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بررسی ارتباط بین جامعه پذیری و رضایت شغلی با نقش میانجیگری اعتماد سازمانی
کارکنان بانک صادرات
2

سمانه فالح  ، 9مسلم محمدی

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،گرایش تولید در عملیات ،دانشگاه فرهیختگان کرمان
 2مدرس دانشگاه فرهیختگان کرمان

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جامعه پذیری و رضایت شغلی با نقش میانجیگری اعتماد سازمانی در کارکنان بانک
صادرات انجام شد .جامعه مورد بررسی کارکنان بانک صادرات استان کرمان بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به
تعداد  1۱۱نفر تعیین گردید .جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه های جامعه پذیری (جونز ،) 1۱۹۱ ،پرسشنامه رضایت
شغلی ( لینز ) 2۱۱7 ،و پرسشنامه اعتماد سازمانی (بوئه ) 2۱۱2 ،صورت گرفت .به منظور سنجش فرضیات تحقیق از روش
معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار  LISRELانجام گرفت .بررسی فرضیات تحقیق نشان داد جامعه پذیری بر اعتماد
سازمانی و رضایت شغلی در سطح معنی داری  ۵در صد تاثیر مثبت و معنی داری داشت .همچنین اعتماد سازمان نیز بر
رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی داری نشان داد .از طرفی نتایج آزمون نقش میانجی اعتماد سازمانی نشان داد ،اعتماد
سازمانی به طور کامل در رابطه بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان میانجیگری می کند.
واژههای کلیدی :جامعه پذیری ،اعتماد سازمانی ،رضای شغلی ،نقش میانجی ،بانک صادرات
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مقدمه
سازمان ها  ،نهادی اجتماعی و هدفمند هستند که اهداف خود را با روشها ،ارزشها و باورهای خاص خود
محقق می سازند  .جهت این که افراد تازه وارد بتوانند به سازمان خود در دستیابی به اهداف کمک کنند،
الزم است که شیوه ها ،ارزشها و باورها یا به سخن دیگر فرهنگ آن سازمان را بیاموزند .در برخی از
دیدگاهها ،آموزش توجیهی کارکنان با فرآیند جامعه پذیری تنها به منظور انطباق کارکنان تازه وارد با شغل و
محیط کار ،یکسان تلقی می شود ،اما به این نکته باید توجه داشت که افراد و مشاغل به مرور زمان تغییر می
کنند و کارکنان به سمتهای دیگری انتقال می یابند .بنابراین در هر تغییر و تحولی ،کارکنان با مسأله تطبیق
با شغل ،محیط کار و وظایف جدید روبرو هستند (پور سلطانی و ایرجی نقندر .)۹۱ :17۱6 ،به سخن دیگر
پس از هرتغییر ،دوباره به جامعه پذیری سازمانی نیاز می شود (وان مانن و شاین . )1۱3۱ ،جامعه پذیری
کارکنان در شکل گیری نگرش های آنها در سازمان بسیار مؤثر است ( رضائیان  .)17۹3 ،جامعه پذیری افراد
در سازما نها فرآیندی است که افراد ارزشهای سازمانی ،انتظارات مرتبط با رفتارهای شغلی و دانش اجتماعی
الزم برای قبول نقش ها در سازمان را شناسایی می کنند و یاد می گیرند ( بیگلیدی و همکاران .)2۱۱۵ ،
سازمانها برای اداره خود به کارکنان متخصص ،کاردان ،کارآمد و متعهد نیازمندند .عدم احساس تعلق
کارکنان به سازمانها ،عدم دقت کافی برای انجام وظایف وعدم رضایت شغلی آنها از معضالت بزرگ
دستگاههای اجرایی است .سازمان ها اغلب تالش می کنند که انعطاف پذیری ،تعهد و رضایت کارکنان را از
طریق تناسب شخص  -سازمان که به سازگاری بین افراد و سازمان اشاره دارد توسعه دهند .جامعه پذیری
برای تناسب شخص  -سازمان اساسی است ،زیرا هدف اولیه جامعه پذیری ،استمرار ارزش های اصلی و دادن
یک چارچوب به کارکنان برای پاسخ به محیط کارشان و هماهنگی با کارکنان دیگر است (جونز" .)1۱۹۱ ،به
اندازه ای که فرآیندهای جامعه پذیری به تناسب شخص  -سازمان منجر شود ، ،کارکنان با احتمال بیشتری
به کارشان عالقه مند خواهند بود و با کاهش ترک شغل ،سازمان ها بازگشت سرمایه بیشتری را در استخدام،
انتخاب و آموزش خواهند داشت ( کریستوف.)1۱۱۱ ،
روش های مختلفی به وسیله سازمان ها برای ساختار دهی جامعه پذیری در سازمان ها استفاده می شود
جونز ( )1۱۹۱شش روش جامعه پذیری وان منن وشاین را که در سال  1۱3۱ارائه شده بود را در یک طیف
قرار داد و به دو دسته روش های جامعه پذیری نهادی و فردی تقسیم کرد .به اعتقاد جونز روشهای نهادی
جامعه پذیری ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی را باال می برد و احتمال ترک شغل را کاهش می دهد (ساکس
و همکاران.)2۱۱3 ،روش جامعه پذیری نهادی کارکنان را با درک مشترک نقش های سازمانی  ،مسئولیت
مرتبط با هر نقش و آگاهی بیشتر از اینکه چگونه این نقش ها با هم مرتبط هستند آشنا می کند  .همچنین
این روش کارکنان اصلی را در درک اینکه چگونه اقدامات آنها در کار می تواند روی نتایج دیگر اعضای
سازمان تاثیر بگذارد کمک می کند .اسکات و همکارانش ( )2۱12استدالل می کنند که این درک بسیار مهم
است زیرا کارکنان را به انجام کار هایشان همراه با مسئولیت پذیری قادر می سازد  ،و به رضایت شغلی بیشتر
منجر می شود ،آنگونه که شواهد تجربی رابطه بین جامعه پذیری نهادی و رضایت شغلی را نشان داده است (
بائور و همکاران .)2۱۱3 ،در واقع محققان فرض می کنند رابطه مثبتی بین رضایت شغلی و روش جامعه
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پذیری نهادی وجود دارد  ،زیرا این روش اطالعات مربوط به شغل  ،کاهش عدم اطمینان و تسهیل روابط
اجتماعی برای کارکنان جدید را ارائه می دهد (گریمن و همکاران .)2۱۱۱ ،به همان اندازه جامعه پذیری
نهادی ممکن است روی رضایت شغلی از طریق اعتماده تاثیر بگذارد زیرا اعتماد با به حداقل رساندن عدم
قطعیت و نیاز به نظارت بر دیگران و همچنین به عنوان تسهیل رفتار مشارکتی به کار می رود ( کرامر،
 .)1۱۱۱آزبرن بیان می کند ،پیچیدگی و نداشتن اطمینان ذاتی در ماهیت کسب و کار امروزی و حجم
همکاری های متقابل ،اثربخشی روابط کاری را پیچیده کرده است .تحت شرایط پیچیدگی و عدم قطعیت ،
تنها هنگامی حفظ همکاری های اثر بخش امکان پذیر خواهد بود که ارتباطات روشن باشند و این اتفاق
زمانی صورت می پذیرد که اعتماد و اطمینان متقابل به وجود آید .اعتماد به دنبال خود ،وفاداری را به ارمغان
خواهد آورد و نیروی انسانی وفادار ،حاضر است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند و عامل
مهمی در اثربخشی سازمان محسوب شود (مورمن )1۱۱۱ ،در متون سازمانی  ،اعتماد با نگرشها و نتایج
مربوط به شغل های بی شماری ارتباط نشان داده است که همگی عملکرد سازمانی را تقویت می کند .زمانی
که اعتماد در سازمان باالست ،کارمندان احساس اطمینان به رهبری سازمان را پیدا میکنند و آنرا عمال نشان
میدهند(سعادت )17۹۱ ،بنابراین تمام اعضای سازمان باید باید به نقش موثر اعتماد در برقراری روابط منظم
و منطقی اهمیت بدهند .افزایش اعتماد در سطح سازمان ها باعث افزایش بهبود کارها و آسایش کارکنان و
در نتیجه رضایت آنها از شغل خود میشود .اعتماد در سازمان با افزایش عملکرد (رابینسون  ،) 1۱۱۱رضایت
شغلی (ریچ  ، )1۱۱3پذیرش تصمیم ( تایلر و دی کوی  ، )1۱۱۱،تغییر پذیری (روسو و تیجورواال, )1۱۱۹ ،
و رفتار شهروندی سازمانی (رابینسون  )1۱۱۱مرتبط است  .گاهی به علت وجود فضای بی اعتمادی ،اعضای
سازمان در صدد بر می آیند تا سازمان را ترک کنند و در پی شغل دیگری باشند .نتیجه بی اعتمادی ،پدید
آمدن رفتارهایی مانند شایعه پراکنی ،تضاد ،سیاسی کاری و کم کاری در سازمان خواهد بود که انرژی باالیی
از سازمان ها گرفته و هزینه ها را افزایش می دهد .در چنین سازمانی صحبت از مباحثی مانند خود مدیریتی
و خود کنترلی  ،همکاری  ،بروز خالقیت  ،مدیریت جامع کیفیت و  ...بی فایده است و اکثر تالش ها برای
افزایش بهره وری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید زیرا تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای آن با
یکدیگر است و مهمترین راه تسهیل همکاری ،اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر و نیز اعتماد میان کارکنان و
مدیران سازمان ها می باشد (هومن )17۹۱ ،همانطور که اشاره شد نتایج مثبت اعتماد سازمانی گسترده است
و در واقع تا حدودی با نتایج جامعه پذیری همپوشانی دارد  .با وجود آنکه ممکن است تاکتیک جامعه پذیری
نهادی و اعتماد سازمانی اثرات مثبت مستقلی بر رضایت شغلی کارکنان داشته باشند در این تحقیق در صدد
بررسی تاثیر جامعه پذیری از طریق اعتماد بر رضایت شغلی و همچنین بررسی روابط بین متغیرها بر طبق
مدل مفهومی می باشیم.
به چند دلیل  ،جامعه پذیری سازمانی  ،هم برای افراد و هم برای سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دلیل اول :اگر مورد کم توجهی یا بی توجهی قرار گیرد ،احتمال بروز و تکرار رفتارهای بیرون از چارچوب و
هنجارهای سازمانی توسط تازه واردها بیشتر می شود .استمرار این وضعیت موجب شکل گیری نگرشها و
رفتارهای منفی  ،تعارضات و کشمکش ها ،جابجایی و ترک کار می گردد (وانوس.)1۱۱2 ،دلیل دوم  :برای
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سازمانها  ،همراهی (عجین شدن) تازه واردها با اعضای گروه و معیارهای عملکرد سازمانی ،بسیار مهم است .
جامعه پذیری سازمانی در سرعت و کیفیت بخشی به این ویژگی  ،نقش تعیین کننده ای دارد (فلدمن،
 . )1۱36نیاز تازه واردها به دانستن نحوه عمل در سازمان  ،ارزشها ،هنجارها ،شبکه های منابع و سیاست
های سازمان (بائور وهمکاران )1۱۱۹،
سومین دلیل بر اهمیت جامعه پذیری سازمانی است.دلیل چهارم ،تاثیر سریع عوامل سازمانی بر افراد و
همچنین تاثیر ماندگار و دراز مدت بر آنها است .تازه واردها در چند ماه اول ،خود را با شرایط سازمان تطبیق
می دهند (چان و اشمیت  )2۱۱۱ ،و تاثیرات پذیرفته شده در این ماهها  ،بر رفتار و عملکرد کارکنان ماندگار
و عمیق خواهد بود (بائور و گرین  )1۱۱6 ،دلیل پنجم برای اهمیت جامعه پذیری سازمانی ،به افزایش تناوب
تغییرات در سازمانها مربوط می شود؛ تغییرات متناوبی که از سطح فرد تا سطح سازمان را در بر می
گیرد(استیرز و همکاران .)2۱۱6،بی ثباتی حاصل از این تغییرات موجب می شود افراد کار راهه شغلی طرح
ریزی شده توسط سازمان را رها کنند و بجای آن به اهداف و کارراهه شخصی خود پایبند شوند .با این وجود
با توجه به اهمیت موضوع جامعه پذیری سازمانی ،تحقیقات چندانی در مورد آن انجام نگرفته است .بیکر
( )2۱۱2ضمن بررسی مقایسه ای پژوهش های انجام شده در حوزه های مختلف روانشناسی صنعتی سازمانی
نشان داد ،جامعه پذیری سازمانی بجز در یک دوره کوتاه مدت در اواسط دهه  ،1۱۱۱در بقیه زمانها نسبتا
مورد کم توجهی قرار گرفته است.این یافته نشان می دهد برای کمک به سازمانها و تازه واردها به منظور
عبور موفقیت آمیز از فرآیند جامعه پذیری سازمانی ،نیاز به مطالعات و پژوهش هایی در این زمینه می باشد
(مارتین  .)2۱۱۵ ،در عصر جدید ،ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمان ،در اولویت
اول قرار می گیرد زیرا نیل به اهداف سازمان در گرو تأمین اهداف و خواسته های منطقی و مشروع منابع
انسانی است (باطنی. )17۹7 ،در این راستا موضوع رضایت شغلی دارای اهمیت زیادی می باشد  .مطالعات
متون مربوط به رضایت شغلی نشان داد که رضایت شغلی از جنبه ها و ابعاد خاص در محیط های مختلف و
برای گروه های متفاوت اهمیتی گسترده دارد  .مطالعاتی ،متغیرهای شخصیت و ویژگی های شخصی را بر
رضایت شغلی مؤثر می دانند ،و بعضی دیگر شرایط کاری و فعالیت هایی را که منجر به نارضایتی می گردند،
مؤثر قلمداد کرده اند(جعفری .)17۱0 ،عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود و روحیه
پایین در کار  ،بسیار نامطلوب است  .مدیران وظیفه دارند عالئم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را بطور
مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات الزم را انجام دهند .بررسی های متعددی نشان دهنده
ارتباط اعتماد سازمانی با رضایت شغلی می باشد همچنین بررسیهای نگرشی میتواند ابزار ارزشمندی برای
درک بهتر مدیران از کارکنان در سازمان باشد  .با توجه به اهمیت سه متغیر یاد شده در عملکرد کارکنان و
رسیدن به اهداف سازمانی در این تحقیق به تبیین رابطه بین جامعه پذیری  ،اعتماد سازمانی و رضایت
شغلی خواهیم پرداخت.
اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
بررسی رابطه جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات
بررسی رابطه جامعه پذیری و اعتماد سازمانی کارکنان بانک صادرات
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بررسی نقش میانجیگری اعتماد سازمانی در ارتباط بین جامعه پذیری و رضایت شغلی
با توجه به اهداف فوق فرضیات تحقیق عبارتند از:
بین جامعه پذیری و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد
بین جامعه پذیری و اعتماد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد
جامعه پذیری از طریق اعتماد سازمانی با رضایت شغلی رابطه معنی داری دارد
به تعدادی از تحقیقات خارجی و داخلی صورت گرفته در مورد متغیرهای پژوهش حاضر اشاره می شود
ایلماز و اتالی ( )2۱13عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی را به عوامل سازمانی شامل( :ارزیابی موفقیت
کارکنان با استفاده از روشهای مدرن ،دارا بودن سیستم های پاداش دهی منصفانه ،دادن بازخور های منظم و
 )...و عوامل فردی مانند( :تمایل به اتکا کردن ،ارزشها ،عادات و رفتارها و  )...تقسیم بندی کرده اند  .جین
( )2۱1۵تأثیر اعتماد سازمانی را شامل ایجاد گرایشهای مطلوب مانند ایجاد و به اشتراک گذاری دانش،
رضایت شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی و  ،...و هم چنین کاهش گرایش های نامطلوب از
قبیل ترک شغلی ،رفتارهای تدافعی ،رفتارهای نظارتی و  ...عنوان می کند رضایت شغلی مربی تأثیر بسزایی
دارد ،بنابراین فاکتورهای جامعه پذیری ارتباط مثبت و مستقیم با رضایت شغلی مربیان دارد .همچنین،
نیهان ( )2۱1۵مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ،دادن بازخور به کارکنان و گرفتن بازخور از آن ها،
و قدرتمند سازی کارکنان را به عنوان فعالیت های ضروری برای افزایش اعتماد در سازمانها مطرح کرده است
.در کل ،عوامل متعددی در ایجاد اعتماد در سازمانها نقش دارند که شناخت و ایجاد آن ها عامل مهمی در
بهبود تعهد و عملکرد سازمانی و درک اهداف فردی و سازمانی است .بائور و همکاران ( )2۱1۱به این نتیجه
رسیدند که شیوه های جامعه پذیری سازمانی ،رفتار فعال فرد را بهبود می بخشد و به آن سرعت می دهد .
آنها دریافتند که تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی بر روی پیامدهای رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
عملکرد شغلی تأثیر می گذارد .کوته ( )2۱۱۹در تحقیقی با عنوان «روش های جامعه پذیری و سازگاری
مهندسان جوان با سازمان» دریافت که روش های جامعه پذیری به میزان زیادی وضوح نقش تازه کار،
انسجام گروه کاری و سلطه ی شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد .این ستادههای اولیه به نوبه خود به افزایش
رضایت شغلی و تعهد سازمانی منجر می شود .دکتر حسین پورسلطانی و رامین ایرجی نقندر ()17۱6
پژوهشی با عنوان ارتباط جامعه پذیری سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان
خراسان رضوی در سال  17۱۵انجام داده اند .یافته و نتیجه آزمون همبستگی پژوهش نشان می دهد که بین
جامعه پذیری سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری (  )r : ، ۱,۱1 <p = /۵6۹وجود دارد
 .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو روش ثابت و جمعی جامعه پذیری سازمانی ،قدرت بیشتری
برای پیش بینی رضایت شغلی دارند .آقایان شهاب الدین شمس و امیر تیمور اسفندیاری مقدم در سال
 17۱6تحقیقی را با عنوان ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی انجام داده اند .نتایج حاصل
از فرضیه اصلی تحقیق مشخص شده در یکی از سازمانهای دولتی در استان مازندران میان اعتماد سازمانی و
رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .به عالوه نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان
دهنده ی این بود که در این سازمان میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی (اعتماد افقی ،عمودی و نهادی) و
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رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری برقرار است .همچنین نتایج نشان می دهد که همه ابعاد اعتماد
سازمانی با یکدیگر و با همه وجوه رضایت شغلی ارتباطی مثبت و معنادار دارند .ایجاد اعتماد در سازمانها ،به
یک استراتژی برای افزایش سطوح اعتماد در میان تمام کارکنان و مدیران نیازمند است  .محققان برای
تعیین مبانی اعتماد در سازمان ها تالش زیادی کرده اند .عبدالملکی و همکاران ( )17۱2در تحقیق خود
نشان دادند اعتماد سازمانی و ابعاد مختلف آن تاثیر مثبتی بر تمایل کارکنان در تقسیم دانش دارد .حسین
افالکی ،خانم پریسا محمدی ،و آقای محمد فیضی ( )17۱7پژوهشی با عنوان رابطه اعتماد سازمانی و رضایت
شغلی با تعهد سازمانی ،دبیران دبیرستان های ناحیه ششده و قره بالغ شهرستان فسا انجام داده اند .نتایج
نشان داد که در فرضیه اصلی بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما
بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود ندارد ،بین دو بعد اعتماد سازمانی اعتماد سیستمی ،اعتماد
بین فردی اعتماد سیستمی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد .و در بین تمامی ابعاد رضایت شغلی
( همکاران ،سرپرست ،ارتقاء ،پرداخت) بین ارتقاء با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .ابعاد
اعتماد سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نمی باشد و تمامی ابعاد رضایت شغلی قادر به پیش بینی
تعهد سازمانی نمی باشند  .اعتماد سازمانی به طور معنادار قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد ،اما
رضایت شغلی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نمی باشد.
روش تحقیق
پایه هر علمی ،روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی ،به روش شناختی مبتنی است که
در آن علم به کار می رود که روش تحقیق نام دارد .به طور کلی منظور از روش تحقیق و پژوهش ،ارائه
مهارت ها و تجربه هایی است که دست یابی به هدف را آسان تر و عملی تر می سازد و با صرف وقت کمتر،
نتایج بیشتری به دست می آید .پژوهش ها به طور کلی با توجه به دو مالک تقسیم می شوند :الف :با توجه
به هدف (بنیادی ،کاربردی  ،تحقیق و توسعه) ب :با توجه به نیاز داشتن به فرضیه (اکتشافی ،توصیفی و
آزمایشی( حافظ نیا .)17۹2 ،این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد .طبقه بندی دیگر
برای تحقیقات انجام گرفته ،بر حسب روش انجام تحقیق می باشد که تحقیق حاضر به روش تحقیق
همبستگی انجام می گیرد .جامعه آماری مجموعه ای از افراد را شامل می گردد که یک یا چند صفت
مشترک داشته باشد و حدود آن را پژوهشگر بر حسب هدف نهایی که دارد تعریف می کند (کورتز.)17۹7 ،
جامعه آماری در این بررسی کارکنان بانک صادرات استان کرمان بود .نمونه گیری عبارت است از انتخاب
تعدادی از افراد از یک جمعیت مشخص و تعریف شده  .علت نمونه گیری آن است که اوال مطالعه در کل
جمعیت بسیار پر هزینه و اتالف کننده زمان است ،ضمن اینکه در بسیاری از موارد نمی تواند جمعیت را به
طور دقیق تعیین نمود .جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان استفاده شد که
تعداد  1۱۱نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
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ابزار جمع آوری اطالعات
در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطالعات و مراجع کتابخانه ای به بررسی و گردآوری ادبیات تحقیق در
خصوص این موضوع پرداخته شد و سپس با توجه به اهداف و تعریف متغیرهای تحقیق ،جهت جمع آوری
اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه جامعه پذیری (جونز ،)1۱۹۱ ،پرسشنامه رضایت شغلی (لینز )2۱۱7 ،و
پرسشنامه اعتماد سازمانی (بوئه )2۱۱2 ،استفاده شد.
سواالت (گویه ها) پرسشنامه :این بخش از پرسشنامه شامل  2قسمت بود:
الف :سواالت عمومی :در سواالت عمومی سعی شده که اطالعات کلی مطرح و موقعیت شغلی سازمانی
کارکنان بررسی گردد که شامل  ۵سوال جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،واحد سازمانی و سابقه بود.
ب :سواالت تخصصی :این قسمت از  7بخش مجزا که سواالت هر بخش مربوط به یکی از متغیرها بود
در این قسمت بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه و حفظ حریم افراد تأکید گردیده است تا پاسخ
دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کنند .همچنین در این قسمت سعی گردیده است که پرسشنامه
تا حد ممکن کوتاه بوده و به آسانی قابل فهم باشد.
برای طراحی این بخش ،از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید از این رو برای این منظور ،بر اساس
متغیرهای مورد بررسی ،سواالت بصورت پنج گزینهای تدوین شد .که شکل کلی و امتیاز بندی این طیف
بصورت ذیل می باشد:
جدول( :)9مقیاس نمرهگذاری پرسشنامه
نظرات

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

امتیازبندی

5

4

3

2

9

جدول( :)2ترکیب سواالت پرسشنامه
متغیر

سواالت

جامعه پذیری

سوال  9تا 33

رضایت شغلی

سوال  39تا 43

انضباط کارکنان

سوال  44تا 67

روایی و پایایی
مفهوم روایی (اعتبار) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می
سنجد .بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت .ابزار
اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه دارای اعتبار باشد در حالی که برای سنجش همان
خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نیست (سرمد .)17۹۱ ،جهت تعیین اعتبار و
روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است .اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که
معموال برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار بکار برده می شود  .اعتبار محتوی یک ابزار اندازه گیری
به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد .اگر سوال های ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه ای باشد که
محق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد ،آزمون دارای اعتبار محتوا است .برای تعیین روایی با مطالعه
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مبانی نظری تحقیق و بر اساس مدل تحلیل پژوهش ،سواالت پرسشنامه تعیین شد و از پرسشنامه های
استاندارد و محقق ساخته استفاده گردید و سپس توسط اساتید و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت که در
نتیجه مواردی جهت اصالح پیشنهاد گردید .پس از اعمال اصالحات مورد نظر ،پرسشنامه نهایی تدوین
گردید.
پایایی ( قابلیت اعتماد) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است .مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد
که ابزار اندازه گیری در شرایط تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می آورد .در حقیقت پایایی ،همبستگی میان
یک مجموعه از نمرات و مجموعه ای دیگر از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه
آزمودنی به دست آمده است ،می باشد .ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری
ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آزمودنی را می سنجد .برای محاسبه ضریب
پایایی از شیوه های مختلفی از قبیل :روش بازآزمایی ،روش موازی ،روش تنصیف ،روش کودر -ریچاردسون و
روش آلفای کرونباخ استفاده می شود (سرمد .)17۹۱ ،در بحث پایایی هر چه مقدار آلفای کرونباخ به 1
نزدیکتر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه دارد .بنابراین اگر مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از  ۱,3باشد
پایایی خوب و اگر بین  ۱,۵تا  ۱,3باشد پایایی متوسط و اگر کمتر از  ./۵باشد پرسشنامه فاقد پایایی الزم
است .آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمودنی هایی
که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود .برای محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابتدا باید
واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد .سپس با استفاده از
فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود (سرمد و همکاران.)173۱ ،

 :iتعداد زیر مجموعه سواالت پرسشنامه
 :Sواریانس زیر آزمون iام
 : S2واریانس کل آزمون
بررسی پایایی پرسشنامه های جامعه پذیری ،رضایت شغلی و اعتماد سازمانی به ترتیب برابر ۱,۹3۱، ۱,۱12و
 ۱,۱۱2بدست آمد که با توجه به اینکه از مقدار  ۱٫3باالتر است لذا می توان بیان کرد پرسشنامه های مورد
استفاده از پایایی باالیی برخوردار هستند.
بیان فرضیه
تعیین آماره به منظور آزمون فرضیه:
در اینجا به منظور در نظر گرفتن روابط آماره آزمون را انتخاب می کنیم و فرض  Hoو  H1تعریف می شوند
 Hoبین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
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 H1بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه معناداری وجود دارد.
 Hoبین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
 H1بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه معناداری وجود دارد.
 Hoبین جامعه پذیری و اعتماد سازمانی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه معناداری وجود ندارد.
 H1بین جامعه پذیری و اعتماد سازمانی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه معناداری وجود دارد.
 Hoجامعه پذیری از طریق اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه
معناداری ندارد.
 H1جامعه پذیری از طریق اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان کرمان رابطه
معناداری دارد.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات:
در تحقیق حاضر ،با توجه به ماهیت فرضیه ها و نوع متغیرها از آزمونهای آماری مربوطه استفاده شده است.
در این بررسی از روش ها موجود در آمار توصیفی نظیر جدولهای توزیع فراوانی ،درصد و میانگین جهت
بررسی و مقایسه اطالعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه استفاده شده است و برای تحلیل داده های
جمع آوری شده از معادالت ساختاری استفاده گردید.
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیات مدل از تحلیل داده ها به وسیله مدل معادالت ساختاری
استفاده شده است .مدل یابی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره
روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد .از طریق این رویکرد می توانیم قابل قبول
بودن مدل های نظری را در جامعه خاص با استفاده از داده های همبستگی غیر آزمایشی و آزمایشی آزمون
نمود .بدین منظور برای برآورد مدل از روش حداکثر درست نمایی استفاده شد .قبل از تأیید روابط ساختاری
باید از مناسب بودن مدل و برازش مطلوب اطمینان حاصل نمود .جدول  7برخی از شاخص های نیکویی
برازش و دامنه پذیرش آنها را نشان می دهد
جدول ( :)3شاخص های نیکویی برازش مدل
معیارهای برازش مدل

شاخص

نسبت کای دو به درجه آزادی

X /df

دامنه پذیرش
<3

ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد

RMSEA

<1.0

قابل قبول

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده

SRMR

شاخص نرم برازندگی

NFI

حدود صفر
> 1.0

قابل قبول

شاخص برازش تطبیقی

CFI

> 1.0

شاخص برازش نسبی

RFI

> 1.0

شاخص برازش فزاینده

IFI

> 1.0

شاخص نیکویی برازش

GFI

> 1.0
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نتیجه
قابل قبول

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
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مدل استاندارد :از مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده می توان این برداشت را نمود که بین متغیرهای
مکنون مربوطه و شاخص های متناظر با آنها ،همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد .ضرایب استاندارد
شده در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد شده بین عامل ها و نشانگرها می باشند ،ضرایب
بارهای عاملی قوی تر خواهند بود .برای داشتن روایی باید بین سازه ها و بعد و بین بعد و شاخص،
همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشته باشد .مدل تخمین استاندارد مدلی است که از تطابق دو ماتریس
کوواریانس مدل داده ها حاصل می شود و تخمین واقعی پارامترهای مدل را نشان می دهد .در این مدل
میزان روابط سازه و بعد و بین بعد و شاخص نشان داده می شود .در صورتی که رابطه باالتر از  ./۵باشد می
توان گفت سواالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است.
همانطور که گفته شد ،مدل تخمین استاندارد بدین جهت ارائه می شود که با داشتن ضرایب همبستگی
دوتایی امکان مقایسه بین شاخص ها و بین ابعاد را فراهم می سازد ،اما در باب معنی داری این ضرایب نمی
تواند بر اساس بزرگی یا کوچکی این ضرایب استفاده نمود ،بلکه باید از شاخص  Tجهت تعیین معنی داری
این ضرایب مسیر استفاده نمود .مدل اعداد معنی داری به این دلیل ارائه می شود که بدانیم آیا رابطه بین
سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص معنی دار است یا خیر .مدل اعداد معنی داری یا همان ،T Value-
میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان می دهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق عدد 1,۱6
باشد ،پارامترهای مدل معنی دار هستند .از آنجا که تکنیک تحلیل مسیر یکی از روش های تحلیل داده های
آماری است که بیشتر برای آزمون مدلهای علی به کار گرفته شده است .بطوریکه در تحلیل مسیر تأییدی
روابط بین صفت های مکنون در خور توجه است .در واقع به دنبال آن هستیم که مشخص نمائیم روابط
موجود بین صفت های مکنون که بر اساس نظریه استخراج شده اند با توجه به داده های گردآوری شده از
نمونه مورد تأیید قرار می گیرند یا خیر؟ با استفاده از نسخه  72نرم افزار  SPSSو نسخه  lisrel۱تحلیل
فرضیات انجام شد.
نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری
شده اند ،خالصه ،دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل وارتباط بین داده
هابه منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید .در این فرآیند داده ها هم از از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی
پاالیش می شوند و تکنیکهای گوناگونی آماری نقش بسزایی در استنتاج وتعمیم به عهده دارند .بنابر این بر
اساس مطالب بیان شده در باالو همچنین فرضیه های مطرح شده ،در این بخش با توجه به فرضیه های ارائه
شده نتایج تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
توزیع جمعیت شناختی
نتایج توزیع فروانی جنسیت کارکنان نشان می دهد که  ۵۵درصد از پاسخ دهندگان مرد و  0۵درصد پاسخ
دهندگان زن بودند .بررسی سطح تحصیالت پاسخ دهندگان نشان داد  ۵درصد با سطح تحصیالت دیپلم7۱ ،
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درصد با سطح تحصیالت فوق دیپلم ۵۵ ،درصد با سطح تحصیالت لیسانس ۹ ،درصد با سطح تحصیالت فوق
لیسانس و 2درصد با سطح تحصیالت دکتری بودند .بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان نشان داد 2۱
درصد کمتر از  ۵سال 22 ،درصد  ۵تا  1۱سال 2۹ ،درصد  1۱تا  1۵سال 1۹ ،درصد  1۵تا  2۱سال و
همچنین  12درصد باالتر از  2۱سال سابقه خدمت داشتند .توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان نشان داد 23
درصد کمتر از  7۱سال 7۹ ،درصد بین  71تا  0۱سال 7۱ ،درصد بین  01تا  ۵۱سال و  ۵درصد باالتر از ۵۱
سال سن شان بود .
آمار توصیفی
بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داد در بین مولفه های جامعه پذیری مولفه تفویض در مقابل تحریم
با میانگین  2,۱۹و مولفه ثابت در مقابل متغیر با میانگین  2,07به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را
داشتند.
همچنین در بین مولفه های اعتماد سازمانی مولفه صداقت ( )2,۹1باالترین میانگین و اعتماد به همکار
( )2,۵۵کمترین میانگین را داشت .در بین مولفه های رضایت شغلی نیز رضایت از کار باالترین میانگین را
دارا بود)7,۱1(.
جدول( :)4آمار توصیفی
متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

جمعگرا در مقابل فردگرا

2679

3

3612

9

5

رسمی در مقابل غیر رسمی

2661

3

9631

9

5

تفویض در مقابل تحریم

2618

3

9633

9

5

ترتیبی در مقابل تصادفی

2668

3

9638

9

5

رده ای در مقابل انفصالی

2688

3

9637

9

5

ثابت در مقابل متغیر

2643

3

3618

9

5

اعتماد به همکاران

2655

3

9633

9

5

اعتماد به سرپرست

2676

3

3616

9

5

خیرخواهی

2673

3

3688

9

5

صداقت

2689

3

3617

9

5

مهارت و توانایی

2613

3

3681

9

5

رضایت از کار

3639

3

3611

9

5

ماهیت کار

2684

3

3614

9

5

آزمون فرضیات
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیات مدل از تحلیل داده ها به وسیله مدل معادالت ساختاری
استفاده شده است .مدل یابی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره
روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد .از طریق این رویکرد می توانیم قابل قبول
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بودن مدل های نظری را در جامعه خاص با استفاده از داده های همبستگی غیر آزمایشی و آزمایشی آزمون
نمود .بدین منظور برای برآورد مدل از روش حداکثر درست نمایی استفاده شد .جهت بررسی مدل پژوهش
که شامل یک متغیر مستقل جامعه پذیری کارکنان ،یک متغیر وابسته رضایت شغلی و یک متغیر میانجی
اعتماد سازمانی می باشد ،قبل از تأیید روابط ساختاری باید از مناسب بودن مدل و برازش مطلوب اطمینان
حاصل نمود .همانطور که مالحظه می گردد مقدار کای دو به درجه آزادی  1,۱۱2و کوچکتر از  7است و
مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب ) (RMSEAبرابر۱,۱3۱است .از طرفی با توجه به نتایج بدست
آمده می توان بیان کرد شاخص های برازش شده همگی بیشتر از  ۱٫۱هستند ،از این رو مدل برازش قابل
قبولی را نشان داده و مورد تأیید است .همچنین همانطور که از جدول و اشکال قابل استنباط است ،تحلیل
مسیر تأییدی مدل مفهومی تحقیق با توجه به ضرایب استاندارد مسیر و اعداد معنی داری مورد تأیید قرار
گرفته است .اشکال ( )1و ( )2تخمین استاندارد شده مدل معادالت ساختاری و اعداد معنی داری برای مدل
مفهومی تحقیق را نشان می دهند
جدول ( :)5شاخص های نیکویی برازش مدل اصلی تحقیق
معیارهای برازش مدل
نسبت کای دو به درجه آزادی

شاخص
X6/df

مقدار
96112

RMSEA

36361

SRMR

36359

شاخص نرم برازندگی

NFI

3612

شاخص برازش تطبیقی

CFI

3615

شاخص برازش نسبی

RFI

3615

شاخص برازش فزاینده

IFI

3617

شاخص نیکویی برازش

GFI

3615

ریشه میانگین مجذورات خطای برآورد
ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده

دامنه
پذیرش
<3

نتیجه
قابل قبول

<1.0

قابل قبول

حدود صفر
> 1.0

قابل قبول

> 1.0
> 1.0
> 1.0
> 1.0

قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول
قابل قبول

فرضیه اول
همانطور که مالحظه می گردد ضریب مسیر رابطه بین جامعه پذیری کارکنان با رضایت شغلی ( )۱٫02در
سطح خطای  ۵در صد معنی داری است چرا که سطح معنی داری مقدار آماره ) 7٫2۵( tاز  ۵در صد
کوچکتر است لذا می توان بیان کرد بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.
فرضیه دوم
همانطور که مالحظه می گردد ضریب مسیر رابطه بین جامعه پذیری کارکنان با اعتماد سازمانی ( )۱٫۵7در
سطح خطای  ۵در صد معنی داری است و از طرفی چون سطح معنی داری مقدار آماره )7,31( tاز  ۵در صد
کوچکتر است لذا می توان بیان کرد بین جامعه پذیری و اعتماد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.
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فرضیه سوم
بررسی ضریب مسیر رابطه بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی ( )۱٫۵۹در سطح خطای  ۵درصد معنی داری
است و از طرفی چون سطح معنی داری مقدار آماره )7٫۹2( tاز  ۵درصد کوچکتر است لذا می توان بیان کرد
بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
فرضیه چهار
جامعه پذیری از طریق اعتماد سازمانی (با میانجیگری اعتماد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد با
توجه به اینکه ضریب مسیر جامعه پذیری و اعتماد و همچنین اعتماد با رضایت شغلی معنی دار شده است
لذا می توان گفت اعتماد سازمانی می تواند نقش میانجی بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان را
داشته باشد چرا که قدرت ضریب مسیر اعتماد سازمانی به رضایت از ضریب مسیر جامعه پذیری به رضایت
قوی تر است.
جدول( :)7نتایج فرضیات اصلی تحقیق
فرضیه
بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان رابطه

ضرایب استاندارد

مقدار آماره تی

جهت رابطه

نتیجه

42.

3625

مثبت

تایید

معنی داری وجود دارد
بین جامعه پذیری و اعتماد سازمانی کارکنان رابطه

فرضیه
3653

3669

مثبت

معنی داری وجود دارد
بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه

تایید
فرضیه

3658

معنی داری وجود دارد

3682

مثبت

تایید
فرضیه

0۱

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال اول ،شماره  ،3زمستان 9318

تحلیل عامل اکتشافی متغیرهای اعتماد سازمانی و رضایت شغلی
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 - 9رضایت شغلی
برای تعیین اینکه هر متغیر (شاخص فرعی) بر روی کدام عنصر (عامل) نشسته است فقط شاخص هایی
انتخاب شد که حداقل بار عاملی آن در عامل از  ۱,0۱بیشتر باشد و بار عاملی باالیی بر روی عامل های دیگر
نداشته باشد .در نهایت همبستگی بین نمره های عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی در این تحقیق محاسبه
گردید و با توجه به میزان همبستگی هر یک از شاخص ها عناوین مناسبی را برای هر یک از آنها انتخاب شد
و بر اساس آن ،عوامل به ترتیب نام گذاری شدند همانطور که مالحظه می گردد عامل اول تحت عنوان
مهارت و توانایی ،عامل دوم ماهیت کار و عامل سوم رضایت از کار نام گذاری شدند.
 - 2اعتماد سازمانی
همانطور که مالحظه می گردد اعتماد سازمانی بر اساس  0عامل نام گذاری گردید .عامل اول به نام اعتماد به
همکار بود .عامل دوم اعتماد به سرپرست و همچنین عامل سوم و چهارم صداقت و خیرخواهی نام گذاری
شد.
جدول( :)6استخراج عامل های رضایت شغلی
گویه

عامل اول

مهارت

کار من مستلزم بکارگیری مهارتها و توانائیهایم است.

36789

و

من آموزشهای مورد نیاز شغلم را دریافت میکنم.

36792

توانایی

من فرصت کافی جهت بهبود مهارتهایم در سازمان را دارم.

36586

من واقعا احساس میکنم که هر روز چیزی را انجام داده و به اتمام میرسانم.

36553

عامل دوم

ماهیت

من ارتباط بین آنچه انجام میدهم و اهداف سازمان را درك میکنم.

36778

کار

کاری که من انجام میدهم برای موفقیت سازمان با اهمیت است.

36745

من ،بر روشی که کارم باید انجام شود ،کنترل شخصی دارم.

36732

من احساس میکنم میزان کاری که باید انجام دهم ،مناسب میباشد

36419

عامل سوم

رضایت

شغل من چالشی و جالب است.

36677

از کار

وظایف شغلی من ،رضایت بخش و ارزشمند است.

36732

کار من فرصت کسب تجربه کاری در حوزههای چالشی جدید را فراهم میکند.

36572

من کارم را در این سازمان دوست دارم.

36539
946152

واریانس تجمعی

216569

426664

جدول(  :)8استخراج عامل های اعتماد سازمانی
گویه

عامل اول

اعتماد به

اگر من مسالهای در کار داشته باشم ،میدانم که همکارنم در حل آن مساله

36723

همکاران

به من کمک میکنند.
من احساس میکنم که همکارانم و من ،به شیوه منصفانه با هم رفتار

36735

میکنیم.
مدیریت عالی سازمان از کارکنان حمایت میکند.

36598

من به تواناییهای همکارانم اعتماد دارم.

36534
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من احساس میکنم که ایده هایم برای سازمان ارزشمند میباشد.

36443

این نوع کار برای من پاداش درونی ایجاد میکند و من انجام آن را دوست

36443

دارم.
کارکنان این سازمان از بهترین توانایی خود برای انجام کار در سازمان

36493

استفاده میکنند.
اعتماد به

سر پرست من فرد شایستهای میباشد.

36632

سرپرست

زمانی که مدیران سازمان درك میکنند فردی نیاز به کمک دارد ،به او کمک

36548

میکنند.
36538

این سازمان از نظر اجتماعی خود را مسئول میداند و تالش میکند تا یک
شهروند خوب در جامعه باشد

36468

کارکنان این سازمان بیشتر تالش میکنند تا کار خود راخوب انجام دهند نه
اینکه در چشم رئیس خود خوب جلوه کنند.

36492

کارکنان ،شرایط الزم برای انجام مناسب کار توسط همکاران خود را فراهم
میکنند.
خیرخواهی

36716

افرادی که من با آنها کار میکنم  ،به همدیگر کمک میکنند تا کار انجام
شود.

36557

بیشتر همکارانم کار خود را انجام میدهند حتی اگر رئیس اطراف آنها
نباشد.

36533

سایر کارکنان به گونهای کار خود را انجام میدهند که انجام شدن کار توسط
من را تسهیل میکنند.
سازمان ما آینده روشن و مطلوبی دارد ،زیرا مدیران و کارکنان خوبی دارد.

36533

مدیریت سازمان تصمیماتی می گیرد که برای آینده سازمان خوب و مفید

36493

خواهد بود.
صداقت

این سازمان ،در معامالت تجاریش صادق می باشد.

36794

سرپرست من فردی صادق و قابل اعتماد می باشد.

36559

مدیران این سازمان ،نخست به وفاداری شخصی کارکنان پاداش میدهند و

36542

سپس به عملکرد آنها.
36439

در این سازمان ،مدیران و سرپرستان از پیشرفت کارکنان احساس ترس و
نگرانی نمیکنند.
شغل من ،شغلی چالشی و با محتوا می باشد.
واریانس تجمعی

36437
86724

976469

236119

نتیجه گیری و پیشنهادات
اثرات مثبت جامعه پذیری شامل نتایج تمرکز – شغلی ( مثل ،رضایت و تمرکز  -سازمان ( مثل ،تعهد) به
خوبی مستند شده است .عالوه بر این تحقیقات نشان داده است که تاکتیک های جامعه پذیری نهادی به
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نتایج مثبت از طریق کاهش ابهام نقش و استرس در میان سایر موارد منجر می شود (اسکات و همکاران،
.)2۱12
در این مطالعه تجزیه و تحلیل یافته ها روی جامعه پذیری سازمانی نشان می دهد که تاکتیک جامعه پذیری
نهادی به عنوان یک راهنما برای کارکنان جدید منجر به اعتماد سازمانی بیشتر شده ،که به نوبه خود واسطه
رابطه جامعه پذیری نهادی و رضایت شغلی می باشد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها به تفکیک فرضیه های تحقیق مورد بحث قرار می گیرد .نتایج حاصل
از تجزیه و تحلیل این پژوهش نشان می دهد که بین جامعه پذیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه فرضیه اول پژوهش یعنی رابطه جامعه پذیری سازمانی و رضایت
شغلی تایید می شود .به نظر می رسد اگر کارکنان به خوبی ارزش های سازمانی و دانش اجتماعی الزم برای
قبول وظایفشان در سازمان را یاد بگیرند و از طرفی سازمان هم مهارتها و اطالعات الزم و ضروری را به
کارکنان انتقال دهد ،این امر به نوبه خود موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان خواهد شد پورسلطانی و
ایرجی نقندر .)17۱6(،روش جامعه پذیری نهادی کارکنان را با درک مشترک نقش های سازمانی  ،مسئولیت
مرتبط با هر نقش و آگاهی بیشتر از اینکه چگونه این نقش ها با هم مرتبط هستند آشنا می کند  .همچنین
این روش کارکنان اصلی را در درک اینکه چگونه اقدامات آنها در کار می تواند روی نتایج دیگر اعضای
سازمان تاثیر بگذ ارد کمک می کند .اسکات و همکارانش ( )2۱12استدالل می کنند که این درک بسیار مهم
است زیرا کارکنان را به انجام کارهایشان همراه با مسئولیت پذیری قادر می سازد  ،و به رضایت شغلی بیشتر
منجر می شود .در نتیجه جامعه پذیری کارکنان از طریق آشناسازی افراد با شغل شان و از بین بردن عدم
قطعیت و موارد مبهم باعث آسان تر شدن روابط با یکدیگر شده و موج بات رضایت شغلی را فراهم می کند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جامعه پذیری سازمانی و اعتماد
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نتیجه فرضیه دوم پژوهش یعنی رابطه جامعه پذیری و
اعتماد سازمانی مورد تایید قرار می گیرد.
در تحلیل نتیجه بدست آمده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از بین رفتن پیچیدگی و عدم قطعیت ،
آشنایی با نقش ها و وظایف سازمانی و در نتیجه شفافیت وظایف و حفظ همکاری های اثر بخش و ارتباطات
روشن که حاصل جامعه پذیری نهادی کارکنان در سازمانشان می باشد  ،زمینه ایجاد اعتماد بین اعضای
سازمان را مهیا می سازد .همچنین کارکنان وقتی با سازمان و شغل خود آشنا می شوند و خود را با ارزشها و
فرهنگ آن تطبیق می دهند ،به شغل خود عالقه مند می شوند ،در نتیجه تمایل به باقی ماندن در سازمان
در آنها بیشتر شده ،وسطوح اعتماد در سازمان را شکل داده یا آنها را قوی تر می سازند .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین اعتماد و رضایت شغلی می باشد.
در نتیجه فرضیه سوم پژوهش یعنی راب طه بین اعتماد و رضایت شغلی تایید می شود.
جین ( ) 2۱1۵تأثیر اعتماد سازمانی را شامل ایجاد گرایش های مطلوب مانند ایجاد و به اشتراک گذاری
دانش ،رضایت شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی و ،...و هم چنین کاهش گرایش های
نامطلوب از قبیل ترک شغلی ،رفتارهای تدافعی ،رفتارهای نظارتی و ، ...عنوان می کند .هم چنین ،بر طبق
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گفته میشرا و موریسی ( ) 1۱۱۱اعتماد سازمانی موجب تسهیل ارتباطات باز در سازمان ،سهیم شدن
اطالعات ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و افزایش عملکرد می شود .عالوه بر این ،بر طبق گفته الوتن ()2۱۱۱
اعتماد سازما نی بر رضایت ،همکاری ،ارتباطات سازمانی و به اشتراک گذاری دانش و انعطاف پذیری و تعهد
سازمانی ،تأثیر گذار است  .بنابراین به نظر می رسد اعتماد سازمانی می تواند بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر
داشته باشد .وجود سطوح باالی اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزمهای
کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود(حسن زاده .)17۹7 ،در
نتیجه ی ایجاد اعتماد در سازمان مدیران به کارکنان اعتماد می کنند و در نتیجه آنها را در جریان تصمیم
گیری ها مشارکت می دهند ،نتیجه حاصل از مشارکت کارکنان می تواند افزایش مسئولیت پذیری کارکنان ،
عالقه مندی به شغل ،کاهش ترک شغل و در نهایت رضایت شغلی را در پی داشته باشد.
نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق بیانگر تاثیر گذاری جامعه پذیری بر رضایت شغلی از
طریق اعتماد می باشد .در نتیجه فرض یه چهارم پژوهش یعنی رابطه جامعه پذیری بر رضایت شغلی از طریق
اعتماد مورد پذیرش قرار می گیرد .این نتیجه نشان می دهد که میزان تاثیر گذاری جامعه پذیری از طریق
اعتماد بر رضایت شغلی بیشتر از تاثیر گذاری مستقیم جامعه پذیری بر رضایت شغلی می باشد .اسکات و
همکارانش ( ،) 2۱12معتقدند که جامعه پذیری نهادی به احساسات مثبت نسبت به سازمان از طریق افزایش
احساس اعتماد سازمانی کارکنان منجر می شود .همچنین ،تمرکز روی فراگیری نقش و اینکه چگونه
کارکنان به تجربه و تخصص سازمانی خود می افزایند (در مقابل تاکید بر تخصص فرد ،ممکن است .به شکل
گیری اعتماد سازمانی و در نتیجه به نگرش مثبت کارکنان منجر شود .در فرآیند جامعه پذیری سرپرستان
می توانند با آشناسازی افراد با نقشها و انتظارات و ارزشهای سازمانی از طریق دادن اطالعاتی در رابطه با
تاریخچه اهداف و چارت سازمانی و کتابچه های راهنما ،کارکنان را راهنمایی کنند تا از این طریق رضایت
شغلی را بهبود بخشیده و به طور آشکاری دوام و بقاء سازمان را افزایش دهد.
در فرآیند جامعه پذیری می توان استرس و اضطراب ایجاد شده در کارکنان را با کمک فعالیتهای غیر رسمی
در سازمان کاهش داد و در این فعالیت ها می توان در مو رد اهداف و ارزشهای گروه کاری به بحث و تبادل
نظر پرداخت و در نتیجه اعتماد و رضایت شغلی را افزایش داد .به مدیران سازمانها پیشنهاد می شود با ایجاد
جو حمایتی و تشویقی از طریق ثبات رفتار و برخوردهای یکسان با افراد مختلف در موقعیت های متفاوت  ،و
ایجاد جوی که کار کنان برای برقراری ارتباط صادقانه با همکاران و مدیران خود احساس امنیت کنند
،موجبات جلب اعتماد کارکنان را فراهم کرده تا از این طریق با ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق کاری در آنها
زمینه تجربه احساس موفقیت در کار و رضایت شغلی را برای آنها فراهم کنند .همانطور که نتیجه پژوهش
نشان داد تاثیر جامعه پذیری بر رضایت شغلی از طریق اعتماد بیشتر می باشد .بنابراین به مدیران پیشنهاد
می شود با روشهایی که برای تسریع در جامعه پذیری کارکنان نام برده شد ،عدم اطمینان محیط را برای
آنان از بین برده و با آگاهی  ،توجه و ارزیابی انتظارات کارکنان  ،برقراری ارتباطات صادقانه انسجام بخش و
رهبری مشارکتی و  ، ...خود را برای ساختن محیط آکنده از اعتماد مسئول بدانند.
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