شعب بانک ملی استان کرمان انجام دادند، به بررسی رابطهل احمر، دانشگاه شهید باهنر و اداره، هالینشانآتشهای سازمان
 یداریمعنی مثبت و و تعهد عاطفی و هنجاری رابطه شدهادراکبا ابعاد تعهد سازمانی پرداختند. نتایج این تحقین نشان داد بین حمایت سازمانی  شدهادراک

نقهش »( در تحقیقهی بها عنهوان 2890. حسینی کهوکمری و همکهاران )[2]نشد دیتائبا تعهد مستمر  شدهادراکی بین حمایت سازمانی وجود دارد اما رابطه
پرسهتاران  نفهر از ۲01کهه بهر روی  «با تعهد سازمانی و خشنودی شیلی پرسهتاران شدهادراکسازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی  نفسعزتای واسطه

. نتهایج اندپرداختهو تعهد سازمانی  شدهادراکی بین حمایت سازمانی سازمانی در رابطه نفسعزتهای اهواز انجام دادند، به بررسی نقش میانجی بیمارستان
افهزایش تعههد عهاطفی  شهود کهه ایهن خهود موجهبسازمانی در محی  کار می نفسعزتموجب افزایش  شدهادراکتحقین نشان داد که حمایت سازمانی 

از طرین کاهش فشارزاها به عنوان یک منبع قوی بهر عملکهرد اثهر  شدهادراکشود. بر طبن نتایج این تحقین، حمایت سازمانی پرستاران در محی  کار می
ارتباط مثبت  شدهانجامنی، مطالعات دهد. در مورد ارتباط بین احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازماگتاشته و تعهد عاطفی نسبت به سازمان را افزایش می

 اند.کرده دیتائبین احساس خوشبختی ذهنی و تعهد عاطفی را 
نفر از کارمندان دانشگاهی در ترکیه صورت گرفت.  28۲بر روی  «رابطه رضایت شیلی با تعهد سازمانی»( تحت عنوان ۲116در پژوهشی که توس  پروف )

. در [23]تگی مثبتی بین رضایت شیلی و تعههد عهاطفی و هنجهاری در ارتبهاط بها شهیل و سهازمان وجهود داردنتایج تحلیل همبستگی نشان داد که همبس
پهژوهش  یهاافتهیصورت گرفت،  «رابطه بین عواملی رضایت شیلی فروشندگان با تعهد سازمانی عاطفی»( تحت عنوان ۲111که توس  بولس ) یامطالعه

بهه  باشهدینمهبا تعهد سازمانی مرتب  است و همونین این ارتباط در زنان و مهردان مشهابه  مؤثره طور قوی و نشان داد که عوامل مختلف رضایت شیلی ب
آنان مهرتب   طوری که در مردان عوامل مثل حقوق و ترفیع در تعهد سازمانیشان اهمیت دارد و در زنان رضایت از همکاران به طور مؤثری با تعهد سازمانی

از زنهان و مهردان شهاغل در صهنعت  یانمونههبه تعیهین تفهاوت  «نقش جنسیت در احساس خوشبختی ذهنی»قیقی با عنوان ( در تح۲121است. جوشی )
مثبت، عهدم وجهود عاطفهه منفهی و  یعاطفهاحساس خوشبختی پرداخت. در این مطالعه، احساس خوشبختی ذهنی به عنوان  ینهیزمارتباطات در هند، در 

بین زنان و مردان در احساس خوشبختی و ابعاد آن نشان نداد. فیلد و برتنداچ  یداریمعنه شده است. نتایج این تحقین تفاوت رضایت از زندگی در نظر گرفت
ی بهین بها ههدف بررسهی رابطهه «خوشبختی، مشارکت در کار و تعهد سازمانی در یک موسسه آموزشی در آفریقای جنهوبی»( در تحقیقی با عنوان ۲122)

بین تعهد عهاطفی و  یداریمعنی نفری از کارکنان یک موسسه آموزشی، رابطه 2۲8ی ت در کار بر روی تعهد سازمانی، با بررسی نمونهخوشبختی و مشارک
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و  29تعهد عاطفی معرفهی نمودنهد. ایسهالم یهاکنندهینیبشیپکردند. همونین محققین احساس خوشبختی را به عنوان یکی از  دیتائاحساس خوشبختی را 
نفری از کارمندان بانک  02۲با بررسی نمونه  «و تعهد سازمانی شدهادراکحمایت سازمانی  تأثیرقصد ترک خدمت  »( در پژوهشی با عنوان ۲128ن )همکارا

متییر میهانجی مثبتی روی تعهد عاطفی و تعهد هنجاری داشته و این دو بعد به عنوان  تأثیر شدهادراکدر مالزی، به این نتیجه رسیدند که حمایت سازمانی 
اسهترس، تیییهرات تهیم  راتیتهأث»با عنهوان  یامطالعه( در ۲120) ۲1گارگ و لوچان.[21]کنندشده و قصد ترک خدمت عمل میبین حمایت سازمانی ادراک
هتهل بهزرگ و  86ان از کارمنهد اختشهدهای که بهر روی نمونهه «ای تعهد سازمانیواسطه تأثیرروی کیفیت خدمات   شدهادراکرهبری و حمایت سازمانی 

، استرس شیلی، شدهادراکنو در هند انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که تعهد سازمانی یک میانجی کامل بین حمایت سازمانی کوچک در شهر دهلی
ی ی رابطههاطفی بهه عنهوان واسهطهتعهد ع»ی خود با عنوان ( در مطالعه۲121) ۲2باشد. ریوکین و همکارانتیییر تیم رهبری و افزایش کیفیت خدمات می

در  ۲۲تقاضهای خهودکنترلی تهأثیرروز کاری را با هدف بررسی  21تایی از کارکنان در  61ای ، نمونه«تقاضای خودکنترلی روزانه و احساس خوشبختی ذهنی
بهاالتری وجهود دارد،  یخودکنترلزهایی که تقاضای محی  کار و خوشبختی ذهنی از طرین تعهد عاطفی، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان دادند که در رو

 اند.کارکنان دارای تعهد عاطفی باالتر، سالمت روانی و احساس خوشبختی بیشتری را نسبت به سایر کارکنان داشته
 روش پژوهش -۲

، از نهوع همبسهتگی اسهت. از نظهر ههدف بین از طرین یک متییر واسطه بر متییر معیارمتییر پیش تأثیرروش پژوهش حاضر توصیفی و با توجه به بررسی 
 2891سهال  کاربردی است. جامعه آماری این تحقین، کلیه کارکنان شاغل در سازمان کمیته امداد امام خمینی )ره( شهر شیراز است که در چهار ماه نخست

نفر اسهت. اعضهای نمونهه بهه روش  ۲61ژوهش برابر ی حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. حجم جامعه در این پجهت محاسبه نفر بود. ۲61 برابر
ای و تحقیقات میدانی در سازمان کمیته امداد شهر شیراز اسهتفاده تصادفی در دسترس از جامعه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش کتابخانه یریگنمونه

در دو سط  آمار توصیفی و اسهتنباطی انجهام  Amos23و  ۲8SPSSآماری  هایافزارتجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمشده است. 
 شد.

 نتایج و بحث -8
 های توصیفی پژوهشیافته -0-2

درصهد از  8/22تر، دارای تحصهیالت دیهملم و پهایین کنندگانشهرکتدرصد از  ۲/9درصد زن هستند.  6/29در پژوهش مرد و  کنندگانشرکتدرصد  0/31
دارای تحصهیالت  کنندگانشهرکتدرصد از  0/۲8دارای تحصیالت لیسانس و  کنندگانشرکتدرصد از  1/16م، دارای تحصیالت فوق دیمل کنندگانشرکت
 21تا  6کنندگان دارای سابقه خدمت درصد از شرکت 2/20سال و کمتر،  1کنندگان دارای سابقه خدمت درصد از شرکت 1/2۲لیسانس و باالتر هستند. فوق
سهال هسهتند.  21کنندگان دارای سابقه خهدمت بیشهتر از درصد از شرکت 3/01سال و  21تا  22ن دارای سابقه خدمت کنندگادرصد از شرکت 1/۲1سال، 

 کنندگان، مدیر هستند.درصد از شرکت 3/3کنندگان، کارشناس و درصد از شرکت 2/1۲کنندگان، کارمند، درصد از شرکت 2/29
 تجزیه و تحلیل توصیفی متییرهای اصلی پژوهش -0-۲
 ( نشان داده شده است.2های حاضر در پژوهش در جدول )تجزیه و تحلیل توصیفی متییر نتیجه

: میانگین متغیرهای اصلی پژوهش1 جدول  

 متغیرهای پژوهش

میانگین 

متغیرهای 

 پژوهش

 انحراف معیار
کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار

 88/0 06/2 129/1 16/8 احساس خوشبختی ذهنی

 31/0 11/2 128/2 01/8 عاطفه مثبت -2

 31/0 11/2 3۲8/1 81/۲ عاطفه منفی -۲

 11/1 2 921/1 ۲8/8 رضایت از زندگی -8
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امداد امام  تهی: کارکنان کمی)مطالعه مورد یبر تعهد سازمان یذهن یاحساس خوشبخت قیادراک شده از طر یسازمان تیحما تأثیرامیرعباس زعفرانی ارانی و سمیه بالغی اینالو:

 (رازی)ره( شهرستان ش ینیخم

 

 18/0 11/2 3۲1/1 ۲1/8 رضایت شیلی -0

 11/0 11/2 111/1 30/۲ شدهادراکحمایت سازمانی 

 11/0 11/2 83۲/1 16/8 تعهد سازمانی

 11/1 ۲1/2 613/1 20/8 تعهد عاطفی -2

 83/0 33/2 892/1 11/8 تعهد مستمر -۲

 11/0 11/2 83۲/1 11/8 تعهد هنجاری -8

 استنباطی هاییافته -0-8
 های پژوهشآزمون نرمال بودن توزیع داده 

بهوده و بنهابراین  11/1و تعهد سازمانی باالتر از  شدهادراکبا توجه به نتایج، مقدار سط  معناداری در متییرهای احساس خوشبختی ذهنی، حمایت سازمانی 
کننهد و ها در متییرهای پژوهش از توزیهع نرمهال پیهروی میگیرد و توزیع دادهقرار می دیتائدرصد، مورد  91ه صفر در این متییرها در سط  اطمینان فرضی

 های پارامتریک استفاده کرد.توان از آزمونبنابراین می

 تاثییرذهنی بر تعهد ساازمانی  شده از طریق احساس خوشبختیآزمون فرضیه اصلی پژوهش: حمایت سازمانی ادراک 

 دارد.

گردید. در ابتدا ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی وجود رابطهه بهین  یسازمدل AMOS23افزار پژوهش توس  نرم یهاهیفرضمدل تحلیل مسیر 
آمد، سمس بها  به دستهد سازمانی با احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی و همونین احساس خوشبختی ذهنی و تع شدهادراکمتییر حمایت سازمانی 

 نیبهی همبستگ بیضر دهدیم نشان هاافتهیمعادالت ساختاری و با توجه به وجود رابطه معنادار، فرضیه اصلی پژوهش آزمون گردید.  یسازمدلاستفاده از 
با احسهاس خوشهبختی ذهنهی  شدهادراکسازمانی حمایت  نیبی عنی؛ است معنادار شدهادراکاحساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی با حمایت سازمانی 

 .دارد وجهود (r= 608/1با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیم به میزان ) شدهادراکحمایت سازمانی  نیبو  (r= 082/1رابطه معنادار و مستقیم به میزان )
( مدل معادالت سهاختاری ۲( و )2وجود دارد. شکل ) (r= 081/1زان )همونین بین احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیم به می

 دهد.رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد، نشان می بیضرافرضیه اصلی پژوهش را با 

 
 رگرسیون غیراستاندارد بیضرامعادالت ساختاری فرضیه اصلی پژوهش با  یسازمدل  2شکل 
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 رگرسیون استاندارد بیضرامعادالت ساختاری فرضیه اصلی پژوهش با  یسازمدل  ۲شکل 

متییهر  22شده و  متییر مشاهده 3متییر بوده که شامل  29 شامل ورودی کوواریانس ماتریس فرضیه اصلی پژوهش:مدل  برازندگیهای شاخص

 21دارای  مهدل بنهابراین ایهن؛ باشهدشود، می بایستی برآوردمتر متمایز که میپارا 29گشتاورهای نمونه متمایز و تعداد  86مدل دارای  باشد. اینپنهان می
 هاگردد. یافته( مشاهده می۲است که در جدول ) شده محاسبه کای اسکور نیز برازش شاخص رو این از و آزادی است درجه

همگهی  نشان داده شده است 8که در جدول  CFIو  NFI, RFI, IFI, TLI هایآماره برازش دارد. همونین هاداده با یخوببه مدل که دهدمی نشان
بوده که همگهی نشهان از بهرازش بسهیار خهوب مهدل بها  19/1کمتر از  RMSEAقرار دارند، همونین مقدار  9/1سط  خوب و نزدیک و یا باالتر از  در
 های پژوهش دارند.داده

 فرضیه اصلی پژوهش : شاخص کای اسکور مدل1جدول 

 سطح معناداری کای دو/ درجه آزادی آزادی درجه کای اسکور
139/86 21 2۲8/۲ 110/1 

های برازش مدل فرضیه اصلی پژوهش: شاخص3 جدول  

 NFI RFI IFI  TLI CFI RMSEA شاخص

926/1 مدل پژوهش  362/1  910/1   9۲۲/1  91۲/1  139/1  

بر احساس  شدهادراکحمایت سازمانی  تأثیرولیو  -قدار قدر مطلن تیبا توجه به اینکه م رگرسیونی استاندارد مدل تحلیل مسیر: یهاوزنبرآورد 

 بهه دسهت 96/2احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر از  تأثیرولیو  –خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی و همونین مقدار قدر مطلن تی
بهر احسهاس خوشهبختی ذهنهی و تعههد سهازمانی  شهدهادراکحمایت سازمانی  تأثیر معنادار بوده و %91آمد، بنابراین این سه ضریب اثر در سط  اطمینان 

گری متییهر (. همونهین در خصهوص تحلیهل میهانجی0جهدول قرار گرفت ) دیتائاحساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی کارکنان مورد  تأثیرکارکنان و 
( همانطور که در جدول 2936) یکنعهد سازمانی، با استفاده از روش معروف بارون و با ت شدهادراکاحساس خوشبختی ذهنی در رابطه بین حمایت سازمانی 

بر روی تعههد  160/1مثبت و معناداری به میزان  تأثیربه طور مستقیم،  شدهادراکتوان گفت با توجه به اینکه حمایت سازمانی ، میگرددیممشاهده  6و  1
مستقیم احساس خوشبختی ذهنی بر  تأثیرو  191/1بر احساس خوشبختی ذهنی به میزان  شدهادراکزمانی مستقیم حمایت سا تأثیرسازمانی دارد، همونین 
از طرین احسهاس خوشهبختی  شدهادراکغیرمستقیم حمایت سازمانی  تأثیرباشد، بنابراین معنادار می %91در سط  اطمینان  810/1تعهد سازمانی به میزان 

با تعههد سهازمانی را بهه  شدهادراک( نیز معنادار بوده و احساس خوشبختی ذهنی رابطه بین حمایت سازمانی 191/1*  810/1ذهنی بر روی تعهد سازمانی )
دارد و فرضیه اصلی  تأثیراز طرین احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی کارکنان  شدهادراکیعنی حمایت سازمانی  کند،گری میصورت جزئی میانجی

 ار گرفت.قر دیتائپژوهش مورد 

 : برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل فرضیه اصلی پژوهش0جدول 

یر وابستهمستقیم متغیر مستقل بر متغ تثییر  خطای انحراف ضریب ایر 

 استاندارد

T-Value 
)نسبت 

 بحرانی(

نتیجه  معناداری

 فرضیه



امداد امام  تهی: کارکنان کمی)مطالعه مورد یبر تعهد سازمان یذهن یاحساس خوشبخت قیادراک شده از طر یسازمان تیحما تأثیرامیرعباس زعفرانی ارانی و سمیه بالغی اینالو:

 (رازی)ره( شهرستان ش ینیخم

 

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

- 
احساس خوشبختی 

 ذهنی
191/1  138/1  890/1  111/1 دییتأ   

احساس خوشبختی 
 ذهنی

- 810/1 تعهد سازمانی  191/1  ۲01/8  112/1 دییتأ   

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

- 160/1 تعهد سازمانی  166/1  111/6  111/1 دییتأ   

 گری احساس خوشبختی ذهنیبر تعهد سازمانی با میانجی شدهادراککل متغیر حمایت سازمانی  تثییر: 5جدول 

گری احساس بر تعهد سازمانی با میانجی شدهادراکایت سازمانی متغیر حم تثییر

 خوشبختی ذهنی

 ضریب ایر

 160/1 مستقیم تأثیر
 191/1*  810/1 = 232/1 غیرمستقیم تأثیر
 160/1+  232/1 = 101/1 کل تأثیر

 تعهد سازمانی = 101/1 شدهادراکحمایت سازمانی 
 بر احساس خوشبختی ذهنی شدهادراکی مستقیم متییر حمایت سازمان تأثیر  6جدول 

 ضریب ایر بر احساس خوشبختی ذهنی شدهادراکمتغیر حمایت سازمانی  تثییر
196/1 مستقیم تأثیر  

 احساس خوشبختی ذهنی = 196/1 شدهادراکحمایت سازمانی 

غیراسهتاندارد بیهان  بیضهرا ،دههدارد را نشان میاستاندغیربرآورد ضرایب رگرسیونی  1 جدول رگرسیونی غیراستاندارد در مدل: هایبرآورد وزن

 گردد.واحد تیییر در متییر احساس خوشبختی ذهنی می 001/1باعث  شدهادراککند که به طور مثال یک واحد تیییر در متییر حمایت سازمانی می
 معادالت ساختاری یسازمدلغیراستاندارد در  بیضرا  برآورد 1جدول 

 غیراستاندارد یبضرابرآورد  تغیر وابستهمتغیر مستقل بر م تثییر
 001/1 احساس خوشبختی ذهنی - شدهادراکحمایت سازمانی 

 811/1 تعهد سازمانی - احساس خوشبختی ذهنی
 0۲1/1 تعهد سازمانی - شدهادراکحمایت سازمانی 

مجتور ضریب همبستگی چندگانهه بهرای  3ل جدو ( متغیرهای وابسته در مدل معادالت ساختاری:R2مجذور ضریب همبستگی چندگانه )

آمهده  به دست 816/1دهد که برای متییر وابسته احساس خوشبختی ذهنی دو متییر وابسته احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی در مدل را نشان می
سته احساس خوشهبختی ذهنهی کارکنهان بهوده اسهت. از واریانس متییر واب % 6/81قادر به تبیین  شدهادراکدهد متییر حمایت سازمانی است که نشان می

و  شدهادراکدهد متییرهای حمایت سازمانی آمده است که نشان می به دست 621/1همونین ضریب همبستگی چندگانه برای متییر وابسته تعهد سازمانی 
باشد و نشان از برازش بسهیار اند که درصد تبیین باالیی میدرصد از واریانس متییر وابسته تعهد سازمانی بوده 1/62احساس خوشبختی ذهنی قادر به تبیین 

 ها دارد.خوب مدل با داده
   مجتور ضریب همبستگی چندگانه )ضریب تعیین( در مدل فرضیه اصلی پژوهش3جدول 

 (2Rضریب همبستگی چندگانه ) متغیر وابسته
 816/1 احساس خوشبختی ذهنی

 621/1 تعهد سازمانی
  دارد. تثییرشده بر ابعاد تعهد سازمانی اول پژوهش: حمایت سازمانی ادراکآزمون فرضیه فرعی 
 دهد.( مدل تحلیل مسیر فرضیه فرعی اول پژوهش را نشان می8شکل )



  2011اسفند–بهمن ، 6، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره نگرش فصلنامه علمی

 
 رگرسیون استاندارد یبضرا  مدل تحلیل مسیر فرضیه فرعی اول پژوهش با 8شکل 

 متییهر مشهاهده 0بوده که شهامل  متییر 1 ورودی این مدل شامل ریانسکووا ماتریسفرضیه فرعی اول پژوهش: برازندگی مدل  هایشاخص

 بنابراین این؛ باشدشود، می بایستی برآوردپارامتر متمایز که می 21و تعداد  ۲8ای متمایزگشتاورهای نمونه 21مدل دارای  باشد. اینمتییر پنهان می 8شده و 

افهزار ها توسه  نرمهای مفروض برای ایهن مهدلهای برازش مانند مدلشاخص رو این از شد وباو یک مدل اشباع می آزادی است دارای صفر درجه مدل
 گردد.محاسبه نمی

 96/2از  تهربزرگها ولیو تمامی رابطهه -که با توجه به اینکه مقدار تی شودیممشاهده  رگرسیونی استاندارد فرضیه فرعی اول: یهاوزنبرآورد 

قرار  دییتأفرعی اول تحقین مورد  متییر مستقل بر متییرهای وابسته در فرضیه تأثیرمعنادار بوده و  %91اثر در سط  اطمینان  بیضراباشد بنابراین تمام می
=  ۲11/1 شهدهادراک= تعهد عاطفی، حمایهت سهازمانی  611/1 شدهادراکفرعی اول پژوهش شامل  حمایت سازمانی  های رگرسیون فرضیهگرفت. معادله
 .باشدیم= تعهد هنجاری  01۲/1 شدهادراکحمایت سازمانی  تعهد مستمر،

بهه  0۲9/1برای متییر وابسهته تعههد عهاطفی ضریب تعیین( متغیرهای وابسته در فرضیه فرعی اول: چندگانه )مجذور ضریب همبستگی 

متییر وابسته تعهد عاطفی بوده است که درصد تبیین  از واریانس % 9/0۲قادر به تبیین  شدهادراکدهد متییر حمایت سازمانی آمده است که نشان می دست
قهادر بهه تبیهین  شدهادراکدهد متییر حمایت سازمانی آمده است که نشان می به دست 161/1باشد و برای متییر وابسته تعهد مستمر نیز مناسبی می نسبتاً
دههد متییهر حمایهت آمده اسهت کهه نشهان می به دست ۲۲8/1تعهد هنجاری از واریانس متییر وابسته تعهد مستمر بوده است و برای متییر وابسته  % 1/6

متییهر  یرگهتاریتأثاز واریانس متییر وابسته تعهد هنجاری بوده است که درصد تبیهین بهاالیی بهوده و نشهان از  % 8/۲۲قادر به تبیین  شدهادراکسازمانی 
 ها دارد.ی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری و همونین برازش بسیار خوب مدل با دادهبر سه متییر وابسته تعهد عاطف شدهادراکمستقل حمایت سازمانی 

 دارد. تثییرشده بر ابعاد احساس خوشبختی ذهنی آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش: حمایت سازمانی ادراک 
 دهد.( مدل تحلیل مسیر فرضیه فرعی دوم پژوهش را نشان می0شکل )

 

 
 رگرسیون استاندارد یبضرافرعی دوم پژوهش با    مدل تحلیل مسیر فرضیه0شکل 

 0شهده و  متییهر مشهاهده 1متییر بوده که شهامل  9 شامل ورودی کوواریانس ماتریسفرضیه فرعی دوم پژوهش: برازندگی مدل  هایشاخص

دارای  مهدل بنابراین ایهن؛ باشدشود، می بایستی برآوردپارامتر متمایز که می 21 گشتاورهای نمونه متمایز و تعداد 21مدل دارای  باشد. اینمتییر پنهان می
افهزار محاسهبه ها توسه  نرمهای مفهروض بهرای ایهن مهدلهای برازش مانند مدلشاخص رو این از باشد وآزادی است و یک مدل اشباع می صفر درجه

 گردد.نمی

                                                                                                                                                                         
23 Distinct sample moments 



امداد امام  تهی: کارکنان کمی)مطالعه مورد یبر تعهد سازمان یذهن یاحساس خوشبخت قیادراک شده از طر یسازمان تیحما تأثیرامیرعباس زعفرانی ارانی و سمیه بالغی اینالو:

 (رازی)ره( شهرستان ش ینیخم

 

باشهد می 96/2از  تهربزرگها ولیو تمامی رابطه -با توجه به اینکه مقدار تی ی دوم پژوهش:رگرسیونی استاندارد فرضیه فرع یهاوزنبرآورد 

 قرار گرفت. دییتأمتییر مستقل بر متییرهای وابسته در فرضیه فرعی دوم پژوهش مورد  تأثیرمعنادار بوده و  %91اثر در سط  اطمینان  بیضرابنابراین تمام 

 

 

 

 

ون )ضرایب استاندارد( فرضیه فرعی دوم: برآورد ضرایب رگرسی9 جدول  

ر متغیر مستقیم متغیر مستقل ب تثییر

 وابسته

 ضریب

 ایر

خطای 

 انحراف

 استاندارد

T-Value 
)نسبت 

 بحرانی(

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 فرضیه
حمایت سازمانی 

 شدهادراک
- ییدتأ 111/1 218/0 210/1 8۲6/1 عاطفه مثبت 

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

- ییدتأ 111/1 -111/0 131/1 -823/1 ه منفیعاطف 

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

- 
رضایت از 
 زندگی

 ییدتأ 111/1 01۲/8 196/1 ۲31/1

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

- ییدتأ 111/1 661/3 118/1 133/1 رضایت شیلی 

= عاطفهه  -823/1 شدهادراک= عاطفه مثبت، حمایت سازمانی  8۲6/1 شدهادراکحمایت سازمانی  فرعی دوم پژوهش شامل  های رگرسیون فرضیهمعادله
 .باشدیم= رضایت شیلی  133/1 شدهادراک= رضایت از زندگی، حمایت سازمانی  ۲31/1 شدهادراکمنفی، حمایت سازمانی 

ابسته عاطفه مثبهت، عاطفهه مجتور ضریب همبستگی چندگانه برای متییرهای و مجذور ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای وابسته در مدل:

دههد متییهر آمده اسهت کهه نشهان می به دست 216/1دهد که برای متییر وابسته عاطفه مثبت منفی، رضایت از زندگی و رضایت شیلی در مدل نشان می
باشهد و بهرای متییهر مناسهبی می سبتاًناز واریانس متییر وابسته عاطفه مثبت بوده است که درصد تبیین  % 6/21قادر به تبیین  شدهادراکحمایت سازمانی 

از واریهانس متییهر وابسهته  % 2/21قادر بهه تبیهین  شدهادراکدهد متییر حمایت سازمانی آمده است که نشان می به دست 212/1وابسته عاطفه منفی نیز 
قادر به تبیهین  شدهادراکدهد متییر حمایت سازمانی آمده است که نشان می به دست 113/1عاطفه منفی بوده است و برای متییر وابسته رضایت از زندگی 

دهد متییر حمایهت آمده است که نشان می به دست 806/1از واریانس متییر وابسته رضایت از زندگی بوده است و برای متییر وابسته رضایت شیلی  % 3/1
معنادار متییر  یرگتاریتأثبوده است که درصد تبیین باالیی بوده و نشان از از واریانس متییر وابسته رضایت شیلی  % 6/80قادر به تبیین  شدهادراکسازمانی 

بر چهار متییر وابسته عاطفه مثبت، عاطفه منفی، رضایت از زندگی و رضایت شیلی و همونین برازش بسیار خوب مهدل  شدهادراکمستقل حمایت سازمانی 
 ها دارد.با داده

 دارد. تثییربختی ذهنی بر ابعاد تعهد سازمانی آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش: احساس خوش 
 دهد.( مدل تحلیل مسیر فرضیه فرعی سوم پژوهش را نشان می1شکل )

 
 رگرسیون استاندارد یبضرا  مدل تحلیل مسیر فرضیه فرعی سوم پژوهش با 1شکل 

 3شهده و  متییر مشاهده 1بوده که شامل  متییر 21 شامل ورودی کوواریانس ماتریسفرضیه فرعی سوم پژوهش: برازندگی مدل  هایشاخص



  2011اسفند–بهمن ، 6، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره نگرش فصلنامه علمی

دارای  مهدل بنابراین ایهن؛ باشدشود، می بایستی برآوردپارامتر متمایز که می 21گشتاورهای نمونه متمایز و تعداد  ۲3مدل دارای  باشد. اینمتییر پنهان می
 – واریهانس ماتریس با مناسب مدل برازش د. آزمون کای اسکور بیانگربرازش دار هاداده با یخوببه مدل که دهدمی نشان هاآزادی است. یافته درجه 22

قهرار دارنهد، همونهین مقهدار  9/1سط  خوب و نزدیک و یا بهاالتر از  همگی در CFI و NFI, RFI, IFI, TLI هایآماره است، همونین کوواریانس
RMSEA  ای پژوهش دارند.هبوده که همگی نشان از برازش بسیار خوب مدل با داده 19/1کمتر از 

باشهد می 96/2از  تربزرگها ولیو تمامی رابطه -با توجه به اینکه مقدار تی رگرسیونی استاندارد فرضیه فرعی سوم پژوهش: یهاوزنبرآورد 

قرار گرفهت.  دییتأتحقین مورد متییر مستقل بر متییرهای وابسته در فرضیه فرعی سوم  تأثیرمعنادار بوده و  %91اثر در سط  اطمینان  بیضرابنابراین تمام 
= تعهد مستمر،  ۲01/1= تعهد عاطفی، احساس خوشبختی ذهنی  11۲/1احساس خوشبختی ذهنی  فرعی سوم پژوهش شامل  های رگرسیون فرضیهمعادله

 .باشدیم= تعهد هنجاری  82۲/1احساس خوشبختی ذهنی 
 

ور ضریب همبستگی چندگانه برای متییرهای وابسهته تعههد عهاطفی، تعههد مجتمجذور ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای وابسته در مدل: 

دهد متییهر احسهاس خوشهبختی آمده است که نشان می به دست 8۲3/1دهد که برای متییر وابسته تعهد عاطفی مستمر و تعهد هنجاری در مدل نشان می
باشد و برای متییر وابسته تعهد مسهتمر نیهز مناسبی می نسبتاًاست که درصد تبیین از واریانس متییر وابسته تعهد عاطفی بوده  % 3/8۲ذهنی قادر به تبیین 

از واریانس متییر وابسته تعهد مستمر بوده اسهت و بهرای  %3/1دهد متییر احساس خوشبختی ذهنی قادر به تبیین آمده است که نشان می به دست 113/1
از واریانس متییر وابسته تعهد  % 1/9دهد متییر احساس خوشبختی ذهنی قادر به تبیین نشان می آمده است که به دست 191/1متییر وابسته تعهد هنجاری 

متییر مستقل احساس خوشبختی ذهنی بر سهه متییهر وابسهته تعههد عهاطفی، تعههد  یرگتاریتأثهنجاری بوده است که درصد تبیین باالیی بوده و نشان از 
 ها دارد.ر خوب مدل با دادهمستمر و تعهد هنجاری و همونین برازش بسیا

 های جانبی پژوهشفرضیه 

، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد ساازمانی باا توجاه باه متغیار شدهادراکبین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی 

 جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
دار حساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی بر اسهاس جنسهیت معنهی، اشدهادراکاختالف میانگین حمایت سازمانی   0Hجهت بررسی آزمون فرض زیر   

از آزمون تی مسهتقل دار است. ، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی بر اساس جنسیت معنیشدهادراکاختالف میانگین حمایت سازمانی   1Hنیست. 
 د.گرداز آزمون لوین استفاده می هاانسیوار. جهت آزمون تساوی استفاده گردید

ی ، احساس خوشبختشدهادراکهای مستقل بین کارکنان زن و مرد در حمایت سازمانی : آزمون تی گروه14 جدول

 ذهنی و تعهد سازمانی

  متغیر

 هایانگینمآزمون تساوی  آزمون لوین

F معناداری t 
 درجه

 آزادی
 معناداری

 

احساس 

 خوشبختی ذهنی

 313/۲ هایانسواربودن  با فرض مساوی
 

196/1 
 

111/2 202 ۲98/1 

 ۲86/1 21/09 299/2 هایانسوارنبودن  با فرض مساوی

حمایت سازمانی 

 شدهادراک

 8۲0/1 هایانسواربودن  با فرض مساوی
 

111/1 
 

131/1- 202 986/1 

 988/1 81/00 -131/1 هایانسوارنبودن  با فرض مساوی

 تعهد سازمانی
 112/1 هایانسواربودن  با فرض مساوی

 
916/1 
 

6۲1/1- 202 186/1 

 119/1 99/86 -161/1 هایانسوارنبودن  با فرض مساوی

، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سهازمانی در آزمهون شدهادراکدهد که در هر سه متییر حمایت سازمانی ( نتایج آزمون تی مستقل را نشان می21جدول )
( نشهان 21باشد. نتایج آزمون تی مسهتقل در جهدول )ها برقرار میان و مردان رد نشد و فرض برابری واریانسها در دو گروه زنلوین فرض برابری واریانس

آمد، بنهابراین بهین  به دست 11/1، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی بیشتر از شدهادراکدهد که مقدار معناداری در متییرهای حمایت سازمانی می
، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سهازمانی در بهین شدهادراکرها تفاوت معنادار آماری وجود ندارد به طوری که حمایت سازمانی زنان و مردان در این متیی
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 باشد.مردان و زنان برابر می

، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی با توجه به متغیر میزان شدهادراکبین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی 

 ت تفاوت معناداری وجود دارد.تحصیال
 از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید.جهت بررسی آزمون فرض زیر 

وشبختی ، احساس خشدهادراک: تحلیل واریانس تک راهه بین نمرات پاسخگویان در متغیر حمایت سازمانی 11 جدول

التشناختی سطح تحصیذهنی و تعهد سازمانی با توجه به متغیر جمعیت  

 متغیرهای اصلی
مجموع مجذورات بین 

 گروهی

درجه آزادی بین 

 گروهی

میانگین مجذورات بین 

 گروهی
F 

سطح 

 دارییمعن

احساس خوشبختی 
 ذهنی

289/۲8128/1 
11۲/
۲

101/1

حمایت سازمانی 
 شدهادراک

181/18211/1
۲92/
1 

38۲/1

928/18 810/1 تعهد سازمانی
20۲/
۲

193/1

آمده است  به دست 11/1از  تربزرگو تعهد سازمانی  شدهادراکولیو در متییرهای حمایت سازمانی -دهد که مقدار پی( نشان می22در جدول )نتایج مندرج 
-ر پهیبنابراین بین این دو متییر با نظرات پاسخگویان برحسب سط  تحصیالت تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در متییر احساس خوشبختی ذهنی مقهدا

های با سط  تحصیالت مختلهف، تفهاوت باشد، بنابراین بین میانگین احساس خوشبختی ذهنی در گروهمی 11/1از  ترکوچکآمده که  به دست 101/1لیو و
 معناداری وجود دارد.
های پسهت ههاک و روش ه از آزمون( و با استفاد28ها، به کمک جدول )فرض برابری واریانس دییتأها و و آزمون همگونی واریانس (2۲)با توجه به جدول 
 102/1( این جدول و مشاهده مقدار sig) یمعنادارشود. با توجه به ستون مقدار که باعث این تفاوت شده است مشخص میسط  تحصیلی معروف توکی، 

احسهاس رود ف معنادار دارند و انتظار میتر اختالشود که سط  تحصیالت فوق دیملم با سط  تحصیالت دیملم و پاییننتیجه می α= 11/1و مقایسه آن با 
تر باشد، به این صهورت کهه بهه ترتیهب در سط  تحصیلی دیملم و پاییناحساس خوشبختی ذهنی در سط  تحصیلی فوق دیملم بیشتر از خوشبختی ذهنی 

بیشترین احساس خوشبختی باشد. تر مییینفوق دیملم با سط  تحصیالت دیملم و پااحساس خوشبختی ذهنی سط  تحصیالت بیشترین تفاوت معنادار بین 
 باشد.تر میذهنی مربوط به سط  تحصیلی فوق دیملم و کمترین احساس خوشبختی ذهنی مربوط به سط  تحصیلی دیملم و پایین

هاانسیوار یهمگون آزمون :11 جدول  

 مقدار معناداری
Sig 

 آماره لون درجه آزادی اول درجه آزادی دوم

218/1  281 8 138/2  

متغیر احساس خوشبختی ذهنی و سطح تحصیالت ثیح از توکی آزمون جینتا: 13 جدول  

مقدار  فاصله اطمینان

 معناداری

خطای 

 استاندارد

 هااختالف میانگین

(I-J) 

 تحصیالت

(J) 

تتحصیال  

(I) حد پایین حد باال 
98۲/1  111/1  102/1  291/1  083/1 ترندیملم و پایی * مفوق دیمل   

169/1  216/1-  012/1  289/1  ۲16/1  لیسانس 

080/1  81۲/1-  991/1  211/1  ارشد و باالتر 1/181 

، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی با توجه به متغیر سطح شدهادراکبین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی 



  2011اسفند–بهمن ، 6، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره نگرش فصلنامه علمی

 سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد.
آمده است بنابراین بین این متییر با نظرات پاسخگویان  به دست 11/1از  تربزرگلیو در متییر احساس خوشبختی ذهنی و-دهد که مقدار پینتایج نشان می

 به دست 120/1و  123/1ولیو -و تعهد سازمانی مقدار پی شدهادراکبر حسب سط  سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد ولی در متییرهای حمایت سازمانی 
ههای بها سهط  سهازمانی مختلهف، تفهاوت و تعهد سهازمانی در گروه شدهادراکباشد، بنابراین بین میانگین حمایت سازمانی می 11/1از  ترکوچکآمده که 

در  شهدهادراکرود حمایت سازمانی معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج، سط  سازمانی کارشناس با سط  سازمانی مدیر اختالف معنادار دارند و انتظار می
ها اختالف معناداری مشاهده نگردید. بیشترین حمایت سهازمانی در گروه مدیر باشد و در بین بقیه گروه شدهادراکگروه کارشناس بیشتر از حمایت سازمانی 

 باشد.مربوط به سط  سازمانی مدیر می شدهادراکمربوط به سط  سازمانی کارشناس و کمترین حمایت سازمانی  شدهادراک

 
 بر اساس سط  سازمانی   مقایسه میانگین تعهد سازمانی6 شکل 

گهردد، بیشهترین تعههد سهازمانی دهد، همانطور که در شکل مشهاهده میهای مختلف سط  سازمانی نشان می( میانگین تعهد سازمانی را در گروه6شکل )
 باشد.یر میمربوط به سط  سازمانی کارشناس و کمترین تعهد سازمانی مربوط به سط  سازمانی مد

 یریگجهینت -0

 تثییرشده از طریق احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی و ابعاد آن فرضیه اصلی تحقیق: حمایت سازمانی ادراک 

 دارد.
و تعههد  شهده(، حمایت سازمانی ادراک=r 082/1و احساس خوشبختی ذهنی ) شدهادراکدر مرحله اول وجود رابطه معنادار بین متییرهای حمایت سازمانی 

معادالت سهاختاری و  یسازمدلقرار گرفت. سمس با استفاده از  دییتأ( مورد =r 081/1( و احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی )=r 608/1سازمانی )
بر تعههد سهازمانی  شدهاکادرحمایت سازمانی  تأثیر کهمتییرهای پژوهش بر یکدیگر بررسی شده است  تأثیربا توجه به وجود رابطه معناداری بین متییرها، 

( 810/1خوشبختی ذهنی بر تعهد سهازمانی )بهه میهزان  تأثیر( و 191/1بر خوشبختی ذهنی )به میزان  شدهادراکحمایت سازمانی  تأثیر(، 160/1)به میزان 
نهی بهر تعههد سهازمانی بهه میهزان از طریهن خوشهبختی ذه شهدهادراکحمایهت سهازمانی  میرمسهتقیغ تهأثیر ذکرشدهبرآورد شده است. با توجه به موارد 

توان گفت که در سازمانی مانند کمیته امداد امام قرار گرفت. در تبیین نتایج این فرضیه می دییتأ( برآورد شده و فرضیه اصلی پژوهش مورد 191/1*810/1)
و جهادی محسهوب  المنفعهعامگرچه این سازمان، سازمانی  خمینی )ره(، کارکنان برای پایبندی به اهداف سازمانی، به حمایت و پشتیبانی سازمان نیازمندند.

دهد میزان حمایهت و ی جهادی، به اهداف سازمانی اعتقاد داشته و پایبند باشند اما نتایج پژوهش نشان میرود کارکنان با داشتن روحیهشود و انتظار میمی
کارکنان این سازمان باور داشته باشهند کهه سهازمان  که یزمانکند. قش زیادی ایفا میگیری تعهد به اهداف سازمانی نپشتیبانی سازمان از کارکنان در شکل

کند، از شیل و محی  کاری خود احسهاس رضهایت ای آن را جبران میبیند و به صورت شایستهرا می هاآنهای آنان ارزش قائل است، زحمات برای تالش
شود. به منظهور ی خود، به پایبندی کارکنان به سازمان و اهداف سازمانی منجر مید. همین امر به نوبهکننپیدا کرده و عواطف مثبتی از سازمان دریافت می

 ی حاضر را مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد.بررسی همراستایی یا ناهمراستایی نتایج، هیچ تحقین مشابهی که فرضیه

  دارد. تثییرابعاد آن شده در تعهد سازمانی و ( حمایت سازمانی ادراک1فرضیه 
معهادالت  یسهازمدلکند. همونین نتهایج حاصهل از می دییتأو تعهد سازمانی را  شدهادراکبین حمایت سازمانی  یداریمعننتایج آزمون همبستگی، رابطه 

دارد.  تهأثیربر ابعاد تعههد سهازمانی  شدهراکاددهد که حمایت سازمانی بر ابعاد تعهد سازمانی نشان می شدهادراکحمایت سازمانی  تأثیرساختاری در زمینه 
بنابراین ایهن فرضهیه ؛ باشدمی 01۲/1بر بعد تعهد هنجاری برابر  و ۲11/1، بر بعد تعهد مستمر برابر 611/1بر بعد تعهد عاطفی برابر  تأثیرمقدار ضریب این 
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 (رازی)ره( شهرستان ش ینیخم

 

و تعهد سازمانی در این پژوهش، بها نتهایج تحقیهن دعهایی و همکهاران  شدهراکادداری بین حمایت سازمانی گیرد. اثبات رابطه معنیقرار می دییتأنیز مورد 
حمایهت  تهأثیر( همسویی دارد. همونین نتایج پژوهش حاضهر، 2890(، حسینی و همکاران )2892(، رضایی و همکاران )2892(، دارمی و همکاران )2839)

بر بعد تعهد عاطفی بیش از سایر ابعاد و بر بعهد  شدهادراکحمایت سازمانی  تأثیرونین ضریب کند. هممی دییتأبر ابعاد تعهد سازمانی را  شدهادراکسازمانی 
( همسهویی دارد. در دو ۲128( و ایسهالم و همکهاران )289۲نسهب )ی تحقین امیرکافی و هاشمیتعهد مستمر کمتر از ابعاد دیگر است. این نتیجه با نتیجه

تواند به ایهن دلیهل نشده است. این امر می دییتأ، اما بر تعهد مستمر دییتأبر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری  شدهاکادرحمایت سازمانی  تأثیر ذکرشدهتحقین 
ی گهتارد. در تبیهین نتهایج فرضهیههای روانی تعهد سازمانی مهیزیادی بر جنبه تأثیرشود، باشد که حمایت و پشتیبانی سازمان که توس  کارکنان درک می

های سازمانی در جهت افزایش تعهد عاطفی بیش از سایر ابعاد تعهد سازمانی عمل کرده است. ایهن ت که در سازمان کمیته امداد، حمایتتوان گفحاضر می
به اهداف سازمانی در موفقیت سازمان امری ضروری اسهت و بهدون وجهود  یبستگدلتواند به این دلیل باشد که در این سازمان، پایبندی عاطفی و امر می

ههای دولتهی و های حمایتی، احیای فرهنگ انفاق و ایثار و جهتب کمهکی برنامهلن خاطر کارکنان به اهداف سازمانی مانند شناسایی اقشار نیازمند، ارائهتع
سازمان در جهت تقویت ایهن در  شدهارائههای بنابراین حمایت؛ باشدپتیر نمیهای نیازمند، دسترسی به آنان امکانجهت حمایت از افراد و خانواده یردولتیغ

 شود.بعد از تعهد سازمانی ارائه می

  دارد. تثییرشده بر احساس خوشبختی ذهنی و ابعاد آن ( حمایت سازمانی ادراک1فرضیه 
دارد و ایهن  أثیرتهبر خوشبختی ذهنی و ابعهاد آن  شدهادراکدهد که حمایت سازمانی نتایج حاصل از تجزیه تحلیل اطالعات مرتب  با فرضیه دوم نشان می

 تهأثیرو برابهر ضهریب  میرمسهتقیغ، بر عاطفهه منفهی، 8۲6/1 تأثیربر عاطفه مثبت، مستقیم و برابر ضریب  تأثیرگیرد. میزان این قرار می دییتأفرضیه مورد 
( ۲121. نیکوال و لینیهت )باشدیم 133/1 تأثیرو بر رضایت شیلی مستقیم و برابر ضریب  ۲31/1 تأثیر، بر رضایت از زندگی مستقیم و برابر ضریب -823/1

 تهأثیر شهدهادراکبر خوشبختی ذهنی را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسهیدند کهه حمایهت سهازمانی  شدهادراکحمایت سازمانی  تأثیردر تحقیقی 
و  شهدهادراکدار بهین حمایهت سهازمانی ی معنی( رابطه۲120در افزایش خوشبختی ذهنی کارکنان دارد. همونین در تحقین باباج و کریشنان ) یتوجهقابل
این متییر با عاطفه منفهی  میرمستقیغبا عاطفه مثبت و رابطه  شدهادراکی مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت که رابطه مستقیم حمایت سازمانی عاطفه

بر بعد رضایت شهیلی  شدهادراکتوان گفت حمایت سازمانی فرضیه حاضر میشده است و از این جهت با تحقین حاضر همسویی دارد. در تبیین نتایج  دییتأ
-را دارد. این موضوع به این دلیل است که حمایت سازمانی در سازمان ارائه و توس  کارکنان ادراک مهی تأثیرو بر رضایت از زندگی کمترین  تأثیربیشترین 

هها است. این موضوع هم در سازمان کمیته امداد و ههم در سهایر سهازمان مؤثراش از شیل سازمانیبر رضایت فرد  ماًیمستقشود و بنابراین به میزان زیادی 
 تواند صحی  باشد.می

  دارد. تثییر( احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی و ابعاد آن 3فرضیه 
 تأثیرو بر تعهد هنجاری با ضریب  ۲01/1 تأثیرمر با ضریب ، بر تعهد مست11۲/1 تأثیربا توجه به نتایج، احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد عاطفی با ضریب 

و بر بعد تعههد مسهتمر  تأثیر. بر اساس این نتایج احساس خوشبختی ذهنی بر بعد تعهد عاطفی بیشترین ردیگیمقرار  دییتأاست و فرضیه مورد  مؤثر 82۲/1
(، فیلهد و ۲121عاطفی در تحقیقهات بسهیاری از جملهه ریهوکین و همکهاران ) ی بین احساس خوشبختی ذهنی و تعهدرا گتاشته است. رابطه تأثیرکمترین 
قرار گرفته و از این جهت تحقین حاضر با این تحقیقات همسویی دارد. همونهین فیلهد و برنتهداچ  دییتأ( مورد ۲119( و پاناسیو و همکاران )۲122برنتداچ )

ی حاضهر اند. در تبیین نتهایج فرضهیههای تعهد عاطفی معرفی نمودهبینی کنندهکی از پیش( در تحقین خود، احساس خوشبختی ذهنی را به عنوان ی۲121)
به  یبستگدلگیری تعهد عاطفی که احساس تعلن خاطر و اذعان کرد که احساس خوشبختی ذهنی به عنوان یک عامل روانی و احساسی، در شکل توانیم

های عاطفی و احساسهی در سازمان کمیته امداد که اهداف سازمانی بیشتر به صورت جنبه خصوصبهارد. بیشتری د تأثیرشود، سازمان و اهداف آن تعبیر می
ی عاطفی فرد مرتب  است و احساس خوشبختی ذهنی که شهامل دریافهت شود پیگیری و تالش در جهت اهداف سازمانی تا حدود زیادی به روحیهبیان می

 بیشتری داشته است. تأثیرگیری تعهد عاطفی ماهیت آن است، در شکلعواطف مثبت از سازمان و رضایت از شیل و 

 فرضیات جانبی پژوهش 

( بین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی، احساس خوشبختی ذهنی و تعهاد ساازمانی باا توجاه باه متغیار 1فرضیه 

 جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
، تعههد شهدهادراکنکرد. بدین معنا که از نظر حمایت سهازمانی  دییتأهای زن و مرد در هر سه متییر ین گروهداری را بنتایج آزمون تی مستقل تفاوت معنی

( که به بررسهی نقهش ۲121سازمانی و احساس خوشبختی ذهنی بین زنان و مردان حاضر در پژوهشی تفاوتی دیده نشد. این نتایج با نتایج تحقین جوشی )
در جامعه زنان و مردان شاغل در صنعت ارتباطات هند پرداخته است، همسویی دارد. با این حال نتایج تحقین مهاتیو و  جنسیت در احساس خوشبختی ذهنی

نسبت به مردان تعههد بیشهتری بهه سهازمان ان زندهد که های شخصیتی با تعهد سازمانی پرداختند نشان میی ویژگی( که به بررسی رابطه2991زاجاک )



  2011اسفند–بهمن ، 6، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره نگرش فصلنامه علمی

توان گفت که در سهازمان کمیتهه ی حاضر میگزارش شده اما با نتایج تحقین حاضر ناهمسویی دارد. در تبیین نتایج فرضیهی ئجز ،فاوتاگر چه این ت .دارند
با  های سازمانی، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی برخوردارند. سازمان کمیته امداد سازمانیامداد شهر شیراز، مردان و زنان به یک اندازه از حمایت

گیرد. در کشهور ها مختص شرای  جنسیتی و مرد و زن بودن قرار نمیاهداف انسانی و بشردوستانه است. اهدافی که توجه و تالش در جهت دستیابی به آن
 های متفاوتی نسبت به مردان شاغل برخوردارند.ایران زنان شاغل از ویژگی

، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی با توجه به متغیر سطح ( بین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی1فرضیه 

 تحصیالت تفاوت معناداری وجود دارد.
و تعهد سهازمانی در سهطو  مختلهف  شدهادراکراهه بیانگر این است که بین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی نتایج آزمون تحلیل واریانس تک

نتهایج آزمهون تهوکی نشهان داد کهه احسهاس  .است داریمعند اما در مورد متییر احساس خوشبختی ذهنی این تفاوت وجود ندار یداریمعنتحصیلی تفاوت 
 کهه یطورتر دارد. به داری با احساس خوشبختی افراد دارای تحصیالت دیملم و پایینخوشبختی ذهنی در افراد با سط  تحصیالت فوق دیملم، تفاوت معنی

از متوس  احساس خوشبختی ذهنهی  ترنییپادیملم باالترین متوس  احساس خوشبختی ذهنی و افراد دارای تحصیالت دیملم و  افراد دارای تحصیالت فوق
های شخصیتی با تعهد سازمانی پرداختند، نقش سهط  تحصهیالت در ی ویژگی( که به بررسی رابطه2991برخوردارند. در تحقین ماتیو و زاجاک ) یترنییپا

داری یافهت نشهد. ایهن در پژوهش حاضر بین تعهد سازمانی و سط  تحصیالت ارتباط معنهی که یحالگزارش شده است، در  عیف و منفیضتعهد سازمانی 
توان گفت در این سازمان افراد دارای تحصیالت فوق دیهملم بها تحقین از این جهت با تحقین ماتیو و زاجاک ناهمسوست. در تبیین نتایج فرضیه حاضر می

کنند و رضایت عمومی بیشتری از کار و زندگی خود دارند که ایهن رضهایت عمهومی در افهراد کسب می میزان توقع خود شیل بهتری را در سازمانتوجه به 
دارای شود. همونین بهرای افهراد از متوس  بیشتری برخوردار می مجدداًیابد و در افراد دارای تحصیالت ارشد و باالتر دارای تحصیالت لیسانس کاهش می

کهم گرفتهه تر هم در سط  جامعه و هم در سط  سازمان میزان مقبولیت کمتری فراهم است و ممکن است خود یا کارشان دسهتتحصیالت دیملم و پایین
 دار باشند.برخور یترنییپاهای تحصیالتی از متوس  احساس خوشبختی ذهنی نمود که این گروه نسبت به سایر گروه ینیبشیپتوان شود. در نتیجه می

( بین نظرات پاسخگویان در مورد حمایت سازمانی، احساس خوشبختی ذهنی و تعهد سازمانی با توجه باه متغیار رده 3فرضیه 

 سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد.
داری لف سازمانی تفهاوت معنهینتایج آزمون تحلیل واریانس تک راهه بیانگر این است که بین نظرات پاسخگویان در مورد خوشبختی ذهنی در سطو  مخت

دار است. بدین معنی که احسهاس خوشهبختی و رضهایت کلهی از و تعهد سازمانی این تفاوت معنی شدهادراکوجود ندارد اما در مورد متییر حمایت سازمانی 
های کارمند، کارشناس و مدیر تفاوتی ها در گروهی آنها، مرتب  نبوده است و بین میانگین پاسخاندبودهای زندگی و کار به اینکه افراد در چه سط  سازمانی

. نتایج آزمون توکی نشان داد کهه بهین متوسه  اندداشتهو تعهد سازمانی با هم تفاوت  شدهادراکاما این سه گروه از نظر حمایت سازمانی ؛ دیده نشده است
شهود کهه بینی مهیوجود دارد و با توجه به نتایج آزمون پیش یداریمعنختالف مدیران ا شدهادراککارکنان کارشناس با میانگین حمایت  شدهادراکحمایت 

کنند. نتایج آزمونی مشابهی در بعد تعههد سهازمانی اسهت، نشهان کارشناسان بسیار بیشتر از مدیران احساس حمایت و پشتیبانی از طرف سازمان دریافت می
بینهی قابل پیش شدهادراکنتایج حمایت سازمانی  بر اساسداری وجود دارد و همانطور که ف معنیکه بین تعهد سازمانی کارشناسان و مدیران اختال دهدیم

بیشهترین سهط   کهه یطهوراست، میانگین تعهد سازمانی در کارشناسان بسیار بیشتر از میانگین تعهد سازمانی در مدیران سازمان مورد بررسی اسهت. بهه 
-ی مدیران سازمان دیده میو تعهد به سازمان در رده شدهادراکه کارشناسان سازمانی و کمترین میزان حمایت و تعهد به سازمان در رد شدهادراکحمایت 

سط  شیلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت اما  های شخصیتی با تعهد سازمانی پرداختند،ی ویژگی( که به بررسی رابطه2991شود. در تحقین ماتیو و زاجاک )
یابد. نتایج این تحقین از این جهت با نتایج پژوهش حاضر ناهمسوست. در تبیین عنی که با افزایش سط  سازمانی، تعهد نیز افزایش میبدین م ضعیفی دارد.
های سازمانی حمایت سازمانی کمتری را ادراک کرده و بهه اههداف سهازمانی گفت که مدیران کمیته امداد نسبت به سایر رده توانیمی حاضر نتایج فرضیه

های انسهانی در سهط  جامعهه، عهدم توجهه توان در مسائل مختلفی جستجو کرد. کمرنگ شدن ارزشدهند. دالیل این امر را میتعهد کمتری را نشان می
دیران شهود تها مهشود، موجب میپتیر در کشور میی اقتصادی که باعث افزایش روزافزون جمعیت آسیبمسئولین به قشر نیازمند و وجود مشکالت فزاینده

 جیتهدربهدههد در نتیجهه در آنان را کاهش مهی شدهادراککار خود را در سط  جامعه مشاهده کنند. این امر حمایت  تأثیرای سازمان نتوانند به طور شایسته
 ساس رضایت نکنند.های خود ندانسته و از فعالیت در جهت چنین اهدافی احهای سازمانی را دغدغهشود تا مدیران این سازمان، دغدغهموجب می
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