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 چکيده
عوامل متعددی عملکرد شرکت ها را تحت تاثير قرار می دهد و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر بر 

 بانک در کارکنان از حمایت هایمولفه تاثير روندها و فرایندهای تجاری اش را انتخاب کند. هدف اصلی تحقيق حاضر سنجشبهبود 

روش تحقيق حاضر  باشد.بانک می عملکرد بر  کارکنان در سازمانی تعهد و شغلی رضایت ایجاد واسطه به گيالن استان کشاورزی

جامعه آماری تحقيق حاضر،  کاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطالعات، تحقيقی ميدانی است.از نظر هدف علّی است.  –توصيفی 

نفر( از فرمول  ۵۲۱از اینرو با توجه به تعداد محدود کارکنان بانک ) باشد.کارکنان شعب بانک کشاورزی در سطح استان گيالن می

نمونه  یبراچنين با توجه به ماهيت جامعه آماری، برآورد گردید. هم نفر ۲۲۱کوکران برای تعيين حجم نمونه استفاده شد و تعداد آن 

محقق به منظور دستيابی به داده های مورد نياز جهت آزمون فرضيات، در این پژوهش  استفاده شده است. یاز روش احتمال  یريگ

از پرسشنامه، به عنوان ابزار اصلی استفاده نموده است. فرضيه های تحقيق با استفاده از تکنيک معادالت ساختاری مورد آزمون قرار 

در حاليکه توانمندسازی  .دارد تاثير از کارکنان حمایت بر یریتمد سازمانی و حمایت گرفت و نتایج حاصل نشان داده است که نوآوری

و درنهایت  .دارد تاثير و تعهدسازمانی کارکنان شغلی رضایت بر کارکنان چنين حمایتکارکنان بر حمایت کارکنان تاثير دارد. هم

 مشخص شد که رضایت شغلی و تعهدسازمانی بر عملکرد سازمانی تاثير دارد.
 

 شغلی، تعهدسازمانی. مدیریت، رضایت سازمانی، حمایت نوآوری عملکرد سازمان، :یديکل واژگان
 

 
  

 

 

های حمایت از کارکنان بر عملکرد سازمانی با تعدیلگری رضایت شغلی تاثير مولفه

 و تعهد سازمانی )مورد مطالعه: بانک کشاورزی در استان گيالن(

 ۱مهدی مظفری
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 مقدمه
عملکرد سازمانی به مجموع اقدامات و اطالعاتی اطالق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی 

به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارائی و اثر بخش صورت می گیرد، بطوری که این اثر بخشی باعث رسیدن سازمان به اهداف و برنامه 

. عملکرد سازمان یکی از دغدغه های مهم (Ahmed et al، 2012)ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیاتها در قالب برنامه های اجرائی باشد ها با 

صاحبان سهام و مدیران واحدهای اقتصادی است، مدیران با استفاده از روش های جدید سعی در اداره بهتر سازمان و ارائه عملکرد ممتاز 

ل متعددی عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و هر شرکتی سعی می کند مجموعه ای از روش های کارا و موثر بر بهبود دارند. عوام

روندها و فرایندهای تجاری اش را انتخاب کند. میزان توسعه یافتگی کشورها، مقبولیت روش، ریسک پذیری مدیران در انتخاب روش ها و 

 Lee)رای تسهیل به کارگیری این روش ها در سازمان ها وجود دارد موجب مزیت برتری در گزینش آن خواهد شدوجود نرم افزارهایی که ب

& Kim, 2006.)ها باید نیازهای مشتریان در ارتباط با کارکنان خود را دریابند. و از طریق حمایت از کارکنان، آموزش مداوم آنها، سازمان

 (2۰۰1) 1واترز(. فالرتون و مک ,2014Yehباطات باید از رضایت شغلی کارکنان اطمینان حاصل کنند )کمک به آنها برای به دست آوردن ارت

 اندهای قابل توجه بیشتری دریافت کردهاند، پاداشگذاری کردههایی که در زمینه عملکرد سازمانی بیشتر سرمایهنشان داده است.که شرکت

(Gunday et al, 2011.) 

کنند و یا سازمان خود را برای پیدا کردن دهد افرادی که از شغل خود رضایت دارند کمتر غیبت میعمل آمده نشان مینتیجه تحقیقات به 

کنند، با دلگرمی و رغبت بیشتری کنند، برخورد نامناسب با ارباب رجوع ندارند، برای خود و سازمان، مشکل ایجاد نمیشغلی بهتر ترک نمی

های سازمانی، مربوط به نیروی دانند که بخشی از آفتمدیران با تجربه می.د و از سالمت جسمی خوبی برخوردارنددهنوظایف خود را انجام می

ای را به تخریب بکشد و تواند عمدی یا غیر عمدی مجموعهانسانی ناسالم و پریشان حال است. کارمندی که گرفتار روان پریشی است می

 (.1394قاسمی، ) موجب ضرر و زیان شود

نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی،  یک2تعهدسازمانی

(تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین 1991لیماندبلیوپورتر و همکارانش)  .دهدتوجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را نشان می

 (.1391محّمدی، اند )ا سازمان و مشارکت او در آن تعریف کردههویت فرد ب

ها ارتباط میان حمایت مدیران از کارکنان و رضایت شغلی مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که اگر سازمان

افزایش دهند قطعاً منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد حمایت کارکنان را اجرا کنند و سپس بطور مستمر رضایت شغلی کارکنان را 

برخی از پژوهشگران، با توجه به اهمیت نوآوری در بحث عملکرد سازمانی به دنبال عواملی هستند که  (.Shelash Al-Hawary, 2013شد)

مفهوم نوآوری نه (. Darroch, 2005دند. )کربر نوآوری تاثیر مثبت دارند و به شکلی غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی نقش بسزایی ایفا می

انواع نوآوری را 1934در سال  3تنها به محصول و فرآیند تولید ارتباط دارد بلکه به بازاریابی و مسائل سازمانی نیز مرتبط است. اسچامپیتر

 ,Yangرای سازماندهی کسب و کار)برداری از بازارهای جدید و راه های جدید بکند:محصوالت جدید، منابع عرضه جدید، بهرهمیتوصیف 

2010.) 

ها توانمندسازی عواملی، چون: انگیزش درونی، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطالعات به کار در تعریف

( توانمندسازی را  در مضمون سازمانی آن به عنوان مجموعه ای از شرایطی که برای انگزیش درونی وظایف 1981) 4کانگر و کاننگو. رفته است

ماهیت توان ( استدالل کردند که توانمندسازی مفهومی چند بعدی است و نمی199۰)5توماس و ولتهوس کنند.مورد احتیاج است فرض می

تر، به عنوان افزایش انگیزش کاری درونی که ها توانمندسازی را بطور کلی(. آن1388تواری، آن را به واسطه مفهومی واحد توضیح داد)اس

اش را منعکس می کند، درچهار شناخت: معناداری، شایستگی ، خود مختاری و اثر گذاری تجلی می یابد و جهت یابی فرد برای نقش کاری

چنین حمایت از کارکنان دهد. همت شغلی و تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار میحمایت کارکنان، رضای(.Spreitzer, 2008اند )تعریف کرده

 .(Yeh, 2014کند )تحت تاثیر نوآوری سازمانی، سبک رهبری و توانمندسازی کارکنان است که به عنوان یک متغیر تعدیل عمل می

ف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلاز اوایل دهه هشتاد با ورود بانک

های بانکی از سپرده های بخش غیر دولتی در های دولتی رو به کاهش گذاشت بطوریکه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی سهم گروهبانک

در مقابل سهم بانکهای خصوصی  کاهش یافته و 1392%در سال  32.7به   138۰%در سال  99.3شبکه بانکی کشور ، سهم بانکهای دولتی از 

. در این میان بانک کشاورزی نیز با سابقه بسیار طوالنی خود،  طیف افزایش داشته است1392در سال %67.3به  138۰%در سال  ۰.7از 

                                                             
1 Fullerton and McWatters 
2 Organisational Commitment 
3Schumpeter 
4 Conger & Kanungo 
5 Thomas and Veltthouse 
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ییر ایجاد نشده هنوز در ساختارها تغبیند. ای از نیروهای متخصص و مجرب و تعدد بی نظیر شعب، سهم خود از بازار رو به کاهش میگسترده

لذا با توجه به مسئله تبیین شده، بررسی عوامل موثر بر عملکرد های سازمانی و ساختار موجود تعارض وجود دارد. است و میان ماموریت

های حمایت از کارکنان در بانک سازمانی بامک کشاورزی ضرورت دارد. هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سوال است که آیا مولفه

 تواند سبب بهبود عملکرد بانک شود؟شاورزی استان گیالن به واسطه ایجاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان میک

 

 حمایت از کارکنان و عملکرد سازمانی

 و بود نخواهند وفقم خود انسانی منابع و کارکنان میان هماهنگی بدون سازمان در خود نظر مورد مفاهیم و اصول سازی پیاده برای هاسازمان

 هویت بر مبنی آنان درک از که کارکنان ذهنی تصویر است. زمینه این در کارکنان همبستگی و همراهی برای راهی کردن پیدا نیازمند این

 نژاد )قربان کند.می رییا سازمان در را مدیران مفاهیم و اصول این سازی پیاده برای که است مسیری گیرد،می نشأت سازمانی هویت و فردی

ها در خارج از سازمان بهبود برند، زندگی شخصی آنکار خود لذت می زهنگامی که کارکنان و اعضای یک سازمان ا(. 139۰ملکی و همکاران، 

از  صلبا توجه به آثار نامطلوب نارضایتی شغلی، مزایای حا دهد.فی خود را به خانه و جامعه انتقال مییابد، یک کارمند ناراضی، نگرش منمی

 (.Kotler, 2006) خواهد بود اثرگذاری افراد جامعه رضایت شغلی کارکنان به همه

 سازمان سوی از شده ادراک حمایت مفهوم  «مجله روانشناسی کاربردی»در ایمقاله انتشار با 1986 سال در همکارانش و آیزنبرگر بار نخستین

 همکاری برای سازمان که کنندمی حمایت احساس سازمان سوی از زمانی کارکنان (1986) همکارانش و آیزنبرگر تعریف طبق .کردند معرفی را

 سال در ولی بود، اندک نود دهۀ اواسط تا حوزه این در شده انجام مطالعات تعداد کهاین با .دهد اهمیت ها آن رفاه به و شود قائل ارزش هایشان

 44 اصل سازی پیاده روند ایران در اکنون دیگر طرف از(. Eisenberger, 2008) است یافته افزایش زمینه این در ها پژوهش تعداد اخیر های

 برای رقابت .کرد خواهد بدل رقابتی منبعی به را انسانی نیروی تدریج به که است تحولی دولتی های سازمان شدن خصوصی و اساسی قانون

 دهدمی افزایش کارکنان بین در را تعهد و سازمانی حمایت مطالعۀ اهمیت 44 اصل سازی پیاده دوره در انسانی نیروی نگهداری ویژه به و جذب

( حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار نوآوری سازمانی، حمایت سرپرست و 2۰14) 6(. نتیجه پژوهش پین یاه1388)طالقانی و همکاران، 

چنین تاثیر مثبت جانب داری سازمانی از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد  . همتوانمندسازی کارکنان بر جانب داری سازمانی از کارکنان بود

توجهی حاکی از این بود که رضایت شغلی و تعهد سازمانی به طور قابل (2۰14) 7نتایج مطالعات پیتالوکا و سوفیاسازمانی نیز به تایید رسید. 

( نشان داد بین درک جانب داری سازمانی 1391پورسلطانی زرندی و ایرجی نقندر )گذارد. بر روی رفتار شهروندی حسابرسان داخلی تاثیر می

چنین بین درک جانب داری سازمانی با با تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم

 رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

مشتمل بر سه بعد  وهای سازمانی می باشد مطالعه حاضر عملکرد سازمانی می باشد. و متغیر مستقل مدل تحقیق، استراتژی متغیر وابسته در

ایی محسوب گردند های سازمانی که در آن کارکنان محور اجراستراتژی حمایت سرپرست، توانمندسازی کارکنان و نوآوری سازمانی می باشد.

با ایجاد  ان ارشد بایدقبل از سایر کارکنان، مدیرتعهد و رضایت را پیش بینی می کند.  مان منجر می گردد زیراعملکرد ساز بهبود کیفیت به

های سازمان تالش جهت مدیریت عالی به تمامی ایناز  ؛نسبت به ایجاد تغییر و بهبود کیفیت متعهد شوند های سازمانی هدفمند،استراتژی

داری (. متغبر میانجی مدل، جانب1392پور، )فرج فضایی از جانبداری سازمانی ایجاد می کند منابع انسانی سیستمدهد و با حمایت از آهنگ می

وابسته تاثیر گذار است.  سازمانی و رضایت شغلی می باشد، این متغیر بر اساس مطالعات انجام شده به عنوان تابعی از متغیر مستقل، بر متغیر

چنین رضایت شغلی و  ب داری سازمانی از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی را تائید کرده است. هم( تاثیر مثبت جان2۰14پین یاه )

توان در مکتب نئوکالسیک پیدا کرد که رضایت شغلی را به عنوان یک حالت عاطفی مثبت تعریف رضایت شغلی را میتعهد کارکنان می باشد، 

ن یک واکنش عاطفی آات شغلی تعریف کرده بودند. در تعریف رضایت شغلی اجماع بر این است که یا خوشایند ناشی از ارزیابی شغل یا تجربی

باشد که ناشی از ارزیابی شاغل )یا هیجانی( یک فرد نسبت به شغل است . رضایت شغلی همچنین یک حالت هیجانی مثبت یا خوشایند می

تواند روی رضایت شغلی موثر های عاطفی مثبت و منفی میداده که واکنش از شغل خود یا تجربیات شغلی خود است. نتیجه تحقیقات نشان

 ( می باشد.1رو مدل مفهومی تحقیق حاضر به شرح شکل )(. از اینLent et al.,2011باشد )

 

                                                             
6 Pin Yeh 
7  Pitaloka &  Sofia 
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 ( مدل مفهومی تحقيق۱شکل 

 

 ها تحقیق عبارت است از:با توجه به مدل تحقیق، فرضیه

 .نوآوری سازمانی بر حمایت کارکنان تاثیر دارد.1

 .حمایت مدیریت بر حمایت کارکنان تاثیر دارد.2

 تاثیر دارد..توانمندسازی کارکنان بر حمایت کارکنان 3

 .حمایت کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد.4

 .حمایت کارکنان بر تعهدسازمانی تاثیر دارد.5

 .رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.6

 .تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.7

 روش شناسی

دست آوردن درک یا دانش به  است، زیرا هدف از انجام آن هدف کاربردیپژوهش حاضر از نظر علّی است.  –روش تحقیق حاضر توصیفی 

های مختلف نتایج آن برای گروه. از سویی دیگر، الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن  نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد

سنجد و سبب آشنایی با نقاط قوت و ضعف در ارائه را می برنامه ریزان و روسای بانک کشاورزی قابل استفاده است و چون عملکرد کارکنان

 شود.خدمات بانکی خواهد شد، لذا تحقیق کاربردی محسوب می

جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان شعب بانک کشاورزی در سطح استان گیالن می باشد. علت انتخاب آن، محدوده و فضای مطلوب برای 

از اندازه یا حجم الزم برای نمونه است. بپردازد. موضوع مهم بعدی  مطالعه به ره شعب بانک مذکوردربا است مایل محققباشد و محقق می

، از ی حجم نمونهست، بنابراین در محاسبها نفر 521 استان گیالن در سطح کارکنان آنجایی که در این پژوهش جامعه محدود است و تعداد 

 انحراف تا گرفت صورت کارکنان از نفر 3۰ از آزمون پیش یک ابتدا نمونه حجم تعیین ورمنظ ی جامعه محدود استفاده شده است. بهرابطه

باشد. همانطور که می زیر صورت به محدود یجامعه در نمونه حجم تعیین برای کوکران گیری نمونه فرمول. شود مشخص جامعه معیار

 برآورد گردیده است.  نفر221( می گردد، تعداد نمونه 1مشاهده از رابطه )

(1) 𝑛 =
𝑁𝑧𝛼

2

2𝑠𝑥
2

(𝑁−1)𝜀2+𝑧𝛼
2

2𝑠𝑥
2 =

521∗1.962∗0.52

(521−1)0.052+1.962∗0.52
= 221.362 ≈ 221 

 ،%5اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان  ، نمونه، ،حجم n، آماری جامعه ، حجم Nکه در آن، 

𝜀2، میزان خطا،P،  باشد.می ۰5/۰سطح عدم اطمینان معادل ، نمونه وواریانس 

 گیرد، لذا سطح تجزیه و تحلیل در سطح افراد می باشد. همچنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار می

اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر توسط اساتید فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار الزم برخوردار 

پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و گردآوری گردید. سپس برای محاسبه ضریب  3۰ه منظور بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق، ابتدا می باشد.  ب

با توجه به این که  ( است.1خ پرسشنامه به شرح جدول )استفاده شده است. در تحقیق حاضر آلفای کرونبا SPSSآلفای کرونباخ از نرم افزار 

توانمندساز

 ی کارکنان

نوآوری 

 سازمانی

حمایت 

 مدیریت

حمایت 

 کارکنان

 تعهد سازمانی

سازمانی عملکرد  

 رضایت شغلی

H2 

H3 

H1 

H5 

H4 

H6 

H7 
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می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. همچنین آلفای محاسبه شده برای  ۰.73باالتر از  آلفاهای محاسبه شده

 می باشد. ۰.952کل پرسشنامه 

 

 

 واریانس میانگین سازه ها آلفای محاسبه شده متغیر

رضایت 

 شغلی
۰.812 

 کار محتوای رضایت از 

 خدمات درمانی ارتقاء سیستم از رضایت 

 انجام وظیفه  طول در همکاران با رضایت 

2.49 1.25 

2.26 1.۰7 

3.۰1 ۰.94 

تعهد 

 سازمانی
۰.739 

 به اهداف سازمان التزام 

 کاری در سازمان فرهنگ التزام به 

 سازمان برای را سخت کار به تمایل 

2.64 1.64 

1.99 1.21 

2.4۰ 1.35 

حمایت از 

 کارکنان
۰.922 

 جهت ایجاد اعتماد و همکاری متقابل تالش سرپرستان 

 تالش سرپرستان جهت ایجاد روابط خوب بین کارکنان 

 تالش سرپرستان جهت ایجاد روابط خوب بین کارکنان و سازمان 

2.91 1.52 

2.82 1.62 

3.14 1.12 

نوآوری 

 سازمانی
۰.925 

 برتری نسبت به رقبا در دستیابی به اهداف از منظر نوآوری 

  های جدیدنسبت به رقبا در خلق روشبرتری 

 های درحال توسعهبرتری نسبت به رقبا در روش 

 برتری نسبت به رقبا در شناخت و استفاده از اهرم های دانش و اطالعات 

2.95 1.32 

2.9۰ 1.23 

2.53 1.38 

2.92 1.31 

حمایت 

 سرپرست
۰.926 

 فراهم آوردن اطالعات کامل و شفاف 

  اطالعاتاشتراک 

 تالش برای مرتفع کردن منافع کارکنان 

 حمایت از پیشرفت کارکنان 

 کمک به حل مشکالت کارکنان 

 فراهم آوردن امکان انتخاب گزینه های برای کارکنان 

 تالش برای بهبود رضایت کارکنان 

2.۰5 1.52 

2.41 1.18 

2.82 1.22 

2.6۰ 1.86 

3.74 1.۰1 

2.98 1.3۰ 

2.88 1.59 

توانمندس

ازی 

 کارکنان

۰.839 

 حمایت سازمان از فرایند ارائه خدمات 

 های سازمانگیریمشارکت کارکنان در تصمیم 

2.96 1.42 

3.48 1.27 

عملکرد 

 سازمانی
۰.744 

 کاهش شکایات مشتری 

 افزایش سطح رضایت مشتریان 

  کیفیت خدمات جهت مرتفع ساختن نیازهای مشتریان 

  موقع خدمات انجام شدهتحویل به 

2.51 1.28 

2.61 1.42 

2.97 1.47 

2.96 1.74 
 

 ( متغيرهای مربوط به پرسشنامه۱جدول 
 

 یافته ها

درصد از  6۰حدود  نیچنزن بوده اند. هم یمرد و مابق انیگودرصد از پاسخ  67از  شیپرسشنامه انجام شده است. ب 221حاضر با  قیتحق

باشد. و پس  یم یدرصد( در سطح کارشناس 4۰)حدود  یفراوان نیشتریب یلیهستند. و به لحاظ مدرک تحص 45تا  26 یکارکنان در رده سن

 شیکه ب دیمشخص گرد تیسال هستند. و در نها 15تا  1۰سابقه خدمت  یدرصد دارا 4۰حدود  نیهستند. همچن یدانمدرک کار یآن دارا

 .باشدیم یرسم یدرصد از کارکنان در نمونه انتخاب 8۰از 
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 ها.  آزمون نرمال بودن داده۱.4

مستقل  یباشد. به همین ترتیب سایر متغیرهادرصد نرمال می ۰.۰5در سطح خطای  عملکرد سازمانی( متغیر وابسته 2مطابق جدول )     

 اسمیرنف آزمون شده است.-با تکنیک کولموگروف %5ها در سطح معناداری نیز مورد بررسی قرار گرفتند، بنابراین فرض نرمال بودن داده

 های تحقیق نرمال هستند. ها پذیرفته می شود و به عبارت دیگر دادهبنابراین فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن داده

 
 داریمعنیسطح   Zآماره  متغیر

 1.۰39 ۰.23۰ (Aنوآوری سازمانی )

 ۰.796 ۰.55۰ (Bحمایت مدیریت )

 1.۰21 ۰.248 (Cتوانمندسازی کارکنان )

 ۰.61۰ ۰.851 (Dحمایت از کارکنان )

 ۰.871 ۰.435 (Eرضایت شغلی)

 ۰.981 ۰.291 (Fتعهد سازمانی )

 ۰.788 ۰.564 (Gعملکرد سازمانی )

 اسميرنوف-کولموگروف( آزمون ۲جدول 

 

 .  آزمون الگو مفهومی پژوهش  ۲.4

جهت بررسی الگو پژوهش که شامل یک متغیر مستقل )عملکرد سازمانی( می باشد. قبل از تائید روابط ساختاری باید از مناسب بودن الگو و 

مقداری مطلوب می باشد. همچنین مقدار جذر که  2.74برازش مطلوب اطمینان حاصل نمود. در الگو پژوهش مقدار کای دو به درجه آزادی 

(، IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIاست. همچنین شاخص برازندگی تطبیقی ) ۰.۰7( برابر RMSEAبرآورد واریانس خطای تقریب )

برازش عالی را نشان بیشتر هستند، پس الگو  ۰.9(  همگی از NNFI( و شاخص برازندگی هنجارنیافته )NFIشاخص برازندگی هنجار یافته )

 داده و مورد تایید است.

 

 RMSEA CFI NFI NNFI IFI PNFI RFI AGFI PGFI شاخص برازندگی

 ۰.93 ۰.96 ۰.96 ۰.92 ۰.97 ۰.97 ۰.95 ۰.97 ۰.۰7 مقادیرمحاسبه شده

 ( نيکوئی برازش۳جدول 

 

داری و تخمین استاندارد شده الگو معادالت ساختاری، برای الگو مفهومی تحقیق بر اساس رابطه متغیرهای (، اعداد معنی2( و )1شکل های )

 مستقل با متغیرهای وابسته را نشان می دهند. 
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همانطور که گفته شد، الگو تخمین استاندارد بدین جهت ارائه می شود که با داشتن ضرایب همبستگی دوتایی، امکان مقایسه بین شاخص ها 

داری این ضرایب نمی تواند بر اساس بزرگی یا کوچکی این ضرایب استفاده نمود، بلکه باید از و بین ابعاد را فراهم می سازد، اما در باب معنی

داری به این دلیل ارائه می شود که بدانیم آیا رابطه بین داری این ضرایب مسیر استفاده نمود. الگو اعداد معنیص تی جهت تعیین معنیشاخ

، میزان معنادار بودن هریک از پارامترها T-Valueداری یا همان سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص، معنادار است یا خیر. الگو اعداد معنی

باشد، پارامترهای الگو معنادار هستند. با توجه به این که برخی اعداد  1.96نشان می دهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدرمطلق عدد  را

بزرگتر است؛ لذا فرضیات متغیر مربوطه به آن تایید می شود و سایر فرضیه ها که اعداد  1.96داری پارامترهای الگو از قدرمطلق عدد معنی

 شوند. است، رد می 1.96اری آنها کمتر از دمعنی

از آنجا که در تحلیل مسیر تائیدی روابط بین صفت های مکنون در خور توجه است؛ در واقع به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم روابط 

ه مورد تائید قرار می گیرند یا موجود بین صفت های مکنون که بر اساس نظریه استخراج شده اند با توجه به داده های گردآوری شده از نمون

فرضیه پژوهش، با توجه به ضرایب استاندارد مسیر  7خیر؟ همانگونه که از جدول و شکل های فوق قابل استنباط است، تحلیل مسیر تائیدی 

داده های گرد آوری  داری مورد تائید قرار گرفته است و نشان می دهد که روابط موجود بر اساس نظریه های استخراج شده وو اعداد معنی

 ( است:4به قرار جدول ) ۰.۰5داری شده از نمونه مورد بررسی در سطح معنی

 

  

  

  

                    (T-valueداری الگو مفهومی )( الگو اعداد معنی۲شکل                           یتحق یاستاندارد الگو مفهوم ني( الگو تخم۱شکل                     
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 مسیر تحلیل مسیر

 حمایت از کارکناننوآوری سازمانی 1.42

 رضایت شغلیحمایت از کارکناننوآوری سازمانی 0.49=0.35*1.42

 سازمانیتعهد حمایت از کارکناننوآوری سازمانی 1.27=0.90*1.42

 عملکرد سازمانیرضایت شغلیحمایت از کارکناننوآوری سازمانی 0.10=0.22*0.35*1.42

 عملکرد سازمانیتعهد سازمانیحمایت از کارکناننوآوری سازمانی 1.26=0.99*0.90*1.42

 حمایت از کارکنانحمایت مدیریت  0.53

 رضایت شغلیحمایت از کارکنانحمایت مدیریت  18.55=0.35*0.53

 تعهد سازمانیحمایت از کارکنان حمایت مدیریت  0.47=0.90*0.53

 عملکرد سازمانیرضایت شغلیحمایت از کارکنان حمایت مدیریت  0.02=0.22*0.35*0.53

 عملکرد سازمانیتعهد سازمانیحمایت از کارکنان حمایت مدیریت  0.47=0.99*0.90*0.53

 حمایت از کارکنانتوانمندسازی کارکنان  -

 رضایت شغلیحمایت از کارکنان توانمندسازی کارکنان  -

 تعهد سازمانیحمایت از کارکنان توانمندسازی کارکنان  -

 عملکرد سازمانیرضایت شغلیحمایت از کارکنانتوانمندسازی کارکنان -

 سازمانیعملکرد تعهد سازمانیحمایت از کارکنانتوانمندسازی کارکنان -

 رضایت شغلیحمایت از کارکنان 0.35

 تعهد سازمانیحمایت از کارکنان 0.90

 عملکرد سازمانیرضایت شغلیحمایت از کارکنان 0.07=0.22*0.35

 عملکرد سازمانیتعهد سازمانیحمایت از کارکنان 0.89=0.99*0.90

 عملکرد سازمانیرضایت شغلی 0.22

 سازمانیعملکرد تعهد سازمانی 0.99
 

 ( تحليل مسير4جدول

 

 :نتيجه گيری و پيشنهادات

در حالیکه توانمندسازی کارکنان بر  .دارد تاثیر از کارکنان حمایت بر مدیریت سازمانی و حمایت نتایج حاصل نشان داده است که نوآوری

و درنهایت مشخص شد که رضایت  .دارد تاثیر کارکنانو تعهدسازمانی  شغلی رضایت بر کارکنان چنین حمایتحمایت کارکنان تاثیر دارد. هم

چنین سازه های پرسشنامه پیشنهادات زیر ارائه با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها و همشغلی و تعهدسازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

 گردد:می

)جانب حمایت مدیریت بر حمایت کارکنان تاثیر  2دارد(  و شماره )نوآوری سازمانی بر حمایت کارکنان تاثیر  1در راستای تائید فرضیه شماره 

 گردد:دارد( پیشنهاد می

  ها رسیدن به اهداف اتخاذ کندبانک کشاورزی سعی کند، روش های نوآورانه تری برای تعریف اهداف و روش 

  .بانک کشاورزی سعی کند، در ایجاد روش ها و سیستم های جدید به رقابت بپردازد 

  کشاورزی  در توسعه روش های جدید و و استفاده از اطالعات و دانش تالش مستمر نماید. بانک 

)حمایت کارکنان بر تعهدسازمانی تاثیر  5)حمایت کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد.(  و شماره  4در راستای تائید فرضیه شماره 

 گردد:دارد( پیشنهاد می

  دهد. قرار کارکنان اختیار در شفافی و کامل اطالعات بانک همواره 

  .بانک بستری را فراهم کند تا کارکنان بتوانند تجربیات خود را به اشتراک گذارند 

  سازد. مرتفع را کارکنان شغلی رضایت تا کند تالش بانک 

  به عنوان یکی از اهداف سازمانی بانک لحاظ گردد. کارکنان پیشرفت 

  کارکنان حل و یا پیشگیری شود. کاری  مشکالت تا از این طریق در نظر گیرد  هاییآموزشبسته های  کارکنان برای بانک 
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   را برا آنها فراهم کند. انتخاب ، حق کارکنان به اطالعات کامل  بانک با در اختیار قرار دادن 

  نماید. طراحی بلندمدت  هایبرنامه کارکنان رضایت افزایش برای بانک 

)تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد(  7)رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد(  و شماره  6ه شماره در راستای تائید فرضی

 گردد:پیشنهاد می

   .بانک در طراحی محتوای کار و سیستم ارتقاء شغلی خواسته های کارکنان لحاظ گردد 

  یین گردد.اهمیت النزام به اهداف بانک و فرهنگ کار برای کارکنان تب 

  کنند. تالش مدیریت هایمهارت و جدید کاری به کارگیری فرایندهای آموزش، راستای در بانک 

  کنند مشارکت هاگیری تصمیم در دهند اجازه کارکنان به بانک. 
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 منابع:

ارتباطی در بین کارکنان مجتمع های  و مهارت های حل تعارض با توانمندسازی بررسی رابطه بین سبک(. 1388) استواری، عبداله.1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دانشکده ، پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، پتروشیمی شیراز

 علوم تربیتی و روانشناسی.

 ی اداره کارکنان شغلی رضایت و سازمانی دتعه با سازمانی حمایت درک ارتباط(. 1391) رامین نقندر ایرجی حسین، زرندی پورسلطانی.2

 .55-66 صص ،1 شماره ،1 سال ورزش، در سازمانی رفتار و مدیریت مجله ،139۰ سال در مازندران استان جوانان و ورزش کل

 عملکرد و کارکنان تعهد بر سازمان سوی از شده ادراک حمایت تاثیر(. 1388) ملیکا شیرمحمدی، و علی دیواندری، غالمرضا، طالقانی،.3

 .1-25 صص ،16 شماره چهارم، سال ایران، مدیریت علوم فصلنامه تهران، شهر ملت بانک شعب در ای مطالعه: سازمانی

 واحد آزاد دانشگاه ،(گیالن استان: موردی مطالعه)  هاهتل عملکرد بر بازارگرایی و جامع کیفیت مدیریت اثرات(. 1392) پیمان پور، فرج.4

 .ارشد کارشناسی نامه پایان بازرگانی، مدیریت گروه -تکمیلی تحصیالت دانشکده رشت،

های دولتی و خصوصی  ای: بانکهای تجاری )مطالعه مقایسه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی کارکنان بانک(. 1394قاسمی، حامد ).5

 .آزاداسالمی، واحدرشتدانشگاه  در استان گیالن(، پایان نامه کارشناسی ارشد،

مطلوب  یذهن ریتصو جادیدر جهت ا یسازمان تیمشروع یالگو ی(. طراح139۰) وسفی زاده،گیجعفر و ب زاده،کیب د،یسع ،ینژاد ملک قربان.6

 .53-71سال دوم، شماره چهارم، صص ،یدولت تیریفصلنامه رسالت مد ،یسازمان یها یموفق استراتژ یاجرا یبرا

(. تأثیر اعتماد و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در ادارات دولتی شهرستان فالورجان، پایان نامه 1391محسن )محمّدی، .7

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسالمی، واحدآستارا.
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