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چکیده
موفقیت در دنیاي رقابتی به توانائی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد و کلید اصلی آن به 

ها و کارکنان نیاز دارند که هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم بر این اساس سازمان. رودشمار می
زمانی است که در طول تعهد سازمانی نیز یک نوع نگرش مهم شغلی و سا. به یکدیگر اعتماد کنند

. هاي رفتار سازمانی بوده و همچنان وجود داردچند دهه اخیر مورد عالقه بسیاري از محققان رشته
از طرف دیگر حمایت سازمانی ادراك شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان به تالش، 

ها، پژوهش عوامل در سازماناز این رو با توجه به اهمیت این. ها اشاره داردسالمتی و آسایش آن
حاضر به بررسی رابطه اعتماد سازمانی، تعهد چند بعدي سازمانی و حمایت سازمانی ادراك شده 

جامعه آماري این تحقیق، کارکنان ستادي معاونت نظارت مالی و خزانه داري کل . پردازدمی
؛ که از روش دناشبنفر می175کشور در وزارت امور اقتصادي و دارایی است که مجموعاً

نفر 120اي استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، تصادفی طبقه
استاندارد کلیپ سیوات و هاي پژوهش، از پرسشنامهبه منظور گردآوري داده. دست آمدبه

ساتید متخصص از نظرات اروایی پرسشنامهافزایشهمچنین جهت.استفاده شد) 2012(همکاران 
از روش آلفاي کرونباخ ..این رشته و کارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارایی استفاده شد

. جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد) 0,84(
از طریق ماتریس همبستگی، معادالت رگرسیون ها،دادهدر این پژوهش تجزیه و تحلیل

ها حاکی از آن است که یافته. انجام شده استSPSSماري با استفاده از نرم افزار آ... چندگانه و 
همچنین . با تعهد سازمانی ارتباط دارد) 0,653(و حمایت ادراك شده ) 0,83( اعتماد سازمانی

ها با سازمان. نیز ارتباط معناداري دارد) 0,75(اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراك شده
اي نوینی که پیوسته در حال تغییر و تحول است قادر به پیشی گیري از نتایج حاصله، در دنیبهره

. گرفتن از رقبا خواهند شد

.حمایت سازمانی ادراك شده، تعهد سازمانیاعتماد سازمانی،: واژگان کلیدي
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مقدمه 
مزیتمهمترینهاي سازمانی،داراییترینبا ارزشعنوان یکی ازبهامروزه منابع انسانی

Belcourt & et).آیدبه حساب می1محوردانشاقتصاددرمنبعترینکمیابورقابتی

el,2008) در مدیریت نیز اعتماد یک عامل کلیدي در حفظ اثربخشی کارکنان، مدیران و کل
هاي روزمره در جوامع مبناي بسیاري از تعامالت و کنشو). Callaway, 2007(سازمان است 

هاست فردي و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروهانسانی چه در زمینه ارتباطات میان 
). 1390زاهدي و خانباشی، (

از طرفی امروزه تعهد کارکنان به سازمان یکی از موارد بسیار مهم براي حفظ و نگهداري 
که نیرویی الزام آور و با ثبات روانشناختی است . (Altindis. 2011)شودکارکنان محسوب می

,Schmalz, Martin)دهد هدف سازمان، پیوند میاهاي مرتبط به فعالیتکه فرد را به مجموع

وسازمانمیانروابطبامرتبطادبیاتازفراوانیهمچنین به صورت خاصی میزان. (2007
.(Pack, 2008)استیافتهتمرکزشدهادراكسازمانیحمایتنیز برکارمند

و تعهد سازمانی 2کارکنان، خشنودي شغلیوجود اعتماد سازمانی بر نحوه ارائه خدمات به 
و باور کارکنان نسبت به تحت حمایت بودن توسط ). (Fitzory, T, 2007آثار مثبت و مهمی دارد

را 3مدیران، در کارکنان این اعتماد را به همراه دارد که سازمان در نظر دارد تعهدات تبادل شده
.(Stamper C L. Johlke M C ,2003)دبه نحو بسیار مؤثري در قبال کارکنانش اجرا نمای

هاي اقتصادي کننده سیاستوزارت امور اقتصادي و دارایی که تنظیمخصوص له در أاین مس
باشد از اهمیت دو چندانی چنین ایجاد کننده هماهنگی در اجراي آنها میهمو مالی کشور و
. برخوردار است

یا اعتماد سازمانی ارتباطی با حمایت آ"بنابراین سؤاالت اساسی این پژوهش این است که 
آیا حمایت سازمانی ادراك شده نیز با تعهد "، "سازمانی ادراك شده و تعهد سازمانی دارد؟

توان میزان اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی را به سازمانی رابطه دارد؟ و در نهایت آیا می
. "چگونگی حمایت سازمانی ادراك شده در سازمان نسبت دارد؟

:مبانی نظري تحقیق
4اعتماد سازمانی) الف

ها یا خصایص یک اعتماد را اطمینان یا اتکا به برخی از ویژگی5فرهنگ انگلیسی آکسفورد

1. Knowledge-based economy
2. Job satisfaction
3. Obligations exchanged
4. Organizational Trust
5. Oxford English Dictionary
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اعتماد مفهومی است که تقریباً در تمامی ). 1390زاهدي و خانباشی، (داندشخص یا سازمان می
. (Lusher, 2012)نقش دارد ... ادي و روابط از جمله روابط دوستی، خانوادگی، سازمانی، اقتص

گیرد و امري آموختنی و یک پدیده حساس و شکننده است بر پایه تجربه افراد شکل می
(Erden, Ali. And Erden, Hale: 2009) . در واقع افراد در صورت داشتن اعتماد، تمایل بیشتري

. (Chen, 2010)براي ارائه دانش به یکدیگر خواهند داشت 
ها، رفتار و عملکرد بینی کننده مهم واکنشبه عنوان یک ساختار مهم یک پیشاعتماد

همچنین یکی از عوامل . Paliszkiewicz)(2011 ,کارکنان و همچنین فرایندهاي سازمانی است
نظران در برخی از عقاید صاحب. (Sankowska, 2012)مهم در ثبات بلند مدت سازمان است 

:گرددجدول ذیل بیان میمورد مفهوم اعتماد به شرح

از منظر صاحب نظران "اعتماد"مفهوم ): 1(جدول شماره 
مفاهیمصاحب نظران

اعتماد یک انتظار مثبت است در رابطه با این که طرف مقابل در گفتار، کردار و )2000(1گاردن
اي فرصت طلبانه رفتار نکندهاي خود به گونهتصمیم

پذیري و رفاه سازد تا آسیبداند که افراد را قادر میلت روانشناسی میاعتماد را حا)2005(2بارگ
ها قرار داده و انتظار رفتارهاي مثبت از آنان داشته باشدخود را در دستان دیگر بخش

کاري است؛ در واقع همه روابط اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط)2007(3بادنر
شودایجاد میسازمانی بر مبناي اعتماد 

))2007(و بادنر ) 2005(5بارگ، )2000(4، گاردن)1997(راتر : اقتباس از(

نخست اعتماد درون سازمانی دوم اعتماد : سه جریان گسترده در ادبیات اعتماد وجود دارد
درك کامل از . (Dietz & Hartog, 2006)ها و مشتریان ها سوم اعتماد میان سازمانمیان سازمان

& Hassan)پذیر نیست د سیستمی بدون توجه به افرادي که عضو آن سیستم هستند، امکاناعتما

Semercioz, 2010) . در حقیقت اعتماد، باور ما به این امر است که دیگران همان کاري را انجام
.(Lewis,2007)ها تحت نظارت باشند دهند که ما از آنها انتظار داریم، بدون آنکه آنمی

دادن وفاداري، پاسخگو بودن، گوش گفتار واضح و صریح، احترام، نشان) 2009(6کووي
فرادادن به دیگران را براي ایجاد و حفظ اعتماد براي مدیران و رهبران اثربخش عنوان نموده 

1. Gordon
2. Burg
3. Bodnar czuk, M
4. Gordon
5. Burg
6. Covey, Stephen. M.R
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هاي بی اعتمادي نیز به علت عدم تمایل کارکنان به همکاري و مشارکت، کیفیت هزینه. است
..(pucetaite & Lamsa,2008)تواند سنگین باشد رل میپائین کار و نیاز به کنت

1درك شدهحمایت سازمانی)ب

شـده  ادراكتیـ حمامفهومدر پژوهشی 1986و همکارانش در سال 2زنبرگریبار آنیخستن
ریشـه حمایـت سـازمانی ادراك شـده،     ). 2008Eisenberger,(کردنـد  یاز سوي سازمان را معرف

بر پایه آن دلبستگی، کوشش و تعهـد بـه سـازمان بـا اجـرت اجتمـاعی و       اي است که تعهد مبادله
).Allen, 2008(شودمادي همراه می

ادراك از حمایت سازمانی، عبارت است از باور کلی فرد مبنی بر اینکه سازمان، زحمات او 
یز، حاجی کریمی، رضائیان، عالم تبر(نهد و براي سعادت و رفاه او اهمیت قائل است را ارج می

کنند، تعهد بیشتري کارکنانی که میزان باالیی از حمایت سازمانی را درك می). 1391سلطانی،
ادراك از حمایت سازمانی، درك این نکته از سوي ). Chang,2005(به سازمان خواهند داشت 

,Bell and Menguc(فرد است که رفاه و آسایش و میزان موفقیت سازمان براي فرد مهم است 

هاي حمایت کارکنان رایج کنونی در کنند که برنامهشواهد زیادي بر این نکته تأکید می.)2002
). Riggle et al, 2009(اندیک دهه گذشته غیر معمول بوده

معتقد است که کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس ارزشی که سازمان ) 2008(3اینگهام
کنند و این اعتقاد و باور حمایت سازمانی میبراي آنها قائل است، اعتقاد و عالقه خاصی پیدا

سطح باالي ادراك از حمایت سازمانی، سبب ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران . است
.)Aoyagi , Cox ,Mcguire, 2008(این امتیازات و منافع خواهد شد

ماننداجتماعی،عاطفی ونیازهايتأمینطریقازامکان داردمدیریت،از حمایتادراك
ادراك ). Fu, & et el, 2009(کندوفاداري عاطفیباال بردنکمک بهاحساسی،و حمایتتعلق

این . شوداز حمایت مدیریت نیز منجر به ایجاد احساس تکلیف درباره موفقیت سازمان می
شود، احساس تکلیف، تعهد عاطفی کارکنان را نسبت به سازمانی که داراي شخصیت فرض می

).Bolander,F & Jones, 2009(هددافزایش می

:4تعهد سازمانی) ج
گذاري به یک موسسه و توافق و تعهد به انجام کاري در واژه تعهد به معنی عمل سپرده

1. perceived organizational support
2. Eisenberger
3. Ingham
4. Organizational Commitment
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1مفهوم تعهد سازمانی نیز اولین بار توسط وایت). 1392شفقت و همکاران، (آینده است 

پس از انتشار مقاله ). 1392: و امیرجیپور سلطانی (مطرح شد» انسان سازمانی«در مقاله ) 1956(
که به تعریف جامع تعهد سازمانی پرداختند و 1974در سال 2پورتز، استیرز، مودي و بولیان

گیري آن طراحی و معرفی اي براي اندازهو پورتر، سنجهکه مودي، استیرز1979سپس در سال 
.(McCroskey. 2007)کردند، توجه به این مفهوم، شدت یافت

ر ادبیات وابستگی کارکنان به سازمانی که در آن اشتغال به کار دارند، بیانگر تعهد است د
(Akroyd et al,2009).داند فرد متعهد، سازمان را معرف خود می(Mayer, 2001) . پس تعهد

سازمانی عبارت است از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمان خود احساس 
تعهد سازمانی اشاره به دلبستگی کارمند به سازمان، احساس هویت با .(Handlon, 2009)کندمی

در نتیجه تعهد سازمانی یک فرایند پویاي . (Holcome,2009)آن و احساس تعهد به سازمان دارد 
).(Liou, Shwu-Ru 2008باشد تعامل بین شخص و محیط می

الیی و تعهد هنجاري سه بعد اصلی تعهد را تعهد عاطفی، تعهد عق) 2007(مایر و آلن 
:گردددانند که تعاریف آنها در جدول زیر بیان میمی

)2007(انواع تعهد از نظر آلن و مایر ): 2(جدول شماره 
تعاریفنوع تعهد

الگوي ذهنی که از تمایل شخصی فرد براي ماندن در سازمان تشکیل شده استتعهد عاطفی
ماندن در سازمان استاحساس تعهد اخالقی فرد برايتعهد هنجاري

هاي شغلی دیگر شکل گرفته استها و فرصتتعهد و تعلق که بر پایه نبود گزینهتعهد مستمر
Cho and Huang, 2012:35: اقتباس از

نیز معتقد است که تعهد عاطفی کارکنان به سازمان، احراز هویت ) 2011(3وست گست
ل کارکنان به بودن به عنوان عضوي از سازمان خود با سازمان و مشغولیت در آن و درباره می

هاي زندگی سازمانی نیز تعهد سازمانی را به عنوان یکی از جنبه) 1997(4مایر و آلن.باشدمی
. (Cassar &Briner, 2011)معرفی کردند که معتقدند در چرخه زندگی سازمان کاربرد دارد 

). Onn Choong, Luen Wong & Chai Lau,2011(باشـد تعهـد سـازمانی ذاتـاً چنـد بعـدي مـی      
چنـین کارکنـانی مولـدتر از سـایر کارکنـان      . دهنـد کارکنان متعهد، کارایی سازمان را ارتقاء مـی 

,Morrow, McElroy & Scheibe)سازمانی هستند و گرایش کمتري به ترك سازمان خود دارند 

1. Whyte
2. Porker, Steers, Mowday & Bulian
3. Westgeest
4. Meyer, J.P. Allen, N.J
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K. P, 2012) د مـدیران در پایبنـدي بـه    در نتیجه براي افزایش تعهد سازمانی، پیش قدم شدن خـو
).378: 1390آرین پور، (شودتعهدات سازمانی و ارتقاء سطح اعتماد در سازمان توصیه می

تـوان اسـتدالل بـه رابطـه اعتمادسـازمانی، تعهـد       هاي مطرح شده فـوق مـی  که از تئوريآنچه
جـب  سازمانی و حمایت سازمانی ادراك شده کارکنان نمـود آن اسـت کـه اعتمـاد سـازمانی مو     

یابند که سازمان هر نوع اطالعـاتی کـه   کارکنان اطمینان می.شوداعتماد کارکنان به مدیریت می
هایشـان را  گـذارد و افـراد دریـافتی   هاي کاري آنان شـود، در اختیارشـان مـی   سبب بهبود فعالیت

در مجمـوع ایـن  . کننـد دانند و در مورد احساساتشان با یکدیگر صادقانه برخـورد مـی  مناسب می
همچنـین تعهـد   . عوامل به عنوان اعتماد سازمانی نقش به سزایی بر تعهد سـازمانی کارکنـان دارد  

هاي شـغلی خـود   شود که کارکنان تالش مضاعفی را براي بیشتر شدن موفقیتسازمانی سبب می
اختصاص دهند و نیازي به عامل اجباري براي وقت شناس بودن در محل کار نداشته باشند و نیـز  

از طرفـی دیگـر بـه واسـطه حمایـت سـازمانی اهـداف و        . شـوند د به حرفه شغلی خود مـی عالقمن
شود و اگر اشتباه سـهوي از سـوي کارکنـان بـه     هاي کارکنان در سازمان در نظر گرفته میارزش

به بیان دیگر کاربست حمایت سـازمانی ادراك شـده   . گیردوجود آید سازمان آن را در نظر نمی
.دهدرا ارتقا میو تعهد کارکنان، اعتماد سازمانی 

:پیشینه تحقیق
گونه پـژوهش داخلـی   هاي صورت گرفته در زمینه پیشینه موضوعی تحقیق، هیچطبق بررسی

ارتباط بـین اعتمـاد سـازمانی، حمایـت سـازمانی ادراك شـده و       "و خارجی که اشاره مستقیم به 
هـاي  امـا پـژوهش  . باشـد، یافـت نشـد   در وزارت امور اقتصادي و دارایـی داشـته   "تعهد سازمانی

هـایی از  اند که در زیر به نمونـه طور جداگانه این دو موضوع را مورد بررسی قرار دادهمختلفی به
: شودتحقیقات خارجی اشاره می
گر آن است که اعتماد سازمانی ارتبـاط مثبتـی بـر تعهـد     بیان) 2009(1مطالعات ییلماز و اتالی

2چیانگ و چنـگ . ي سازمانی و همچنین بهبود ارتباطات اجتماعی داردسازمانی و رفتار شهروند

کننده رفتـار  تواند پیش بینیدر تحقیقی نشان دادند که حمایت سازمانی ادراك شده می) 2011(
بـر روي کارکنـان   ) 2011(و همکـاران 3کـوان . شهروندي، رضایت شغلی و تعهد سازمانی باشد

هاي پژوهش آنان نشان داد که یکی از عوامل مؤثر ست؛ یافتههاي صنعتی مطالعه کرده اکارخانه
4سلیپ و همکاران. در شکل گیري و تقویت تعهد سازمانی، حمایت سازمانی ادراك شده است

1. Yilmaz, A., & Atalay
2. Chiang, Chun – Fang
3. Cowan, R
4. Cevat, Celep; Ozge Eler, Yilmazturk
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ارتباط بین اعتمـاد سـازمانی، تعهـد سـازمانی و حمایـت سـازمانی       "در پژوهشی با عنوان ) 2012(
هـاي سـازمانی بیشـتري    معلمـانی کـه حمایـت   دریافتنـد کـه   "هـاي آموزشـی  درك شده سازمان

.کنند، تعهد و اعتماد بیشتري نسبت به سازمان خود دارنددریافت می

مدل مفهومی تحقیق
ارتباط بین اعتماد سـازمانی، تعهـد سـازمانی و حمایـت سـازمانی      «با توجه به موضوع تحقیق 

.فاده شده استاست) 2012(، در این مدل از الگوي سلیپ و همکاران »ادراك شده 

2012ازاقتباس (مدل مفهومی تحقیق : )1(شکل شماره  ( Celep et al;

هاي تحقیقیهفرض
رت امـور  اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراك شده کارکنـان سـتادي وزا  :فرضیه اول

. اقتصادي و دارایی ارتباط معناداري دارد
اعتماد سـازمانی بـا تعهـد سـازمانی کارکنـان سـتادي وزارت امـور اقتصـادي و         :فرضیه دوم

.دارایی ارتباط معناداري دارد
حمایت سازمانی ادراك شده با تعهد سـازمانی کارکنـان سـتادي وزارت امـور     :فرضیه سوم

.ناداري دارداقتصادي و دارایی ارتباط مع

روش شناسی تحقیق
ایـن پـژوهش بـر    چنـین هـم . اي اسـت پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات توسعه

حسب دستاورد یا نتیجه تحقیـق از نـوع کـاربردي و بـه لحـاظ اسـتراتژي تحقیـق مـورد اسـتفاده          

سازمانی اعتماد  سازمانیتعهد 

حمایت سازمانی ادراك شده 
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N(Z2)
2p(1-p)

n=

2(N-1)+(Z/2)
2P(1-P)

N = 175  =  5 %       Z/2 = 1.96      P = 0.5        n = ? = 120

کارشناسـان،  (جامعه آماري این تحقیق، شامل کارکنان ستادي رده کارشناسی . باشدپیمایشی می
داري کـل کشـور وزارت امـور    معاونت نظارت مـالی و خزانـه  ) کارشناسان مسئول و مدیران پایه

؛ لـیکن جهـت حصـول اطمینـان از ایـن      دنباشـ نفـر مـی  175اقتصادي و دارایی است که مجموعاً
هاي مختلف این معاونت به طور کـافی نماینـدگی جامعـه آمـاري را داشـته      کلموضوع که اداره

گیري استفاده شـده کـه از ایـن    هاي نمونهاي به عنوان یکی از روشند از روش تصادفی طبقهباش
: دست آمدنفر به120جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول زیر 

روش محاسبه نمونه آماري): 3(جدول شماره 

) 2012(1اســتاندارد پــژوهش ســلیپ و همکــارانآوري اطالعــات از پرسشــنامهبــراي جمــع
8(بـراي حمایـت سـازمانی ادراك شـده    ) 2008(2استفاده شد که در آن پرسشـنامه ایسـن برگـر   

4، پرسشـنامه پـوالت  )سـؤال 27(براي ارزیابی تعهـد سـازمانی   ) 2000(3، پرسشنامه سلیپ)سؤال

همچنـین  . مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     ) سـؤال 36(ارزیابی اعتمـاد سـازمانی   جهت) 2007(
از نقطـه نظـرات کتبـی و شـفاهی اسـاتید متخصـص ایـن رشـته و         روایی پرسشنامهافزایشجهت

مند کارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارایی با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر سازمان بهره
نفر از جامعه آمـاري انتخـاب و پرسشـنامه در    30ها، ابتدا به منظور تعیین پایایی پرسشنامه.گردید

قرار گرفت و سپس از روش آلفاي کرونباخ جهت تعیین پایـایی پرسشـنامه اسـتفاده    هااختیار آن
پایـایی قابـل   تـوان گفـت پرسشـنامه از    به دست آمد که مـی 0,86گردید که مقدار آلفا آن برابر 

.قبولی برخوردار است
اي از رگرسیون خطی ساده و چندگانه براي ارتبـاط متغیرهـ  ها،دادهتجزیه و تحلیلبه منظور 

. اسـتفاده شـده اسـت   ENTERهـا، متـد  وابسته و مستقل استفاده شده است و براي کلیه رگرسیون
از ، )آزمون همبستگی پیـاپی در جمـالت خطـا   (در جزء اخاللنیزخود همبستگیآزمونجهت

همچنـین جهـت تعیـین قـدرت خطـی بـین       .شـده اسـت  استفاده) D.W(ـ واتسوندوربینآزمون

1. Chiang& Tsung
2. Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L
3. Celep
4. polat
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معنــادار بــودنســنجش بعــد از .ســتقل از شــاخص تــولرانس اســتفاده گردیــده اســتمتغیرهــاي م
. دیگردآزموناز ضرایبهر کدام، معنادار بودنهارگرسیون

ها یافته
در این بخش، محقق براي پاسخگویی به مسأله تدوین شده یا تصمیم گیـري در مـورد رد یـا    

. لیل به شرح زیر استفاده کرده استهاي مختلف تجزیه تحتأیید فرضیات، از روش
شناختی کارکنان باید گفت که براي نشان دادن توزیع از لحاظ توصیف مشخصات جمعیت

اي از جدول توافقی استفاده شد که بـر اسـاس آن بیشـترین    زمان دو یا چند متغیر طبقهفراوانی هم
با پست سـازمانی  ) نفر80(فراوانی مربوط به کارکنانی است که داراي سطح تحصیالت لیسانس

.باشدمی) نفر75(سال 10تا 5و سوابق خدمتی بین ) نفر92(کارشناس 
هاي خطی ساده براي ارتباط بین متغیر وابسـته  ها از رگرسیونسپس براي تجزیه و تحلیل داده

و نیـز از همـین   ) 1رگرسـیون خطـی   (حمایت سازمانی درك شده و متغیر مستقل اعتماد سازمانی
رسیون بـراي ارتبـاط بـین متغیـر وابسـته تعهـد بـه سـازمان و متغیـر مسـتقل حمایـت سـازمانی             رگ

اســتفاده گردیــد ســپس از رگرســیون خطــی چندگانــه جهــت ) 2رگرســیون خطــی (شــده درك
سنجش میزان ارتبـاط بـین متغیـر وابسـته تعهـد سـازمانی و متغیرهـاي مسـتقل اعتمـاد سـازمانی و           

. استفاده گردید) 3یون خطی رگرس(حمایت سازمانی درك شده 
از . به شرح جدول زیر استفاده شـد Enterهاي خطی متد ها از رگرسیونبراي نأیید رگرسیون

باشـد اسـتفاده گردیـد کـه در کلیـه معـادالت       ضریب تعیین که مجـذور ضـریب همبسـتگی مـی    
.باشدسب میمنا) 5/2تا 5/1بازه بین (رگرسیون با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون آن 

Enterهاي خطی متد رگرسیون: 4جدول شماره 

:هاآزمون فرضیه
و کـوچکتر از مقـدار   000/0داري برابـر  مقـدار سـطح معنـی   جهت آزمون فرضیه اول، چون

درصد فرض یـک  95با اطمینان ) 96/1قدر مطلق آماره تی بزرگتر از مقدار (باشد می05/0خطا 

ضریب تعیین تصحیح شدهضریب تعیینضریب همبستگیهارگرسیون
750/0562/0559/0)1(رگرسیون خطی 
826/0681/0676/0)2(رگرسیون خطی 
590/0349/0343/0)3(رگرسیون خطی 
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882/0و مقـدار ضـریب آن   . مانـد گیریم پس متغیر اعتماد سازمانی در مدل باقی مـی را نتیجه می
و . داري دارددر نتیجه اعتماد سازمانی بر روي حمایت سازمانی درك شده تـاثیر معنـی  . باشدمی

.است) مستقیم(که مقدار آن مثبت . درصد می باشد0/75مقدار تأثیر نیز برابر 

هاآزمون فرضیه: 5جدول شماره 

نیـز طبـق جـدول فـوق بـه      ) غیـر اسـتاندارد  (همچنین در آزمون فرضیه دوم و سوم میزان ضـریب  
و حمایـت  ) 833/0(باشد؛ پس اعتماد سازمانی با تعهـد سـازمانی  می055/1و 871/0ترتیب برابر 

.ارتباط مثبت و مستقیم دارند) 653/0(سازمانی نیز با تعهد سازمانی

مقدار تاثیر هر کدام از متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته در مدل) : 2(شکل شماره 

:گیري و پیشنهادهانتیجه
شنهادات مربوطه توان نتایج حاصله و پیمطابق آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته شد می

: را به تفکیک فرضیات تحقیق، به شرح ذیل بیان نمود
فرضیه اول به بررسی ارتباط اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراك شده کارکنان 

و ) = 833/0r(نتایج حاصله، ارتباط مستقیم . ستادي وزارت امور اقتصادي و دارایی پرداخته شد

ضریب آماره تیسطح معنی داريهافرضیه
استاندارد

ضریب غیر 
استاندارد

000/0317/12750/0882/0ه اولفرضی
000/0556/10833/0871/0فرضیه دوم
000/0986/9653/0055/1فرضیه سوم

اعتماد سازمانی

حمایت سازمانی ادراك 
شده 

تعهد سازمانی

833/0 653/0

750/0
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مطالعات . یت سازمانی ادراك شده را مورد تأیید قرار دادنددار اعتماد سازمانی بر حمامعنی
بنابراین جهت دستیابی به . نیز حاکی از وجود این ارتباط دارد) 2012(سلیپ و همکاران

شود سازمان تالشی مضاعف بر درك نقطه نظرات و وضعیت مطلوب سازمانی پیشنهاد می
تر اف و مسائل رفاهی کارکنان ملموسها، اهدهاي کارکنان نماید و عقاید و ارزشدیدگاه

هاى معنوي با حمایتمادى،هاىحمایتبرنظر قرار گیرد و در راستاي آن باید عالوهمد
کارداده،افزایشراهاى کارىکند؛ گروهتقویتکارکناندرراسازمانىحمایتادراك

ان توجه بیشتري مبذول هاي ضمنی داده شده به کارکنکرده و سازمان به وعدهتشویقراتیمى
ها راهمچنین مدیران باید برنامه. نمایند تا اعتماد کارکنان به سازمان بیش از پیش افزایش یابد

سبب ایجاد کهکنندطوري طراحی، شدهاداركسازمانیحمایتوضیعتبهبودجهتدر
.اعتماد کارکنان به سازمان گردد

بر تعهد سازمانی کارکنان ستادي وزارت امور فرضیه دوم به بررسی ارتباط اعتماد سازمانی
و ) = 75/0r(، حاکی از ارتباط مستقیم نتایج به دست آمده. اقتصادي و دارایی پرداخته شد

، ییلماز و )2012(پژوهش سلیپ و همکاران . دار اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی داردمعنی
) 1981(2پاسکال و آتوس. کندتأیید مینیز این ارتباط را ) 2006(1و کانیپه) 2009(اتالی 

معتقد است سطوح ) 1972(3استدالل بر مکمل بودن اعتماد بر تعهد سازمانی کردند و کانتر
میلز و (اي از اعتماد سازمانی به طور مثبت و علی با تعهد سازمانی مرتبط شده است افزایش یافته
ان، باید سازمان با اتخاذ تدابیري لذا جهت توسعه اعتماد در درون سازم). 2003همکاران، 

انگیزشی، کارکنان و مدیران را متعهد نمایند که بحران را با رفتار صادقانه، باز و پایدار مدیریت 
هاي دهد که ارزشهمچنین از آنجایی که تعیین هویت فرد از طریق سازمان زمانی رخ می. کنند

شود جهت تقویت و تحکیم این ارتباط، میهاي سازمانی سازگار باشند، پیشنهاد فردي با ارزش
ها و انتظارات خود را به طور مکتوب یا شفاهی در اختیار کارکنان قرار دهد تا سازمان ارزش

ها سازگار کنند و به احساس غرور ناشی از تعیین هویت با سازمان کارکنان خود را با این ارزش
.دست یابند

انی با تعهد سازمانی کارکنان ستادي وزارت امور فرضیه سوم به بررسی ارتباط حمایت سازم
دار را و معنی) = 653/0r(، ارتباط مستقیم نتایج به دست آمده. اقتصادي و دارایی پرداخته شد

و کوان و ) 2011(، چیانگ و چنگ )2012(تحقیقات سلیپ و همکاران . مورد تأیید قرار داد
. ایت سازمانی ادراك شده بر تعهد سازمانی داردنیز نشانگر ارتباط معنادار حم) 2011(همکاران 

1. Canipe
2. Pascale & Athos
3. counter
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وچوگفتهطبقکارکنانکهشوددركشکلیبهجهت تقویت آن حمایت سازمانی باید
بروز بارادیناینکنندسعیوبدانندسازمانمدیونیارا بدهکارخود) 2011(1ترادوي

بهبود سازههايبرنامهسازيادهپیدرمدیران نیز همواره باید.کنندنقشی ادافرارفتارهاي
راستاایندر. سازمان داشته باشندهرخاصبستربهايویژهشده توجهسازمانی اداركحمایت

وماديهايحمایتازدیگريهر نوعورفاهیامکاناتسازمانی،مشوقهايبستهتخصیصدر
تعهد سازمانی مستمر آنان نقش قرار گیرد تا بر ایجادنظرمدکارکنانادراكنحوهبایدمعنوي،

.اساسی ایفا نماید
هاي سازماندهی شده، موجبات بهبود توانند با ایجاد حمایتها میسخن آخر اینکه سازمان

ها شوند و اعتماد همه جانبه به سازمان را در آنان ایجاد و بیش از درك کارکنان از این حمایت
. مایندپیش تعهد به سازمان را در کارکنان تقویت ن

1. Cho and Treadway
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