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مقدمه

در عصر اطالعات ،فناوریهای نوین مبتنی بر فناوری اطالعات با شتاب چشمگیری تمام ابعاد زندگی
انسان را تحت تأثیر قرار دادهاند ،اما این اتفاق نظر وجود دارد که هنوز بزرگترین و اصلیترین سرمایة
هر سازمان ،سرمایة انسانی آن است (ابراهیمی بلوط بازه ،)1388 ،زیرا این اشخاص هستند که سازمانها
را به وجود میآورند ،مسیر آنها را مشخص و هدایت میکنند و به آنها حیات دوباره میبخشند (مورهد
و گریفن.)1385 ،1
در عصری که ســازمانها و محیطهای کاری هر روز با چالشها و فشــارهای زیادی روبهرو هستند
و کارکنان این ســازمانها بار کاری فراوانی را تحمل و با مشکالت ،دست و پنجه نرم میکنند ،حمایت
ســازمانی شاید مرهم مناســبی برای این چالشها و فشارها باشــد (ابراهیمی بلوط بازه .)1388 ،حمایت
ســازمانی ادراکشــده میزان اهمیتی است که ســازمان برای تالشهای فرد و سالمت جسمانی و روانی
وی قائل میشــود و در شــرایط استرسزا و ســخت به وی کمک میکند (رودز و آیزنبرگر )2002 ،2و
در واقع میزان تعهدی اســت که ســازمان در برابر کارکنان خود دارد (لینو و الکویندر .)2012 ،3حمایت
سازمانی ،احساس و باورهای تعمیمیافتة افراد در این راستاست كه سازمان نسبت به همكاری و مساعدت و
حمایت اعضای خود ارزش قائل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آیندة آنهاست (عریضی سامانی
و دیگران .)1390 ،یکی از مشــکالتی که در حال حاضر مدیران ســازمان ها با آن روبهرو هســتند حفظ
کارکنان کلیدی و متخصص است ،با افزایش حمایت سازمانی نه تنها تعهد سازمانی باال میرود ،بلکه نیت
ترک سازمان نیز بهشدت کاهش مییابد (ایسالم 4و دیگران .)2013 ،در این مورد میتوان گفت هنگامی
که کارمند از طرف سازمان احساس ارزش می کند ،احتمال کمتری دارد که غیبت یا قصد ترک خدمت
کند (مییر و آلن .)1997 ،5باید توجه داشت که نیروی انسانی که از طرف سازمان حمایت شود ،هماهنگی
بیشتری با ارزشها و اهداف سازمان خواهد داشت .این کارکنان با داشتن انگیزة قویتری برای خدمت،
موجب بهرهوری و بهبود عملکرد سازمان میشوند و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل میکنند.
در حال حاضر حمایت سازمانی ادراکشده بهعنوان چارچوب توضیحی مهمی برای درک رابطة
بین کارکنان و ســازمان بهکار برده میشــود (شــن 6و دیگران .)2014 ،ســازمانها را نباید صرفاً ابزار
ارائة خدمات یا تولید کاالها فرض کرد و باید توجه داشــت کــه تعداد زیادی از افراد بخش عمدهای
از عمر خود را در آنها ســپری میکنند؛ به همین لحاظ ســازمانها تأثیر چشــمگیری بر رفتار کارکنان
خــود دارند (رضائیان .)1380 ،کتابداران نیز بهعنوان کارکنان کتابخانهها از ســازمان متبوع خود تأثیر
میپذیرند .حمایت ســازمانی ادراکشــده ،نتیجه نوع رابطة بین کارکنان و سازمان است .طبق تعریف
آیزنبرگر 7و همکارانش ( )1986کارکنان زمانی از سوي سازمان احساس حمایت میکنند که سازمان
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براي فعالیتهایشــان ارزش قائل شــود و به رفاه آنها اهمیت دهد .در طول زمان حمایت سازمان سبب
ایجاد احساس لزوم جبران این حمایت در کارکنان میشود .براساس رویكرد مبادلة اجتماعی ،حمایت
سازمانی ادراكشده موجب افزایش بهرهوری ،عملكرد ،همکاری در سازمان ،پیشرفت ،تعهد سازمانی
عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی میشود (الماسترو.)2003 ،8
از سوی دیگر ،بهنظر میرسد یکی از مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمانهای دولتی
و از جمله کتابخانهها در ایران شــده اســت ،مسئله ایجاد بیتفاوتی در کارکنان باشد (رائیجی.)1387 ،
بیتفاوتی انگیزة کار و تالش را از آنها میگیرد و بالطبع کارکنان بیتفاوت ،سازمان بیتفاوت را شکل
میدهند .کارکنان بیتفاوت تعهد کمتری نســبت به ســازمان دارند و در نتیجه تأثیر مستقیم و منفی بر
عملکرد سازمان میگذراند (اســامی .)1387 ،افرادی که دچار این پدیده میشوند ،به آینده توجهی
ندارند ،زیرا در نظر آنها حال ،گذشــته و آینده تفاوتی با هم ندارند (دانایی فرد )1390 ،و سطح کاري

آنها در حدي اســت که مانع اخراج آنها از ســازمان شــود (کیفی .)2003 ،9بیتفاوتی سازمانی عامل
مخربی در ســازمان و نوعی بحران خاموش ،ســقوط آرام و تخريب مستمر و بدون صداست (اسالمی،
 )1387که خالقیت و ریسکپذیری را سرکوب میکند (شاهینپور و مت .)2007 ،10بیتفاوتی در کار
در هر سطحی از هر سازمانی در جهان وجود دارد ،چرا که جزیی از سرشت و غریزة طبیعی انسان است
(بیرد .)2008 ،11در ســطح ســازمانی افرادی که عالقة شغلی نداشته باشند ،بهتدریج در کار خود دچار
فرسودگی شغلی و در نهایت بیتفاوتی میشوند (بهداد.)1381 ،
دانشگاه را میتوان به يک پيکر تشبيه کرد که استادان و پژوهشگران سر ،دانشجويان بدن و کتابخانه،
قلب آن هستند .اگر اين پيکر بخواهد به حد کافی کارايی داشته باشد و وظايف خود را به نحو احسن
انجام دهد ،بايد قلب آن به حد کافی قوی و کارآمد باشد (موسوی زاده .)1377 ،بر کسی پوشيده نيست
که ســهم بسيار بزرگی از رسالت اشــاعة اطالعات در دانشگاهها برعهدة کتابخانههای دانشكدههاست
(جانمحمدی .)1388 ،با توجه به این نکته که نتایج بخش شایان توجهی از پژوهشهایی که در حوزة
منابع انسانی انجامشده ،حاکی از آن است که عملکرد کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمان،
متأثر از نگرش و درک آنان نســبت به مســائل مختلفی اســت که در ســازمان مطرح است (ابراهیمی
بلوط بازه )1388 ،و همچنین با توجه به اهمیت کتابخانهها در دانشــگاهها بهعنوان مراكز گردآوري و
اشــاعة اطالعات علمي و نيز تأمين امكانات تحقيق براي پژوهشــگران ،این پژوهش در نظر دارد میزان
حمایت ســازمانی ادراکشده که از کتابداران شاغل در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی زیر
نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صورت میگیرد و تأثیر این ادراک در بروز یا عدم بروز حالت
بیتفاوتی سازمانی را در آنها بررسی کند.
399

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،47شماره  ،4زمستان 1392

مروری بر پژوهشهای گذشته ،نشان میدهد در تحقیقات مختلف رابطة حمایت سازمانی ادراکشده
با متغیرهای گوناگون از جمله تعهد سازمانی (طالقانی و دیگران1388 ،؛ برجعلیلو و دعایی1389 ،؛ سقائیان،
1389؛ شاکرینیا و نبوی1389 ،؛ مهدوی1391 ،؛ نوروزی سیدحسینی1391،؛ بیشاپ 12و دیگران2000 ،؛
آیزنبرگر و دیگران2002 ،؛ مکنجی 13و دیگران ،)2006 ،عملکرد سازمانی (طالقانی1388 ،؛ راندال 14و
دیگران1999 ،؛ آیزنبرگر و دیگران2002 ،؛ شــانوک 15و آیزنبرگر )2006 ،رضایت شغلی (شاکرینیا و
نبوی1389 ،؛ آرهووادیس و آیزنبرگر ،)2002 ،رفتار شــهروندی سازمانی (نوروزی سیدحسینی1391 ،؛
آرهووادیس و آیزنبرگر2002 ،؛ لین و لین ،)2011 ،16تناســب شغلی (داولی 17و دیگران ،)2010 ،انگیزة
پیشرفت (برجعلیلو و دعایی1389 ،؛ ســقائیان ،)1389 ،رفتارهای مخرب سازمانی (ابراهیمی بلوط بازه،
 ،)1389فشــارهای شغلی و عدالت ســازمانی (آرهوواديس و آیزنبرگر ،)2002 ،تمایل به ترک خدمت
(برجعلیلو و دعایی1389 ،؛ مهدوی1391 ،؛ آرهووادیس و آیزنبرگر2002 ،؛ مکنجی و دیگران2006 ،؛

داولی و دیگران2010 ،؛ نیومن )2012 ،18و مشارکت کارکنان (لین و لین )2011 ،سنجیده شدهاند و نتایج
نشان میدهد ،زمانی كه كاركنان احساس كنند سازمان برای عقاید و احساسات آنها در محیط کار ارزش
قائل است و کارکنان خود را در تمام موقعیتها حمایت میکند ،وجود خود را از سازمان جدا نمیدانند و
نسبت به سازمان احساس مسئولیت و تعهد میكنند .حمایت ادراکشده در سازمانها ،برای فرد و سازمان
پیامدهای مطلوبی بههمراه دارد ،بهگونهای که موجب افزایش رضایت شــغلی ،انگیزة پیشــرفت و ایجاد
نگرش مثبت در کارکنان میشــود و از این طریق بر روی ســامت جسمانی افراد نیز اثرگذار است و در
سطح سازمانی نیز سبب افزایش تعهد و بهبود عملکرد ،رفتار شهروندی و مشارکت در کارکنان میشود و
از سوی دیگر رفتار ترک خدمت و رفتارهای مخرب سازمانی را در آنها کاهش میدهد.
نتایج پژوهشهای انجامشــده دربارة بیتفاوتی سازمانی نیز نشان میدهد که بیتفاوتی سازمانی با
تعهد ســازمانی (ساالریه1389 ،؛ مالعباسی ،)2013 ،عدالت سازمانی (کشاورز حقیقی ،)1390 ،هویت
سازمانی (ساالریه )1389 ،و هوش هیجانی (مالعباسی )2013 ،رابطة مثبت و با تمایل به ترک خدمت
(ســاالریه1389 ،؛ الماســترو )2000 ،رابطة منفی دارد و در بیشتر موارد نیز در این پژوهشها بر دالیل،
راهکارها و پیامدهای بیتفاوتی سازمانی تأکید شده است.
با توجه به اهمیت موضوع حمایت و بیتفاوتی ســازمانی در کتابخانههای دانشــگاهی و با توجه به
اینکــه نتایج پژوهشها نشــان میدهد یکی از عوامل اثرگذار بــر جنبههای مختلف مثل کاهش ترک
شغل و افزایش انگیزه و .....در کارکنان ،حمایتهای سازمانی است ،پژوهشگر بر آن شد تا ارتباط این
دو عامل را در کتابداران شــاغل در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری مستقر در شهر تهران (بهعنوان سازمانهایی که سهم بسیار بزرگی از رسالت اشاعة اطالعات در
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دانشگاهها بر عهدة آنهاست) بسنجد .همچنین با مرور پژوهشهای پیشین در مورد متغیرهای مورد نظر
پژوهش که بهطور خالصه به آنها اشاره شد ،به این نتیجه میرسیم که تا بهحال پژوهشی که بهصورت
مســتقیم به رابطة بین حمایت ســازمانی ادراکشده و بیتفاوتی ســازمانی مربوط باشد ،انجام نشده و
پژوهش حاضر اولین مورد در این رابطه است.

فرضیههای پژوهش

1.1بین حمایت ســازمانی ادراکشده و بروز بیتفاوتی ســازمانی در کتابداران شاغل در کتابخانههای
مرکزی دانشــگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مســتقر در شــهر تهران ،رابطة
معکوس معناداری وجود دارد؛
2.2بین حمایت سازمانی ادراکشده و بروز بیتفاوتی نسبت به مدیر ،در کتابداران شاغل در کتابخانههای
مرکــزی دانشــگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مســتقر در شــهر تهران رابطة
معکوس معناداری وجود دارد؛
3.3بین حمایت ســازمانی ادراکشــده و بروز بیتفاوتی نســبت به ســازمان ،در کتابداران شــاغل در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران
رابطة معکوس معناداری وجود دارد؛
4.4بین حمایت ســازمانی ادراکشــده و بروز بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع ،در کتابداران شاغل در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران
رابطة معکوس معناداری وجود دارد؛
5.5بین حمایت ســازمانی ادراکشــده و بروز بیتفاوتی نســبت به همــکار ،در کتابداران شــاغل در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران
رابطة معکوس معناداری وجود دارد؛
6.6بین حمایت سازمانی ادراکشده و بروز بیتفاوتی نسبت به کار ،در کتابداران شاغل در کتابخانههای
مرکــزی دانشــگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مســتقر در شــهر تهران رابطة
معکوس معناداری وجود دارد.

سؤاالت پژوهش

1.1میزان حمایت سازمانی ادراکشده در کتابداران شاغل در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی
تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران چقدر است؟
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2.2میزان بیتفاوتی ســازمانی در کتابداران شــاغل در کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای دولتی تابعة
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران چقدر است؟

روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر پيمايشی تحلیلی و جامعة آماری مورد مطالعه شامل تمامی کتابداران دارای حداقل
مدرک دیپلم شاغل در بخشهای مختلف کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعة وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری مســتقر در شــهر تهران در ســال  1392به تعداد  219نفر بود .به دلیل محدود بودن
تعداد جامعة پژوهش ،از نمونهگیری صرفنظر و از روش سرشــماری اســتفاده شــد و بههمین دلیل،
پرسشنامهها در دســترس تمامی اعضای جامعة پژوهش قرار گرفت .پس از توزیع پرسشنامه ،از این
تعداد  177پرســشنامه جمعآوری و ســپس تحلیل آماری بر روی دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS
انجام شد.
در این پژوهش از  2پرسشنامه استفاده شده است:
الف) پرســشنامة حمایت ســازمانی ادراکشده :براي سنجش حمايت ســازماني ادراكشده از
پرســشنامة استاندارد «بررسی حمایت سازمانی ادراکشــده ( )19SPOSآیزنبرگر و دیگران ()1986
استفاده شد .در اين پرسشنامه براي جلوگيري از سوگيري هنگام پاسخدهي ،تعدادي از سؤاالت ،منفي
و تعداد ديگري بهصورت مثبت ،مطرح شــدهاند .این ابزار در بیش از  73تحقیق علمی به صورتهای
مختلف (فرم کامل و فرمهای كوتاه) استفاده شده و از میزان پایایی بسیار مطلوب و معتبری برخوردار
بوده اســت .براســاس گزارشهای آیزنبرگر و دیگران ( ،)1986پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای
کرونباخ در حد  0/86است .این پرسشنامه اولین بار در سال  1385توسط زکی ترجمه و میزان پایایی
آن با روش آلفای کرونباخ برای  100آزمودنی  0/89گزارش شده است (زکی .)1385 ،ضریب پایایی
آلفای کرونباخ آن در این پژوهش نیز  0/93به دست آمده است .روایی این پرسشنامه توسط عریضی
و گلپــرور ( )1390با دو روش تحلیل عامل (اکتشــافی و تأییــدی) و روایی همگرا و واگرا حاصل و
تکبعدی بودن آن با اســتفاده از تحلیل عامل تأییدی ،مشــخص شده است .در این پژوهش نیز روایی
پرسشنامه به تأیید برخی از متخصصان رشتههای مدیریت و علم اطالعات و دانششناسی رسید.
ب) پرســشنامة بیتفاوتی ســازمانی :براي ســنجش بیتفاوتی سازمانی از پرســشنامة بیتفاوتی
سازمانی ســاالریه و دیگران ( )1389استفاده شد .پرسشنامة مورد نظر دارای  33گویه است .سؤاالت
اين پرســشنامه ،بیتفاوتی ســازمانی را در  5بعد ارزيابی میکنند .بعد بیتفاوتی نســبت به مدیر (10
ســؤال) ،بیتفاوتی نسبت به سازمان ( 6ســؤال) ،بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع ( 6سؤال) ،بیتفاوتی
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نســبت به همکار ( 4ســؤال) و بیتفاوتی نســبت به کار ( 7سؤال) .دلیل اســتفاده از این پرسشنامه در
پژوهش حاضر ،پایایی مناسب آن در پژوهشهای دیگری است که از این پرسشنامه استفاده کردهاند.
آلفای کرونباخ این پرســشنامه در پژوهش اســامی ( 0/93 )1389ذکر شده است ،که نشان میدهد
پرســشنامه از پایایی الزم برخوردار اســت ،آلفای کرونباخ آن در این پژوهش نیز  0/91بهدست آمد.
همچنین برای اعتباریابی پرســشنامة طراحی شده ،شــاخصهای آن در اختیار  10تن از خبرگان قرار
گرفت و روایی آن تأیید شده است.

یافتههای پژوهش

در نمونة مورد مطالعه در این تحقیق  29/9درصد از پاسخگویان را مردان و  65درصد را زنان تشکیل
دادند .از نظر توزیع سنی ،حدود  39/5درصد از نمونة آماری ،افرادی با سن  40 - 31سال بودند که
باالترین درصد فراوانی را داشــتند 68/9 .درصد کتابداران جامعة آمــاری ،متأهل و  26درصد آنان
مجرد هستند.
در بررسی وضعیت تحصیلی ،باالترین درصد فراوانی به دارندگان کارشناسی تعلق داشت که 45/8
درصد کل جامعه را تشــکیل میدهند 61.درصد از افراد جامع مورد بررســی ،در رشتة کتابداری و 35
درصد در رشــتهای غیر از کتابداری فارغالتحصیل شــدهاند .تحلیل میزان ســابقة کار نیز نشان داد که
بیشترین فراوانی بهترتیب مربوط به کتابدارانی با سابقة بیشتر از  20سال با  26/6درصد و  15 - 11سال با
 25/4درصد است و تحلیل پرسشنامهها بر اساس بخش محل خدمت نیز نشان داد که بيشترين فراواني
در محل اشتغال در ميان كاركنان ،بهترتيب مربوط به بخش امانت با  18/1درصد و بخش فهرستنویسی
با  17/5درصد است.
دادههای مربوط به پرسش اساسی  1مبنی بر اینکه «میزان حمایت سازمانی ادراکشده در کتابداران
شــاغل در کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در
شهر تهران چقدر است؟" در جدول  1منعکس شده است.
جدول  .1مشخصههاي آماري حمایت سازمانی ادراکشده در کتابداران
شاخص آماری
مؤلفه

حمایت سازمانی ادراکشده

تعداد

ميانگين

177

132/03

انحراف معیار ميانگين خطای استاندارد
34/59

2/60
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بــر مبنــاي نظرهای جامعة مورد بررســی که در جــدول  1آمده ،ميانگين کلی حمایت ســازمانی
ادراکشــده  132/03اســت که در ســطح  0/05از ميانگين فرضی نمرهها ( )144کمتر است .بنابراین
با توجه به کلید پرســشنامه میتوان گفت میزان حمایت سازمانی ادراکشده در کتابداران شاغل در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران،
در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد.
دادههای مربوط به پرسش اساسی  2مبنی بر اینکه "میزان بیتفاوتی سازمانی در کتابداران شاغل در
کتابخانههای مرکزی دانشــگاههای دولتی تابعة وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران
چقدر است؟" در جدول  2آمده است.
جدول  .2مشخصههاي آماري بیتفاوتی سازمانی در کتابداران
شاخص آماری
مؤلفه

بیتفاوتی سازمانی

تعداد

ميانگين

177

65/16

انحراف معیار ميانگين خطای استاندارد
19/43

1/94

چنانکه در جدول  2مشاهده میشود ،ميانگين بیتفاوتی سازمانی ( )65/16در سطح  0/05از ميانگين
فرضی نمرات ( )99کمتر اســت .بنابراین با توجه به کلید پرســشنامه میتــوان گفت میزان بیتفاوتی
سازمانی در کتابداران جامعة آماری مورد بررسی ،در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد.

نمودار  .1میانگین ابعاد بیتفاوتی سازمانی
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نمودار  1نشــان ميدهد در بين كتابداران جامعة آماری ،بيشترين ميانگين مربوط به بعد بیتفاوتی
نســبت به سازمان ،به میزان  2/28و كمترين ميانگين نيز مربوط به بعد بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع
به میزان  1/52است.

آزمون فرضیههای پژوهش

برای تبیین رابطة بین حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی سازمانی در کتابداران جامعة آماری مورد
بررسی ،از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
جدول  .3رابطة همبستگی و رگرسیون میان حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی سازمانی در کتابداران
متغيرهاي پژوهش

حمایت سازمانی ادراکشده

بیتفاوتی سازمانی
همبستگي پيرسون

-0/406

معناداري دوسويه ρ

0

R2

0/165

F

34/496

تعداد

177

یافتههــای پژوهــش که در جدول  3آمده ،نشــان داد که رابطة معکوس و معنــاداري بين حمایت
ســازمانی ادراکشده و بروز بیتفاوتی ســازمانی در کتابداران جامعة آماری مورد بررسی وجود دارد
(با ســطح معناداری  0/000و ضریب همبستگی  ،)-0/406بنابراین فرض وجود رابطه بین حمایتهای
ســازمانی ادراکشده و بروز بیتفاوتی سازمانی کتابداران تأیید میشود .با توجه به منفی بودن ضریب
همبســتگی که نشــانگر رابطة معکوس بین این دو متغیر است ،میتوان نتیجه گرفت که هر چه ادراک
حمایتهای ســازمانی درکتابداران افزايش يابد ،میزان بیتفاوتی سازمانی در آنها کاهش پيدا ميكند.
همچنین آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد  16/5درصد از کل تغییرات بیتفاوتی سازمانی در كتابداران،
وابسته به حمایت سازمانی ادراکشده است .با توجه به معناداری آزمون  )F =34/496( Fمیتوان نتیجه
گرفت ،تحلیل واریانس مشاهدهشدة حمایت سازمانی ادراکشده در تبیین بیتفاوتی سازمانی معنادار
است (.) P <0/005
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جدول  .4رابطة همبستگی و رگرسیون حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی نسبت به مدیر در کتابداران
متغيرهاي پژوهش

همبستگي پيرسون

بیتفاوتی نسبت به مدیر
-0/399

معناداري دوسويه ρ

حمایت سازمانی ادراکشده

0

0/159

R2

33/126

F

177

تعداد

یافتههای پژوهش براساس اطالعات جدول  4نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراکشده با بعد
بیتفاوتی نســبت به مدیر ،با ضریب همبستگی پیرســون ( )-0/399رابطة همبستگی معنادار بهصورت
معکوس و در سطح متوسط وجود دارد ،بنابراین فرضیة دوم پژوهش تأیید میشود و میتوان بیان کرد
که هرچه حمایت سازمانی ادراکشده بیشتر باشد ،بر نمرة بیتفاوتی نسبت به مدیر نيز تأثیر منفی دارد
و بهطور متوسط آن را کاهش ميدهد .همچنین آزمون تحلیلی رگرسیون نشان داد  15/9درصد از کل
تغییرات بیتفاوتی نسبت به مدیر در افراد نمونة آماری ،وابسته به حمایت سازمانی ادراکشده است .با
توجه به معناداری آزمون  )F =33/126( Fمیتوان نتیجه گرفت ،تحلیل واریانس مشاهده شدة حمایت
سازمانی ادراکشده در تبیین بیتفاوتی نسبت به مدیر معنادار است (.)P <0/005
جدول  .5رابطة همبستگی و رگرسیون میان حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی نسبت به سازمان در کتابداران
متغيرهاي پژوهش

همبستگي پيرسون

حمایت سازمانی ادراکشده

معناداري دوسويه ρ
R2
F

تعداد

بیتفاوتی نسبت به سازمان
-0/265
0/001
0/070

13/227
177

يافتههاي پژوهش كه در جدول  5آمده اســت ،نشان داد که بين حمایت سازمانی ادراکشده با بعد
بیتفاوتی نسبت به سازمان در کتابداران جامعة آماری مورد بررسی ،با ضريب همبستگي پيرسون ()-0/265
رابطة همبستگي معنادار و بهصورت معکوس و در سطح ضعیف وجود دارد .بنابراین فرضیة سوم پژوهش
تأیید میشــود ،بهعبارت ديگر هر چه حمایت سازمانی ادراکشده باال باشد ،بر نمرة بیتفاوتی نسبت به
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سازمان تأثير منفی داشته است و در سطح ضعیف آن را کاهش ميدهد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد  7درصد از کل تغییرات بیتفاوتی نسب به سازمان در كتابداران ،به حمایت سازمانی ادراکشده
وابســته اســت .معناداری آزمون  )F =13/227( Fنشاندهندة این اســت که تحلیل واریانس مشاهدهشدة
حمایت سازمانی ادراکشده در تبیین بیتفاوتی نسبت به سازمان معنادار است (.)P <0/005
جدول  .6رابطة همبستگی و رگرسیون میان حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع در کتابداران

متغيرهاي پژوهش

حمایت سازمانی ادراکشده

همبستگي پيرسون

معناداري دوسويه ρ
R2

بی تفاوتی نسبت به ارباب رجوع
-0/221
0/003
0/049
8/988

F

177

تعداد

یافتههای پژوهش براســاس اطالعات جدول  6نشــان داد بين حمایت ســازمانی ادراکشده و بروز
بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع در کتابداران جامعة مورد بررسی ،با ضریب همبستگی ( )-0/221رابطة
معکوس و معنادار و در سطح ضعیف وجود دارد .بنابراین فرضیة چهارم پژوهش تأیید میشود .بهعبارت
ديگر هر چه حمایت ســازمانی ادراکشده باال باشد ،بر نمرة بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع تأثيرمنفی
دارد و در ســطح ضعیف آن را کاهش ميدهد .همچنین آزمون تحلیلی رگرســیون نشان داد  4/9درصد
از کل تغییرات بیتفاوتی نســبت به ارباب رجوع ،در افراد نمونة آماری به حمایت ســازمانی ادراکشده
وابسته است .با توجه به معناداری آزمون  )F =8/988( Fمیتوان نتیجه گرفت ،تحلیل واریانس مشاهدهشدة
حمایت سازمانی ادراکشده در تبیین بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع معنادار است (.)P <0/005
جدول  7.رابطة همبستگی و رگرسیون میان حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی نسبت به همکار در کتابداران

متغيرهاي پژوهش

حمایت سازمانی ادراکشده

همبستگي پيرسون

معناداري دوسويه ρ
R2
F

تعداد

بیتفاوتی نسبت به همکار
-0/368
0

0/136

27/468
177
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با توجه به يافتههاي پژوهش در جدول  7ضريب همبستگي ( )-0/368بيانگر وجود رابطة همبستگي معنادار
بهصورت معکوس و در سطح متوسط بين حمایت سازمانی ادراکشده با بعد بیتفاوتی نسبت به همکار است.
بنابراین فرضیة پنجم پژوهش تأیید میشود ،بهعبارت ديگر ،هر چه حمایت سازمانی ادراکشده بیشتر باشد،
بر نمرة بیتفاوتی نسبت به همکار تأثير منفی دارد و بهطور متوسط آن را کاهش ميدهد .همچنین نتایج تحلیل
رگرســیون نشــان داد  13/6درصد از کل تغییرات بیتفاوتی نسب به کار در كتابداران ،به حمایت سازمانی
ادراکشــده وابسته اســت .معناداری آزمون  )F=27/468( Fنشان میدهد که تحلیل واریانس مشاهدهشدة
حمایت سازمانی ادراکشده در تبیین بیتفاوتی نسبت به همکار معنادار است (.)1 <0/005
جدول .8رابطة همبستگی و رگرسیون میان حمایت سازمانی ادراکشده و بیتفاوتی نسبت به کار در کتابداران
متغيرهاي پژوهش

حمایت سازمانی ادراکشده

همبستگي پيرسون

معناداري دوسويه ρ
R2
F

تعداد

بیتفاوتی نسبت به کار
-0/424
0

0/179

38/252
177

جدول  8نشــان میدهد که بين حمایت سازمانی ادراکشده با بعد بیتفاوتی نسبت به کار با ضريب
همبستگي ( )-0/424رابطة همبستگي معنادار بهصورت معکوس و در سطح متوسط وجود دارد .بنابراین
فرضیة ششــم پژوهش تأیید میشــود ،بهعبارت ديگرهر چه حمایت ســازمانی ادراکشده باال باشد ،بر
نمرة بیتفاوتی نسبت به کار تأثيرمنفی دارد و بهطور متوسط آن را کاهش ميدهد .همچنین نتایج تحلیل
رگرسیون نشان داد  17/9درصد از کل تغییرات بیتفاوتی نسب به کار در كتابداران ،به حمایت سازمانی
ادراکشده وابسته است .با توجه به معناداری آزمون  )F=38/252( Fمیتوان نتیجه گرفت ،تحلیل واریانس
مشاهدهشدة حمایت سازمانی ادراکشده در تبیین بیتفاوتی نسبت به کار معنادار است (.)P <0/005

بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی ادراکشده در کتابداران جامعة آماری مورد بررسی ،در سطح
پایینتر از متوســط قرار دارد و این زنگ خطری برای مدیران این کتابخانههاســت .پیشــتر نیز بیان شد که
حمایت ســازمانی ادراکشده نتیجة ارتباط مثبت و سازندة بین کارکنان و سازمان است .پایین بودن سطح
حمایت سازمانی ادراکشده ،در واقع نشانهای از عدم تعامل مثبت در درون سازمان خواهد بود .کتابدارانی
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كه حمايت سازماني ادراكشده را در سطح پایین تجربه ميكنند،به ایفای نقش درست و فعالیت در راستای
منافع ســازمان متبوع خود ،تمایلی ندارند و براســاس یافتههای پژوهش مرزبان ( )1390و روشن سروستانی
( )1390که نشان داد بین حمایت سازمانی ادراکشده با عملکرد شغلی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد،
میتوان گفت در چنین سازمانهایی با پایین آمدن میزان حمایت سازمانی ادراکشده میزان عملکرد شغلی
نیز پایین میآید و رسیدن به اهداف دور از دسترس به نظر میرسد .اینکه کارمند احساس کند که مورد توجه
سازمان است و سازمان به او اهمیت میدهد ،پیامدهای مثبتی هم برای سازمان و هم برای فرد خواهد داشت.
یافتههای آیزنبرگر و دیگران ( )2002نشان داد که افزایش حمایت در سازمان و ادراک آن از سوی
کارکنان ،موجب افزايش تعلق افراد به سازمان و رضايت آنان از شغلشان مىشود .این یافتهها با یافتههای
زکی ( ،)1385طالقانی ( )1388و ســید حســینی ( )1390همخوانی ندارد .شايد علت احتمالي اين عدم
همخواني در تفاوت جامعة مورد بررسي باشد.

بخش دیگری از نتایج این پژوهش نشــان داد که میزان بیتفاوتی ســازمانی در کتابداران ،پایینتر
از ســطح متوسط اســت ،اما باید توجه داشت که بیتفاوتی فرآیند کندی اســت که بهتدریج در افراد
ظاهر میشــود و پیامدهای آن هرچه باشــد ،بیتردید به سود ســازمان نخواهد بود ،بنابراین باید آن را
بهعنوان یک آسیب ،همواره مورد توجه قرار داد (جهانشاهی .)1389 ،از اینرو توصیه میشود مدیران
کتابخانهها توجه بیشتری به عوامل ایجادکننده و افزایندة بیتفاوتی سازمانی داشته باشند و با ادراک بهتر
این پدیده ،اقدامات مؤثرتری برای ایجاد انگیزه و کاهش بیتفاوتی انجام دهند.
برخالف پژوهش حاضر ،نتایج پژوهش کشاورز حقیقی ( )1390در میان پژوهشگران در دانشگاه
صنعتی مالک اشتر نشان داد بیتفاوتی سازمانی پژوهشگران ،متوسط است .جمشیدی و بخشی ()1389
در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که پیامد اصلی بیتفاوتی سازمانی کاهش بهرهوری در سازمان
اســت و دلیل اصلی بهوجود آورندة بیتفاوتی سازمانی ،بیتوجهی سازمان به کارکنان است .پژوهش
شیری و دیگران ( )2012نیز نشان داد که بیتفاوتی نسبت به کار در کارکنانی که خود را بخش مهمی
از سازمان میدانند ،بهطور شایان مالحظهای کاهش مییابد.
بخش دیگری از نتایج نشــان داد که بین تک تک ابعاد بیتفاوتی ســازمانی با حمایت ســازمانی
ادارکشــده رابطة منفی و معنادار وجود دارد .دلیل اهمیت توجه به رابطة منفی بین حمایت ســازمانی
ادراکشده و بیتفاوتی به مدیر این است که کارکنان سازمان را با سرپرستان خود میشناسند (آیزنبرگر
و دیگران )2010 ،و حمایت مدیر برای بیشتر کارکنان ،بیانگر حمایت سازمان است .در صورت وجود
ِ
احساس حمایت شدن با احتمال بیشتری در کارکنان ایجاد میشود
ارتباط مناسب بین مدیر و کارکنان،
وکارکنان در درازمدت حس مطبوعی از حمایت سازمانی را تجربه میکنند.
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این موضوع که کمترین میزان بیتفاوتی در بین ابعاد بیتفاوتی سازمانی،به بیتفاوتی نسبت به ارباب
ی ادراکشده
رجوع ( )1/52و کمترین ضریب همبســتگی بین ابعاد بیتفاوتی سازمانی با حمایت سازمان 
نیز به بعد بیتفاوتی نسبت به ارباب رجوع مربوط است ،نشان میدهد که مراجعان کتابخانهها برای بیشتر
کتابداران از اهمیت زیادی برخوردارند .نتایج نشان داد که کتابداران جامعة آماری مورد بررسی ،هنوز هم
با وجود تمام مشــکالت ،سعی میکنند به اصول اخالقی خود پایبند باشند و تا حد امکان تالش میکنند
مسائل سازمانی و شخصی سبب نشود که رفتار بیتفاوتی نسبت به مراجعان کتابخانهها در پیش بگیرند.
نتیجة این تحقیق بهخوبی آشکار کرد که حمایت سازمانی ادراکشده در بين كاركنان كتابخانهها بر
میزان بیتفاوتی سازمانی كتابداران تأثير منفی دارد .دیویسون و بینگ )2008( 20در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که اگر حس بیطرفانه بودن در سازمان وجود نداشته باشد ،افراد دچار بیتفاوتی میشوند.
نتایج پژوهش عریضی و گلپرور ( )1390نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراکشده با ترک خدمت،
رابطة منفی و معنادار و همچنین نتایج پژوهش ایســام و دیگران ( )2013نیز نشــان داد که بین حمایت
سازمانی ادراکشده و تعهد سازمانی رابطة مثبت و با ترک شغل رابطة منفی و معنادار وجود دارد.
در تبیین رابطة حمایت ســازمانی ادراکشده با بیتفاوتی سازمانی در کتابداران ،میتوان بیان کرد
که عوامل بسیاری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر بیتفاوتی سازمانی افراد تأثیر میگذارد و ادراک
حمایت سازمانی نیز یکی از این عوامل است ،بهنحوي كه هرچه میزان درک حمایت سازمانی در بين
كتابداران افزايش پيدا كند ،به کم شدن میزان بیتفاوتی سازمانی در آنها منجر ميشود.
اثر حمايت سازماني ادراکشده بر کاهش بیتفاوتی سازمانی در کتابداران ،مديران کتابخانهها را
آگاه میكند كه نه تنها مشاركت افراد در ايجاد رفتارهای مناسب مؤثر است و موجب افزايش كارايی
و وابســتگي كاركنان از طريق بروز رفتارهاي مطلوب در ســازمان ميشود ،بلكه با کاهش بیتفاوتی و
افزایش انگیزه ،در باال رفتن بهرهوری سازمان نيز مؤثر خواهد بود .آگاهي از وجود چنين تأثيری برای
مديران و سرپرستان کتابخانهها اهميت بسياری دارد ،زیرا به آنها تأکید میکند که چون نيروی انسانی
مهمترين ســرماية هر سازمان است و کتابداران نیز یکی از ســرمایههای اصلی کتابخانهها هستند ،بايد
حمايت همهجانبهای از ســازمان خود دریافت کنند ،چرا كه حمايت ســازماني سبب افزايش احساس
ارزش و ارجمندی كاركنان ميشــود .در چنین شــرایطی ،كاركنان وجود خود را در ســازمان ،مؤثر
میدانند ،با احساس تعلق به سازمان ،خود را در آینده و سرنوشت سازمان شریک میدانند .به این ترتیب
حس بیتفاوتی نسبت به امور سازمان در کارکنان شکل نمیگیرد .در این زمینه به مديران كتابخانهها،
بهویژه کتابخانههای جامعة مورد بررسی ،پیشنهاد میشود که با حرمت نهادن به دیدگاههای کتابداران،
حمایت از آنان در شرایط سخت و استرسزا ،فراهم آوردن امکانات پیشرفت شغلی ،توجه به سالمت
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محیط کار و بهداشــت روانی کارکنان و تعیین دقیق شــاخصهای ارزیابی و تدوین نظام مسیر ارتقای
شغلی اعضا بر اساس شایستهساالری ،به ارتقای ادراک حمایت سازمانی در کتابداران کمک کنند.
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