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المدرسی2

چکیده
یکی از مسائل سازمانهای امروزی عدم تعلق خاطر کارکنان به کار است .تعلق خاطر کاری یک عامل مهم رفتاری
است که تاکنون در سازمانهای نظامی ایران به تبیین آن پرداخته نشده است .هدف این پژوهش ،تعیین تأثیر تناسب
فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی اعتماد سازمانی است .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری را کارکنان ستادی یک سازمان نظامی تشکیل دادند ،که با تعیین حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران 176 ،نفر ،از طریق روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند و مورد پیمایش
قرار گرفتند .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد تناسب فرد-سازمان ،اعتماد سازمانی و تعلق خاطر
کاری استفاده گردید ،که پایایی آنها ،از طریق آلفای کرونباخ ،و روایی آنها ،از طریق روایی محتوایی و روایی سازه
بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون  tمستقل ،تحلیل واریانس یک عامله ،و مدلیابی معادالت ساختاری
با کمک نرم افزار  Smart-PLSو  SPSSانجام شد .نتایج نشان داد ،تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی و تعلق
خاطر کاری ،به ترتیب با ضرایب مسیر  0/778و  0/366تأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین ،اعتماد سازمانی در رابطه
بین تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری ،نقش میانجی ایفا میکند.
واژههای کلیدی :باشگاه تناسب فرد-سازمان ،اعتماد سازمانی ،تعلق خاطر کاری ،سازمان نظامی.
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مقدمه
موفقیت هر سازمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد ،و هیچ اغراقی نیست ،اگر بگوییم سرنوشت
هر سازمانی در دست افراد شاغل در آن سازمان است .اما چه افردی ،افراد بیانگیزه و بیگانه از
کار ،یا افراد پرانرژی و مجذوب کار؟ شواهد نشان میدهد ،حدود 70درصد از نیروی کار ،به
اصطالح «تعلق خاطر کاری» 1ندارند (اختر 2و همکاران .)2015 ،سازمانها نیاز به کارکنانی
د ارند که به نسبت به کارشان تعلق خاطر داشته باشند ،و حداکثر پتانسیل خود را به نمایش
بگذارند .در تعلق خاطر کاری ،افراد تمام ابعاد فیزیکی ،شناختی و عاطفی خویش را در ایفای
نقش به کار میگیرند .نبودن تعلق خاطر به معنای منفک شدن فرد از نقشهای کاری است؛ از
این رو پی بردن به عواملی که منجر به تعلق خاطر کاری شود ،بسیار ضروری است (اوگوا 3و
همکاران .)2014 ،بر همین اساس ،تعلق خاطر کاری اخیر ًا به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه
محققان قرار گرفته است ،زیرا تعلق خاطر کاری نه تنها سالمت جسمی و روانشناختی افراد را
بهبود میبخشد ،بلکه باعث بهبود عملکرد شخصی و سازمانی آنها میشود (چن ،)2017 4،و بر
خالقیت (چودهاری و آخوری ،)2018 5،کارآفرینی کارکنان (گاوک 6و همکاران ،)2017 ،و
کاهش رفتار انحرافی در محیط کار (یزدانی و همکاران )1396 ،تأثیر میگذارد.
ممون7و همکاران( )2014عنوان میکنند ،هنگامی که ارزشها و خصوصیات فرد متناسب
با ارزش های سازمان باشد ،ممکن است تعلق خاطرش نسبت به کار و سازمان بیشتر شود ،و
تمایل بیشتری برای ماندن در سازمان داشته باشد (ممون و همکاران .)2014 ،به عبارتی دیگر،
نگرش و رفتار فرد به میزان زیاد تحت تاثیر این است که فرد و سازمان تا چه میزان در برخی از
خصوصیات دارای تناسب هستند (سیلوا 8و همکاران .)2010 ،تناسب یا عدم تناسب فرد و
سازمان ،عامل اثرگذار بسیار مهمی بر رفتار کارکنان است (چوئی 9و همکاران .)2017 ،بر
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همین اساس ،در سالهای اخیر مفهوم تناسب فرد-سازمان 1،توجه زیادی را در بین پژوهشگران
مدیریت به خود اختصاص داده است ،اما متاسفانه در ایران به اندازه کافی به آن پرداخته نشده
است .تناسب فرد-سازمان ،سازگاری میان افراد و سازمان است .این سازگاری زمانی رخ
میدهد ،که حداقل یکی نیاز دیگری را برآورده سازد ،خصوصیات مشترکی را با یکدیگر به
اشتراک بگذارند ،یا هر دو حالت فوق بر قرار باشد(کریستف.)1996 2،
از سوی دیگر ،هر چقدر کارکنان سازگاری بیشتری بین خود و سازمان ادراک کنند ،ممکن
است اعتمادشان به سازمان بیشتر شود (کزیر 3و همکاران .)2007 ،یکی از مشکالت
سازمانهای امروزی کمبود اعتماد کارکنان به مدیر و سازمان است (تقوی یزدی .)1395 ،نبود
اعتماد در سازمان تاثیر منفی بر رضایت شغلی میگذارد و منجر به انواع رفتارهای کاری غیر
مولد میشود (طوح و اسرینیواس .)2012 4،اعتماد جلوهای از مبادله اجتماعی است .در واقع
وقتی کارکنان به سازمان خود اعتماد داشته باشند ،این انتظار را دارند که سازمان به وعدههای
خود عمل میکند .بنابراین اگر کارکنان متوجه شوند که سازمان به وعدههای خود عمل نکرده
است ،اعتمادشان به سازمان کاهش مییابد .این مسئله ،ممکن است منجر به کاهش تعلق
خاطر کاری شود (لین2010 5،؛ والیرز و همکاران .)2017 6،بنابراین میتوان انتظار داشت که
وجود تناسب بین کارکنان و سازمان منجر به افزایش اعتماد کارکنان به سازمان میشود ،و آنها
به واسطۀ این اعتماد ،تعلق خاطر بیشتری نسبت به کارشان خواهند داشت.
مرور ادبیات نشان میدهد ،پژوهشهای عملی چندانی نسبت به عوامل موثر بر تعلق خاطر
کاری و همچنین راهکارهای عملی برای تحقق آن ،در داخل کشور -به خصوص در سازمانهای
نظامی -صورت نگرفته است ،و ضعف جدی نسبت به این مورد در ادبیات تحقیق مشاهده
میشود .با توجه به رسالت مهمی که سازمانهای نظامی بر عهده دارند ،توجه جدی به موضوع
تعلق خاطر کاری کارکنان به کار ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .بیتوجهی به این موضوع
عالوه بر آسیب جدی بر تحقق مأموریت خطیر سازمانهای نظامی ،یعنی دفاع و تأمین امنیت و
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رفاه مردم و جامعه ،سالمت جسمی و روانشناختی کارکنان را نیز به خطر خواهد انداخت .از
این رو ،سازمان مورد بررسی قطعاً در جهت مأموریت خود نیازمند کارکنانی است که با شور و
اشتیاق ،مجذوب و وقف کار خود شوند .اثربخشی سازمان در نیل به اهدافش ،در گرو نقشی
است که کارکنان به عنوان سرمایههای انسانی ایفا میکنند ،و تعلق خاطر کارکنان نسبت به
کارشان عامل مهمی در نیل به این اثربخشی خواهد بود.
در پژوهشهای پیشین محدودیتهایی نیز وجود داشته است که این مطالعه سعی در بر
طرف کردن این محدودیتها دارد .اولین محدودیت این است که برای طراحی یک الگوی
پژوهشی جامع ،بایستی ابعاد مختلف تناسب فرد-سازمان را به طور کامل در الگو قرار داد .در
صورتی که در اغلب مطالعات پیشین ،تنها یک یا دو نوع از ابعاد تناسب فرد-سازمان ،برای مثال
سازگاری ارزشها (کزیر و همکاران2007 ،؛ چانگ ،)2017 1،سازگاری ارزشها و تناسب
تقاضاها -تواناییها (سورتکس 2و همکاران ،)2013 ،تناسب نیازها -تأمینها (مادن،)2014 3،
مورد مطالعه قرار گرفتهاند؛ از این رو در این مطالعه تناسب فرد-سازمان را از پنج بعد
(سازگاری ارزشها ،سازگاری شخصیت ،سازگاری اهداف ،تناسب تقاضاها-تواناییها و تناسب
نیازها-تأمینها) بررسی میکنیم .دومین محدودیت پژوهشهای پیشین ،شناسایی نکردن
متغیرهای واسطه ای است که چرایی تسهیل تعلق خاطر کاری کارکنان را از طریق تناسب فرد-
سازمان تبیین کند .در این پژوهش بر اساس مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهش ،اعتماد سازمانی به
عنوان متغیر میانجی در رابطۀ بین تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری کارکنان بررسی
میشود .پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی روابط همزمان این سه متغیر
میپردازد .از این رو ،هدف این پژوهش تعیین تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با
نقش میانجی اعتماد سازمانی در یک سازمان نظامی شهر شیراز است ،تا مدیران را در امر
برنامهریزی برای فراهم آوردن زمینۀ مناسب در جهت افزایش تعلق خاطر کاری کارکنان هدایت
کند.
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
تناسب فرد-سازمان
استفاده از تئوری تناسب فرد-سازمان را میتوان در نظریه آرجریس )1957(1دنبال نمود .آرجریس
ادعا کرد که رفتار سازمانی افراد ،در نتیجۀ تعامل میان فرد و سازمان به وجود میآید .هر چند
میزان زیاد عدم همخوانی) ناسازگاری( میان فرد و سازمان ،باعث ایجاد بیحالی و سستی میگردد.
اما میزان مشخصی از آن ،ممکن است انگیزهزا باشد (ورکوئر2و همکاران.)2003 ،
چاتمن ،)1989(3تناسب فرد-سازمان را سازگاری میان هنجارها و ارزشهای سازمان و ارزشهای
کارکنان تعریف میکند .از نظر کریستف ( ،)1996تناسب فرد-سازمان عبارت است از :سازگاری میان
افراد و سازمان .این سازگاری زمانی رخ میدهد که حداقل یکی نیاز دیگری را برآورده سازد،
خصوصیات مشترکی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند ،یا اینکه هر دو حالت فوق بر قرار باشد .این
تعریف ،دو نوع خاص از روابط میان فرد و سازمان را مورد توجه قرار میدهد -1 :سازمان و افراد ،در
ویژگیهایی با هم مشترک هستند(تناسب مکمل) -2 .سازمان و افراد ،برای ارضای نیازهای یکدیگر با
هم مشارکت و همکاری میکنند (تناسب تکمیلی) (ورکوئر و همکاران.)2003 ،
در ادبیات مربوط به تناسب فرد-سازمان ،تمایز خاصی بین تناسب مکمل 4و تناسب
تکمیلی5وجود دارد .کریستف ( ،)1996تناسب مکمل را از طریق سه بعد (سازگاری ارزشها،
سازگاری اهداف و سازگاری شخصیت) مفهومسازی کرد .همچنین ،پژوهشگران مختلف
(کریستف1996 ،؛ کریستف براون 6و همکاران2005 ،؛ هافمن و ووهر ،)2006 7،در فرا تحلیل
خود ،تناسب تکمیلی را از طریق دو بعد (تناسب تقاضاها-تواناییها8و تناسب نیازها-تأمینها)9
مفهوم سازی کردند .بنابراین در این پژوهش برای سنجش تناسب فرد-سازمان بر پنج عامل
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تأکید میشود :سازگاری ارزشها ،سازگاری اهداف ،سازگاری شخصیت ،تناسب تقاضاها-
تواناییها و تناسب نیازها-تأمینها.
سازگاری ارزشها :سازگاری ارزشها اشاره به تشابه ارزشهای فرد و سازمان دارد (هافمن و
ووهر .)2006 ،به عبارت دیگر تناسب بین ارزشهای افراد و ادراک آنها از ارزشهای مورد
حمایت سازمان (کزیر و همکاران .)2007 ،هنگامی که ارزشها و هنجارهای فرد متناسب با
ارزش های سازمان باشد ،ممکن است فرد نسبت به شغل و سازمان تعلق خاطر کند و تمایل
بیشتری برای ماندن در سازمان داشته باشد (ممون و همکاران .)2014 ،همچنین فردی که
ارزشهایش متناسب با سازمان خود باشد ،نگرشهای مساعدی نسبت به سازمان بهدست
میآورد (آرتور1و همکاران.)2006 ،
سازگاری اهداف :سازگاری اهداف ،اشاره به میزان شباهت بین اهداف فرد در مقایسه با
اهداف سازمان دارد .افراد بایستی جذب سازمانهایی شوند که اهدافشان متناسب با اهداف
سازمان باشد و کارکنان بایستی سازمان را ترک کنند ،هنگامی که شباهت کمی یا هیچ
شباهتی بین اهداف آنها و سازمان وجود ندارد (سوپلی و کرید.)2013 2،
سازگاری شخصیت :این نوع از تناسب ،بر سازگاری میان الگوهای شخصیتی افراد و
تصویری ،که از سازمان استنباط کردهاند ،تأکید دارد (ابزری و همکاران .)1389 ،افراد،
سازمانهایی را ترجیح میدهند که بیشترین شباهت را با ویژگیهای شخصیتی آنها داشته
باشد (چوئی و همکاران.)2017 ،
تناسب نیازها-تأمینها :یعنی میزانی که سازمان ،نیازهای فرد را برآورده میسازد (هافمن و
ووهر .)2006 ،افراد با نیازها و عالئق خاصی وارد سازمان میشوند؛ بنابراین انتظار دارند که
بتوانند تواناییهای خود را بکار ببرند و نیازهای اساسی خود را برآورده سازند .کارکنان ،وقتی
درک میکنند که سازمان نیازهای اساسی آنها را برآورده میکند ،در کار خود بسیار درگیر
میشوند (کانونگو.)1979 3،
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تناسب تقاضاها-تواناییها :تناسب تقاضاها-تواناییها هنگامی رخ میدهد که ویژگیهای فرد
نیازهای سازمان را برآورده سازد (هافمن و ووهر .)2006 ،به عبارت دیگر ،هنگامی که فرد از
قابلیتهایی برای تأمین نیازهای سازمان برخوردار باشد (کریستف.)1996 ،
اعتماد سازمانی
اگر چه در میان محققان توافق گسترده در مورد نقش و اهمیت اعتماد در عملکرد سازمان وجود
دارد ،اما هیچگونه توافقی در مورد تعریف آن وجود ندارد؛ در واقع تعریف جهانشمولی از اعتماد
ممکن نیست (اوگوا و همکاران .)2014 ،از نظر مایر و همکاران ،اعتماد عبارت است از :تمایل یک
طرف به آسیب پذیر بودن در برابر طرف دیگر ،بر اساس این انتظار یا باور که طرف مقابل عمل
خاصی که برای اعتماد کننده مفید است را صرف نظر از نظارت و کنترل طرف دیگر انجام
میدهد (مایر1و همکاران .)1955 ،هوی و چانن-موران ،اعتماد را بدین صورت تعریف میکنند:
تمایل یک فرد یا یک گروه به آسیبپذیر بودن در برابر طرف دیگر بر مبنای این اطمینان که
طرف مقابل خیرخواه ،قابل اعتماد ،صالح و صادق است (هوی و چانن-موران.)2007 2،
چاتوث3و همکاران ( ،)2007سه بعد کلیدی از اعتماد سازمانی را معرفی کردند .این ابعاد
عبارتند از :درستکاری 4،تعهد5و قابلیت اطمینان6.
درستکاری :درستکاری به عناصری همانند انصاف و عدالت ،فراهم آوردن جهت و راهنمایی برای
کارکنان ،گشودگی و صداقت در روابط درون سازمانی دارندگان نقشهای سازمانی اشاره دارد.
تعهد :به احساس تعلق عضو به سازمان مربوط میشود ،و بیانگر اقداماتی است که سازمان
انجام می دهد تا یک رابطه بلند مدت با فرد ایجاد کند ،فرد در دانش و قابلیتهای خود اعتماد
به نفس نشان دهد و به ارزشهای اعضای سازمان ارج نهد .این یک حس وفاداری در فرد ایجاد
میکند ،که منجر به شناسایی و ارتباط با سازمان میشود.

1

. Mayer, R. C.
. Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M.
3
. Chathoth, P. K.
4
. Integrity
5
. Commitment
6
. Dependability
2
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قابلیت اطمینان :به این موضوع اشاره دارد که از نظر کارکنان ،سازمان تا چه حد وفادار است و
تا چه حد کارکنان میتوانند بر آن تکیه کنند .حمایتهای دریافت شده از سازمان در مواجهه با
مسائل و مشکالت و راهنماییها و مشاوره برای بهبود قابلیتها و تواناییهای کارکنان از دیگر
نشانههای این بعد است (چاتوث و همکاران.)2011 ،
تعلق خاطر کاری
مفهوم تعلق خاطر کاری برای اولین بار ،توسط کان )1990(1مطرح شد .و سپس توسط مسالچ و
لیتر )1997( 2عملیاتی شد (پائیک 3و همکاران؛  .)2015کان( ،)1990تعلق خاطر را استفاده از
تمام وجود خویش در ایفای نقشهای کاری تعریف میکند .بر طبق نظر مسالچ و لیتر(،)1997
ابعاد تعلق خاطر کاری ،دقیقا متضاد ابعاد تحلیلرفتگی است .شاوفلی 4و همکاران( ،)2002با
مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که تعلق خاطر و تحلیلرفتگی اگرچه دارای ارتباط
نزدیکی با یکدیگر است ،اما دو مفهوم متمایز از هم دارد .بنا بر نظر آنان ،این دو مفهوم ،دو وجه
مخالف یک پیوستار نبوده ،بلکه مفاهیم مستقلی هستند ،که باید با ابزارهای متفاوتی اندازهگیری
شوند (شاوفلی و باکر .)2003 5،کارکنانی که نسبت به کارشان تعلق خاطر دارند ،حس پرانرژی و
ارتباط مؤثری با فعالیتهای کاری خود دارند و در خود این توانایی را میبینند که خواستههای
کاری را به خوبی برآورده سازند (شاوفلی6و همکاران.)2008 ،
شاوفلی و همکاران ( ،)74 :2002تعلق خاطر کاری را "حالت مثبت ذهنی مرتبط به کار
برای برآوردن و اتمام کار" تعریف میکنند ،که دارای سه مؤلفه است :انرژی و توان 7،وقف
شدن8و جذب شدن9.

1

. Kahn, W. A.
. Maslach, C. & Leiter, M. P.
3
. Paek, S.
4
. Schaufeli, W. B.
5
. Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B.
6
. Schaufeli, W. B.
7
. Vigor
8
. Dedication
9
. Absorption
2
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انرژی و توان :سطح باالیی از انرژی و انعطافپذیری ذهنی در هنگام کار کردن ،تمایل برای
صرف تالش در کار خود و مقاومت در برابر مشکالت و سختیها.
وقف شدن :دلبستگی عمیق به کار و احساس معنی داری ،غرور و شور و اشتیاق در کار.
جذب شدن :تمرکز کامل و عمیق ًا غوطه ور شدن در کار؛ به طوری که گذشت زمان برای فرد
سریع بوده ،جدا شدن او از کار برایش مشکل است (شاوفلی و همکاران.)2002 ،
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
گرچه تاکنون مطالعهای که به طور مستقیم رابطۀ تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با
نقش میانجی اعتماد سازمانی را بررسی کرده باشد ،انجام نگرفته است ،اما برخی نظرها و
پژوهشهای مرتبط ،از وجود این رابطهها پشتیبانی میکنند.
تناسب فرد-سازمان و اعتماد سازمانی
کزیر و همکاران ( ،)2007در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه سازگاری
ارزشها به شکلگیری اعتماد در تجارت الکترونیک منجر میشود .نتایج نشان داد ،سازگاری
ارزشها بر اعتماد ،تأثیر مثبت و معنادار دارد .بنا بر نظر آرتور و دیگران ( ،)2006وقتی کارکنان
احساس میکنند در برخی ویژگیها با سازمان خود نقاط مشترک و مشابهی دارند ،در سازمان
احساس امنیت و اعتماد میکنند .افسر 1و همکاران ( ،)2015عنوان میکنند ،تجانس و
سازگاری بین ارزشهای کارکنان و ارزشها و فرهنگ سازمان یکی از مهمترین عوامل تقویت
کنندهی اعتماد در سازمان است .چوئی و همکاران ( )2017نیز از این نظر حمایت میکنند .بر
همین اساس ،فرضیه اول پژوهش بدین صورت تعریف میشود:
فرضیه اول :تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری
توماس )2015(2استدالل میکند که اعتماد سازمانی از سه طریق میتواند بر تعلق خاطر کاری
تأثیر بگذارد .نخست اینکه ،کارکنان خودشان را وقف سازمان میکنند ،مادامی که از روابط
1

. Afsar, B.
. Thomas, W. H.
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اعتماد آمیز درون سازمان لذت میبرند .دوم اینکه ،اعتماد سازمانی نشاندهنده نگرشهای
اصلی و مهمی است که کمک میکند کارکنان خالق و پر انرژی باشند .سوم اینکه ،کارکنان به
وسیله اعتماد به سازمان ،جذب و دلبسته به فعالیتهای سازمانی میشوند .والیرز و همکاران
( ،)2017بر اساس نظریه مبادله اجتماعی1استدالل میکنند که کارکنان تنها به واسطه اعتماد
به سازمان است که میتوانند جذب و دلبسته به فعالیتهای کاری شوند ،زیرا اطمینان دارند که
سازمان نیز متقابال تالش و انرژی آنان را بیپاسخ نمیگذارد ،و نبود اعتماد در بافت سازمانی
یک عامل قوی تضعیف انگیزهها و نگرشهای مثبت کاری است .لین ( ،)2010در پژوهشی با
عنوان "مدلسازی شهروندی شرکتی ،اعتماد سازمانی ،و تعلق خاطر کاری بر اساس نظریه
پیوستگی" ،نشان داد تعلق خاطر کاری ،با میانجیگری اعتماد سازمانی تحت تاثیر شهروندی
شرکتی قرار دارد .اوگوا و همکاران ( ،)2014در پژوهش خود با هدف بررسی ارتباط بین اعتماد،
توانمندی و تعلق خاطر ،نشان دادند که اعتماد سازمانی و توانمندی روانشناختی بر تعلق خاطر
کاری تاثیر مثبت دارند .همچنین توانمندسازی روانشناختی ،در رابطهی بین اعتماد و تعلق
خاطر ،نقش میانجی را ایفا میکند .بسیط و دویگولو( ،)20182در پژوهش خود با هدف بررسی
اعتماد سازمانی و قصد ماندن پرستاران ،که یک مطالعه توصیفی بود ،نشان دادند پرستارانی که
از اعتماد سازمانی باالتری برخوردارند ،قصد ادامهی کار بیشتری دارند .با در نظر گرفتن
تحقیقات صورت پذیرفته و استداللهای نظری ،فرضیه دوم پژوهش بدین صورت تعریف
میگردد:
فرضیه دوم :اعتماد سازمانی بر تعلق خاطر کاری تأثیر مثبت و معنادار دارد.
تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری
سورتکس و همکاران ( ،)2013در پژوهشی با عنوان" ،نقش ارزشهای مسیر شغلی در تعلق
خاطر کاری در طی انتقال به زندگی کاری" ،ارزشهای مسیر شغلی برای کارکنانی که به
تازگی از آموزش دانشگاه به زندگی کاری انتقال مییابند را ،از طریق سه بعد(ارزشهای درونی،
امنیتی و پاداشها) ،مورد سنجش قرار دادند .همچنین تناسب فرد-سازمان را از طریق دو
بعد(سازگاری ارزشها و سازگاری پیشینه های آموزشی فرد و تقاضای شغل) بررسی کردند.
Exchange
G., & Duygulu, S.

1
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2
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نتایج پژوهش آنها نشان داد ،ارزشهای مسیر شغلی درونی و تناسب فرد سازمان بر تعلق
خاطر کاری تأثیر مثبت دارد .مادن ( )2014در پژوهش خود نشان دادند ،تناسب نیازها-تأمینها
بر درگیری شغلی کارکنان تأثیر دارد .شائمی برزکی و همکاران ( ،)1395در پژوهش خود با هدف
تعیین نقش میانجی تناسب فرد-سازمان در رابطه بین ویژگیهای شغلی و بیتفاوتی سازمانی،
نشان دادند ،ویژگیهای شغلی تأثیر مثبت بر تناسب فرد-سازمان دارد ،و تناسب فرد-سازمان بر
بیتفاوتی سازمانی تأثیر منفی دارد .استاخووا ،)2016(1در پژوهش خود نشان داد ،تناسب فرد-
سرپرست ،به طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق تناسب فرد-سازمان) ،بر تعهد عاطفی
سازمانی در ژاپن تأثیر میگذارد .با در نظر گرفتن تحقیقات صورت پذیرفته و استداللهای نظری
موجود ،در این پژوهش فرض میکنیم که تناسب بین فرد و سازمان موجب تقویت تعلق خاطر
کاری کارکنان میشود .بر همین اساس فرضیه سوم پژوهش بدین صورت تعریف میگردد:
فرضیه سوم :تناسب فرد -سازمان بر تعلق خاطر کاری تأثیر مثبت و معنادار دارد.
بر اساس مطالب بیان شده ،الگوی مفهومی پژوهش که فرضییههیا بیر اسیاس آن شیکل گرفتیه
مطابق با شکل( ،)1خواهد بود .در طراحی الگوی مفهومی از مؤلفههای تناسب فرد-سازمان-
کریستف ( )1996و هافمن و ووهر ( ،)2006اعتماد سازمانی چاتوث و همکاران ( )2007و تعلق
خاطر کاری شاوفلی و همکاران ( )2002استفاده شده است.

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

1

. Astakhova
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با در نظر گرفتن الگوی مفهومی و توضیحاتی که پیشتر مطرح گردید ،فرضیه چهارم پژوهش به
صورت زیر تعریف میشود:
فرضیه چهارم :اعتماد سازمانی در تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری نقش
میانجی دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است ،که به بررسی
رابطۀ بین تناسب فرد-سازمان ،اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری کارکنان پرداخته است.
الف) جامعۀ آماری ،حجم نمونه و روش نمونهبرداری
جامعۀ پژوهش را کلیه کارکنان ستادی یک سازمان نظامی تشکیل میدهند ،که حجم نمونه
آماری با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان  95درصد ،معادل  176محاسبه گردید.
=
برای انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شد .بدین صورت که با در
نظر گرفتن بخشهای مختلف سازمان ،به عنوان طبقههای مجزا ،کارکنان جامعه آماری متمایز
از یکدیگر در نظر گرفته شدند و سپس متناسب با حجم هر طبقه ،نمونهگیری شد .انتخاب
افراد نیز به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت .برای این منظور ،پس از انجام هماهنگیهای
الزم با مسئوال ن هر بخش ،به کارکنان مراجعه گردید ،و پس از تشریح هدف از انجام پژوهش و
اطمینان دادن از محرمانه بودن اطالعات ،پرسشنامهها (به عنوان ابزار جمعآوری دادهها)،
تحویل داده شد .در مجموع  153پرسشنامه قابل قبول برای انجام تحلیلهای آماری دریافت
شد .نرخ بازگشت پرسشنامهها 86/9 ،درصد بود.

تناسب فرد-سازمان و تأثیر آن بر تعلق خاطر کاری کارکنان13 / ...

ب) ابزار اندازهگیری
به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز پژوهش ،از پرسشنامههای تناسب فرد-
سازمان)سازگاری ارزشها (کابل و جاج ،)1996 1،سازگاری اهداف (سوپلی و کرید،)2013 ،
سازگاری شخصیت(جاج و کابل ،)1997 ،تناسب تقاضاها-تواناییها (کابل و درو )2002 ،و
تناسب نیازها-تأمینها (کابل و درو )2002 ،با  17گویه ،پرسشنامه اعتمادسازمانی (چاتوث و
همکاران )2007 ،با  19گویه ،و پرسشنامه تعلق خاطر کاری (شاوفلی و همکاران )2002 ،با 17
گویه استفاده شد .پرسشنامههای مذکور بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت به صورت بسیار
زیاد ( ،)5زیاد ( ،)4نظری ندارم ( ،)3کم ( )2و بسیار کم ( )1تنظیم شدند .بدیهی است که در
مورد گویههای معکوس امتیازبندی فوق به صورت عکس است.
برای تعیین روایی پرسشنامهها ،ابتدا از روایی محتوایی استفاده شد .بدین صورت که نظر
چند تن از استادان دانشگاه در جهت بهبود روایی پرسشنامهها بکارگرفته شد .همچنین روایی
سازه با روش معادالت ساختاری تأیید شد .برای تعیین پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ متغیرها به
کمک نرمافزار آماری  SPSSبرای یک نمونه آزماشی  40نفره ،محاسبه شد .مطابق با جدول،1
ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای پژوهش باالتر از  0/7بهدست آمد .این نتایج نشان
میدهد پرسشنامهها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.
جدول  :1نتایج بررسی پایایی پرسشنامهها
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

تناسب فرد-سازمان

0/705

اعتماد سازمانی

0/759

تعلق خاطر کاری

0/754

آزمون فرضیههای پژوهش از طریق مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرم افزارهای
 Smart-PLSو  SPSSانجام شد.
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تحلیل دادهها
الف) یافتههای توصیفی
ویژگیهای جمعیت شناختی در جدول ،2آمده است .از  153نفر نمونۀ پژوهش 92 ،نفر مرد
(معادل با  60درصد) 44 ،نفر زن (معادل با  29درصد) ،و  17نفر (معادل با  11درصد) نیز
جنسیت خود را اعالم نکردند.
جدول  :2ویژگیهای جمعیت شناختی
زن()%29

جنسیت
سن

تحصیالت
سابقه خدمت

 20تا  29سال
()%13

مرد ()%60

 30تا 39
سال
()%43

فوق دیپلم و کمتر
()%21

 40تا  49سال
()%30

باالتر از 50
سال
()%7

لیسانس
()%60

کمتر از  10سال
()%40

نا معلوم()%11
نا معلوم
()%7

فوق لیسانس و باالتر
()%19
 20سال و باالتر
()%19

 10تا  19سال
()%41

از نظر سن ،افراد با رده سنی  30تا 39سال بیشترین ردۀ سنی را تشکیل میدهند .از نظر
تحصیالت ،افراد با مدرک لیسانس بیشترین تعداد پاسخ دهندگان را تشکیل دادهاند ،و از نظر
سابقه خدمت 41 ،درصد از پاسخ دهندگان  10تا  19سال سابقه خدمت داشتهاند.
به منظور بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در بین کارکنان سازمان مورد بررسی ،از آزمون
میانگین یک نمونهای1استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول ،3ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون T
متغیر
میانگین

سطح

Test Value = 3
فاصله اطمینان %95
اختال

معناداری

ف میانگین

0/000

0/2192

حد باال

حد
پایین

تناسب فرد-سازمان

3/2192

0/1544

0/2840

1

. One sample T test
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سازگاری ارزشها

3/4945

0/000

0/49446

0/3758

0/6131

سازگاری اهداف

3/4982

0/000

0/49815

0/3512

0/6451

سازگاری شخصیت

3/1476

0/022

0/14760

0/0219

0/2733

تناسب تقاضاها-تواناییها

3/2878

0/000

0/28782

0/1420

0/4337

تناسب نیازها-تأمینها

2/6679

0/000

-0/33210

-0/4813

-0/1829

اعتماد سازمانی

3/3014

0/000

0/30135

0/1960

0/4067

درستکاری

4/328

0/000

1/32841

1/2292

1/4276

تعهد

3/8118

0/000

0/81181

0/6765

0/9471

قابلیت اطمینان

2/8044

0/017

-0/19557

-0/3555

-0/0357

تعلق خاطر کاری

3/2380

0/000

0/23801

0/6382

0/8378

انرژی و توان

3/4118

0/000

0/41181

0/6765

0/9471

وقف شدن

3/5594

0/000

0/55941

0/8397

1/0791

جذب شدن

3/4428

0/000

0/44280

0/2996

0/5860

بر اساس جدول باال ،در بین ابعاد تناسب فرد-سازمان" ،تناسب نیازها-تأمینها" در وضعیت
نامطلوبی قرار دارد و در بین ابعاد اعتماد سازمانی" ،قابلیت اطمینان" وضعیت مطلوبی ندارد.
بقیۀ متغیرها باالتر از متوسط و در وضعیت نسبت ًا مطلوبی قرار دارند.
ب) آزمون فرضیههای پژوهش
در ادامه به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
مدلسازی معادالت ساختاری به روش  smart-PLSشامل دو مرحلهی آزمون الگوی
اندازهگیری(الگوی بیرونی) و آزمون الگوی ساختاری(الگوی درونی) میباشد.
ارزیابی برازش الگوی اندازه گیری :برای آزمون الگوی اندازهگیری حداقل سه مالک (اعتبار
گویهها ،پایایی مرکب) (CRو میانگین واریانس استخراج شده) )(AVEمورد بررسی قرار می-
گیرد .اعتبار گویهها ،با بررسی بارهای عاملی ارزیابی میشود .به طور کلی گویههای با بارهای
کمتر از  ،0/4یعنی آستانهای که معموال برای تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود ،حذف
میشوند (هیر1و همکاران .)2006 ،در این پژوهش ،پس از بررسی بارهای عاملی ،برای بهبود

J. E.

1
. Hair,
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الگوی اندازهگیری ،دو گویه با بار عاملی پایین (مربوط به ابعاد تعهد و قابلیت اطمینان) حذف
شدند .شکل ،2الگوی اصالح شده است.
در  ،smart-PLSبرای بررسی پایایی مرکب ،مقادیر قابل پذیرش این شاخص باید بیشتر از
 0/7باشند .روش  ،smart-PLSپایایی ترکیبی را به کار میبرد ،و برتری آن نسبت به آلفای
کرونباخ این است که ،پایایی سازهها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازههایشان
با یکدیگر محاسبه می شوند .همچنین میانگین واریانس استخراج شده را به عنوان معیاری از
روایی همگرا میدانند .میانگین واریانس استخراج شده حداقل  ،0/5نشاندهندهی روایی همگرای
مناسب است (فورنل و الرکر .)1981 1،در جدول ،4نتایج بررسی پایایی مرکب و میانگین واریانس
گزارش شده است که نشان از اعتبار باالی الگوی پژوهش دارد .شایان ذکر است که برای
متغیرهای مکنون مرتبه دوم ،مقدار  AVEبرابر است با میانگین مقادیر اشتراکی2شاخصها
(مقادیر اشتراکی برابر است با مربع ضرایب بارهای عاملی) ،و بایستی به صورت دستی محاسبه
گردند .بر همین اساس ،مقادیر  AVEبرای متغیرهای تناسب فرد-سازمان ،اعتماد سازمانی و
تعلق خاطر کاری به ترتیب  0/538 ،0/583و  0/544حاصل شد.

جدول  :4نتایج بررسی پایایی مرکب و AVE
متغیر

مؤلفهها

پایایی
مرکب()CR

میانگین
واریانس استخراج
شده()AVE

تناسب فرد-سازمان

اعتماد سازمانی

سازگاری ارزشها

0/831

./621

سازگاری اهداف

0/886

0/610

سازگاری شخصیت

0/797

0/568

تناسب تقاضاها-تواناییها

0/798

0/569

تناسب نیازها-تأمینها

0/766

0/526

درستکاری

0/883

0/520

تعهد

0/870

0/531

قابلیت اطمینان

0/843

0/574

1

. Fornell, C., & Larcker, D. F.
. Communalities
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تعلق خاطر کاری

انرژی و توان

0/867

0/525

وقف شدن

0/854

0/540

جذب شدن

0/884

0/567

ارزیابی برازش الگوی ساختاری :الگوی ساختاری آزمون شده ،در شکل  ،2ارائه شده است.

شکل  :2مقادیر بار عاملی و ضرایب مسیر الگو

اعداد نوشته شده بر روی خطوط ،در واقع ضرایب بتای حاصل از معادله رگرسیون میان
متغیرها ،یا همان ضرایب مسیر است .اعداد داخل دوایر برای متغیرهای درونزا ،واریانس تبیین
شده ( )R2است که توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر (یا متغیرهای) مستقل را
بررسی میکند .سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود (چین .)1998 1،این مقدار برای متغیرهای درونزای
مدل(اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری) ،به ترتیب برابر است با  0/606و  ،0/821که از مقدار
متوسط این معیار( )0/33بیشترند ،و نشان از برازش الگوی ساختاری دارند .در واقع میتوان
گفت ،تناسب فرد-سازمان و اعتماد سازمانی 82/1 ،درصد از تغییرات تعلق خاطر کاری را
پیشبینی میکنند.

1

. Chin, W. W.
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برازش الگوی کلی :بعد از برازش مدلهای اندارهگیری و ساختاری ،بهتر است برازش الگوی
کلی را نیز کنترل و ارزیابی کرد .برای این منظور از معیار  GOFاستفاده میشود .این معیار
طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:

وتزلس 1وهمکاران ( ،)2009سه مقدار  0/25 ،0/1و  0/36را به عنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی  GOFمعرفی نمودهاند .در الگوی حاضر ،برای  0/629 ،GOFحاصل گردید،
که نشان از برازش کلی قوی الگو دارد.
بررسی فرضیهها :به منظور آزمون فرضیهها ،باید مقادیر  t-valueبرای هر ضریب مسیر
مورد توجه قرار گیرد .در صورتی که مقادیر tبزرگتر از  1/96باشد ،در سطح  0/05و پایینتر
معنادار است (صنفیزاده و زارع روسان .)1391،خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیهها ،در
جدول ،5ارائه گردیده است.
جدول  :5نتایج بررسی فرضیهها
فرضیه

مسیر مستقیم

ضریب مسیر مقادیر
T

نتیج

سطح
معناداری
ه

فرضیه اول

تناسب فرد-سازمان  -اعتماد سازمانی

0/778

0/001 21/820

تایید

فرضیه دوم

اعتماد سازمانی – تعلق خاطر کاری

0/592

9/541

0/001

تایید

فرضیه سوم

تناسب فرد-سازمان – تعلق خاطر کاری

0/366

5/555

0/001

تایید

سطح معناداری

نتیجه

0/001

تأیید

فرضیه
فرضیه چهارم

مسیر غیر مستقیم
تناسب فرد سازمان-اعتماد سازمانی -تعلق خاطر کاری

ضریب مسیر
0/460

با توجه به جدول ،5در مورد فرضیههای اول تا سوم میتوان گفت ،تناسب فرد-سازمان بر
اعتماد سازمانی با ضریب مسیر  ،0/778اعتماد سازمانی بر تعلق خاطر کاری با ضریب مسیر
 0/366و همچنین تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری با ضریب مسیر  0/592تاثیر مثبت و
معنادار دارند؛ بنابراین فرضیههای اول تا سوم مورد تایید قرار میگیرند .در مورد فرضیۀ چهارم
میتوان بیان نمود ،تأثیر غیر مستقیم تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری از اعتماد سازمانی

M.

1
. Wetzels,
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برابر است با حاصل ضرب اثر مستقیم تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی ( )0/778بر اثر
مستقیم اعتماد سازمانی بر تعلق خاطر کاری ( )0/592که برابر است با.)0/778×0/592=0/460( :
بنابراین چون اثر غیر مستقیم تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری ( ،)0/460از اثر مستقیم
آن ( )0/366بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت تناسب فرد-سازمان با میانجیگری اعتماد
سازمانی بر تعلق خاطر کاری تأثیر دارد .اثرات مستقیم و غیر مستقیم تناسب فرد-سازمان بر
تعلق خاطر کاری ،در جدول ،6ارائه شده است.
جدول :6تفکیک اثرهای مستقیم و غیرمستقیم
متغیر مستقل

متغیر وابسته

تناسب فرد-سازمان

تعلق خاطر کاری

اثر مستقیم
0/366

اثر غیر مستقیم
0/460

اثر کل
0/826

ج) یافتههای جانبی پژوهش
در این قسمت هدف پژوهشگر بررسی این موضوع است که آیا سطح متغیرهای پژوهش میان
گروه های مختلف جمعیت شناختی تفاوت معنادار دارد یا خیر .بر اساس آزمون  tدونمونهای
مستقل 1در سطح اطمینان  95درصد ،زنان نسبت به مردان ،درک از تناسب فرد-سازمان
کمتری دارند .از نظر اعتماد سازمانی بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد .ولی
مردان نسبت به زنان تعلق خاطر کاری بیشتری دارند .نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عامله2
در سطح اطمینان  95درصد نشان داد ،بین متغیرهای تناسب فرد-سازمان و اعتماد سازمانی و
گروههای سنی مختلف در سازمان نظامی مورد بررسی ،تفاوت معناداری وجود ندارد .ولی گروه
سنی  30تا  39سال نسبت به گروه سنی  20تا  29سال تعلق خاطر کاری بیشتری دارند .از
لحاظ سابقه خدمت ،نتایج آزمون نشان داد افراد با سابقه کاری کمتر از ده سال ،نسبت به افراد
با سابقه خدمت  10تا  ،19و  20سال و باالتر ،درک از تناسب فرد-سازمان کمتری دارند.
همچنین افراد با سابقه خدمت کمتر از  10سال اعتماد سازمانی بیشتری نسبت به افراد با
سابقه کار  10تا  19سال دارند .بین گروههای مختلف سابقهخدمت و تعلق خاطر کاری تفاوت
معناداری مشاهده نشد .نتایج آزمون همچنین نشان داد ،بین سطح تحصیالت و متغیرهای

T Test

1
. Independent-Sample

Way Anova

2
. One
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پژوهش(تناسب فرد-سازمان ،اعتماد سازمانی و تعلق خاطر کاری) ،تفاوت معناداری در کارکنان
سازمان وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
همانگونه که عنوان شد ،هدف این پژوهش تعیین تأثیر تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر
کار ی ،با نقش میانجی اعتماد سازمانی ،در یک سازمان نظامی است .نتایج به دست آمده از
الگوی معادالت ساختاری ،از الگوی مفهومی پژوهش حمایت میکند و مؤید نقش میانجی
اعتماد سازمانی در تأثیر تناسب فرد -سازمان بر تعلق خاطر کاری است .تناسب فرد-سازمان
هم به طور مست قیم و هم به طور غیر مستقیم (با نقش میانجی اعتماد سازمانی) ،بر تعلق خاطر
کاری تأثیر می گذارد .هنگامی که فرد ادراک کند که بین او و سازمان ،تناسب وجود دارد،
اعتماد بیشتری نسبت به سازمان بهدست میآورد و به واسطه این اعتماد ،تعلق خاطر کاری
افزایش مییابد .نتیجه آزمون فرضیه اول نشان میدهد ،تناسب فرد-سازمان بر اعتماد سازمانی
تأثیر دارد .تناسب بین فرد و سازمان ،یا از طریق سازگاری ارزشها ،اهداف و شخصیت کارکنان
با سازمان به وجود میآید ،یا به این دلیل که توانایی افراد با تقاضای سازمان متناسب است ،یا
اینکه نیازهای افراد به وسیله سازمان بر طرف میشود .حال اگر کارکنان این تناسب را درک
کنند ،یعنی احساس کنند که در برخی ویژگیها ،با سازمان خود مشترک هستند و از طرفی
نیازهای یکدیگر را برآورده میسازند ،اعتمادشان به سازمان بیشتر میشود .این نتیجه ،از
گفتههای افسر و همکاران ( ،)2015و چوئی و همکاران ( ،)2017حمایت میکند .بنا بر نظر
آنها ،تجانس و سازگاری بین ارزشهای کارکنان و ارزشها و فرهنگ سازمان یکی از مهمترین
عوامل تقویت کننده ی اعتماد در سازمان است .تأیید فرضیه دوم ،گویای این مطلب است که با
افزایش اعتماد کارکنان به سازمان ،تعلق خاطر آنها به کار بیشتر میشود .استدالل نظری
ممکن که میتوان برای این ادعا ارائه کرد ،نظریهی مبادله اجتماعی است .بر طبق این نظریه،
اگر رابطه بین کارکنان و سازمان بر مبنای اصول مبادله اجتماعی بنا نهاده شده باشد ،کارکنان
نگرشها و رفتارهای مثبت را معاملۀ متقابل میکنند .بنابراین اگر کارکنان درک کنند که
سازمان قابل اعتماد است ،احتمال زیادی وجود دارد که با تعلق خاطر کاری ،این اعتماد را
پاسخ دهند .به عبارت دیگر ،وقتی کارکنان به سازمان خود اعتماد داشته باشند ،این انتظار
مثبت را دارند که سازمان به وعدههای خود عمل میکند .به همین خاطر کارکنان مجذوب و
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موقوف کار میشوند ،تا از این طریق پاسخگوی نیازهای سازمان باشند .بنابر نظر لین(،)2010
وقتی اعتماد کارکنان به سازمان کاهش مییابد ،ممکن است منجر به عدم تعلق خاطر آنها به
کار شود .اعتماد سازمانی از سه طریق میتواند بر تعلق خاطر کاری تأثیر بگذارد .نخست اینکه،
کارکنان خودشان را وقف سازمان میکنند ،مادامی که از روابط اعتماد آمیز درون سازمان لذت
میبرند .دوم اینکه ،اعتماد سازمانی نشاندهندۀ نگرشهای اصلی و مهمی است که کمک
میکند ،کارکنان خالق و پر انرژی باشند .سوم اینکه ،کارکنان به وسیله اعتماد به سازمان،
جذب و دلبسته به فعالیتهای سازمانی میشوند .نتیجهی حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش
اگوو و همکاران ( )2014همخوانی دارد .بسیط و دویگولو( )2018نشان دادند ،کارکنانی که از
اعتماد سازمانی باالتری برخوردارند ،قصد ادامۀ کار بیشتری دارند .والیرز و همکاران ( )2017بر
اساس نظریه مبادله اجتماعی استدالل میکنند که کارکنان تنها به واسطه اعتماد به سازمان
است که میتوانند جذب و دلبسته به فعالیتهای کاری شوند ،زیرا اطمینان دارند که سازمان
نیز متقابالً تالش و انرژی آنان را بیپاسخ نمیگذارد ،و نبود اعتماد در بافت سازمانی یک عامل
قوی تضعیف انگیزهها و نگرشهای مثبت کاری است .نتیجۀ فرضیۀ دوم از نظر آنها حمایت
میکند .نتیجۀ حاصل فرضیۀ سوم پژوهش نشان داد ،تناسب فرد-سازمان بر تعلق خاطر کاری
تأثیر افزایشی دارد .لذا ،فردی که تناسب بیشتری با سازمان ادراک میکند ،تعلق خاطر
بیشتری به کار خود دارد و انرژی و توان ،وقف شدن و جذب شدن بیشتری در کار دارد ،و برای
دستیابی به اهداف سازمان ،بیشتر تالش میکند .کارکنان زمانی نسبت به کار خود تعلق خاطر
خواهند داشت که احساس کنند در ارزشها ،اهداف و شخصیتشان با سازمان نقاط مشترکی
دارند و سازمان و کارکنان در جهت تأمین نیازهای یکدیگر فعالیت میکنند .نتیجۀ این فرضیه
با نتایج پژوهش سورتکس و دیگران ( )2013همخوانی دارد .مادن ( )2014در پژوهش خود
نشان دادند ،تناسب نیازها-تأمینها بر درگیری شغلی کارکنان تأثیر دارد .استاخووا (،)2016
نشان داد تناسب فرد-سرپرست ،به طور مستقیم و غیر مستقیم(از طریق تناسب فرد-سازمان)،
بر تعهد عاطفی سازمانی در ژاپن تأثیر میگذارد.
در کل ،نتایج این پژوهش نشان میدهد ،تناسب فرد-سازمان عامل مهمی در افزایش اعتماد
به سازمان و تعلق خاطر کاری کارکنان سازمان نظامی مورد بررسی است و با توجه به الگوی
ساختاری ،تناسب فرد-سازمان و اعتماد سازمانی میتوانند  82/1درصد از تغییرات تعلق خاطر
کاری را تبیین کنند .بنابراین ،به منظور افزایش تعلق خاطر کاری کارکنان ،مسئوالن سازمان
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مورد بررسی باید به مقولهی تناس ب بین کارکنان و سازمان توجه داشته باشند .با در نظر
گرفتن نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 در انتخاب و ارتقای کارکنان ،از آزمونهایی برای سنجش تناسب فرد-سازمان استفادهشود ،تا افرادی که از نظر اهداف ،ارزشها ،الگوها و ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی با سازمان
سازگاری دارند ،شناسایی و انتخاب شوند.
 بر اساس نتایج بهدست آمده ،میزان تناسب نیازها-تأمینها ،در وضعیت نامطلوبی قراردارد ،لذا توصیه میشود که به برنامهریزی مناسبی در این زمینه پرداخته شود .سازمان باید
اقداماتی را برای شناسایی نیازمندیهای مهم کارکنان انجام دهند ،و در جهت تأمین آنها،
تمهیدات الزم اندیشیده شود.
 مسئوالن بخشهای مختلف سازمان ،تدابیری برای روشن کردن و شناساندن اهداف وارزش های واحد یا سازمان برای کارکنان در نظر بگیرند ،تا از این طریق به همسو شدن اهداف
و ارزشهای کارکنان با اهداف و ارزشهای سازمان یاری رسانند ،و کارکنان خصوصیات
متناسب با ارزشهای سازمان را در خود پرورش دهند.
 با توجه به اینکه زنان نسبت به مردان ،از تناسب فرد-سازمان و تعلق خاطر کاری کمتریبرخوردارند ،پیشنهاد میشود کمیتهای برای رسیدی به مسائل و مشکالت زنان در سازمان
تشکیل شود.
 ب ا توجه به اینکه افراد با سابقه کاری بیشتر درک از تناسب فرد-سازمان بیشتری دارند،به سازمان پیشنهاد میشود ،فرصتهای الزم برای نگهداشت کارکنان پیمانی و قراردادی خود
را فراهم آورند.
به عنوان برخی از محدودیتهای این پژوهش ،باید توجه داشت که نمونه این پژوهش ،تنها
کارکنان یک سازمان نظامی را شامل میشود ،و در تعمیم نتایج این پژوهش به جوامع دیگر
محتاط بود .با توجه به محدودیت جامعه و نمونه آماری ،از نرم افزار  Smart-PLSاستفاده
گردید ،که خروجیهای کمتری در مورد میزان برازش الگوی اندازهگیری به نسبت نرم افزارهای
دیگری همچون  Amosو  Lisrelدر اختیار قرار میدهد .بر همین اساس ،پیشنهاد میشود
پژوهشگران آینده به بررسی این موضوع در سایر جوامع و با نمونه آماری بزرگتر و با استفاده از
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تکنیکها و نرم افزارهای آماری معتبرتر ،بپردازند ،و نتایج خود را با نتایج حاصل از این پژوهش
مقایسه کنند .همچنین به پژوهشگران آینده و عالقهمند در این حوزه پیشنهاد میگردد:
 با توجه به پایین بودن سطح تناسب نیازها-تأمینها ،دالیل اصلی این مسئله را شناساییکنند ،و پیشنهادهای الزم را به سازمان ارائه دهند.
 به بررسی موانع تعلق خاطر کارکنان در سازمانهای نظامی و علل احتمالی عدم تعلقخاطر آنها اقدام کنند.
 نقش سایر متغیرها ،مثل تیپهای شخصیتی و سبکهای رهبری بر تعلق خاطر کاریبررسی شود ،و به متغیرهای تعدیلگر در بررسی روابط توجه شود.
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