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)ستادی(  های اداری)صفی( یا بخش حمایت سازمانیِ ادراک شده درکارکنان و تعهد سازمانی با توجه به کارکردن آنها در خط تولید ةپژوهش با هدف بررسی رابطاین  :چكیده

صورت تصادفی ساده از به ارکنان ستادی( نفر از ک 15نفر از کارکنان صفی و  15) نفر 07عداد ت، ت کمپرسورسازیشرکیک منظور، از کل کارکنان شاغل در انجام شد. بدین

های های حمایت سازمانیِ ادراک شده و تعهد سازمانی بودند. دادهابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه. شدند های پژوهش انتخابهر طبقه، برای پاسخگویی به پرسشنامه

های دو دو گروه مستقل برای بررسی تفاوت بین میانگین tها با استفاده از آزمون ابل قبول است. دادهمقدماتی نشان داد که پایایی ابزارهای پژوهش ق ةحاصل از اجرای مطالع

بینی تعهد سازمانی از حمایت سازمانیِ ادراک شده منظور پیش  منظور بررسی معنادار بودن تفاوت ضریب همبستگی در دو گروه، و تحلیل رگرسیون بهفیشر به Z گروه، آزمون

ها های تعهد سازمانی بین کارکنان صفی و ستادی تفاوت وجود دارد. همچنین، یافتهها حاکی از این بود که بین حمایت سازمانیِ ادراک شده و تمام مؤلفهند. یافتهبررسی شد

ادی بودن کارکنان( روی این رابطه تأثیر معناداری )صفی یا ست معنادار وجود دارد و وضعیت کار ةدهند که بین حمایت سازمانیِ ادراک شده با تعهد سازمانی رابطنشان می

 بینی تعهد سازمانی عاملی مهم و معنادار محسوب می شود.دهند که حمایت سازمانیِ ادراک شده در پیشندارد. نتایج حاصل از الگوی رگرسیونی نشان می

 

 
Abstract: This study investigated the relationship between perceived organizational support and organizational commitment considering work in 

line or staff sector. To do so, 70 personnel (35 persons from work in line and 35 persons from staff sector) were randomly selected and completed 

Perceived Organizational Support Survey Questionnaire and Organizational Commitment Question-naire. Data from pilot study showed that 

reliability of the instruments were adequate. To analyze data, T test for two independent groups, Fisher’s Z test to verify significant differences in 

correlation coefficients between the two groups, and regression analysis to predict organizational commitment from perceived organizational 

support were used. Results revealed that there were significant differences between perceived organizational support and all of the components of 

organizational commitment in the two groups. The effect of job situation on this relationship was not significant. The results of regression 

analysis revealed that perceived organizational support was an important predictor of organizational commitment. 
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