
 ستاری شهید هوایی دانشگاه مدیریت دانشکده

 انسانی منابع مطالعات فصلنامه

 چهاربیست و  شماره ششم، سال

 69 تابستان

 196-169صص

 

فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت  نقش

 کارکنان؛ مطالعه موردی

 3شعبان مرادی ایدیشه، 6محمد مهدی تنعمی، 1چی امیرکیوان چایی

 :چکیده

به اهداف هر  یابی دستترین عوامل در  امروزه حفظ و نگهداشت منابع انسانی موثر یکی از مهم
و از آن نگهداری و استفاده  ندتری جذب ک ن بتواند نیروی شایسته. هرچه سازمااستسازمانی 

. از این رو هدف این خواهد تر شیپتر و نسبت به رقبایش  موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق
فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت کارکنان در  ریتأثپژوهش بررسی 

مدیران و کارکنان شرکت حلوا عقاب  هیکلپژوهش شامل  نیا یآمارجامعه  .استشرکت حلوای عقاب 
نفر  841نفر بوده که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان نمونه آماری  532به تعداد 

اطالعات از  یآور جمع برایساده استفاده شده است.  یتصادفگیری  مشخص و از روش نمونه
دنیسون، پرسشنامه حمایت سازمانی آیسنبرگر و همکاران استفاده گردید. پرسشنامه فرهنگ سازمانی 

، آنوا،یآزمونت) بندی عوامل از آمار استنباطی ها و رتبه جهت تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه
ها نشان داد که  استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده( اسمیرنوف-فریدمن و کولموگروف

حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوای عقاب  فرهنگ سازمانی و
بندی، فرهنگ سازمانی و سپس حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و  دارد و بر اساس رتبه ریتأث

 . بر این اساس پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.رگذارندیتأثحلوا عقاب  شرکتنگهداشت کارکنان 
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 مقدمه
مدیریت منابع انسانی اثربخش عنصر کلیدی هر کسب  و کباری اسبت. و یکبی از نکبات کلیبدی در       

 (.5184آزیبری و همکباران،   ) مدیریت منابع انسانی تامین و حفظ و نگهداشت کارکنان اثربخش است

ببه اهبداف هبر     یبابی  دسبت ترین عوامبل در   وی انسانی موثر یکی از مهمامروزه حفظ و نگهداشت نیر

تبری جبذب کبرده و از آن نگهبداری و اسبتفاده       باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته سازمان می

 محسبنیان فبر و  ) اسبت  تبر  یشپب تر و نسبت ببه رقببایش    موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق

تر باشبد، نکتبه    تواند به مرات  سخت راد خوب سخت است و حفظ آنها میاستخدام اف (.8311همکاران،

اصلی این است که جذب و آموزش کارکنان به منظور رفع نیازهای فوری سبازمان ببه تنهبایی کبافی     

 آمیبز پبرورش یافتبه، حفبظ و حمایبت شبوند       ای موفقیبت  گونبه  ببه نیست بلکه آنها باید ببه خبوبی و   

بر باشد. اما جبایگزینی   تواند هزینه استخدام و آموزش کارکنان خوب می شناسایی، (.8313شرمرهورن، )

برابر حقوق سبالیانه آن پسبت، ببرای سبازمان      دوکارمندی که سازمان را ترک کرده است، بین یک تا 

بر اساس مطالعات انجام شده، حفظ و نگهداری کارکنان با عملکرد ببا    (.8313استوارت، ) هزینه دارد

ایبن مسباله در   ( 5188ملبو،  ) های اکثر کارفرمایان خواهد ببود  ی از مسائل اساسی و چالشدر آینده یک

هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت جذب و نگهداری کارکنان خود هزینبه   ها سازمانحالی است که اکثر 

سانی مناس ، عالوه بر حفظ منابع ان های یوهش، در صورتی که هر سازمانی قادر است با اتخاذ نمایند یم

از  یکبی  (.8315وفائی نبژاد، ) نیز باشد ها سازمانجذب تعدادی دیگر از کارکنان فعال  ساز ینهزمموجود، 

، فرهنبگ سبازمانی اسبت. فرهنبگ سبازمانی      کارکنبان خبدمت   تبرک  یبا عوامل ماندگاری  ینتر مهم

 مشترکوه ها وج سازمان در آن یکاعضای  کهاست  کردن فکر یوهشها، باورها و  ای از ارزش مجموعه

فرهنبگ سبازمانی بیبانگر شبیوه      (.8311فرهی،) کند دارند و نقش مهمی در ماندگاری کارکنان ایفا می

بدهد و  یتهوبه اعضاء سازمان  کهاست  یناهدف فرهنگ  (.5112هچ، ) زندگی در یک سازمان است

چنبین بایبد توجبه     مه (.8312هال، ) کند یجاداتعهد  ینکردنباور  یها ارزشدر آنان نسبت به باورها و 

هبا و اهبداف    داشت که نیروی انسانی که از طرف سازمان حمایت شود، همباهنگی بیشبتری ببا ارزش   

وری و بهببود   برای خدمت، موجب  بهبره   تری یقو یزهانگسازمان خواهد داشت. این کارکنان با داشتن 

 (.8315همکاران، حریری و) کنند شوند و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل می عملکرد سازمان می
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 کبه  شد یادآور نکته ینا با بررسی عوامل موثر در حفظ و نگهداشت کارکنان را یتاهم توان یم

 یتفعالانجام  جهت خود کارکنان حفظ در ها سازمان ییتوانا به یادیزحد  تا سازمان شکست یا یتموفق

 یگزینجا یروهاین استخدام ینهزم در را یادیز های ینههزآنها  خدمت ترکدارد و  یبستگ یفشانوظا و

ببه   مطلبوب  ییکبارا  و یدهب  بهبره  مرحلبه  تا یدجد کارکنان یساز آماده و یتترب آموزش، آن متعاق  و

از این رو اهمیت انجام این پژوهش در وهلبه اول ببه    (.8313دلوی و گنجی،) نماید یم یلتحم سازمان

و مبدیران شبرکت    یبزان ر برنامبه شرکت حلوا عقباب مبرتبب ببوده و در وهلبه دوم      های ینههزکاهش 

توانند با استفاده از نتایج این پژوهش، عواملی که منجر به حفظ کارکنان و عدم ترک شغل از سوی  می

را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای  زم را جهت حفظ و نگهداشت کارکنبان ارائبه    شود یمکارکنان 

گبردد. هبدف از ایبن پبژوهش      وری سازمان مبی  دهند که در نهایت این امر موج  افزایش سطح بهره

بررسی دو عامل فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان شبرکت  

 باشد. وری سازمان می حلوای عقاب به منظور افزایش سطح بهره

های اخیر با تبرک خبدمت کارکنبان خبود      با توجه به مطال  یادشده شرکت حلوا عقاب در سال
روبه رو بوده است، که این مساله ضمن از دست دادن نیروی کار متخصص و ماهر منجبر ببه تحمیبل    

های با یی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسبی عوامبل مبوثر ببر      هزینه
جهبت  هر یک از متغیرهای ذکر شده بر این مساله، زمینه را  یرتأثحفظ و نگهداشت کارکنان و ارزیابی 

این ببا بررسبی   کت حلوا عقاب فراهم نمایبد. بنبابر  کاهش ترک خدمت و حفظ و نگهداشت آنها در شر
 یسبازمان  یتحماو  یسازماندو متغیر فرهنگ  یرتأثها و پیشینه تحقیقات انجام شده این پژوهش  نظریه

هبد کبه فرهنبگ    را بر حفظ و نگهداشت کارکنان مورد ارزیابی قرار داده تا به این سوال کلبی پاسبد د  
 دارند؟ یرتأثحلوا عقاب چه  شرکتدر  کارکنانسازمانی و حمایت ادارک شده بر حفظ و نگهداشت 

 مبانی نظری

 حفظ و نگهداشت کارکنان

 هبا  بخبش حفظ و نگهداشت کارکنان به میزان تالش مفید و ثمربخش مدیریت ارشد سبازمان و سبایر   
در واقبع   (.5114ریبنالل،  ) شبود  یمب در سازمان گفته  برای القاء و تامین هدف ماندن و بقای کارکنان

شود تا کارکنان با صالحیت در سازمان، ببه   نگهداشت به معنی همه اموری است که کارفرما متقبل می
 (.5111اسکولر و جکسون،) کار ادامه دهند
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 یلتحلرا  یرفاهو ارائه خدمات  یمنیابهداشت و  یها برنامه یطراح یندفرآ کارکنانحفظ و نگهداشت  

است  ینا کارکنان ینگهدارحفظ و  یراهبردهابه عبارتی دیگر هدف از  (.8312، یدجوادینس) نماید یم

 کاهشاست،  ینهپرهز  یاربس که کارکنان یزشربمانند و گردش و  یباقدر سازمان  یدیکل کارکنان که

   (.5188آرمسترانگ،) یابد

به جایی، با مفبرو  کبردن رضبایت    ا ج یتارساخ یها کنندهبه تعیین  یابی دست یبرا 8گارتنر

پرداخبت، حمایبت   ) شغلی و تعهد سازمانی به عنوان عوامل اصلی، عوامل فرعی مؤثر بر این دو عامبل 

ارتقبا،   یهبا  فرصت، یکنواختی در کار، یخودمختار،تضاد نقش، ابهام در نقش، یکارردیفان، انتظار  هم

دهبد   نشان مبی  یومون قرار داده است. نتیجه مطالعات را مورد آز( عدالت در توزیع، حمایت سرپرستی

ببه جبایی   ا که این عوامل مستقیماً بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثرگذار هستند و آنهبا نیبز ببر جب    

بین عدالت سبازمانی، کیفیبت نقبش،     ی رابطه 5دیکونیک و استیلول (.8111گارتنر،) پرسنلی تأثیر دارند

انبد. در   سرپرست با تمایل به ماندن یا رفتن را مبورد بررسبی قبرار داده   رضایت از پرداخت و رضایت از 

ها و کیفیت نقش فبر  شبده    پژوهش مذکور عدالت سازمانی شامل عدالت در توزیع و عدالت در رویه

به طبور روشبن از عبدالت در     تواند یماست. همچنین در این مدل فر  شده است رضایت از پرداخت 

از کیفیت انجام نقش تأثیر پذیرد و رضایت از سرپرستی ببه طبور واضبح از     توزیع و به طور نامحسوس

کند. نهایتاً دو عامل رضایت از پرداخت و سرپرسبتی   و کیفیت انجام نقش تبعیت می ها روشعدالت در 

دکونیبک و  ) دهبد  یمب با تبأثیر ببر تعهبد سبازمانی، مانبدن یبا رفبتن کارکنبان را تحبت تبأثیر قبرار            

 (.5114استیلول،

گیری در فبرد  در اثر وقوع شوک یا احساس نارضایتی، تفکر کناره( 8114) اعتقاد لی و میشل به

گیرد و پس از مدتی ممکن است شغل و سازمان خود را ترک کرده یا اینکه تصمیم بگیرد در شکل می

 (.8311استوارت و براون، ) سازمان فعلی بماند
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، یخودمختارنند؛ تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عواملی ما( 8111) به نظر داگالس بی کوریوان 

یکنواختی، حمایت اجتماعی، حمایت همکاران، حمایت سرپرستی، استرس شغلی، ابهام در نقش، تضباد  

نقش، کار مورد انتظار، پرداخت و وابستگی شغلی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی افبراد تبأثیر دارد و   

 (.8311جهانگیری و مهرعلی، ) کند یم آنها نیز ماندن و رفتن را به فرد القا

 فرهنگ سازمانی

ها اسبت و هویبت اجتمباعی هبر سبازمانی را       فرهنگ سازمانی چشم اندازی تازه برای ارزیابی سازمان
 یممفباه و  یمعبان از  یسبتمی سوجبود   یسبازمان فرهنگ  (.8312، یطهرانو  یریکب یرام) کند تعیین می
هاست که  ای از ارزش فرهنگ سازمانی، مجموعه (.8311، ینزراب) اعضاء سازمان است یانمدر  مشترک

کند تا متوجه شوند که چه اعمالی برای سازمان و اعضای آن قابل قببول   به افراد در سازمان کمک می
به منظور عملکبرد موفبق هبر محبیب      (.8318ردمن و ویلکینسون،) و چه اعمالی غیر قابل قبول است

 حمایت کننده فرهنگ آن محیب هستند بسبیار ضبروری اسبت   و هایی که محرک  تجاری، درک ارزش
 ای هسبتند  مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی مفباهیم ببه هبم تنیبده     (.8318مرادی وهمکارن،)
، رفتبار  ها یاستراتژاهداف و  ینتدوفرهنگ بر  که دهد یمنشان  یقاتتحق (.8318ردمن و ویلکینسون،)

 یبزان م، و گیبری  یمتصبم ، نحوه ینوآورو  یتخالق، یشغل یترضاو  یزشانگ، کارکنان عملکردو  یفرد
، سطح اضبطراب و ماننبد آن   یکوشو تعهد، انضباط، سخت  یفداکار یزانمدر امور،  کارکنان مشارکت

خبدمت   تبرک  یبا عوامبل مانبدگاری    ینتر مهماز  یکی (.8312، یطهرانو  یریکب یرام) گذارد میر یتأث
 کبردن  فکبر  یوهشب ، باورها و ها ارزشاز  یا مجموعهفرهنگ سازمانی  ، فرهنگ سازمانی است.کارکنان
دارند و نقش مهمی در مانبدگاری کارکنبان ایفبا     مشترکوجوه  ها آنسازمان در  یکاعضای  کهاست 

با فرهنگ سازمان و انتظارات شغل  کارکنان یتیشخص های یژگیوپس چنانچه  (.8311فرهی،) کند یم
 (.8313استوارت و براون،) یابد یم کاهشسازمان  ترکو  ییبجاا جداشته باشد، احتمال  یقتطب

سازمان  یاثربخشو  یسازمانفرهنگ  ینهزمدر  یقاتیتحق 5111در سال  یسوندن یلدانپروفسور 

 (:5112وفرانک،5112دنیسون،) برشمرد گونه ینارا  یفرهنگ های یژگیودر مدل خود  یوانجام داد. 

نقش دارنبد و   گیری یمتصمدر  که کنند یمهمه سطوح احساس  : افراد درکارشدن در  یردرگ-8

 مؤثر است. کارشانبر  کهاست  یماتتصم ینا

 یکباف و به طور  یزندمتماو  یقوفرهنگ  یدارا هایی یژگیو ینچنبا  ییها سازمان: یسازگار-5
 نفوذ دارند. کارکنانبر رفتار 
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و ببه طبور    یزنبد متماو  یقوفرهنگ  یدارا هایی یژگیو ینچنبا  ییها سازمان: یریپذ انطباق-3

از اهبداف و   یروشن درکموفق  یها سازمانرسالت:  یا یتمأمور -4نفوذ دارند.  کارکنانبر رفتار  یکاف

 یب  تعررا  یکاسبتراتژ و اهبداف   یسبازمان اهداف  که یطورخود دارند، به  یکاستراتژ های یریگ جهت

 .کنند یم یمترسو چشم انداز سازمان را  کرده

 ازد هبا عبارتنب   کنبد از نقطبه نظبر او ایبن فرهنبگ      سه نوع فرهنگ مدیریتی را بیان مبی  شاین

نامیبده  « متصبدیان »کننبد،   فرهنگ متصدیان: گروهی که به طور معمول با ما کار مبی  (:8112شاین،)

شوند و نیز به مدیران ص  و کارگرانی که در ساخت و تحویل تولیدات و خدماتی که رسالت اصبلی   می

فرهنگ مهندسی: در هر سازمانی مرکز تکنولوژیکی زمینه  شود. رسانند،گفته می را به انجام می سازمان

چندین نوع از مهندسین که دارای یبک فرهنبگ    یلهبه وسدهد و این تکنولوژی  سازمان را تشکیل می

 .شود یمشود که فرهنگ مهندسی نامیده  باشند طراحی و نظارت می کاری مشترک می

های وسیع جهانی جستجو کند، یک اجتماع  اگر کسی در سازمان (:رئیسه یئته) فرهنگ اجرایی

مشبترک   هبا  آنو نقبش   هبا  یتوضبع را شناسایی خواهد کرد که مفروضاتی مانند وقایع روزانه،  از دفاتر

روند که ماهیت این نقش قابلیت جوابگویی مالی ببه   ها با  می باشد، از نردبان ترقی در این موقعیت می

 یابد. باشد و بیشتر در حفظ سهام تجلی می مداران میسها

 ادراک شدهحمایت سازمانی 

رای بخصوص این که چه میزان کارفرمایان آنها ر اشاره به باور کارکنان د 8حمایت سازمانی ادراک شده

ع در واقب  (.8313اسبتوارت و ببراون،  ) کنند دارد ارزش قائل هستند و به رفاه کارکنان خود توجه می آنها

درک حمایت سازمانی اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر اینکه رفاه و آسایش او و میبزان  

در واقبع کارکنبان یبک     (.5115ببل و منگبوک،  ) مشارکت وی در موفقیت سازمان حائز اهمیت اسبت 

ئبل اسبت،   سازمان، همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای ایجاد رفاه، آسایش و امینت آنها قا

این اعتقاد و باور تحت عنوان حمایبت سبازمانی ادراک    کنند. اعتقاد و عالقه خاصی به سازمان پیدا می

 (.5111اینگهام،) شده معرفی شده است

 

1  - Pereceived organizational support 
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ها و فشارهای زیادی روببه رو هسبتند و    های کاری هر روز با چالش ها و محیب در عصری که سازمان 

کننبد، حمایبت    وانی را تحمل و با مشکالت دست و پنجه نرم مبی ها بار کاری فرا کارکنان این سازمان

  (.8311ابراهیمی بلوط بازه،) و فشارها باشد ها چالشسازمانی شاید مرهم مناسبی برای این 

رو هسبتند حفبظ    هبا ببا آن روببه    در واقع یکی از مشکالتی که در حال حاضر مبدیران سبازمان  

رود، بلکبه   مایت سازمانی نه تنها تعهد سازمانی با  مبی کارکنان کلیدی و متخصص است، با افزایش ح

در نتیجبه حمایبت سبازمانی     (.5183اسالم و دیگبران، ) یابد نیت ترک سازمان نیز به شدت کاهش می

 ادراکگبذارد. حمایبت سبازمانی     ، عامل دیگری است که بر ترک خدمت کارکنان تأثیر میشدهادراک 

توجه سازمان به سالمتی و رفاه آنها است. کارکنانی که احسباس   شده مبین باور کارکنان درباره میزان

مقابل احساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان خواهند داشت. ر کند، د حمایت می ها آنکنند سازمان از 

کنند بیشتر به سازمان نزدیک هستند و تمایل دارند در موفقیبت سبازمان بیشبتر     این افراد احساس می

اسبتوارت و  ) شبود  بجبایی مبی  ا نبین احساسبی منجبر ببه کباهش غیببت و جب       سهیم باشند. داشتن چ

 (.8313براون،

 یمطلوب یرفتارها موج  ،یعموم گانه سه یها گونه یسازمان یتحما ،یزنبرگرآ یهنظر اساسر ب

 و3یسبازمان  یهبا  پباداش  ،5سرپرسبت  یبت حما، 8مسباوات و  انصباف  که عبارتند از: شود یم سازمان در

 آمیبدی  (.8112،یزنبرگبر آ) گبردد  یمب  یسبازمان  یبت حما یشافزا موج  یتنها در که یشغل های ینهزم

ها را در سه مورد خالصه کرده است: حمایت فرد از خود؛ حمایبت مبدیر از فبرد و     انواع حمایت( 8115)

گبذار و   تواند از طریق نوشتن، صحبت کردن و یا سخنرانی یک قانون حمایت قانون از فرد. سازمان می

سی حمایت جمعی را در سازمان اشاعه دهد. در صورتی که کارکنان بدانند کبه منبابع ببرای    یا فرد سیا

های  زم در این مسیر نیز وجود دارد، توانمندسازی با  پیشرفت فردی آنها در سازمان مهیا است حمایت

 (.5114چادیها و همکاران ،) پذیرد سرعت و شتاب با یی انجام می

 

 

1- Fairness of Treatmnet 
2- Supervisor Support 
3  - Organizational Rewards and Job Conditions 
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 تجربی ی یشینهپ

بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر »در تحقیقی با عنوان  (،8313) ری پور و همکارانمحسن کوث

به بررسی کارکردهای اهتمبام ببر    «و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان یریتیمدعوامل 

عوامل مدیریتی در حفبظ نیروهبای انسبانی در وزارت ورزش و جوانبان پرداختبه کبه روش پبژوهش،        

این پژوهش، بین عوامل  های یافتهگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است که بر اساس همبست

مدیریتی با حفظ نیروهای انسانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود داشبت. همچنبین حمایبت کارکنبان     

 تغییرات حفظ کارکنان دارا است. بینی یشپتوسب مدیر، بیشترین اهمیت را در 

رابطبه اسبتراتژی منبابع انسبانی و      »در تحقیقی با عنوان (،8311) کارانداوود حسین پور و هم

به بررسبی ارتبباط اسبتراتژی     «فرهنگ سازمانی با حفظ و نگهداری کارکنان دانشگر در شرکت زامیاد

منابع انسانی و فرهنگ سازمانی با حفظ و نگهداری کارکنان پرداخته که روش پژوهش از نمونه گیری 

این پژوهش متغیرهای استراتژی منبابع   های یافتهبوده که بر اساس  841جم نمونه تصادفی ساده با ح

نگهبداری کارکنبان دانشبگر را    و درصد از تغییرات حفبظ   3/25انسانی و فرهنگ سازمانی توانسته اند 

 پیش بینی کنند.

راببب حمایبت    یبررسب »در تحقیقبی ببا عنبوان    ( 8311) لبو  یبرجعلب و شهال  ییدعااهلل  ی حب

به بررسی رابطه حمایت ادراک شده با تعهبد   «و قصد ترک خدمت یسازمانادراک شد با تعهد  یمانساز

سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان پرداخته و روش به کار رفته در آن از نوع پیمایشبی ببوده نتبایج    

ت که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی رابطه مثببت و ببا قصبد تبرک خبدم      دهد یمنشان 

کارکنان رابطه منفی دارد و نیز هر سه بعد تعهد سازمانی با قصد ترک خبدمت رابطبه منفبی داشبته و     

 تعهد عاطفی بیشترین همبستگی منفی را با ترک خدمت دارد.

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با حفظ »در تحقیقی با عنوان ( 8314) محسن زارع و علی ماهر

عمبومی تابعبه دانشبگاه علبوم      های یمارستانبدیدگاه کارکنان  و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از

به بررسی فرهنگ سازمانی با حفبظ و نگهداشبت نیبروی     «پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقطعی بوده که ببر مبنبای   -انسانی متخصص پرداختند و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

تایج پژوهش استنباط کردند که متغیر فرهنبگ بیمارسبتان ببر    همبستگی قرار گرفته است و بر مبنای ن

 مستقیم و مثبت داشته است. یرتأثحفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص 
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نفوذ فرهنبگ سبازمانی ببر رضبایت شبغلی، تعهبد        »در پژوهش خود با عنوان(،5183) الدواهی

انبواع   یرتبأث که به بررسی پرداخته  «سازمانی و ترک خدمت: بررسی بخش بانکی در عربستان سعودی

پرداخته که از روش همبستگی و رگرسبیون   ای یرهزنجو مراتبی  سلسلهفرهنگ سازمانی همچون بازار، 

تجزیه و تحلیل بوده و نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و تعهبد سبازمانی ارتبباط    

میان فرهنبگ سبازمانی و    یا واسطهدر نهایت رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش میانجی یا و مثبت 

 ترک خدمت کارکنان داشت.

 مدل مفهومی پژوهش
های انجبام شبده در ایبن حبوزه مبدل       ها و پیشینه پژوهش با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی نظریه

 ترسیم و ارائه شده است.( 8) مفهومی تحقیق در شکل

 الگوی مفهومی تحقیق -2شکل 

 روش پژوهش
 یبابی  ، توصیفی از نوع زمینبه ها دادهای هدف، کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری مبنر این پژوهش ب

مدیران و کارکنان شبرکت حلبوا عقباب ببه      یهکلپژوهش شامل  ینا یآمارباشد. جامعه  می( پیمایشی)
نفبر   841.  با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش تعبداد  باشند یمنفر  532تعداد 
هبا از   گبردآوری داده  ببرای  .باشد یمدر این پژوهش تصادفی ساده  یریگ نمونهن شده است. روش تعیی

 های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، پرسشنامه حمایبت سبازمانی آیزنبرگبر و همکباران     پرسشنامه
ه است. پایایی پرسشنامه از استفاده شد( 5188) و پرسشنامه نگهداشت کارکنان، لی و همکاران( 8112)

؛ 14/1؛ حمایبت سبازمانی   12/1طریق آلفای کرونباخ به ترتیب  ببرای پرسشبنامه فرهنبگ سبازمانی      
 بدست آمد. 14/1نگهداشت کارکنان 

 متغیرهای مستقل

 حمایت سازمانی

 فرهنگ سازمانی

 حفظ و نگهداشت کارکنان

 متغیرهای وابسته
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هبا از   و آزمون فرضبیه ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین) آمار توصیفیز ها ا جهت تجزیه و تحلیل داده 

 اسمیرنوف استفاده شده است.-، فریدمن و کولموگروف آنوا ، آزمون یمونتآزآمار استنباطی شامل؛ 

 ها دادهپژوهش و تحلیل  های یافته

 اسمیرنوف-نتایج آزمون کلموگروف

اسمیرنوف استفاده شد که  فرضیه آماری آن ببه  -از آزمون کلموگروف ها دادهجهت بررسی نرمال بودن 

 باشد. صورت زیر می

H0  :مال دارند.توزیع نر ها داده 

H1  :توزیع نرمال ندارند. ها داده 

 : آزمون نرمال بودن برای متغیرها2جدول

حمایت  

 سازمانی

نگهداشت 

 کارکنان

فرهنگ 

 سازمانی

درگیر 

شدن در 

 کار

انطباق  سازگاری

 پذیری

 رسالت

 141 141 141 141 141 141 141 تعداد نمونه

کولموگروف 

 اسمیرنوف

102.2 10.26 144. 10221 10.49 10191 649. 

Sig 139. 242. 412. 12.. 239. 191. 312. 

 

کبه   H0شده است فبر    12/1برای متغیرها بیشتر از  sigنشان داد مقدار ( 4-8) نتایج جدول

 نرمال هستند. ها دادهها است پذیرفته شد بنابراین نتیجه گرفتیم که  فر  نرمال بودن داده

 ها آزمون فرضیه
 است. یرگذارتأثحلوا عقاب  شرکتبر حفظ و نگهداشت کارکنان در  یازمانسفرضیه اول:  فرهنگ 

H0 نیست. یرگذارتأثحلوا عقاب  شرکتبر حفظ و نگهداشت آنها در  کارکنان یسازمان: فرهنگ 

H1 است. یرگذارتأثحلوا عقاب  شرکتبر حفظ و نگهداشت آنها در  کارکنان یسازمان: فرهنگ 

 باشد. می =811/1R2ابل مشاهده است مقدار ضری  تعیینق( 4-5) که در جدول گونه همان
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مربوط به حفبظ و نگهداشبت کارکنبان را     ییراتتغدرصد از  1/81 یسازمانمتغیر فرهنگ  یکلبه طور  

ببا   یسازمانلذا بین فرهنگ  شود یماین فر  صفر رد است بنابر 12/1کمتر از  sigکردند. مقدار  یینتب

و مقبدار   fت حلوای عقاب رابطه وجود دارد. با توجه به مقدار آمباره  حفظ و نگهداشت کارکنان در شرک

sig  است معادله رگرسیونی معنادار است.   111/1که برابر 

 متغیرهاضریب تعیین جدول : 1جدول 

 R یهمبستگ بیضر مدل

 

R) نییتع بیضر
 شده لیتعد نییتع بیضر ( 2

 (R
2
 AD. ) 

F Sig. 

1 422. 191. 192. 31011. 111. 

 

ببه دسبت     sigدهد. با توجه به مقادیر ضرای  رگرسیونی برآورد شده را نشان می( 4-3) جدول

بر متغیر حفظ و نگهداشت کارکنان  یسازمانشود که متغیر فرهنگ  مشاهده می به تاآمده برای ضرای  

 دارد.  یرتأث

Y= 422/. x1      

X1 ؛ یسازمان: فرهنگYحفظ و نگهداشت کارکنان : 

 یا ضرایب رگرسیونی تا به ضرایب :9جدول

 استاندارد یرغ یبضر متغیر
B 

 استاندارد شده یبضر
Beta 

t Sig. 

 .133 .212  .69. عدد ثابت

 .... 10119 .422 .111 یسازمانفرهنگ 

 

ابعاد فرهنگ سازمانی محاسبه گردید که بر اساس نتایج ارائه شبده   یرتأثدر ادامه بررسی میزان 

ابعاد متغیر فرهنبگ سبازمانی    یکل. به طور باشد یم  R2=111/1 ی  تعیینمقدار ضر( 4-4) در جدول

کبه براببر    sigو مقبدار   fکردند. با توجه به مقدار آمباره   یینتبمربوط به آن را  ییراتتغدرصد از  1/11

 صفر است معادله رگرسیونی معنادار است. 
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 جدول ضریب تعیین متغیرها :0جدول

R) یینتع یبضر R یهمبستگ یبضر مدل
 شده یلتعد یینتع یبضر ( 2

 (R
2
 AD. ) 

F Sig. 

1 664. 611. 619. 2011101.4 .... 

 

دهد. با توجه به مقادیر به دسبت آمبده    ضرای  رگرسیونی برآورد شده را نشان می( 4-2) جدول

 . مثبت دارند یرتأثشود که ابعاد متغیر فرهنگ سازمانی بر این متغیر  مشاهده می به تابرای ضرای  

Y= 211/. x1+ 39/. x2+ 211/. x3+ 912/. x4 

X1 درگیر شدن در کار؛ :X2 سازگاری؛ :X3 انطباق پذیری؛ :X4 رسالت و :Yفرهنگ سازمانی : 

 یا ضرایب رگرسیونی تا بهضرایب : 5جدول

 متغیر
 استاندارد یرغ یبضر

B 

 استاندارد شده یبضر
Beta 

t Sig. 

 126. ٫931.-  ٫.21.- عدد ثابت

 .. 21٫.11 211. 292. کار درگیر شدن در

 .. 34٫4.3 .39. 211. سازگاری

 .. 21٫41 211. 2.2. انطباق پذیری

 .. 9.٫991 912. 264. رسالت

 

 است. یرگذارتأثحلوا عقاب  شرکتادراک شده بر حفظ و نگهداشت آنها در  یسازمان یتحمافرضیه دوم:

H0 :نیست. یرگذارتأثحلوا عقاب  شرکتر ادراک شده بر حفظ و نگهداشت آنها د یسازمان یتحما 

H1 :است. یرگذارتأثحلوا عقاب  شرکتادراک شده بر حفظ و نگهداشت آنها در  یسازمان یتحما 

 یکلب باشد. به طور  می =11381R2نشان داده شده مقدار ضری  تعیین( 4-2) طوی که در جدول همان

ط ببه حفبظ و نگهداشبت کارکنبان را     مرببو  ییراتتغدرصد از  1/38ادراک شده  یسازمان یتحمامتغیر 

 یبت حماشبود لبذا ببین     این فر  صفر رد مبی بدست آمده بنابر 12/1کمتر از  sigکردند. مقدار  یینتب

ادراک شده با حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوای عقاب رابطه وجود دارد. با توجه به  یسازمان

 له رگرسیونی معنادار است. است معاد 111/1که برابر  sigو مقدار  fمقدار آماره 
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 جدول ضریب تعیین متغیرها: 6جدول

 R یهمبستگ بیضر مدل
 

R) نییتع بیضر
 شده لیتعد نییتع بیضر ( 2

 (R
2
 AD. ) 

F Sig. 

1 .194a
 .311 .314 91٫22 ..b 

 

ببه دسبت     sig. با توجه به مقادیردهد یمضرای  رگرسیونی برآورد شده را نشان  -4-1جدول 

ادراک شبده ببر متغیبر حفبظ و      یسبازمان  یبت حماشود که متغیبر   مشاهده می به تارای  آمده برای ض

 دارد.  یرتأثنگهداشت کارکنان 

Y= 194/. x1          

X1 :ادراک شده ؛  یسازمان یتحماYحفظ و نگهداشت کارکنان : 

 یا ضرایب رگرسیونی تا بهضرایب  :7جدول

 استاندارد یرغ یبضر متغیر
B 

 دهاستاندارد ش یبضر
Beta 

t Sig. 

 .14. ٫914.-  ٫211.- عدد ثابت

 .. 1٫29 194. 661. ادراک شده یسازمان یتحما

 

 آزمون فریدمن برای بررسی رتبه متغیرها

بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. ببا توجبه نتبایج بدسبت      برای بررسی یکسان بودن اولویت

از متغیبر حمایبت سبازمانی ببا     ( 12/5) هنبگ سبازمانی  میانگین رتببه متغیبر فر  ( 4-1) آمده در جدول

از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است بنابراین رتبه اول به فرهنگ سازمانی و رتبه دوم   33/5میانگین

اسبت فبر  صبفر رد     12/1کمتبر از   sigبه حمایت سازمانی اختصاص یافته و از آنجایی کبه مقبدار   

 ی یکسان نیستند.بند یعنی متغیرها از نظر رتبه شود یم

 آزمون فریدمن: 8جدول

 .Sig کی دو میانگین رتبه

  حمایت سازمانی فرهنگ سازمانی

41013 

 

.0... 2069 2033 
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 گیری نتیجه
بودن عامل فرهنگ سازمانی بر حفظ و نگهداشت کارکنان  یرگذارتأثنتایج پژوهش انجام شده حاکی از 

توانبد عامبل مهمبی در جهبت      نگ موجود در سازمان، مبی این فرهباشد بنابر در شرکت حلوا عقاب می

سازمان نگبرش افبراد را نسببت ببه سبازمان       یکنگهداشت کارکنان و عدم ترک شغل باشد. فرهنگ 

موثر خواهد ببود. ببه عنبوان مثبال،      یکار یبمحنحوه نگرش بر نوع رفتار افراد در  ینا دهد یمنشان 

در سبازمان رخ   کبه  یاتفاقبات در سبازمان ببوده و ببر     یلفعبا  یگرانباز کهدارند  یلتماسازمان  یاعضا

دغدغبه   یشبه همسازمان خبود ببوده و    مشکالتمسائل و  یردرگاین افراد مدام  .بگذارند یرتأث، دهد یم

به سازمان وابسته ببوده، در   یعاطفسازمان خود را دارند، لذا به لحاظ  یها ارزشبه اهداف و  یابی دست

 یبت نهادر  برنبد  یمب در سبازمان لبذت    یتعضوو از  شوند یم یردرگر آن و د کنند یم مشارکتسازمان 

 حسبین پبور و همکباران    .شبود  یمب آنهبا   ینبب در  یسازمانتعهد و وفاداری  یبا سطح  یشافزاباعث 

رابطه استراتژی منابع انسبانی و فرهنبگ سبازمانی ببا حفبظ و نگهبداری        "پژوهشی با عنوان( 8311)

کبه نتبایج آن نشبان داده اسبت عامبل       اند دادهرا مورد مطالعه قرار "یادکارکنان دانشگر در شرکت زام

تبوان گفبت، نتبایج بدسبت      فرهنگ سازمانی از عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان است. لذا می

 آمده از این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.

حفبظ و  ر راک شبده بب  اد یسازمان یتحما یرتأثهمچنین با توجه نتایج بدست آمده در خصوص 

سبازمان ببه    کهاحساس کنند  کارمندانگیریم اگر  در شرکت حلوا عقاب نتیجه می  کارکناننگهداشت 

مثببت   یکارها، دهد یم یتاهمآنها ارزش و  کار، به کند یممنافع آنها عمل  یراستاآنها توجه دارد، در 

، ببه آن  کنند یمتند، به سازمان اعتماد سازمان هس یتحمامورد  آنکهو خالصه   گیرد ینم یدهنادآنها را 

 یشبتر بکبار   یببرا آنها  یدرون یزهانگو  مانند یم، به اهداف سازمان وفادار کنند یم یداپ یدلبستگتعلق و 

تبوان   مبی  بر این اسباس، . شود یمسازمان  یور بهرهو  ییکارآ یشافزااین امر موج   .یابد یم یشافزا

کننبد ببر مانبدگاری آنهبا در      حمایتی که از سبازمان دریافبت مبی    اذعان نمود ادراک کارکنان از میزان

، یسبازمان عبدالت   یرتبأث  "پژوهشی با عنوان( 8318) است. امیرکافی و هاشمی نس  یرگذارتأثسازمان 

که نتایج آن  اند دادهرا مورد مطالعه قرار "بر تعهد سازمی یسازمانادراک شده و اعتماد  یسازمان یتحما

تبوان   مل حمایت سازمانی از عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان است. لذا مینشان داده است عا

 گفت، نتایج بدست آمده از این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.
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 پیشنهادات
 گردد: فرهنگ سازمانی پیشنهادهای زیر ارائه می یرتأثدر خصوص بررسی 

، مشبکالت ببا   یبک نزدشارکت دهند تا افبراد از  بیشتر م ها یریگ یمتصممدیران شرکت، افراد را در  -

 .شود یجادابر اعتماد  یمبتن یسازمانشرکت آشنا شده و فرهنگ  یها قوتها و  ضع 

هایی چون امنیبت اسبتخدام و    بوده و ویژگی یو کار گروهسبک مدیریت در شرکت بر اساس اجماع  -

 .ثبات در روابب داشته باشد

های زائد گام بردارد و تأکید شرکت باید ببر توسبعه    وروکراسیشرکت هرچه بیشتر به سمت کاهش ب -

 .انسانی با اعتماد با  و مشارکت باشد

 گردد: ادراک شده پیشنهاد زیر ارائه می یسازمان یتحما یرتأثدر خصوص بررسی 

مدیران شرکت، آزادی عمل  زم را در انجام وظای  به کارمندان خبود داده، همچنبین بسبتر ببروز      -

استقبال نمایبد، در واقبع فرصبت ببروز      هایشان ینوآورو  ها یتخالقادهایشان را فراهم کرده و از استعد

از  داننبد  یمب که خود صبحیح   ای یوهشهای کارمندان را فراهم نماید تا آنان با انجام کارها به  توانمندی

 .انجام آن لذت برده و حس بهتری برای انجام آن داشته باشند

تک کارکنان خود ارزش بیشتری قائل شود، به عقاید آنان احتبرام گذاشبته و    شرکت برای نقش تک -

 .های کاری آنان اهمیت دهد به پیشرفت

با توجه به اینکه کارکنان تمایل دارند ببه عنبوان نماینبده شبرکت تلقبی گردنبد، مبدیران از طریبق         -

فتارهبای محترمانبه از   گیری هبا، ارائبه ببازخورد شبغلی مناسب  و ر      مشارکت دادن کارکنان در تصمیم

 کارکنان حمایت کنند.
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