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چکـیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر در
شرکت گاز کرمان :تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده بوده است .جامعه آماری پژوهش
کلیه کارکنان شرکت گاز کرمان در سال  1033بوده که تعداد  261نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به صورت سرشماری
انتخاب شدند .ابزار گرداوری اطالعات براساس پرسشنامه آلفس و همکاران ( )2312و شامل  03پرسش بوده است .روایی
محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید .هم چنین جهت بررسی روایی سازه از سه شاخص پایایی
مرکب ،متوسط واریانس استخراج شده و بار عاملی استفاده و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد از ضریب آلفای
کرونباخ با استفاده از نرم افزار  ،SPSSکه بیش تر از  3.0محاسبه گردید ،استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار
 LISRELنشان داد که  -1توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت -2 ،کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر
سازمانی -0 ،توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده -0 ،حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با
تغییر سازمانی -5 ،سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارند و همچنین؛  -6کیفیت تاثیر مثبت در
رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی -0 ،حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان
سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی -8 ،سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار
های حامی تغییر ننقش واسطه دارند.

واژگـان کلـیدی :توان سیستم منابع انسانی ،سازگاری ،تغییر سازمانی ،رفتار حامی تغییر ،کیفیت تاثیر مثبت

 -1استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول)shahriaripnu@pnu.ac.ir ،
 -2استادیار گروه مهندسی کشاورزی ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،کرمان ،ایران
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

با توجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر و با ورود سازمانها به اقتصاد دانش محور ،امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین
عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب میشود .از این رو نیروی انسانی متعهد به
اهداف و ارزشهای سازمان ،نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان به سازمان دیگر ،بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای
بسیاری از سازمانها تلقی می گردد .محققان منشأ اصلی مزیت رقابتی برای سازمانها را فداکاری ،کیفیت ،تعهد و توانایی نیروی کار
برشمرد.؛ چراکه نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف سازمان ،حاضر است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت نموده و
درنتیجه موجبات اثربخشی سازمانی را فراهم کند .از آنجا که مدیریت منابع انسانی ،مدیریت و اداره پایدار با ارزشترین دارائی
سازمان ،یعنی منابع انسانی است که به اتفاق هم سازمان را در تحقق اهدافش یاری میکنند و هدف آن تأمین منابع انسانی ،حفظ
آن در سازمان و هدایتشان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک می باشد .مطالعات زیادی به ارتباط اقدامات مدیریت منابع
انسانی و خروجیهایی که از آن طریق برای سازمان ایجاد می گردد از جمله عملکرد سازمانی و محیط اخالقی در سازمان و ...توجه
نموده اند (مظفرنیا .)1028 ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و
رفتارهای حامی تغییر در شرکت گاز کرمان:تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده بوده است ،که در
کل اهداف زیر دنبال شده است:
 .1تعیین تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت
 .2تعیین تاثیر کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی
 .0تعیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی
 .0تعیین تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده.
 .5تعیین تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی.
 .6تعیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی
 .0تعیین تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر.
 .8تعیین نقش میانجی سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر
 .2تعیین نقش میانجی سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر.

 -2بیان مساله
مطالعات نشان داده اند که منابع انسانی نقش مهمی در مدیریت محتوا و اجرای تغییر دارد(آلفس 1و همکاران .) 2313 ،مورد
اول شامل تغییر در روش های منابع انسانی برای تقویت واکنش های مثبت کارمندان نسبت به تغییر است ،در حالی که مورد دوم
مربوط به فعالیت های منابع انسانی با هدف ایجاد حمایت از کارمندان در طول مراحل مختلف تغییر.اگرچه این مجموعه تحقیق
برای درک چگونگی کمک به منابع انسانی در ایجاد تغییرات سازمانی راهی طوالنی را در اختیار ما قرار داده است ،اما یکی از جنبه
هایی که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است ،نقش منابع انسانی در مدیریت زمینه تغییر است ،یعنی شرایط داخلی یا خارجی که
تأثیر اثربخشی را تغییر می دهند(هرولد 2و همکاران 2310 ،؛ رافرتی و رستوبوگ )2310 ،0مطالعات اخیر نشان می دهد که ،جدا از
تغییر در محتوای تغییر و اجرای آن ،زمینه تغییر یک عامل اصلی تأثیرگذار بر واکنش کارکنان نسبت به تغییر است و بنابراین یک
تعیین ؛ کننده مهم است که بر اینکه آیا برنامه های تغییر می تواند تأثیر بگذارد با موفقیت به اتمام برسد(چوی 2311 ،0رافرتی و
رستوبوگ  .)2310از این رو ،درک راه هایی که ،منابع انسانی از طریق آنها زمینه ای برای تغییر هماهنگی فراهم می کند برای
دانشمندان و متخصصان اهمیت دارد .با الگوبرداری از تئوری قدرت سیستم منابع انسانی بوون و استروف ،)2330( 5این پژوهش در
مورد سیستمهای منابع انسانی قوی و تغییر سازمانی با بررسی میزان ادراک کارکنان از قدرت سیستم منابع انسا  ،به عنوان یکی از
شاخصهای زمینه تغییر ،کنار آمدن با تغییر ،و رفتار حمایت کننده از تغییر می باشد .عالوه بر این ،ما دو مکانیسم واسطه ای را
بررسی می کنیم که از طریق آن درک سیستم منابع انسانی قوی باعث می شود کارکنان با تغییرات کنار بیایند و رفتار حمایتی از
تغییرات را نشان دهند .کارکنان یک سازمان همیشه براساس میزان ارزشی که سازمان برای آنها و ایجاد رفاه ،آسایش و امنیتشان
قائل است ،اعتقاد و عالقة خاصی به سازمان پیدا میکنند .این اعتقاد حمایت سازمانی ادراک شده نام دارد (نوروزی سیدحسینی،
 .)88 :1021آیزنبرگر و همکاران (  )1286بر این باورند که در مفهوم سازیهای صورت گرفته در مورد تعهد سازمانی به دلبستگی
ادراک شده سازمان به کارکنان نیز باید توجه شود ،این محققان این نوع تعهد را تحت عنوان حمایت سازمانی ادراک شده معرفی
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کردند (گل پرور و همکاران .)002 : 1088 ،در حال حاضر حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان چارچوب توضیحی مهمی برای
درک رابطة بین کارکنان و سازمان به کار برده می شود و سازمانها را نباید صرفاً ابزار ارائة خدمات یا تولید کاالها فرض کرد و باید
توجه داشت که تعداد زیادی از افراد ،بخش عمد ه ای از عمر خود را در آنها سپری می کنند؛ به همین لحاظ سازمانها تأثیر
چشمگیری بر رفتار کارکنان خود دارند .و حمایت سازمانی ادرا ک شده ،نتیجه نوع رابطة بین کارکنان و سازمان می باشد .در
عصری که سازمانها و محیطهای کاری هر روز با چالشها و فشارهای زیادی روبرو هستند و کارکنان این سازمانها بار کاری فراوانی
را تحمل و با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند ،حمایت سازمانی شاید مرهم مناسبی برای این چالشها و مشکالت باشد .یکی از
مشکالتی که در حال حاظر مدیران سازمانها با آن روبرو هستند حفظ کارکنان کلیدی و متخصص است با افزایش حمایت سازمانی
نه تنها تعهد سازمانی باال می رود بلکه نیت ترک سازمان نیز به شدت کاهش می یابد(حریری و همکاران .)028 : 1022 ،بنابراین،
دفاع از رفتار کارکنان به عنوان یکی از رفتارهای موثر حمایتی تغییر برای مدیریت موفق تغییر سازمانی در نظر گرفته می شود.

 -1-2تغییر و سازگاری با تغییر سازمانی

 -2-2رفتار های حامی تغییر
در عمل ،ایجاد تغییر در سازمان موجب ایجاد ترس ،شک ،عدم اطمینان و تعارض و همچنین بروز نگرانی در افراد و ایجاد
تردید نسبت به نتایج حاصل از آن خواهد شد .این به نوبه خود باعث میشود افراد نوعی تمایل و گرایش نسبت به مقاومت در برابر
تغییر و جلوگیری از بروز آن پیدا نمایند .در این راستا حمایت رفتاری از تغییرات سازمانی نقش کلیدی در پیاده سازی موفقیت آمیز
تغییرات در سازمانها ایفا خواهد نمود .الو و وودمن ( ،)1225دریافتند که کارکنان برنامه های تغییر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار می دهند تا هم علل و ضرورت اجرای این برنامه ها را دریابند و هم به پیش بینی نتایج حاصل از آن بپردازند .کارکنان سازمان
تغییرات را به شیوه های گوناگونی تفسیر می نمایند .1 .سودمند،که برای سازمان و همچنین کارکنان منفعت و رضایت به همراه
دارد؛  .2بی اهمیت ،زمانی که اعضا حتی نمیتوانند تغییر را تشخیص دهند؛  .0زیان آور ،که میتواند باعث ایجاد آزار ،استرس و
چالش های نامطلوب برای کارکنان شده و منجر به تغییر رویه ها ،سنتها و روابط معمول گردد (الم و گوردون .)2313 ،حمایت
رفتاری از تغییر اشاره به رفتارهایی دارد که با اهداف تغییر متناسب و هم راستا هستند .پس منظور از رفتارهای حامی تغییر ،همان
رفتار و اقدامات کارکنان در جهت حمایت از تغییرات در سازمان می باشد (آلفس و همکاران.)2312 ،
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تمام سازمانها برای دستیابی به دو هدف ،یعنی بقا و توسعه ،به تغییر و تحول در ساختار ،فناوری ،نیروی انسانی و وظایف خود
اقدام می کنند .اگر سازمانی بخواهد در این محیط پیچیده و ناپایدار باقی بماند و بتواند در این محیط رقابتی رشد و توسعه در جنبه
های مختلف داشته باشد ،ضرورت دارد که نسبت به تغییر و تحول حساسیت بیشتری نشان دهد .تغییر شامل رها کردن شیوه های
کنونی انجام کارها و بکارگیری روش جدید انجام کار می باشد .تغییر سازمانی به معنای ایجاد یک تغییر برنامه ریزی شده در
ساختار رسمی ،سیستمها ،فرایندها و یا دامنه محصوالت یا بازار به منظور دستیابی به یک یا چند هدف سازمانی است (هندریکسون
و گرای .)2312 ،1جهت ایجاد تغییر در سازمان ،الزم است که مقدمه آن فراهم شود که همان ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان
است تا بتوانند خود را با تغییرات سازگار و همتهنگ کنند .مک دانلد ( )1285میگوید« :وقتی می گوئیم فردی سازگار است که
پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر میکند ،آموخته باشد و به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود ،رفتار کند تا نیازهای
او ارضا شوند(فنونی .)1020 ،پس ،سازگاری با تغییر سازمانی به نوعی یک ابتکار استراتژیک است که تقریبا بر عملیات و عملکرد
سازمان تاثیر می گذارد (آرزمجو.)1020 ،

 -3-2توان سیستم منابع انسانی
توان سیستم منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد ،به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی
دست یابند ،حتی زمانی که تغییر ،نیاز به کسب مهارتهای جدید ،تقبل مسئولیتهای جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد
(آلفس و همکاران )2312 ،که شامل تمرینات منابع انسانی برای ایجاد و بهبود رضایت شغلی ،ایجاد زمینه توانمندسازی نیروی
انسانی جهت توسعه دانش و مهارت ،توافق مدیران جهت اجرای سیاستهای مربوط به منابع انسانی و اطالع رسانی دقیق این
سیاستها به نیروی انسانی.
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 -4-2کیفیت تاثیر مثبت
کیفیت تاثیر مثبت ،به معنای دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده است (آلفس و همکاران .)2312 ،مانند؛ مشارکت
مدیریت ارشد در بررس ها و ارزیابیهای بهبود کیفیت ،ایجاد انسجام بین برنامه ریزی کیفیت و برنامه ریزی کلی کسب و کار و
اینکه اهداف کیفیت ،نشان دهنده نیازمند های مشتری و سطح عملکرد رقابتی باشد.

 -5-2حمایت سازمانی ادارک شده
حمایت سازمانی ادراک شده ،به عنوان یک باور کلی کارمند از میزانی تعریف میشود که سازمان به آن مقدار به نقش و سهم
کارمند ارزش میدهد و به رفاه آنها اهمیت میدهد (آلفس و همکاران .)2312 ،آیزنبرگر و همکارانش حمایت سازمانی ادراک شده
را متأثر از سیاستهایی میدانند که سالمتی و شادابی ،احساس موفقیت ،حس مشارکت مثبت و دستیابی به اهداف سازمان را ترویج
می دهد که عواملی چون انصاف و مساوات ،حمایت سرپرست ،پاداشهای سازمانی و زمینه های شغلی بر آن موثر است (رضایی راد
و همکاران .)1021 ،اگرچه تحقیقات به بررسی نقطه قوت سیستم منابع انسانی به عنوان تسهیل کننده کارکنان برای فائق امدن
به تغییر پرداخته اند و اشاره به این ارتباط دارد که سیستم منابع انسانی قوی ارتباط مثبتی با طرزنگرشها و رفتارهای مثبت مثل
رفتار فی البداهه به عنوان واکنش به شرایط پیش بینی نشده ،رفتارشهروندی و کمک همکاران دارد و ارتباط منفی با عواطف منفی
و خستگی عاطفی دارد .از اینرو دلیلی برای اعتقاد به سیستم منابع انسانی برای کمک به کارکنان جهت فائق آمدن بر تغییر وجود
دارد .در ادامه در جدول  1به برخی از تحقیقات پیشین اشاره شده است و در ادامه فرضیات تحقیق بیان شده است.
جدول  -1پیشینه تحقیق
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سال

محققین

1028

داداش زاده و گودرزی

1020

واعظی و همکاران

1025

دوستار و همکاران

1022

عسگری و همکاران

2323

نظم االسالم و
همکاران1

2312

آلفس و همکاران

2312

دیاه

آسترینی2

نتایج
تغییرات سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد به طوری که چهار مولفه
مشارکت ،فرهنگ انطباق پذیری ،فرهنگ ماموریتی وقابلیت سازگاری برفرسودگی شغلی تاثیر منفی و
معنی داری داری دارند.
اجر ای قرارداد روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد .همچنین مشخص شد که
تمام ابعاد اجرای قرارداد روان شناختی که عبارت است از :توسعه مسیر شغلی ،محتوای شغلی و پاداش
شغلی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اجرای قرارداد روان شناختی ازطریق
متغیر میانجی حمایت سازمانی درک شده تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
رهبری تحول آفرین با میانجی گری هوش سیاسی بر روی تغییرات سازمانی تاثیرگذار است .افزایش
درک هوش سیاسی رهبران ،موفقیت سازمانی را افزایش ،اضطراب را کاهش و روابط خارجی سازمان
را بهبود می بخشد.
متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و قوی دارد و حمایت
سازمانی ادراک شده می تواند متغیر تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی و مولفه های آن باشد.
رهبری تحول آفرین به طور قابل توجهی بر اعتماد کارکنان به رهبری و دفاع از رفتار در طول تغییر
سازمانی تاثیر می گذارد .همچنین ،این مطالعه اثر واسطه ای اعتماد به رهبری را در رابطه بین رهبری
تحول آفرین و رفتار حامی کارکنان در طول تغییر سازمانی را آشکار می سازد.
مقابله با تغییر سازمانی به طور مثبتی با رفتار تغییر حمایتی کارکنان مرتبط است .این مطالعه مهم است
زیرا وظیفه نقش منابع انسانی را به عنوان عامل تغییر گسترش می دهد و بینش ارزشمندی را در مورد
چگونگی تاثیر مثبت منابع انسانی بر نتایج کارکنان در طول تغییر سازمانی فراهم می کند.
تاثیر رهبری خادم بر رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار بود.همچنین گزارش شد که حمایت
سازمانی ادراک شده نیز اثرات رهبری خادم بر رفتار شهروندی سازمانی را به طور معنی داری تعدیل
کرد .عالوه بر این ،به طور غیر منتظره گزارش شده است که اعتماد رهبر تأثیر رهبری خادم را بر رفتار
شهروندی سازمانی واسطه نمی کند.

 -3فرضیه های تحقیق
.1
.2
.0
.0
.5
.6
.0

توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت تاثیر دارد.
کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه دارد.
توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر دارد.
حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه دارد.
سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارد.
1 Nazmul Islam
2 Diah astrini

4

.8
.2

سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.
سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.

 -4روش شناسی تحقیق

دراین تحقیق برای تجزیه وتحلیل اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ،از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی و نرم
افزارهای  SPSSو  Lisrelاستفاده شده است.

 -5یافته های تحقیق
از شاخصهای آمار توصیفی برای بررسی ویژگیهای دموگرافیک پاسخدهندگان استفاده شده است .فراوانی پاسخدهندگان
براساس جنسیت ،تاهل ،سن ،تحصیالت ،سابقه کار و درآمد بررسی قرار گرفته است که در جداول  0آورده شده است.
جدول  -3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

جنسیت
مرد
زن
کل

فراوانی
106
85
261

درصد
60.00
02.50
133.33

جدول  -5فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن

سن
کمتر از  03سال
 03تا  02سال
 03تا  02سال
بیش از  53سال
کل

فراوانی
58
80
20
26
261

درصد
22.22
02.18
05.60
2.26
133.33
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این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش ،همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه
کارکنان شرکت گاز کرمان که تعداد آنها به  261نفر بالغ گردیده است که بدلیل محدودیت جامعه آماری تمامی کارکنان به تعداد
 261به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند .در تحقیق حاضر برای شناسایی روابط میان متغیرهای مدنظر ،تحقیقات
کتابخانهای و مقاالت فراوانی مورد مطالعه قرار گرفته است .در این پژوهش متغیرهای تحقیق توانش سیستم های منابع انسانی،
حمایت سازمانی ادراک شده ،سازگاری با تغییر سازمانی ،رفتار های حامی تغییر و کیفیت تاثیر مثبت می باشد .برای جمع آوری
اطالعات نیز ،ابزار مورد استفاده ،پرسشنامه آلفس و همکاران ( ،)2312بوده است .این پرسشنامه شامل مولفه های سیستم های
منابع انسانی ،حمایت سازمانی ادراک شده ،سازگاری با تغییر سازمانی ،رفتار های حامی تغییر و کیفیت تاثیر مثبت بوده است .این
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  5درجه ای بوده است.
جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ
در بررسی کیفی روایی محتوا از  5نفر از متخصصین و استاد
راهنما درخواست شد پس از مطالعه دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی
میانگین
ابعاد اصلی
خود را به صورت کتبی ارائه نمایند .همچنین تاکید شد که در ارزیابی
3.806
توانایی سیستم منابع انسانی
کیفی روایی محتوا ،موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب،
3.021
حمایت سازمانی ادراک شده
اهمیت سواالت ،قرارگیری سواالت در جای مناسب خود ،زمان تکمیل
3.000
سازگاری با تغییر سازمانی
ابزار طراحی شده را مدنظر قرار دهند .پس از جمعآوری نظرات
3.830
رفتارهای حامی تغییر
متخصصین ،تغییرات الزم در ابزار مورد توجه قرار گرفت .پایایی
3.058
کیفیت تاثیر مثبت
پرسشنامه نیز بر اساس آلفای کرونباخ مورد تائید واقع شد که در جدول
3.860
کل
 2آورده شده است.

جدول  -4فراوانی پاسخ دهندگان براساس تاهل

تاهل
مجرد
متاهل
کل

فراوانی
52
232
261

درصد
12.22
83.38
133.33

جدول  -6فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیالت

تحصیالت
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
کل

فراوانی
25
100
62
20
261

درصد
2.58
50.02
26.00
2.23
133.33

5

جدول  -7فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کار

سابقه کاری
کمتر از  5سال
 6تا  13سال
 11تا  15سال
 16تا  23سال
بیش از  23سال
کل

درصد
16.32
25.60
06.03
15.01
6.10
133.33

فراوانی
02
60
25
01
16
261

جدول  -8فراوانی پاسخ دهندگان براساس درآمد

میزان درامد
 2تا  0میلیون
 0تا  0میلیون
بیش از  0میلیون
کل

فراوانی
65
100
52
261

درصد
20.23
52.02
22.61
133.33

جهت تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق از پارامترهای مرکزی (میانگین ،میانه و مد) و پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار،
واریانس و دامنه تغییرات) مطابق جدول  2استفاده شده است.
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متغیرها
توانایی سیستم منابع انسانی
حمایت سازمانی ادراک شده
سازگاری با تغییر سازمانی
رفتارهای حامی تغییر
کیفیت تاثیر مثبت

تعداد
261
261
261
261
261

جدول  -9تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
انحراف معیار واریانس
مد
میانگین میانه
3.080
3.625
0.333 0.333 0.080
3.056
3.605
0.633 0.633 0.508
3.650
3.813
0.333 0.053 0.600
3.681
3.825
0.333 0.660 0.521
3.500
3.063
0.333 0.333 0.058

دامنه تغییرات
0.501
0.633
0.333
0.333
0.000

کمینه
1.022
1.033
1.333
1.333
1.660

بیشینه
5.333
5.333
5.333
5.333
5.333

در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 1برای آزمون نرمال بودن دادهها استفاده شده است .نتایج آزمون نرمال بوده
دادهها در جدول ارائه شده است.
جدول  -11آزمون نرمال بودن دادهها

توانایی سیستم منابع انسانی
N

میانگین
انحراف معیار
آماره ks
معناداری

261
0.080
3.625
1.261
3.165

براساس نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف در تمامی موارد مقدارمعناداری
بزرگتر از سطح خطا ( )3/35بدست آمده
است .بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر
وجود ندارد و توزیع دادهها نرمال است.
مقیاس متغیرهای تحقیق شامل  5متغیر
پنهان و  03متغیر قابل مشاهده می باشد و
بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری
بزرگتر از  3/0دارد که نشان میدهد
همبستگی بین متغیرهای پنهان (ابعاد هر
یک از سازههای اصلی) با متغیرهای قابل
مشاهده قابل قبول است .پس از اینکه
همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید
آزمون معناداری صورت گیرد .جهت بررسی

حمایت سازمانی
ادراک شده
261
0.508
3.605
3.203
3.101

سازگاری با تغییر
سازمانی
261
0.600
3.813
2.200
3.162

رفتارهای حامی
تغییر
261
0.521
3.825
2.220
3.120

کیفیت تاثیر
مثبت
261
0.058
3.063
1.220
3.320

نمودار  -11بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق
1 Kolmogorov-Smirnov

6

معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره t-
 valueاستفاده میشود .براساس نتایج
شاخصهای سنجش هر یک از مقیاسهای
مورد استفاده در سطح اطمینان  %5مقدار
آماره  t-valueبزرگتر از  1/26میباشد که
نشان میدهد همبستگیهای مشاهده شده
معنادار است.
بعد از تائید ساختار عاملی سازههای
پژوهش ،جهت بررسی روابط میان متغیرها از
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده
است که در نمودارهای  10و  10نشان داده
شده است.

تحقیق
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نمودار  -12مقدار آماره ( tمعناداری) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای

نمودار  -13بارعاملی استاندارد آزمون فرضیههای تحقیق

نمودار  -14آماره  t-valueآزمون فرضیههای تحقیق

7

فرضیه اول  :توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت  3/00بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  6/02بدست آمده است که
از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25توان سیستم منابع انسانی بر
کیفیت تاثیر مثبت تاثیر دارد.
جدول  -11تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت

تاثیر
توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت

آماره t
6/02

بارعاملی
3/00

فرضیه دوم  :کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی  3/60بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  0/28بدست
آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25کیفیت تاثیر
مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
جدول  -12تاثیر کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی

تاثیر
کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی

آماره t
0/28

بارعاملی
3/60
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فرضیه سوم  :کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه دارد.
قدرت تاثیر متغیر کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی  3/53بدست آمده
است .مقدار معناداری نیز  6/28بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است.
بنابراین با اطمینان  %25سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتارهای حامی تغییر تاثیر دارد.
جدول  -13تاثیر کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

تاثیر
کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

بارعاملی
3/53

آماره t

6/28

فرضیه چهارم  :توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده  3/00بدست آمده است .مقدار معناداری نیز 5/81
بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25توان
سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده تاثیر دارد.
جدول  -14تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده

تاثیر
توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده

بارعاملی
3/00

آماره t

5/81

فرضیه پنجم  :حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی  3/08بدست آمده است .مقدار معناداری نیز 5/61
بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25حمایت
سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی تاثیر دارد.
جدول  -15تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی

تاثیر
حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی

بارعاملی
3/08

آماره t

5/61

فرضیه ششم  :حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی نقش واسطه
دارد.
قدرت تاثیر متغیر حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی 3/60
بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  2/06بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده
8

معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر
سازمانی نقش واسطه دارد.
جدول  -16تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

بارعاملی
3/60

تاثیر
حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی

آماره t

2/06

فرضیه هفتم  :سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارد.
قدرت تاثیر متغیر سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر  3/60بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  8/28بدست
آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25سازگاری با تغییر
سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارد.
جدول  -17تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر

تاثیر
سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر

آماره t

بارعاملی
3/60

8/28

جدول  -18تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر

تاثیر
سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر

آماره t

بارعاملی
3/03

0/06

فرضیه نهم  :سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.
قدرت تاثیر متغیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش 3/63
بدست آمده است .مقدار معناداری نیز  8/08بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده
معنادار است .بنابراین با اطمینان  %25سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر
نقش واسطه دارد.

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

فرضیه هشتم  :سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.
قدرت تاثیر متغیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر  3/03بدست آمده است.
مقدار معناداری نیز  0/06بدست آمده است که از  1/26بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین
با اطمینان  %25سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر نقش واسطه دارد.

جدول  -19تاثیر سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش

تاثیر
سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی ادارک شده و رفتار های حامی تغییر نقش

بار عاملی
3/63

آماره t

8/08

 -6نتیجه گیری
در جوامع امروزی شرکت های خدماتی از ارکان اصلی پیشرفت ،حرکت رو به جلو و جهانی شدن هر شهر به شمار میروند.
شرکت های خدماتی مطابق با ماموریت تعریف شده در استراتژیشان ،در راستای نوآوری و توسعه خدمات فعالیت میکنند .بنابراین
آنچه بقا و تداوم فعالیتهای این شرکت ها را تضمین میکند ارایه خدمات در شکلی به روز شده ،مطمئن و متناسب است تا بتوانند
با بر آوردن انتظارات و خواسته های مشتریان ،رضایت آنان را موجب شوند و در کسب یا حفظ مزیت رقابتی موفق عمل نمایند.
پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتار های حامی تغییر در شرکت
گاز کرمان:تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده تدوین شد.
فرضیههای پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری به وسیله نرمافزار  LISRELمورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به
آزمونه ای انجام شده ،ضرایب مسیر مدل مفهومی بدست آمد و با استفاده از آزمون تی ،ضرایب بدست آمده و همچنین فرضیههای
مدل مورد تایید قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای نظم االسالم و همکاران ( ،)2323آلفس و همکاران ( ،)2312داداش زاده و گودرزی (،)1028
واعظی و همکاران ( ،)1020دوستار و همکاران ( ،)1025همسو بوده است .نتایج پژوهش نظم االسالم و همکاران ( )2323نشان
می دهد که رهبری تحول آفرین به طور قابل توجهی بر اعتماد کارکنان به رهبری و دفاع از رفتار در طول تغییر سازمانی تاثیر می
گذارد .همچنین ،این مطالعه اثر واسطه ای اعتماد به رهبری را در رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار حامی کارکنان در طول
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تغییر سازمانی را آشکار می سازد .نتایج پژوهش کریستین آلفیس و همکاران ( )2312نشان داد که ادراک کارکنان از قدرت سیستم
منابع انسانی به طور مثبت با توانایی آنها برای مقابله با تغییر سازمانی مرتبط است و این رابطه به طور همزمان توسط عواطف
مثبت حالت و حمایت سازمانی درک شده میانجی گری می شود .عالوه بر این ،یافته های ما نشان داد که مقابله با تغییر سازمانی
به طور مثبتی با رفتار تغییر حمایتی کارکنان مرتبط است .این مطالعه مهم است زیرا وظیفه نقش منابع انسانی را به عنوان عامل
تغییر گسترش می دهد و بینش ارزشمندی را در مورد چگونگی تاثیر مثبت منابع انسانی بر نتایج کارکنان در طول تغییر سازمانی
فراهم می کند .نتایج پژوهش داداش زاده و گودرزی ( )1028نشان میدهد تغییرات سازمانی در کاهش فرسودگی شغلی تاثیر مثبت
و معنی داری دارد به طوری که چهار مولفه مشارکت ،فرهنگ انطباق پذیری ،فرهنگ ماموریتی وقابلیت سازگاری برفرسودگی
شغلی تاثیر منفی و معنی داری داری دارند .نتایج پژوهش واعظی و همکاران ( )1020نشان می دهد که اجرای قرارداد روان
شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد .همچنین مشخص شد که تمام ابعاد اجرای قرارداد روان شناختی که عبارت
است از :توسعه مسیر شغلی ،محتوای شغلی و پاداش شغلی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اجرای
قرارداد روان شناختی ازطریق متغیر میانجی حمایت سازمانی درک شده تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.
نتایج پژوهش دوستار و همکاران ( )1025نشان داد که رهبری تحول آفرین با میانجی گری هوش سیاسی بر روی تغییرات
سازمانی تاثیرگذار است .افزایش درک هوش سیاسی رهبران ،موفقیت سازمانی را افزایش ،اضطراب را کاهش و روابط خارجی
سازمان را بهبود می بخشد .نتایج پژوهش عسگری و همکاران ( )1022نشان می دهد که متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با
عملکرد شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و قوی دارد و حمایت سازمانی ادراک شده می تواند متغیر تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی
و مولفه های آن باشد .نتایج ضرایب مسیر مدل نشان دادند که فرضیات تحقیق تائید شده است.

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

 -7پیشنهادات
 -1-7پیشنهادهای کاربردی
با توجه به تایید فرضیه اول تا سوم پیشنهاد می گردد که:
 مدیران شرکت گاز کرمان زمینه های بروز بی تفاوتی درکارکنان را کاهش داده و با شناسایی و به کاربستن راهکارهایمناسب و اثربخش ،زمینه را برای کسب حمایت کامل و بی دریغ کارکنان از تغییرات سازمانی فراهم نمایند.
 مدیران شرکت گاز کرمان باید فرصت به نمایش گذاشتن تواناییها و قابلیتهای انجام وظایف و همچنین بروز خالقیت رابرای کارکنان فراهم سازند و سعی نمایند با طراحی دوره های آموزشی کارآمد ،نقاط ضعف کارکنان را برای انجام امور
و بر عهده گرفتن مسئولیتها برطرف نمایند.
 ضمن طراحی دوره های آموزشی بر اساس نیاز آموزشی کارکنان ،تاثیرگذاری این دوره ها بر ارتقاء توانمندی آنان بهطور دائم مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به تأیید فرضیه سوم تا ششم پیشنهاد میگردد که:
 در شرکت گاز کرمان سیاستهای منابع انسانی به وضوح به کارکنان اطالع داده شود. مدیران شرکت گاز کرمان رویکرد مشابهی را برای مدیریت کارکنان اتخاذ کنند. مدیران شرکت گاز کرمان به کارکنان اعتماد کنند و کارهای مهم و متنوعی به آنان واگذار نمایند .همچنین از طریقبرخی راهکارها نظیر شایسته ساالری ،چرخش شغلی ،غنی سازی مشاغل و ،...منجر به افزایش این احساس در
کارکنان شوند.
با توجه به تأیید فرضیه هفتم تا نهم پیشنهاد میگردد که:
 شرایط حاکم در شرکت گاز کرمان به گونه ای باشد که کارکنان احساس کنند که سازمان کارکنان خود را در هرشرایطی مساعدت و حمایت می کند.
 مدیر هر بخشی در شرکت گاز کرمان به کارکنان در کار آزادی عمل دهد و از کارکنان در مقابل تصمیماتشان حمایتکنند.
 شرکت گاز کرمان از تمامی ویژگیهای خوب کارکنان حمایت کند و سازمان سعی در تقویت این ویژگیها داشته باشد. فضای حاکم در شرکت گاز کرمان به گونه ای باشد که این باور را در کارکنان پرورش دهد که آنها می توانند به خوبیاکثر کارها را انجام دهند.

 -2-7پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
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بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر در شرکت گاز کرمان:
تبیین نقش میانجی رضایت شغلی.

-

-

-

انجام تحقیق حاضر در جوامع دیگر با برند مشابه و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج ارائه شده.
اجرای پژوهش در سطح کشوری و به صورت مقایسهای در شهرهای مختلف به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای
پژوهش به صورت مقایسهای و رتبه بندی.
به پژوهشگران پیشنهاد می شود این متغیرها را در سایر سازمانها و صنایعی که شرایط شغلی و اجتماعی متفاوتی دارند،
بررسی کنند تا با شناخت این عوامل دیدی جامع و کاربردی به پژوهشگران و مدیران ارائه شود تا آنها بتوانند با آگاهی
الزم برنامه ها و طرحهای مناسب برای تقویت کیفیت و عملکرد سازمانها و صنایع گوناگون طراحی کنند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از روشهای غیرحضوری مانند پست بی نام برای پخش پرسشنامه استفاده گردد تا از
این طریق افراد با آرامش کامل و بدون ترس از اینکه اطالعات شخصی و محرمانه آنها افشا شود به طور کامال واقع
بینانه به سواالت پاسخ دهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از ابزارهای دیگر مانند مصاحبه نیز استفاده گردد.

 -8محدودیتهای پژوهش:
-

منابع
 .1آرزمجو هانیه" ،)1020( ،الگوی جامع پذیرش تغییرات سازمانی" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشکده مدیریت و حسابداری.
 .2حریری نجال ،روتن سیده زهرا ،جان محمدی مریم" ،)1022( ،سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و بی تفاوتی
سازمانی در کتابداران (مطالعه موردی :کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم ،تحقیقات فناوری مستقر
در شهر تهران )" ،تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی.
 .0داداش زاده یوسف ،گودرزی مرتضی" ،)1028( ،بررسی تاثیر تغییرات سازمانی بر فرسودگی شغلی با میانجی گری حمایت
سازمانی" ،چهارمین کنفرانس علمی رهیافتهای نوین در علوم انسانی ایران ،ایالم.
 .0دوستار محمد ،ممبینی یعقوب ،گودرزی مهشید" ،)1025( ،بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تغییرات سازمانی با تاکید بر
نقش میانجی هوش سیاسی،مدیریت سازمانهای دولتی"،دوره ،0شماره  ،0صص .85-130
 .5رضایی راد مصطفی ،دعایی حبیب اله" ،)1021( ،بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده و تعهد
سازمانی ،پرستاران :ارائه الگو" ،مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،1شماره  ،2صص .05-00
 .6عسگری بهمن ،پورسلطانی زرندی حسین ،آقایی نجف ،فتاحی جمال" ،)1022( ،ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با
عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استانهای غربی ایران" ،مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال ،دوره ،1
شماره  ،2صص .12-28
 .0فنونی طلعت السادات" ،)1020( ،بررسی رابطه بین خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران متوسطه
منطقه  13آموزش و پرورش شهر تهران" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران  :دانشگاه تربیت معلم.
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محدودیت زمانی پژوهشگر جهت کارهای میدانی باعث گردید مطالعه به صورت مقطعی انجام شود.
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