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مقاله اصلی

مدل علی دلبستگی شغلی مشاوران براساس توانایی انطباق پذیری شغلی و میانجی گری
حمایتهای سازمانی در مدارس شهر تهران
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مهدی کالنتری
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 -3دانش آموخته دکتری مديريت آموزشي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد رودهن
 -6دکتری مديريت آموزش عالي  -استادياردانشگاه آزاد
اسالمي واحد رودهن

خالصه
مقدمه :هدف از اين پژوهش تبیین مدل علي ارتقاء دلبستگي شغلي مشاوران براساس توانايي انطباق-
پذيری شغلي با میانجیگری حمايتهای سازماني در مدارس شهر تهران ميباشد.
روش کار :روش اين پژوهش توصیفي از نوع پیمايشي است و ازسويي ديگر به دلیل تحلیل روابط
دروني بین مؤلفهها به روش تحلیل عاملي از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماری شامل تمام مشاوران
مدارس شهر تهران در سال تحصیلي  82-89به تعداد  953نفرميباشد که بنابر مفرضههای معادالت
ساختاری و با احتساب ضريب افت 456نفر مشاور بنابر به صورت تصادفي ساده و تصادفي طبقهای

 -3دکتری مديريت آموزشي -هیأت علمي دانشگاه آزاد

انتخاب شدند .ابزار به کار رفته شامل :پرسشنامه  66سؤالي توانايي انطباقپذيری شغلي

اسالمي واحد رودهن

ساويكاس(،)6665پرسشنامه  66سوالي دلبستگي شغلي ادواردز و کیل پاتريک( )3899و پرسشنامه
حمايت سازماني سای و همكاران( )6635بود .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفي

Email: koroushparsa@yahoo.com

مرسوم و آمار استنباطي از جمله آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ،ماتريس همبستگي متغیرها،
آزمون

تحلیل

عاملي

تأيیدی،

مدلسازی

معادالت

ساختاری

با

استفاده

از

نرمافزار SPSS24,LISRELLاستفاده شد.
نتایج :نتايج به دست آمده نشان دادند که توانايي انطباقپذيری شغلي با 6/63و حمايتهای سازماني
با6/53دلبستگي شغلي مشاوران را تبیین ميکند هم چنین انطباق پذيری شغلي با  6/36حمايت های
سازماني را تبیین ميکند.
نتیجه گیری :همچنین نتايج مبین تأثیر مستقیم توانايي انطباقپذيری شغلي و تأثیر غیرمستقیم آن با
میانجیگری حمايتهای سازماني بر دلبستگي شغلي است.
کلمات کلیدی :حمايت سازماني ،توانايي انطباق پذيری شغلي ،دلبستگي شغلي ،مشاوران مدارس.
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مقدمه

در رشته رفتارسازماني به مديران آموخته ميشود چگونه
انساني3با

موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورند تا آنان نسبت به

ارزشترين سرمايههای انساني و عامل توسعه و بالندگي هستند،

سازمان و کارفرمايان خود احساس وفاداری و تعهد بیشتری

منابع انساني کارآمد ،شايسته و انديشهورز رکن اساسي توسعه و

نمايند( )3يكي از عواملي که نشاندهنده افزايش انگیزه در

بهرهوری سازمانها به شمار ميروند( )3و دانشمندان زيادی برای

کارکنان ميباشد ارتقا دلبستگي شغلي در آنان است.

افزايش کارايي و رضايت شغلي منابع انساني تحقیق کردهاند

دلبستگیشغلي مفهومي است که بیش از دو دهه از ظهور آن

واين امر نشان از اهمیت منابع انساني در سازمانها ميباشد و

نميگذرد اولین نظريه در زمینه دلبستگي شغلي را کوهن پايه-

زماني نیز بر اهمیت موضوع افزوده ميشود که اين افراد خود

گذاری کرد( .)4کارکناني که دلبستگي شغلي دارند ،معموالً

دست اندرکار امر تربیتي نسل آينده باشند و وظیفه تربیت،

پرانرژی و فعالّند ،به طور مثبت با کارخود ارتباط برقرار کرده و

هدايت و راهنمايي نوجوانان را عهدهدار باشند .در ايران با وجود

سعیشان بر اين است که کارشان را به طوراثربخشي به انجام

اختصاص سهم قابل توجهي از بودجه عمومي کشور به آموزش

برسانند.

و پرورش ،ساالنه تعداد قابل توجهي از دانشآموزان در پايهها يا

صاحب نظران مديريت معتقدند میزان دلبستگي شغلي به عنوان

دورههای مختلف تحصیلي مردود شده و يا به گونهای با

يكي از مهمترين شاخصهای کیفیت زندگي کاری محسوب

مشكالت تحصیلي از قبیل ترک تحصیل ،تغییر رشته ،بي

ميشود ،يكي از عوامل مهم آموزشي در سازمانهای آموزشي،

عالقگي به رشته تحصیلي و ...روبه رو شدهاند و از اين طريق

معلمان هستند و يكي از وظايف اصلي مديران در مدارس مساعد

ضربهای سنگین به پیكر اقتصاد و فرهنگ جامعه وارد مي-

ساختن محیط تربیتي و ايجاد شرايطي است که معلمان را به کار

شود.افزايش میزان شكست تحصیلي برای نظام آموزش پرورش

خود دلگرم کند و در حمايت از او مؤثر باشد .کارکناني که از

ايران نگرانکننده است و الزم است که با اتخاذ سیاستهای

محیط کاری سالم برخوردارند ،با به کاربستن تمامي توان

مناسب و اجرای مفاد سند تحول بنیادين آموزش و پرورش

خويش در راستای کارآيي بیشتر و بهتر محیط کاری خود گام

نسبت به کاهش افت تحصیلي در دانشآموزان اقدام شود .اين

بر ميدارند .بر طبق تحقیقات کارکنان با دلبستگي شغلي زياد،

پديده عالوه بر زيانهای اقتصادی که به دلیل تكرارِ پايه يا

از شغل خود راضيتر و موفقترند و میزان ترک کار و غیبت

صرف هزينه مجدد برای دانشآموزان انجام ميپذيرد ،آثار

آنها در مقايسه با کارکنان با دلبستگي شغلي پايین ،کمتر است

سوئي بر سالمت رواني دانشآموزان ميگذارد و نگراني

( .)5همچنین عملكرد انطباقي به عنوان جديدترين سازه در

نامطلوبي برای خانواده به دنبال دارد( )6عالقه به کار و انجام

حوزه عملكرد شغلي ،مورد توجه ويژهای قرارگرفته است (.)2

وظايف در حیطه شغلي و برقراری ارتباط مناسب با دانش-

جانسون ( )6663در تحقیقات خود عملكرد انطباقي را به عنوان

آموزان ،شناخت میزان و سبکهای يادگیری آنها و پي بردن به

توانايي تغییر رفتار خود برای هماهنگي با الزامات محیطي

اهداف تحصیلي و شغلي و رغبت و توانايیآنها ،در نظر گرفتن

موجود در يک موقعیت جديدتعريف کردهاست .انطباق پذيری

نیازهای اقتصادی ،اجتماعي ،صنعتي و  ...کشور در آينده از

مسیرشغلي از نظر مائورين و مرديت )9(6يک سازه ذهني ،رواني

جمله وظايف مهم مشاوران ميباشد که ميتوانند تأثیر بسزايي

اجتماعي است که نشانگر آمادگي و منابع فرد برای مقابله با

در برطرف نمودن نیازهای کشور در آينده داشته باشد.

وظايف رشد شغلي فعلي و قريبالوقوع ،گذارهای حرفهای و

امروزه در دنیای هزاره سوم بدون ترديد منابع

ضربههای رواني فردی است .راهبردهای خودتنظیمي و انطباق-
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هاجر برمکی و همكاران

پذيری شغلي افراد را قادر ميکند تا به طور مؤثر خويشتن

سال تحصیلي سروکار دارد که وظیفه حفظ سالمت روان از

پندارهی خود را در نقشهای شغلي بهکار گیرند.

طريق روند پیشگیری ،مداخله و درمان و همچنین مشاوره

ساويكاس( )6666انطباق پذيری را آمادگي مقابله با وظايف

تحصیلي جهت شناخت تواناييها و عالقه مندیها و تیپ

غیرقابل پیشبیني ،حضور در نقشهای کاری مبهم و سازگاری

شخصیتي در فرايند انتخاب رشته و جلوگیری از افت تحصیلي

با موقعیتهای توأم با ترديد ميداند ( .)9ساويكاس()6665

و صدمات اقتصادی و اجتماعي را عهدهدار است .به دلیل وجود

انطباقپذيری مسیرشغلي را برخورداری از نگرشها ،صالحیتها

اين مشكالت و فقدان مطالعه و مدل در اين حوزه ،پژوهش

و رفتارهايي ميداند که باعث ميشود افراد خودشان را به بهترين

حاضر درصدد است روابط مورد انتظار بین متغیرهای توانايي

وجه با زمینه کاری هماهنگ نمايند .او برای انطباق پذيری

انطباقپذيری شغلي و دلبستگي شغلي را با وجود متغیر میانجي-

چهاربعد داشتن دغدغه ،کنترل ،کنجكاوی و اعتماد را قائل

گر حمايت های سازماني ارائه دهد.

است (.)8هم چنین تعدادی از پژوهشهای طولي نشان دادند که

روش کار

انطباقپذيری باالتر در مؤلفههای تصمیمگیری ،طرح ريزی،
کاوش و باورهای خودکارآمدی باعث موفقیّت و تسلط در
گذارهای شغلي ميشود(.)36حمايت سازماني ،احساس و
باورهای تعمیم يافته افراد است که سازمان نسبت به همكاری و
مساعدت و حمايت اعضای خود ارزش قائل است و نگران و
دلواپس خوشبختي و آينده آنهاست ( .)33حمايت سازماني در
واقع میزان تعهدی است که سازمان در برابرکارکنان خود دارد
( )36و میزان اهمیتي است که سازمان برای تالشهای فرد و
سالمت جسماني و رواني وی قائل ميشود و در شرايط استرس-
زا و سخت به وی کمک ميکند( )33سازمانها را نبايد صرفاً
ابزار ارائه خدماتیا تولید کاال فرض کرد و بايد توجه داشت که
تعداد زيادی از افراد بخش عمدهای از عمر خود را در آنها
سپری ميکنند ،که به همین لحاظ سازمانها تأثیر چشمگیری بر
رفتار کارکنان خوددارند( .)34حمايت سازماني ادراک شده،
نتیجه نوع رابطه بین کارکنان و سازمان است.کارکنان زماني از
سوی سازمان احساس حمايت ميکنند که سازمان برای فعالیت-
هايشان ارزش قائل شود و به رفاه آنان اهمیت دهد .همانطور که
ذکر شد به نظر ميرسد بین سه سازه دلبستگي شغلي ،توانايي-
های انطباق شغلي و حمايت های سازماني ارتباط متقابل وجود
داشته باشد .به عبارت ديگر ،عدم دلبستگي شغلي مشاوران در
بلند مدت سالمت جسماني و رواني خودشان را تهديد ميکند،
عالوه برآن ،بر دانشآموزان که جزو اهداف کاری ميباشند نیز
اثرگذار است .هر مشاور با تعداد زيادی از دانشآموزان در طول

جامعه آماری مورد مطالعه تمامي مشاوران موظف مدارس
دولتي مدارس شهر تهران مي باشند که در سال  82-89در مناطق
 38گانه به کار اشتغال داشتند و تعداد  953نفر بودند .جامعه
نمونه نیز بنابر مفروضات معادالت ساختاری وبا در نظر گرفتن
ضريب افت به تعداد  456نفر به روش تصادفي ساده و تصادفي
طبقهای انتخاب شدند .زيرا در اين پژوهش آزمودنيها از مناطق
 38گانه آموزش و پرورش شهر تهران مدنظر بوده که در ناحیه-
های جداگانهای در مناطق مرکز ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب
انتخاب شد .پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ،از نظر
دادهها کمي و از نظرماهیت روش تحقیق به دلیل تحلیل رابطه
دروني میان تمامي مؤلفهها به روش تحلیل عاملي بوده ،از نوع
همبستگي ميباشد.
ابزار پژوهش
ابزار سنجش در اين پژوهش را پرسشنامه  66سوالي دلبستگي
شغلي ادواردز و کیل پاتريک ( ،)3894پرسشنامه 66سوالي
انطباق پذيری مسیرشغلي ساويكاس( )6665و پرسشنامه  8سوالي
حمايت سازماني سای و همكاران در ( )6635مورد استفاده قرار
گرفته است.
-3پرسشنامه دلبستگي شغلي ادواردز و کیل پاتريک (،)3894
اين پرسشنامه دارای  66سؤال است بوسیله آلفای کرونباخ برای
هريک از سازهها به ترتیب دلبستگي شغلي  6/945نمره گذاری
ماده های اين پرسشنامه نیز براساس مقیاس لیكرت و از نوع 5
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درجه ای انجام ميپذيرد .اين پرسشنامه فاقد خرده مقیاس

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و ضريب همبستگي پیرسون

مشخصي است.

بین متغیرهای تحقیق مورد بررسي قرار گرفته است ،در مرحله

-6پرسشنامه انطباق پذيری مسیر شغلي ساويكاس دارای 65

بعد روايي سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آنها با

سوال است و چهار بعد انطباق پذيری مسیر شغلي را که عبارتند

استفاده از آزمون تحلیل عاملي تايیدی مورد بررسي قرار گرفته

از  :دغدغه ،کنترل ،کنجكاوی و اعتماد را اندازه گیری مي کند،

است و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به آزمون

پرسشنامه حمايت سازماني دارای 8سوال است که دو بعد

فرضیه های تحقیق پرداخته مي شود.

حمايت سازماني را که عبارتند از  :فرهنگ مشارکتي و خودی

جدول -5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای

و محرم بودن در سازمان را ،اندازه گیری ميکند .انطباق پذيری

تحقیق

شغلي.6/863

متغیر

( Sigسطح معناداری)

 -3پرسشنامه حمايت سازماني بر مبنای پرسشنامهای که در سال

دلبستگي شغلي

6/693

3894توسط ادواردز و وکیل پاتريک ساخته شد و بررسي ساير

انطباق پذيری شغلي

6/339

مؤلّفهها و عوامل از طريق مطالعات نظری ،بررسي های اکتشافي

حمايت سازماني

6/688

از طريق صحبت با مشاوران و مسئوالن اين حوزه صورت گرفته

با توجه به اينكه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از

است .حمايت سازماني.6/999

 6/65است پس فرض  H1تايید ميشود و نتیجه ميگیريم که

نتایج

دادههای جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.

به منظور تحلیل دادههای پژوهش از تحلیلهای گوناگون
استفاده شده است .در مرحله اول نرمال بودن دادهها با استفاده از
جدول  -2ماتريس همبستگي بین متغیرهای تحقیق
6
-3دلبستگي
شغلي
-6انطباق پذيری
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-5کنترل

**6/524

**6/929

**6/562

**6/355

3/66

-2کنجكاوی

**6/332

**6/996

**6/695

**6/566

**6/429

3/66

-9اعتماد

**6/339

**6/986

**6/365

**6/566

**6/494

**6/992

3/66

**6/563

**6/356

**6/862

*6/366

**6/426

**6/398

**6/649

3/66

**6/469

**6/433

**6/835

*6/359

**6/493

**6/339

**6/338

**6/933

شغلي
-3حمايت
سازماني

-9فرهنگ
مشارکتي
-8محرم بودن

8

*p <6/65

**p <6/63

3/66
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با توجه به نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي پیرسون مي

هاجر برمکی و همكاران

معناداری وجود دارد.

توان گفت بین همه متغیرها در سطح اطمینان  %88رابطه
جدول  -7ضرايب مسیر ،آمارهی  tو ضريب تعیین (متغیر وابسته :دلبستگي شغلي)
متغیر پیش

ضريب مسیر ()

آماره t

بین

ضريب تعیین کل
(

انطباق پذيری

6/63

)

**3/49
6/38

شغلي
حمايت سازماني

**5/93

6/53

* p <6/65

** p <6/63

با توجه به ضريب مسیر  6/63و همچنین آماره  tبه مقدار 3/49

مقدار ضريب تعیین چندگانه (

مي توان گفت :در سطح اطمینان  %88انطباق پذيری شغلي بر

ضريب توانايي پیش بیني متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را

دلبستگي شغلي تاثیرمثبت و معناداری دارد.

بررسي ميکند .بر اين اساس متغیرهای انطباق پذيری شغلي و

با توجه به ضريب مسیر  6/53و همچنین آماره  tبه مقدار  93مي

حمايت سازماني روی هم رفته توانستهاند  %38از تغییرات

توان گفت :در سطح اطمینان  %88حمايت سازماني بر دلبستگي

دلبستگي شغلي را پیش بیني کنند.

) برابر  6/38شده است .اين

شغلي تاثیرمثبت و معناداری دارد.
جدول  -4شاخصهای برازش مدل مفهومي تحقیق
نام شاخص
X2/df

حد مجاز

مقدار بدست آمده

 3و کمتر

6/62

NFI

 6/8و باالتر

6/85

NNFI

 6/8و باالتر

6/84

AGFI

 6/8و باالتر

6/83

CFI

 6/8و باالتر

6/85

GFI

 6/8و باالتر

6/86

RMSEA

کوچکتر از 6/69

6/624

با توجه به اينكه همه شاخصهای برازش مدل مفهومي تحقیق از

نتايج مربوط به پژوهش حاضر بیانگر اين مطلب است که ابعاد

مقدار قابل قبولي برخوردار مي باشد ميتوان گفت مدل از

متغیر انطباق شغلي سطح دلبستگي شغلي مشاوران مدارس شهر

برازش قابل قبولي برخوردار ميباشد.

تهران را پیشبیني ميکند .بدين ترتیب و بنابر يافتهها دغدغه در

بحث و نتیجه گیری

سطح اطمینان  %85و کنترل ،کنجكاوی و اعتماد هريک به
تنهايي در سطح اطمینان  %88بر دلبستگي شغلي تأثیر مثبت و

امروزه در دنیای هزاره سوم بدون ترديد منابع انساني3با ارزش-

معناداری دارد .به طوری که رویهم رفته  %59از تغییرات

ترين سرمايههای انساني و عامل توسعه و بالندگي هستند ،منابع
انساني کارآمد ،شايسته و انديشهورز رکن اساسي توسعه و بهره-
وری سازمانها به شمار ميروند(.)3

دلبستگي شغلي را پیشبیني ميکند و اين با يافتههای
آرايي( )3884بر مبنای مدل سه مرحلهای کاسمیر( )3896که به
عنوان تابعي از هماهنگي و تناسب شخص با محیط مطرح شده

Human Resource

1

است و هرسیچي()6668به نقل از گل پرور( )338همسو
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ميباشد .مطابق يافتهها دغدغه افرادمنجر به احساسي ميشود که

که دارای فرهنگ مشارکتي ميباشند ومشاوران خود را در

در آن افراد همه چیز را در نظربگیرند و خود را برای اتفاقهای

هردو بعد روابط اداری و روابط کادر مدرسه در بر ميگیرند؛

آينده آماده کنند بدين ترتیب بخشي از دلبستگي شغلي که افراد

مشاوران خود را به عنوان يک عضو مؤثر ميشناسند و تعهد

حتّي در زمان خارج از کار ذهنشان به کارمشغول است و در

بیشتری خواهند داشت ،زيرا مدير و معاونان مدارس در مورد

واقع دغدغه کاری دارند را بیان ميکند .از طرفي افرادی که

وضعیت دانشآموزان و خانوادهها او را امین دانسته و طرف

سعي در کنترل محیط کاری خود دارند افرادی هستند که

مشورت قرار ميدهند .در مورد مسائلي که برای دانشآموزان

همواره تالش ميکنند تا محیط کاری خود را شكل دهند و بر

پیش ميآيد مشاور نیز عضو شورای تصمیمگیری مدرسه است

آن احاطه داشته باشند .همه امور را پیش بیني ميکنند و برای

و نظر وی اهمیّت زيادی دارد ،تحت اين شرايط مشاور خود را

نظم بخشي و تصمیمات درست تالش ميکنند تا دچار بي-

عضوی مهم در مدرسه ميداند و تالش خود رابرای شناسايي

تصمیمي و بيمسؤلیتي نشوند و اين با يافتههای لنت و

بهتر دانشآموزان و خانوادههايشان به کار ميگیرد ،با عالقه و

براون( )6665و ساويكاس و پورفلي( )6636همسو ميباشد .از

دلگرمي بیشتری به کار مشغول است و حتي در زمانهای

طرفي يكي ديگر از مؤلفههای مؤثر در دلبستگي شغلي

خارج از ساعت رسمي مدارس جهت انجام بهتر امور وقت مي-

کنجكاوی است .کنجكاوی و دقت در کار با دانشآموزان جز

گذارد؛ زيرا در امور سازمان درگیر شده است و اين همان

الينفک کار مشاوران است .کنجكاوی باعث ميشود که مشاور

فرهنگ مشارکتي است هم چنین در زماني که مشاور احساس

به دانشآموزان مسائل مربوط به آنها فكر کند و سناريو و راه-

ميکند که آنقدر مورد اطمینان است که طرف مشورت و محرم

حل را بررسي کند و تصمیمگیری مناسبي متناسب با شرايط را

سازمان است و مسائل با او مطرح و نظرخواهي ميشود با

بگیرد که درواقع موجبات دلبستگي شغلي است و با يافتههای

دلسوزی و تعمق و تالش بیشتر به سازمان خدمت خواهد کرد

ساويكاس و پورفلي( )6636و لنت و براون( )6665همسو مي-

و اين مبین مؤلفه های دغدغه و اعتماد دلبستگي شغلي به

باشد .آخرين مؤلفه انطباقپذيری شغلي نیز اعتماد است .اعتماد

سازمان است.

به معنای احساس کفايت و خودکارآمدی در انجام موفقیّتآمیز

با توجه به بررسي تمامي شاخصهای مدل مفهومي اين پژوهش

يک فعالیت يا نقش است .مشاوران با داشتن تحصیالت

از برازش قابل قبولي برخوردار است .به بیان ديگر مشاوران

تخصصي و طي دورههای به روز رساني و توانمندسازی در کار

مدارس با دارا بودن تواناييهای انطباق شغلي که به فرد جهت

خود به اعتماد و خودکارآمدی ميرسند که اينها منجر به

تطبیق با محیط از جمله سازمان کمک ميکند در صورت

دلبستگي شغلي افراد است.

اطمینان از حمايتهای سازمان منجر به دلبستگي شغلي ميشود.

نتايج مربوط به ديگر فرضیههای پژوهش بیانگر توانايي پیشبیني

در اين شرايط فرد با انگیزه زيادی به کار و فعالیت مشغول

دلبستگي شغلي توسط متغیر حمايت سازماني با مؤلفههای

خواهد بود و موجبات رضايتمندی مشاوران فراهم ميآيد .میزان

فرهنگ مشارکتي و محرم بودن در سازمان به میزان  32درصد

حمايت سازماني ادراک شده دلبسته شدن به کار را موجب مي-

است .فرهنگ مشارکتي در سطح اطمینان  %88با توجه به نتايج

شود که با يافتههای ساکس( )6662و هوانگ( )6664همسو مي-

تحلیل مسیر بر دلبستگي شغلي تأثیر مثبت و معناداری دارد و اين

باشد .همین دلبستگي شغلي مشاوران باعث خواهد شد که در

با يافتههای ( 65 ،64 ،63 ،66 ،63 ،66 ،38 ،39 ،39 ،32 ،35و

انجام فعالیتهای خود به صورت مؤثری تالش داشته باشند.
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to explain the causal model of
job counselors' promotion of job based on the ability of job adaptation to
mediate
organizational
support
in
Tehran
schools.
Methods: This research is a descriptive survey and on the other hand, due to
the analysis of internal relationships among the components, factor analysis
is a correlation method. The statistical population includes all school
counselors of Tehran city in the academic year of 1997-97 with 851 students
who were selected by simple equation and stratified random sampling based
on structural equations hypothesis. The tools used were: Savikas Job
Adaptation Ability Questionnaire 20 (2005), Edwards & Kyle Patrick (20)
Job Attachment Questionnaire (1987), and Sai et al. (2015) Organizational
Support Questionnaire. Conventional descriptive statistics and inferential
statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, correlation matrix, confirmatory
factor analysis, structural equation modeling were used to analyze the data
using SPSS24, LISRELL software.
Results: The results showed that job adaptability with 0.23 and
organizational support with 0.51 explained the job attachment of consultants
and also explained job adaptability with 0.32 of organizational support.
Conclusion: The results also show the direct effect of job adaptation ability
and its indirect effect through mediating organizational support on job
attachment.
Key words: organizational support, job adaptability, job attachment, school
counselors.

