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چکیده:
امروزه حفظ و نگهداشت منابع انسانی موثر یکی از مهمترین عوامل در دستیابی به اهداف هر
سازمانی است .هرچه سازمان بتواند نیروی شایستهتری جذب کند و از آن نگهداری و استفاده
موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفقتر و نسبت به رقبایش پیشتر خواهد .از این رو هدف این
پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت کارکنان در
شرکت حلوای عقاب است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت حلوا عقاب
به تعداد  532نفر بوده که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان نمونه آماری  841نفر
مشخص و از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ،پرسشنامه حمایت سازمانی آیسنبرگر و همکاران استفاده گردید.
جهت تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیهها و رتبهبندی عوامل از آمار استنباطی (آزمونتی،آنوا،
فریدمن و کولموگروف-اسمیرنوف) استفاده شده است .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که
فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوای عقاب
تأثیر دارد و بر اساس رتبهبندی ،فرهنگ سازمانی و سپس حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و
نگهداشت کارکنان شرکت حلوا عقاب تأثیرگذارند .بر این اساس پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
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مقدمه
مدیریت منابع انسانی اثربخش عنصر کلیدی هر کسب و کباری اسبت .و یکبی از نکبات کلیبدی در

مدیریت منابع انسانی تامین و حفظ و نگهداشت کارکنان اثربخش است (آزیبری و همکباران.)5184 ،
امروزه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی موثر یکی از مهمترین عوامبل در دسبتیبابی ببه اهبداف هبر
سازمان می باشد .هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته تبری جبذب کبرده و از آن نگهبداری و اسبتفاده
موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفقتر و نسبت ببه رقببایش پبیشتبر اسبت (محسبنیان فبر و
همکاران .)8311،استخدام افراد خوب سخت است و حفظ آنها میتواند به مرات سختتر باشبد ،نکتبه
اصلی این است که جذب و آموزش کارکنان به منظور رفع نیازهای فوری سبازمان ببه تنهبایی کبافی
نیست بلکه آنها باید ببه خبوبی و ببه گونبهای موفقیبتآمیبز پبرورش یافتبه ،حفبظ و حمایبت شبوند
(شرمرهورن .)8313 ،شناسایی ،استخدام و آموزش کارکنان خوب میتواند هزینهبر باشد .اما جبایگزینی
کارمندی که سازمان را ترک کرده است ،بین یک تا دو برابر حقوق سبالیانه آن پسبت ،ببرای سبازمان
هزینه دارد (استوارت .)8313 ،بر اساس مطالعات انجام شده ،حفظ و نگهداری کارکنان با عملکرد ببا
در آینده یکی از مسائل اساسی و چالشهای اکثر کارفرمایان خواهد ببود (ملبو )5188 ،ایبن مسباله در
حالی است که اکثر سازمانها هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت جذب و نگهداری کارکنان خود هزینبه
مینمایند ،در صورتی که هر سازمانی قادر است با اتخاذ شیوههای مناس  ،عالوه بر حفظ منابع انسانی
موجود ،زمینهساز جذب تعدادی دیگر از کارکنان فعال سازمانها نیز باشد (وفائی نبژاد .)8315،یکبی از
مهمترین عوامل ماندگاری یبا تبرک خبدمت کارکنبان ،فرهنبگ سبازمانی اسبت .فرهنبگ سبازمانی
مجموعهای از ارزشها ،باورها و شیوه فکر کردن است که اعضای یک سازمان در آنها وجوه مشترک
دارند و نقش مهمی در ماندگاری کارکنان ایفا میکند (فرهی .)8311،فرهنبگ سبازمانی بیبانگر شبیوه
زندگی در یک سازمان است (هچ .)5112 ،هدف فرهنگ این است که به اعضاء سازمان هویت بدهد و
در آنان نسبت به باورها و ارزشهای باور نکردنی تعهد ایجاد کند (هال .)8312 ،همچنبین بایبد توجبه
داشت که نیروی انسانی که از طرف سازمان حمایت شود ،همباهنگی بیشبتری ببا ارزشهبا و اهبداف
سازمان خواهد داشت .این کارکنان با داشتن انگیزه قویتری برای خدمت ،موجب بهبرهوری و بهببود
عملکرد سازمان میشوند و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل میکنند (حریری و همکاران.)8315،
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میتوان اهمیت بررسی عوامل موثر در حفظ و نگهداشت کارکنان را با این نکته یادآور شد کبه
موفقیت یا شکست سازمان تا حد زیادی به توانایی سازمانها در حفظ کارکنان خود جهت انجام فعالیت
و وظایفشان بستگی دارد و ترک خدمت آنها هزینههای زیادی را در زمینه استخدام نیروهای جایگزین
و متعاق آن آموزش ،تربیت و آماده سازی کارکنان جدید تا مرحلبه بهبرهدهبی و کبارایی مطلبوب ببه
سازمان تحمیل مینماید (دلوی و گنجی .)8313،از این رو اهمیت انجام این پژوهش در وهلبه اول ببه
کاهش هزینههای شرکت حلوا عقباب مبرتبب ببوده و در وهلبه دوم برنامبهریبزان و مبدیران شبرکت
می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش ،عواملی که منجر به حفظ کارکنان و عدم ترک شغل از سوی
کارکنان میشود را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای زم را جهت حفظ و نگهداشت کارکنبان ارائبه
دهند که در نهایت این امر موج افزایش سطح بهرهوری سازمان مبیگبردد .هبدف از ایبن پبژوهش
بررسی دو عامل فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان شبرکت
حلوای عقاب به منظور افزایش سطح بهرهوری سازمان میباشد.
با توجه به مطال یادشده شرکت حلوا عقاب در سالهای اخیر با تبرک خبدمت کارکنبان خبود
روبه رو بوده است ،که این مساله ضمن از دست دادن نیروی کار متخصص و ماهر منجبر ببه تحمیبل
هزینه های با یی شده است .بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسبی عوامبل مبوثر ببر
حفظ و نگهداشت کارکنان و ارزیابی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکر شده بر این مساله ،زمینه را جهبت
کاهش ترک خدمت و حفظ و نگهداشت آنها در شرکت حلوا عقاب فراهم نمایبد .بنبابراین ببا بررسبی
نظریهها و پیشینه تحقیقات انجام شده این پژوهش تأثیر دو متغیر فرهنگ سازمانی و حمایت سبازمانی
را بر حفظ و نگهداشت کارکنان مورد ارزیابی قرار داده تا به این سوال کلبی پاسبد دهبد کبه فرهنبگ
سازمانی و حمایت ادارک شده بر حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوا عقاب چه تأثیر دارند؟
مبانی نظری

حفظ و نگهداشت کارکنان
حفظ و نگهداشت کارکنان به میزان تالش مفید و ثمربخش مدیریت ارشد سبازمان و سبایر بخبشهبا
برای القاء و تامین هدف ماندن و بقای کارکنان در سازمان گفته مبیشبود (ریبنالل .)5114 ،در واقبع
نگهداشت به معنی همه اموری است که کارفرما متقبل میشود تا کارکنان با صالحیت در سازمان ،ببه
کار ادامه دهند (اسکولر و جکسون.)5111،
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حفظ و نگهداشت کارکنان فرآیند طراحی برنامههای بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل
مینماید (سیدجوادین .)8312 ،به عبارتی دیگر هدف از راهبردهای حفظ و نگهداری کارکنان این است
که کارکنان کلیدی در سازمان باقی بمانند و گردش و ریزش کارکنان که بسیار پرهزینه است ،کاهش
یابد (آرمسترانگ.)5188،
گارتنر 8برای دستیابی به تعیین کنندههای ساختاری جا به جایی ،با مفبرو

کبردن رضبایت

شغلی و تعهد سازمانی به عنوان عوامل اصلی ،عوامل فرعی مؤثر بر این دو عامبل (پرداخبت ،حمایبت
همردیفان ،انتظار کاری،تضاد نقش ،ابهام در نقش ،خودمختاری ،یکنواختی در کار ،فرصتهبای ارتقبا،
عدالت در توزیع ،حمایت سرپرستی) را مورد آزمون قرار داده است .نتیجه مطالعات وی نشان مبیدهبد
که این عوامل مستقیماً بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثرگذار هستند و آنهبا نیبز ببر جبا ببه جبایی
پرسنلی تأثیر دارند (گارتنر .)8111،دیکونیک و استیلول 5رابطهی بین عدالت سبازمانی ،کیفیبت نقبش،
رضایت از پرداخت و رضایت از سرپرست با تمایل به ماندن یا رفتن را مبورد بررسبی قبرار دادهانبد .در
پژوهش مذکور عدالت سازمانی شامل عدالت در توزیع و عدالت در رویهها و کیفیت نقش فبر
است .همچنین در این مدل فر

شبده

شده است رضایت از پرداخت میتواند به طبور روشبن از عبدالت در

توزیع و به طور نامحسوس از کیفیت انجام نقش تأثیر پذیرد و رضایت از سرپرستی ببه طبور واضبح از
عدالت در روشها و کیفیت انجام نقش تبعیت میکند .نهایتاً دو عامل رضایت از پرداخت و سرپرسبتی
با تبأثیر ببر تعهبد سبازمانی ،مانبدن یبا رفبتن کارکنبان را تحبت تبأثیر قبرار مبیدهبد (دکونیبک و
استیلول.)5114،
به اعتقاد لی و میشل ( )8114در اثر وقوع شوک یا احساس نارضایتی ،تفکر کنارهگیری در فبرد
شکل می گیرد و پس از مدتی ممکن است شغل و سازمان خود را ترک کرده یا اینکه تصمیم بگیرد در
سازمان فعلی بماند (استوارت و براون.)8311 ،
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به نظر داگالس بی کوریوان ( )8111عواملی مانند؛ تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،خودمختاری،
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
آنها نیز ماندن و رفتن را به فرد القا میکند (جهانگیری و مهرعلی.)8311 ،
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی چشم اندازی تازه برای ارزیابی سازمان ها اسبت و هویبت اجتمباعی هبر سبازمانی را
تعیین میکند (امیر کبیری و طهرانی .)8312 ،فرهنگ سبازمانی وجبود سیسبتمی از معبانی و مفباهیم
مشترک در میان اعضاء سازمان است (رابینز .)8311 ،فرهنگ سازمانی ،مجموعهای از ارزشهاست که
به افراد در سازمان کمک می کند تا متوجه شوند که چه اعمالی برای سازمان و اعضای آن قابل قببول
و چه اعمالی غیر قابل قبول است (ردمن و ویلکینسون .)8318،به منظور عملکبرد موفبق هبر محبیب
تجاری ،درک ارزشهایی که محرک و حمایت کننده فرهنگ آن محیب هستند بسبیار ضبروری اسبت
(مرادی وهمکارن .)8318،مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی مفباهیم ببه هبم تنیبدهای هسبتند
(ردمن و ویلکینسون .)8318،تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ بر تدوین اهداف و استراتژیها ،رفتبار
فردی و عملکرد کارکنان ،انگیزش و رضایت شغلی ،خالقیت و نوآوری ،نحوه تصبمیمگیبری ،و میبزان
مشارکت کارکنان در امور ،میزان فداکاری و تعهد ،انضباط ،سخت کوشی ،سطح اضبطراب و ماننبد آن
تأثیر میگذارد (امیر کبیری و طهرانی .)8312 ،یکی از مهمترین عوامبل مانبدگاری یبا تبرک خبدمت
کارکنان ،فرهنگ سازمانی است .فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها ،باورها و شبیوه فکبر کبردن
است که اعضای یک سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و نقش مهمی در مانبدگاری کارکنبان ایفبا
میکند (فرهی .)8311،پس چنانچه ویژگیهای شخصیتی کارکنان با فرهنگ سازمان و انتظارات شغل
تطبیق داشته باشد ،احتمال جا بجایی و ترک سازمان کاهش مییابد (استوارت و براون.)8313،
پروفسور دانیل دنیسون در سال  5111تحقیقاتی در زمینه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان
انجام داد .وی در مدل خود ویژگیهای فرهنگی را اینگونه برشمرد (دنیسون5112،وفرانک:)5112،
-8درگیر شدن در کار :افراد در همه سطوح احساس میکنند که در تصمیمگیری نقش دارنبد و
این تصمیمات است که بر کارشان مؤثر است.
-5سازگاری :سازمانهایی با چنین ویژگیهایی دارای فرهنگ قوی و متمایزند و به طور کبافی
بر رفتار کارکنان نفوذ دارند.
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-3انطباقپذیری :سازمانهایی با چنین ویژگیهایی دارای فرهنگ قوی و متمایزنبد و ببه طبور
کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند -4 .مأموریت یا رسالت :سازمانهای موفق درک روشنی از اهبداف و
جهتگیریهای استراتژیک خود دارند ،به طوری که اهداف سبازمانی و اهبداف اسبتراتژیک را تعریب
کرده و چشم انداز سازمان را ترسیم میکنند.
شاین سه نوع فرهنگ مدیریتی را بیان مبیکنبد از نقطبه نظبر او ایبن فرهنبگهبا عبارتنبد از
(شاین :)8112،فرهنگ متصدیان :گروهی که به طور معمول با ما کار مبیکننبد« ،متصبدیان» نامیبده
می شوند و نیز به مدیران ص و کارگرانی که در ساخت و تحویل تولیدات و خدماتی که رسالت اصبلی
سازمان را به انجام میرسانند،گفته میشود .فرهنگ مهندسی :در هر سازمانی مرکز تکنولوژیکی زمینه
سازمان را تشکیل میدهد و این تکنولوژی به وسیله چندین نوع از مهندسین که دارای یبک فرهنبگ
کاری مشترک میباشند طراحی و نظارت میشود که فرهنگ مهندسی نامیده میشود.
فرهنگ اجرایی (هیئت رئیسه) :اگر کسی در سازمانهای وسیع جهانی جستجو کند ،یک اجتماع
از دفاتر را شناسایی خواهد کرد که مفروضاتی مانند وقایع روزانه ،وضبعیتهبا و نقبش آنهبا مشبترک
میباشد ،از نردبان ترقی در این موقعیتها با میروند که ماهیت این نقش قابلیت جوابگویی مالی ببه
سهامداران میباشد و بیشتر در حفظ سهام تجلی مییابد.
حمایت سازمانی ادراک شده
حمایت سازمانی ادراک شده 8اشاره به باور کارکنان در خصوص این که چه میزان کارفرمایان آنها برای
آنها ارزش قائل هستند و به رفاه کارکنان خود توجه میکنند دارد (اسبتوارت و ببراون .)8313،در واقبع
درک حمایت سازمانی اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد ،مبنی بر اینکه رفاه و آسایش او و میبزان
مشارکت وی در موفقیت سازمان حائز اهمیت اسبت (ببل و منگبوک .)5115،در واقبع کارکنبان یبک
سازمان ،همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای ایجاد رفاه ،آسایش و امینت آنها قائبل اسبت،
اعتقاد و عالقه خاصی به سازمان پیدا میکنند .این اعتقاد و باور تحت عنوان حمایبت سبازمانی ادراک
شده معرفی شده است (اینگهام.)5111،

1- Pereceived organizational support
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در عصری که سازمانها و محیبهای کاری هر روز با چالشها و فشارهای زیادی روببه رو هسبتند و
کارکنان این سازمانها بار کاری فراوانی را تحمل و با مشکالت دست و پنجه نرم مبیکننبد ،حمایبت
سازمانی شاید مرهم مناسبی برای این چالشها و فشارها باشد (ابراهیمی بلوط بازه.)8311،
در واقع یکی از مشکالتی که در حال حاضر مبدیران سبازمانهبا ببا آن روببهرو هسبتند حفبظ
کارکنان کلیدی و متخصص است ،با افزایش حمایت سازمانی نه تنها تعهد سازمانی با مبیرود ،بلکبه
نیت ترک سازمان نیز به شدت کاهش مییابد (اسالم و دیگبران .)5183،در نتیجبه حمایبت سبازمانی
ادراک شده ،عامل دیگری است که بر ترک خدمت کارکنان تأثیر می گبذارد .حمایبت سبازمانی ادراک
شده مبین باور کارکنان درباره میزان توجه سازمان به سالمتی و رفاه آنها است .کارکنانی که احسباس
کنند سازمان از آنها حمایت میکند ،در مقابل احساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان خواهند داشت.
این افراد احساس می کنند بیشتر به سازمان نزدیک هستند و تمایل دارند در موفقیبت سبازمان بیشبتر
سهیم باشند .داشتن چ نبین احساسبی منجبر ببه کباهش غیببت و جبا بجبایی مبیشبود (اسبتوارت و
براون.)8313،
بر اساس نظریه آیزنبرگر ،حمایت سازمانی گونههای سهگانه عمومی ،موج رفتارهای مطلوبی
در سازمان میشود که عبارتند از :انصباف و مسباوات ،8حمایبت سرپرسبت ،5پباداشهبای سبازمانی3و
زمینههای شغلی که در نهایت موج افزایش حمایبت سبازمانی مبیگبردد (آیزنبرگبر .)8112،آمیبدی
( )8115انواع حمایت ها را در سه مورد خالصه کرده است :حمایت فرد از خود؛ حمایبت مبدیر از فبرد و
حمایت قانون از فرد .سازمان می تواند از طریق نوشتن ،صحبت کردن و یا سخنرانی یک قانونگبذار و
یا فرد سیاسی حمایت جمعی را در سازمان اشاعه دهد .در صورتی که کارکنان بدانند کبه منبابع ببرای
پیشرفت فردی آنها در سازمان مهیا است حمایتهای زم در این مسیر نیز وجود دارد ،توانمندسازی با
سرعت و شتاب با یی انجام میپذیرد (چادیها و همکاران .)5114،

1- Fairness of Treatmnet
2- Supervisor Support
3- Organizational Rewards and Job Conditions
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پیشینهی تجربی
محسن کوثری پور و همکاران ( ،)8313در تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر
عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان» به بررسی کارکردهای اهتمبام ببر
عوامل مدیریتی در حفبظ نیروهبای انسبانی در وزارت ورزش و جوانبان پرداختبه کبه روش پبژوهش،
همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است که بر اساس یافتههای این پژوهش ،بین عوامل
مدیریتی با حفظ نیروهای انسانی ،ارتباط مثبت و معناداری وجود داشبت .همچنبین حمایبت کارکنبان
توسب مدیر ،بیشترین اهمیت را در پیشبینی تغییرات حفظ کارکنان دارا است.
داوود حسین پور و همکاران ( ،)8311در تحقیقی با عنوان« رابطبه اسبتراتژی منبابع انسبانی و
فرهنگ سازمانی با حفظ و نگهداری کارکنان دانشگر در شرکت زامیاد» به بررسبی ارتبباط اسبتراتژی
منابع انسانی و فرهنگ سازمانی با حفظ و نگهداری کارکنان پرداخته که روش پژوهش از نمونه گیری
تصادفی ساده با حجم نمونه  841بوده که بر اساس یافتههای این پژوهش متغیرهای استراتژی منبابع
انسانی و فرهنگ سازمانی توانسته اند  25/3درصد از تغییرات حفبظ و نگهبداری کارکنبان دانشبگر را
پیش بینی کنند.
حبی اهلل دعایی و شهال برجعلبی لبو ( )8311در تحقیقبی ببا عنبوان «بررسبی راببب حمایبت
سازمانی ادراک شد با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت» به بررسی رابطه حمایت ادراک شده با تعهبد
سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان پرداخته و روش به کار رفته در آن از نوع پیمایشبی ببوده نتبایج
نشان میدهد که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی رابطه مثببت و ببا قصبد تبرک خبدمت
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.
محسن زارع و علی ماهر ( )8314در تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با حفظ
و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای عمبومی تابعبه دانشبگاه علبوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان» به بررسی فرهنگ سازمانی با حفبظ و نگهداشبت نیبروی
انسانی متخصص پرداختند و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی بوده که ببر مبنبای
همبستگی قرار گرفته است و بر مبنای نتایج پژوهش استنباط کردند که متغیر فرهنبگ بیمارسبتان ببر
حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص تأثیر مستقیم و مثبت داشته است.
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الدواهی (،)5183در پژوهش خود با عنوان« نفوذ فرهنبگ سبازمانی ببر رضبایت شبغلی ،تعهبد
سازمانی و ترک خدمت :بررسی بخش بانکی در عربستان سعودی» پرداخته که به بررسی تبأثیر انبواع
فرهنگ سازمانی همچون بازار ،سلسله مراتبی و زنجیرهای پرداخته که از روش همبستگی و رگرسبیون
تجزیه و تحلیل بوده و نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و تعهبد سبازمانی ارتبباط
مثبت و در نهایت رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش میانجی یا واسطهای میان فرهنبگ سبازمانی و
ترک خدمت کارکنان داشت.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی نظریهها و پیشینه پژوهشهای انجبام شبده در ایبن حبوزه مبدل

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

حفظ و نگهداشت کارکنان

حمایت سازمانی

فرهنگ سازمانی

شکل  -2الگوی مفهومی تحقیق

روش پژوهش

این پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری دادهها ،توصیفی از نوع زمینبهیبابی
(پیمایشی) میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شبرکت حلبوا عقباب ببه
تعداد  532نفر میباشند .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،نمونه آماری پژوهش تعبداد  841نفبر
تعیین شده است .روش نمونهگیری در این پژوهش تصادفی ساده میباشد .ببرای گبردآوری دادههبا از
پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ،پرسشنامه حمایبت سبازمانی آیزنبرگبر و همکباران
( )8112و پرسشنامه نگهداشت کارکنان ،لی و همکاران ( )5188استفاده شده است .پایایی پرسشنامه از
طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ببرای پرسشبنامه فرهنبگ سبازمانی 1/12؛ حمایبت سبازمانی 1/14؛
نگهداشت کارکنان  1/14بدست آمد.
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جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین) و آزمون فرضبیههبا از
آمار استنباطی شامل؛ آزمونتی  ،آزمون آنوا  ،فریدمن و کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
یافتههای پژوهش و تحلیل دادهها

نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که فرضیه آماری آن ببه
صورت زیر میباشد.
 : H0دادهها توزیع نرمال دارند.
 : H1دادهها توزیع نرمال ندارند.
جدول :2آزمون نرمال بودن برای متغیرها

حمایت
سازمانی

نگهداشت
کارکنان

فرهنگ
سازمانی

درگیر
شدن در
کار

سازگاری

انطباق
پذیری

رسالت

تعداد نمونه

141

141

141

141

141

141

141

کولموگروف
اسمیرنوف
Sig

102.2

10.26

.144

10221

10.49

10191

.649

.139

.242

.412

.12.

.239

.191

.312

نتایج جدول ( )4-8نشان داد مقدار  sigبرای متغیرها بیشتر از  1/12شده است فبر
فر

 H0کبه

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

آزمون فرضیهها
فرضیه اول :فرهنگ سازمانی بر حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوا عقاب تأثیرگذار است.

 :H0فرهنگ سازمانی کارکنان بر حفظ و نگهداشت آنها در شرکت حلوا عقاب تأثیرگذار نیست.
 :H1فرهنگ سازمانی کارکنان بر حفظ و نگهداشت آنها در شرکت حلوا عقاب تأثیرگذار است.
همانگونه که در جدول ( )4-5قابل مشاهده است مقدار ضری تعیین R2=1/811میباشد.
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به طور کلی متغیر فرهنگ سازمانی  81/1درصد از تغییرات مربوط به حفبظ و نگهداشبت کارکنبان را
تبیین کردند .مقدار  sigکمتر از  1/12است بنابراین فر

صفر رد میشود لذا بین فرهنگ سازمانی ببا

حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوای عقاب رابطه وجود دارد .با توجه به مقدار آمباره  fو مقبدار
 sigکه برابر  1/111است معادله رگرسیونی معنادار است.
جدول : 1جدول ضریب تعیین متغیرها
مدل

ضریب همبستگیR

1

.422

2

F

ضریب تعیین (  )Rضریب تعیین تعدیل شده
(AD.

.191

2

Sig.

)R

.192

31011.

.111

جدول ( )4-3ضرای رگرسیونی برآورد شده را نشان میدهد .با توجه به مقادیر  sigببه دسبت
آمده برای ضرای به تا مشاهده میشود که متغیر فرهنگ سازمانی بر متغیر حفظ و نگهداشت کارکنان
تأثیر دارد.
Y=./422x1

 :X1فرهنگ سازمانی ؛ :Yحفظ و نگهداشت کارکنان
جدول :9ضرایب به تا یا ضرایب رگرسیونی

متغیر
عدد ثابت
فرهنگ سازمانی

ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد شده
Beta
B
..69
.111

.422

t

Sig.

.212

.133

.... 10119

در ادامه بررسی میزان تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی محاسبه گردید که بر اساس نتایج ارائه شبده
در جدول ( )4-4مقدار ضری تعیین  R2 =1/111میباشد .به طور کلی ابعاد متغیر فرهنبگ سبازمانی
 11/1درصد از تغییرات مربوط به آن را تبیین کردند .با توجه به مقدار آمباره  fو مقبدار  sigکبه براببر
صفر است معادله رگرسیونی معنادار است.
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جدول :0جدول ضریب تعیین متغیرها

مدل ضریب همبستگیR
1

.664

ضریب تعیین ( )R2ضریب تعیین تعدیل شده
()R2 AD.
.611

.619

Sig.

F

.... 2011101.4

جدول ( )4-2ضرای رگرسیونی برآورد شده را نشان میدهد .با توجه به مقادیر به دسبت آمبده
برای ضرای به تا مشاهده میشود که ابعاد متغیر فرهنگ سازمانی بر این متغیر تأثیر مثبت دارند.
Y=./211x1+./39x2+./211x3+./912x4

 :X1درگیر شدن در کار؛  :X2سازگاری؛  :X3انطباق پذیری؛  :X4رسالت و  :Yفرهنگ سازمانی
جدول :5ضرایب به تا یا ضرایب رگرسیونی

متغیر

ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد شده
Beta
B
.٫.21-

t

Sig.

.٫931-

126.

درگیر شدن در کار

292.

211.

21٫.11

..

سازگاری

211.

39..

34٫4.3

..

انطباق پذیری

2.2.

211.

21٫41

..

رسالت

264.

912.

9.٫991

..

عدد ثابت

فرضیه دوم:حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت آنها در شرکت حلوا عقاب تأثیرگذار است.
 :H0حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت آنها در شرکت حلوا عقاب تأثیرگذار نیست.
 :H1حمایت سازمانی ادراک شده بر حفظ و نگهداشت آنها در شرکت حلوا عقاب تأثیرگذار است.
همانطوی که در جدول ( )4-2نشان داده شده مقدار ضری تعیین R2=11381میباشد .به طور کلبی
متغیر حمایت سازمانی ادراک شده  38/1درصد از تغییرات مرببوط ببه حفبظ و نگهداشبت کارکنبان را
تبیین کردند .مقدار  sigکمتر از  1/12بدست آمده بنابراین فر

صفر رد مبیشبود لبذا ببین حمایبت

سازمانی ادراک شده با حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت حلوای عقاب رابطه وجود دارد .با توجه به
مقدار آماره  fو مقدار  sigکه برابر  1/111است معادله رگرسیونی معنادار است.

161 /

بررسی فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در حفظ و نگهداشت کارکنان

جدول :6جدول ضریب تعیین متغیرها
مدل
1

ضریب همبستگیR
194.

2

ضریب تعیین (  )Rضریب تعیین تعدیل شده
()R2 AD.

a

314.

311.

Sig.

F

b

..

91٫22

جدول  -4-1ضرای رگرسیونی برآورد شده را نشان میدهد .با توجه به مقادیر  sigببه دسبت
آمده برای ضرای به تا مشاهده میشود که متغیبر حمایبت سبازمانی ادراک شبده ببر متغیبر حفبظ و
نگهداشت کارکنان تأثیر دارد.
Y=./194x1

 :X1حمایت سازمانی ادراک شده ؛  :Yحفظ و نگهداشت کارکنان
جدول :7ضرایب به تا یا ضرایب رگرسیونی

t

متغیر

Sig.

ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد شده
Beta
B
14.. .٫914.٫211-

عدد ثابت
حمایت سازمانی ادراک شده

194.

661.

1٫29

..

آزمون فریدمن برای بررسی رتبه متغیرها
برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد .ببا توجبه نتبایج بدسبت
آمده در جدول ( )4-1میانگین رتببه متغیبر فرهنبگ سبازمانی ( )5/12از متغیبر حمایبت سبازمانی ببا
میانگین 5/33از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است بنابراین رتبه اول به فرهنگ سازمانی و رتبه دوم
به حمایت سازمانی اختصاص یافته و از آنجایی کبه مقبدار  sigکمتبر از  1/12اسبت فبر
میشود یعنی متغیرها از نظر رتبهبندی یکسان نیستند.
جدول :8آزمون فریدمن

کی دو

میانگین رتبه

Sig.

فرهنگ سازمانی حمایت سازمانی
2069

2033

.0... 41013

صبفر رد
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نتیجهگیری
نتایج پژوهش انجام شده حاکی از تأثیرگذار بودن عامل فرهنگ سازمانی بر حفظ و نگهداشت کارکنان

در شرکت حلوا عقاب میباشد بنابراین فرهنگ موجود در سازمان ،مبیتوانبد عامبل مهمبی در جهبت
نگهداشت کارکنان و عدم ترک شغل باشد .فرهنگ یک سازمان نگبرش افبراد را نسببت ببه سبازمان
نشان میدهد این نحوه نگرش بر نوع رفتار افراد در محیب کاری موثر خواهد ببود .ببه عنبوان مثبال،
اعضای سازمان تمایل دارند که بازیگران فعبالی در سبازمان ببوده و ببر اتفاقباتی کبه در سبازمان رخ
میدهد ،تأثیر بگذارند .این افراد مدام درگیر مسائل و مشکالت سازمان خبود ببوده و همیشبه دغدغبه
دستیابی به اهداف و ارزشهای سازمان خود را دارند ،لذا به لحاظ عاطفی به سازمان وابسته ببوده ،در
سازمان مشارکت میکنند و در آن درگیر میشوند و از عضویت در سبازمان لبذت مبیبرنبد در نهایبت
باعث افزایش سطح با ی تعهد و وفاداری سازمانی در ببین آنهبا مبیشبود .حسبین پبور و همکباران
( )8311پژوهشی با عنوان" رابطه استراتژی منابع انسبانی و فرهنبگ سبازمانی ببا حفبظ و نگهبداری
کارکنان دانشگر در شرکت زامیاد"را مورد مطالعه قرار دادهاند کبه نتبایج آن نشبان داده اسبت عامبل
فرهنگ سازمانی از عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان است .لذا میتبوان گفبت ،نتبایج بدسبت
آمده از این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین با توجه نتایج بدست آمده در خصوص تأثیر حمایت سازمانی ادراک شبده ببر حفبظ و
نگهداشت کارکنان در شرکت حلوا عقاب نتیجه میگیریم اگر کارمندان احساس کنند که سبازمان ببه
آنها توجه دارد ،در راستای منافع آنها عمل میکند ،به کار آنها ارزش و اهمیت میدهد ،کارهای مثببت
آنها را نادیده نمیگیرد و خالصه آنکه مورد حمایت سازمان هستند ،به سازمان اعتماد میکنند ،ببه آن
تعلق و دلبستگی پیدا میکنند ،به اهداف سازمان وفادار میمانند و انگیزه درونی آنها ببرای کبار بیشبتر
افزایش مییابد .این امر موج افزایش کارآیی و بهرهوری سازمان میشود .بر این اسباس ،مبیتبوان
اذعان نمود ادراک کارکنان از میزان حمایتی که از سبازمان دریافبت مبیکننبد ببر مانبدگاری آنهبا در
سازمان تأثیرگذار است .امیرکافی و هاشمی نس ( )8318پژوهشی با عنوان" تبأثیر عبدالت سبازمانی،
حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمی"را مورد مطالعه قرار دادهاند که نتایج آن
نشان داده است عا مل حمایت سازمانی از عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان است .لذا میتبوان
گفت ،نتایج بدست آمده از این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است.
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پیشنهادات
در خصوص بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

 مدیران شرکت ،افراد را در تصمیم گیریها بیشتر مشارکت دهند تا افبراد از نزدیبک ببا مشبکالت،ضع ها و قوتهای شرکت آشنا شده و فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد ایجاد شود.

 سبک مدیریت در شرکت بر اساس اجماع و کار گروهی بوده و ویژگیهایی چون امنیبت اسبتخدام وثبات در روابب داشته باشد.

 شرکت هرچه بیشتر به سمت کاهش بوروکراسیهای زائد گام بردارد و تأکید شرکت باید ببر توسبعهانسانی با اعتماد با و مشارکت باشد.

در خصوص بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده پیشنهاد زیر ارائه میگردد:
 مدیران شرکت ،آزادی عمل زم را در انجام وظای به کارمندان خبود داده ،همچنبین بسبتر ببروزاستعدادهایشان را فراهم کرده و از خالقیتها و نوآوریهایشان استقبال نمایبد ،در واقبع فرصبت ببروز
توانمندی های کارمندان را فراهم نماید تا آنان با انجام کارها به شیوهای که خود صبحیح مبیداننبد از
انجام آن لذت برده و حس بهتری برای انجام آن داشته باشند.

 شرکت برای نقش تک تک کارکنان خود ارزش بیشتری قائل شود ،به عقاید آنان احتبرام گذاشبته وبه پیشرفتهای کاری آنان اهمیت دهد.

 با توجه به اینکه کارکنان تمایل دارند ببه عنبوان نماینبده شبرکت تلقبی گردنبد ،مبدیران از طریبقمشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری هبا ،ارائبه ببازخورد شبغلی مناسب و رفتارهبای محترمانبه از
کارکنان حمایت کنند.
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