ارتباط بین تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی شهر کرمانشاه
تاریخ دریافت0833/10/01 :

تاریخ پذیرش:
0

0833/15/05

روح ا ...رضایی

از صفحه  087تا 054
چکید
تعهد سازمانی به عنوان مفهومی مدیریتی به این دلیل كه میتواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر
شود ،بسیار مهم است .بنابراین ،سازمانهایی كه میخواهند در دنیاي پیچیده و پویاي امروز فعالیت و ادامه
حیات دهند باید به منظور كسب بهرهوري بیشتر ،درصدد كاهش ترک خدمت و قصد ترک خدمت
كاركنان خود باشند و در این راستا باید به توانمندسازي كاركنان و افزایش تعهد سازمانی آنها بپردازند.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت كاركنان دانشگاه علوم پزشکی
شهر كرمانشاه است .این پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعهي آماري شامل تمام كاركنان دانشگاه علوم پزشکی شهر كرمانشاه در سال  0836میشود .حجم
نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان  070نفر با روش نمونه گیري تصادفی طبقهاي تعیین شد و با
استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وكسلر ( )0336و پرسشنامه قصد ترک خدمت حسینی
برزنجی ( )0830ارزیابی شد .دادهها نیز با استفاده از همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند گانه تجزیه و
تحلیل شد .نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماري رگرسیون چندگانه نشان داد بین تعهد
سازمانی با قصد ترک خدمت كاركنان رابطه وجود ندارد.
کی هع کییدی
توانمند سازي ،تعهد سازمانی ،قصد ترک خدمت ،دانشگاه علوم پزشکی.

 .0كارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور واحد كرمانشاه (رایانامه نویسنده مسئول) khorosh10@gmail.com:
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قد ا
زمان كنونی با تحوالت و دگرگونیهاي شگفتانگیزي همراه است .سازمانها براي بقا
و تعالی باید خود را براي رویارویی با این تحوالت عظیم آماده كنند .منظور از این
آمادگی ،آمادگی فناوري و تجهیزانی نیست ،بلکه سازمانها باید كاركنان یعنی
سرمایههاي ارزشمند سازمان را آماده كنند .سازمانها باید تدابیري بیندیشند تا قصد
ترک خدمت كاركنان اصلی و متعهد در پی اجراي برنامههایی كه سازمان براي انطباق و
سازگاري با تغییرات محیطی و رقابت جهانی انجام میدهد ،كاهش یابد وگرنه بقاي
سازمان در محیطهاي امروزي چندان موفقیتآمیز نخواهد بود (عبدالهی .)0834،آگاهی
از اینکه كدام كاركنان بعد از انجام چنین برنامههایی باقی میمانند و كدام یک سازمان
را ترک میكنند ،بسیار مهم است و برنامهریزي راهبردي در حیطه منابع انسانی از این
امر تاثیر میپذیرد .بنابراین ،قصد ترک خدمت كاركنان مسئله مهمی است كه مدیران
باید آن را در سازمان كاهش دهند .در پاسخ به این سوال كه سازمان باید در پی حفظ و
نگهداري كدام دسته كاركنان برآید ،صاحب نظران و كارشناسان منابع انسانی كاركنان
متعهد و توانمند را بیان میكنند .بنابراین موضوعهاي توانمندسازي و تعهد سازمانی در
سازمان بسیار مهم است كه باید به آن پرداخته شود .از سال  0331به بعد این بحث
مطرح شد كه سازمانها با كاركنانی توانمند و متعهد ،ماهر و داراي سطح انگیزش باالتر
خواهند توانست خود را با تغییرات وفق دهند و رقابت كنند .سازمانها نیازمند حفظ و
نگهداري نیروهاي انسانی متعهد و مهم خود هستند تا در فضاي رقابتی موجود موفق
شوند .در واقع ،سازمان در پی عملکرد راهبردي منابع انسانی مبتنی بر افزایش تعهد
كاركنانش است كه میتواند سود اقتصادي بیشتري را براي آنها فراهم كند .بنابراین،
تعهد سازمانی به عنوان مفهومی مدیریتی به این دلیل كه میتواند به مزیت رقابتی و
موفقیت مالی منجر شود ،بسیار مهم است .بنابراین ،سازمانهایی كه میخواهند در
دنیاي پیچیده و پویاي امروز فعالیت و ادامه حیات دهند باید به منظور كسب بهرهوري
بیشتر ،درصدد كاهش ترک خدمت و قصد ترک خدمت كاركنان خود باشند و در این
راستا باید به افزایش تعهد سازمانی آنان بپردازند ،زیرا از عوامل كاهنده قصد ترک
خدمت ،تعهد سازمانی) به لحاظ سابقه تحقیقاتی( است .عقیدة اصلی برآنست كه
كاركنان زمانی كه به آنها مسئولیّتهاي گسترده داده میشود به صورت خلّاقانهتري
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واكنش نشان داده و تشویق به مشاركت شوند و به آنها كمک شود كه از كار خود راضی
شوند .این مسأله برخالف تکنیکها ي مدیریت سنّتی است كه مؤكّد كنترل و سلسله
مراتب و سخت گیري هستند (تت و میر .)0100،0قصد ترک خدمت تا حدودي به بازار
كار بستگی دارد .زمانی كه راهکارهاي شغلی زیادي وجود داشته باشد ،كاركنان ناراضی
سازمان را ترک میكنند كه یکی از نگرانیهاي اصلی سازمانها ترک خدمت است و
نگهداري كاركنان كلیدي به موضوعی راهبردي بدل شده است (آسبرن.)0108،0
بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت كاركنان
دانشگاه علوم پزشکی شهر كرمانشاه میپردازد تا بدین وسیله عوامل اثرگذار بر قصد
ترک خدمت شناسایی شود و در نهایت با اصالح این عوامل از طریق تعهد سازمانی،
زمینه كاهش قصد ترک خدمت و در نتیجه افزایش بهرهوري كاركنان دانشگاه علوم
پزشکی شهر كرمانشاه فراهمآید.
پیشینا پژعهش
صحرایی و دیگران ( )0838در پژوهش خود با عنوان رابطه توانمند سازي و حمایت
سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان به این نتیجه
رسیدند كه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازي كلی با رضایت شغلی رابطه
مستقیم و معناداري وجود دارد .همچنین ،بین مولفههاي توانمندسازي) معناداري،
شایستگی ،استقالل و تأثیرگذاري( با رضایت شغلی رابطه معناداري به دست آمد .ودادي
و دیگران ( )0830در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت
كاركنان (مطالعه موردي) نشان دادند بین تعهد سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی ،تعهد
مستمر و تعهد هنجاري) با ترک خدمت همبستگی معکوس و معناداري وجود دارد.
عالوه بر این ،نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان دهنده این است كه در بین ابعاد تعهد
سازمانی ،تعهد عاطفی بیشترین تاثیر را بر ترک خدمت دارد و تعهد هنجاري و مستمر
در رتبههاي بعدي قرار دارند .احمدي و دیگران ( )0830در پژوهش خود با عنوان
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بررسی عوامل موثر در قصد ترک خدمت كاركنان به این نتیجه رسیدند كه ارتباط
معناداري بین سن و حمایت همکار( )1/80تاهل با حمایت همکار ( )1/83و سابقه
خدمت با قصد ترک خدمت ( )1/87وجود دارد .عوامل فردي و سازمانی بر كاهش قصد
ترک خدمت اثرگذار است .دعایی و دیگران ( )0831در پ ژوهش خود با عنوان اثر
توانمند سازي بر تمایل به ترک خدمت كاركنان به این نتیجه رسیدند كه عجین شدن
شغلی و تحلیل رفتگی ،تمایل به ترک خدمت كاركنان را پیشبینی میكند و از میان
تحلیل رفتگی بیشترین تاثیر و نقش را دارد.
هانسر و جورج )0100(0در پژوهشی با عنوان «توانمندسازي روانشناختی كاركنان
رستورانها» نشان دادند كاركنان مسنتر امتیاز باالتري در معناداري ،شایستگی و تأثیر
نسبت به كاركنان جوانتر كسب كردهاند .همچنین آنان نمره بیشتري در بعد كلی
توانمندسازي كسب كردهاند .افرادي كه تحصیالت متوسطه یا كمتر داشتهاند ،امتیاز
بیشتري در بعد معنا داري و توانمند سازي كلی كسب كردهاند .البته ،فقط در بعد معنا
داري تفاوت معناداري مشاهده شد .همچنین زنان امتیاز بیشتري در بعد معنا داري و
تأثیر كسب كردهاند و در بعد شایستگی امتیاز بین دو گروه مرد و زن برابر بوده است و
افرادي كه سابقه خدمت باالیی داشتهاند ،درهمه ابعاد نمره باالتري را به دست آوردهاند.
كُه و دیگران (  ) 0101درپژوهشی با عنوان « توانمند سازي كاركنان در محیط كاري
با تکنولوژي پیشرفته» به این نتایج رسیدند كه بازطراحی شغل و توانمندسازي ،تأثیري
مستقیم و مثبتی بر تعهد كاركنان دارد .به ویژه تأثیر بازطراحی شغل ،تعهد كاركنان را
از طریق اجراي توانمندسازي كاركنان تقویت میكند .هریس و دیگران)0113 ( 0
پژوهشی با عنوان « تبادل نظر رهبر – پیرو و توانمند سازي» انجام دادند و این نتایج
حاصل شده است كه وقتی كیفیت رهبر و پیرو و توانمندسازي كاركنان پایین باشد،
بیشتر نتایج منفی به بار خواهد آمد و در كل وقتی هر دو متغیر باال باشد ،بیشترین
نتایج حاصل خواهد شد .وقتی كاركنان در شغلشان بیانگیزه هستند ( توانمندسازي
پایین) ارتباط رهبر و پیرو مهمتر میشود .اگر توانمند سازي كاركنان باال باشد ،تبادل
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نظر رهبر و پیرو كمتر مهم به نظرمیرسد .واكاراكیات )0113 ( 0در پژوهشی به بررسی
رابطه توانمندسازي كاركنان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان كاركنان فیلیپینی
و آمریکایی پرداخته است .وي دریافت ارتباط بین توانمندسازي روانشناختی ،رضایت
شغلی و تعهد عاطفی و هنجاري در میان كاركنان وجود دارد و هیچ رابطه معناداري
میان توانمندسازي ساختاري و تعهد مستمر در هر دو گروه وجود ندارد و بررسی نمره
كلی توانمندسازي روانشناختی با ابعاد تعهد سازمانی یعنی تعهد عاطفی ،هنجاري و
مستمر حاكی از آن است كه بین توانمندسازي روان شناختی و تعهد مستمر رابطه معنا
داري وجود ندارد.
بهمن مظری
تعهد :0تعهد را افراد مختلف به گونههاي متفاوت تعریف كردهاند كه در زیر برخی از
آنها را بررسی میكنیم:
شهید مرتضی مطهري ،تعهد را به معناي پایبندي به اصول و قراردادهایی میداند
كه انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان میكند« :فرد متعهد كسی است كه به عهد و
پیمان خود وفادار باشد و براي هدفهاي آن تالش نماید» .كانتر 8تعهد را تمایل افراد به
در اختیار گذاشتن توان و وفاداري خویش به نظام اجتماعی میداند .ساللنکیک تعهد را
پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردي وي میداند؛ یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا
میكند كه فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی كند ( به
نقل از الحسینی .)0831 ،مودي و دیگران  ،تعهد را به عمل فراتر از وظایف مقرره اطالق
میكنند .ابراز عملی تعهد ،براي انجام دادن امور ،ضروري است به ویژه در مشاغل
حساس ،از اهمیت خاصی برخوردار است .كوک و وال نیز سه مفهوم «وفاداري»،
«احساس هویت و شناسایی» و «آمادگی» را براي تعهد مطرح كردهاند (به نقل از
مجیدي .)0836 ،تعهد در واژه یعنی عهد نو كردن ،تازه كردن پیمان ،نگاه داشتن
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چیزي و تیمار داشتن (دهخدا .)0838 ،كانتر تعهد را تمایل عامالن اجتماعی به اعطاي
نیرو و وفاداري خویش به قسمتهاي اجتماعی میداند (ا ...دادي.)0830 ،
تعهد سهل همن

تعهد از زمره واژههایی است كه تعریفهاي به نسبت فراوانی در آن مطرح شده است.
مفاهیم گوناگونی مانند وجدان ،مسئولیتپذیري یا تمایل فرد در به اختیار گذاشتن توان
خویش به نظام اجتماعی خاص (بصیري.)0830 ،
پورتر 0و دیگران تعهد سازمانی را درجهي سنی تعیین هویت فرد با سازمان و
مشاركت او در سازمان تعریف كردند كه مولفههاي زیر را دارد:
 -0اعتقاد به هدفها و ارزشهاي سازمان
 -0تمایل در راه سازمان
 -8خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان (صالح پور.)0830 ،
بکر )0336( 0اظهار میكند تعهد كارمندان ،وابستگی روانی آنان به محل كارشان
است .تعهد سازمانی نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و فرآیندي مستمر است
كه به واسطه مشاركت افراد در تصمیمهاي سازمانی ،توجه افراد به سازمان و موفقیت و
رفاه سازمان را میرساند .تعهد سازمانی نوعی نگرش است؛ حالت روحی است كه نشان
دهنده میزان تمایل ،نیاز و الزام به ادامه اشتغال در سازمان است .تمایل یعنی عالقه و
خواست قلبی براي ادامه خدمت در سازمان .نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاريهایی
كه در سازمان كرده است به ادامه در آن ناچار است و الزام عبارت است از دین،
مسئولیت و تکلیفی كه فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن میبیند
(آلن و مایر )0331 ،8به عبارت دیگر تعهد سازمانی ،نوعی وابستگی و تعلق خاطر به
سازمان است.
ابعاد و تعریفهاي تعهد سازمانی :در مطالعات رفتار سازمانی ،تاكید بر نگرشهاي
مربوط به كار است و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش «وابستگی شغلی»،
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«رضایت شغلی» و «تعهد سازمانی» است .به تازگی توجه فراوانی به مطالعه رفتار
سازمانی شده است (مودي و دیگران .)0373،0مانند بسیاري از مفاهیم روانشناسی
سازمانی ،تعهد به شیوههاي متفاوتی تعریف و اندازهگیري میشود .اگرچه تعاریف
متفاوتی از تعهد در موضوع میتوان یافت ،هر یک از آنها یکی از سه موضوع كلی
وابستگی عاطفی ،درک هزینهها و احساس تکلیف را منعکس كنند (مایر و
دیگران.)0338،0
الف) وابستگی عاطفی :8عمومیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در منابع و
مآخذ مربوط ،شیوه اي است كه تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان ،در
نظر گرفته میشود .بر این اساس فردي كه متعهد است ،خود را با سازمان تعیین هویت
میكند ،در سازمان مشاركت و در آن درگیر میشود و ازعضویت در سازمان لذت
میبرد.
ب) درک هزینهها :4برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند كه وابستگی
عاطفی و روانی در مفهوم تعهد نقش چندان برجستهاي ندارد؛ در عوض ،تعهد به عنوان
تمایل به انجام فعالیتهاي مستمر براساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزینههاي
ناشی از ترک سازمان تعریف میشود .بر این اساس ،هر قدر فرد تصور كند در صورت
ترک خدمت هزینههاي زیادي متوجه او خواهد شد ،تمایل به ماندن در سازمان و
احساس تعهد در او بیشتر خواهد شد.
از جمله نظریههاي مربوط به تعهد كه پژوهشهاي بسیاري برآن تاكید كرده
است« ،نظریه سرمایه گذاريها» است كه بیکر ( )0361مطرح كرده است .بیکر تعهد را
به عنوان تمایل به انجام «مجموعه فعالیتهاي مستمر» تعریف میكند .این تمایل به
علت ذخیره شدن اندوختهها و سرمایههایی است كه با ترک آن فعالیت ،از بین میرود.
این تعریف وقتی براي بیان تعهد به سازمان به كار میرود كه فعالیتهاي مستمر فقط
به عضویت در سازمان اشاره كند .اصالح «سرمایع گذاريها» براي اشاره به ارزشی است
1
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كه فرد در سازمان سرمایه گذاري كرده است (مانند تالش ،پول ،آموزشی)؛ این موارد در
صورتی كه فرد سازمان را ترک كند ،ممکن است بیارزش تلقی شود .چنین سرمایه
گذاريها یی ممکن است شامل سهم سازمان از پرداخت حق بازنشستگی ،بهبود
مهارتها ،موقعیتهاي ویژه سازمانی نیز باشد.
مودي و دیگران ( )0330تعهد را به چهار دسته طبقه بندي كردهاند :ویژگیهاي
شخصی ،ویژگیهاي شغلی ،تجربههاي كاري و ویژگیهاي ساختاري .همچنین جز
مستمر تعهد سازمانی براساس دو عالم حجم و اندازه سرمایه گذاريهاي فردي و نیز
درک فقدان فرصتهاي شغلی در خارج از سازمان ،ایجاد میشود .این پیش شرطها بر
اساس مطالعه بیکر ،فال رل و كازبالت )0330( 0مطرح شدهاند.
به نظر بیکر ،احتمال این كه كاركنان در سازمان باقی بمانند ،رابطه مثبتی با
حجم و اندازه سرمایه گذاريهایی دارد كه در سازمان انجام دادهاند .هم چون سرمایه
گذاريها ،نبود فرصتهاي شغلی جایگزین ،هزینه احتمالی ناشی از ترک سازمان را
افزایش میدهد .بنابراین ،كاركنانی كه میدانند جایگزینهاي شغلی كمتري براي آنها
وجود دارد ،تعهد مستمر آنها به سازمان فعلی قويتر خواهد بود.
در نهایت ،اینکه تعهد سازمانی در تاثیر تجربههاي فردي قبل از ورود به سازمان
(اجتماعی شدن خانوادگی -فرهنگی) و همچنین پس از ورود به سازمان (اجتماعی
شدن سازمانی) قرار دارد .درباره اجتماعی شدن خانوادگی -فرهنگی ،فرد ،تعهد تکلیفی
قوي را هنگامی به سازمان پیدا میكند كه افراد مهم از دیدگاه وي مانند پدر و مادر ،بر
وفاداري به یک سازمان خاص تاكید میكنند یا خود مدت طوالنی در آن سازمان شاغل
بودهاند .همچنین اجتماعی شدن سازمانی ،به این معناست كه كاركنان از راه شیوههاي
مختلف سازمانی به قسمی رهنمون میشوند تا قادر باشند سازمان را به خوبی درک و
باور كنند .از اینرو ،این دسته از كاركنان در ادامه وفاداري و تعهد (تکلیفی) بیشتري به
سازمان خواهند داشت.
موا ل وثر بر تعهد سهل همن :عوامل موثر بر تعهد سازمانی را میتوان به دو دستهتقسیم كرد:
. Beaker & Fall Roll & Kazballt
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ویژگیهاي فردي شامل:
الف -عوامل جمعیتی شناختی مانند جنسیت ،سن ،تحصیالت و ...
ب -عوامل شخصیتی مانند ارزشهاي كار ،توقعات ،تمایالت و ....
عوامل سازمانی و مدیریتی كه مهمترین آنها شامل نوع كار و فرصتهاي پیشرفت،
نظام پرداخت ،فرهنگ سازمانی ،سبک مدیریت ،كنترل سازمانی ،ضوابط و مقررات
سازمانی ،قدرت و سیاست است (بابایی.)0830 ،
در حقیقت ،كاركنان و اعضاي سازمان ممکن است وجود یا نبود احساس وابستگی و
تعهد سازمانی را از راههاي گوناگون ابراز كنند؛ از قبیل:
 ترک خدمت سازمان :در این حالت فرد درصدد برمیآید سازمان را ترک كند .ازاین رو ،استعفا میدهد یا به هر نحوي شغل خود را ترک میكند و در پس شغل
جدیدي برمیآید.
 اعتراض :فرد به صورتی فعال و با اقدامهایی سازنده درصدد بهبود شرایط برمیآید.عضو سازمان با مقامات باال درباره این مسائل بحث میكند و پیشنهادهاي سازنده ارائه
میكند.
 وفاداري :كارمند اگرچه خود براي بهبود وضع سازمان اقدامی نمیكند ،خوشبینانهدر انتظار بهبود شرایط مینشیند؛ در برابر انتقادهاي خارجی به نفع سازمان جبهه
میگیرد و بر این باور است كه سازمان از هیچ كوششی فروگذار نمی كند.
 اقدام منفی :عضو سازمان با اقدامات منفی خود باعث بدتر شدن شرایط میشود .باغیبتهاي طوالنی و تاخیرهاي زیاد ،كمكاريها باعث بدتر شدن وضع سازمان میشود.
بدینترتیب براي افزایش احساس تعلق افراد به سازمانهاي خود ،شناسایی و
توجه دقیق به عوامل موثر بر ایجاد تعلق و وابستگی سازمانی ضروري به نظر میرسد
(بصیري.)0830 ،
 ابطا تعهد سهل همن ع م یکرد سهل همن :بر اساس نظریهها ،فرد متعهد (حداقلداراي تعهد عاطفی) فقط حضور فیزیکی در سازمان ندارد ،بلکه در راستاي منافع
سازمان تالش میكند .پژوهشهاي گذشته نشان دهنده تاثیر مثبت تعهد سازمانی بر
روي عملکرد شغلی ،خروج كاركنان (مودي و دیگران ،)0330،رفتار اجتماعی فعال

ارتباط بین تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان...

150

(اولري و چتمن ،)0336،0غیبت نکردن از كار (آنجل و پري ،)0336،0نوع دوستی و
كمک به دیگران و كاهش استرس شغلی (واتسی )0115،8مؤثر است .همچنین
پژوهشهایی نیز مستقیم به بررسی رابطه تعهد سازمانی كاركنان و عملکرد سازمان
پرداختهاند كه در این رابطه میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
بنخف )0337( 4در پژوهش خود به بررسی تعهد سازمان و عملکرد سازمانی در
هدفهاي فروش و منحنی سود سازمان پرداخت .او به این نتیجه دست یافت كه تعهد
سازمانی با موفقیتهاي مالی سازمانی رابطه دارد .رایت ،گاردنر و موینیهان)0118( 5
تعهد سازمانی و فرآیند هاي منابع انسانی را در بین واحدهاي مستقل كسب و كار
شركت بررسی كردند و به این نتیجه دست یافتند كه هر دو متغیر (تعهد و فرآیندهاي
منابع انسانی) به صورت قابل مالحظهاي با معیارهاي مختلف عملکرد (كیفیت و
بهرهوري) عالوه بر هزینههاي عملیاتی و سود ناخالص واحد ،مرتبط هستند .رشید و
دیگران )0118(6در پژوهشها ي خود به این نتیجه دست یافتند كه نوع فرهنگ شركت
و تعهد سازمانی بر روي عملکرد مالی شركت (میزان باگشت داراییها و سرمایه) تاثیر
دارد (نیاز آذري.)0830 ،
فرآ ند ا جهد تعهد سهل همن :تاچمن و اوریلی 7در پژوهشهاي مربوط به تعهد
سازمانی سه مرحله بر ایجاد تعهد سازمانی بیان كردند:
 -0پذیرش :شخص در این مرحله تاثیر یا نفوذ دیگران را میپذیرد ،زیرا میخواهد
در قبال این پذیرش منافعی را ،مانند دریافت بیشتر ،كسب كند.
 -0تعیین هویت :در این مرحله شخص تاثیر و نفوذ را میپذیرد؛ به این دلیل كه به
یک رابطه مناسب و رضایت بخش برسد .در اینجا تعهد به معناي تداوم و تمایل به
برقراري ارتباط با سازمان است ،زیرا این ارتباط جذاب است.
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 -8درونی شدن :مرحله سوم و پایانی ،درونی شدن است در این مرحله شخص
ارزشهاي سازمانی را مشوق درونی و سازگار با ارزشهاي خویش میداند یا به عبارتی
دیگر در این مرحله ارزشهاي سازمان و فرد با هم سازگار هستند (اله دادي.)0830 ،
قصد ترک خد ت :سازمان عبارت از فرآیندهاي نظام یافته از روابط مقابل افراد براي
دستیافتن به هدفهاي معین؛ پس عنصر اصلی و موثر هر سازمان را منابع انسانی آن
سازمان تشکیل میدهد كه در بین آنها روابط متقابل بر قرار است و بهترین راه
سازماندهی این منابع استفاده شایسته ساالري در میان آنان است (اله دادي.)0830 ،در
نهایت می توان گفت سازمان چیزي جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی
این روابط متقابل را كه شامل تعیین نقشها ،سلسله مراتب هدفها و دیگر ویژگیهاي
سازمان است منعکس میكند كه همه آنها در راستاي رضایت كاركنان و جلوگیري از
ترک خدمت آنان است .بر اثر پژوهشهاي انجام شده در سالهاي گذشته در بین
بسیاري از كشورهاي آسیایی ،اروپایی و امریکایی ،كشور سوئیس بیشترین رضایت شغلی
در اروپا را دارد كه این رضایت شغلی ناشی از امینت در شغل و قدرت خطرپذیري و
اعتماد به نفس در محل كار خود است .در كشورهایی مانند هلند ،مکزیک  ،اسلواكی و
هند بیشترین قابلیت خطر پذیري و اعتماد به نفس را در بین كاركنان خود دارد و به
راحتی قادر به تغییر شغل هستند .در بین این كشورها بیشترین تغییر شغل در هند
اتفاق میافتد ،زیرا براي آنان موقعیت اجتماعی مهمتر از حقوق و دستمزد است و در
بین كاركنان سوئدي حدود  %81درپیكار جدید یا ترک خدمت هستند .در بین
كاركنان دانماركی بیشترین رضایت شغلی وجود دارد و بیشترین درصد رضایتمندي
متعلق به این كشور اروپایی است .در سالهاي گذشته به منظور پیشرفت اقتصادي در
چین میزان تعلق خاطر به شغل روبه فزونی رفته است (گزارش مطبوعات جهانی،
 .)0100با افزایش رقابت و گسترش روشهاي توسعه منابع انسانی ،سازمانها تالش
میكنند كاركنان مستعد خود را حفظ و آنان را توانمند كنند تا بتوانند عملکرد باالیی از
خود بروز دهند و زیان نبینند ،زیرا هر سازمان براي آموزش ،تربیت و آماده كردن
كاركنان خود تا مرحلهي بهرهدهی و كارایی مطلوب نیروهاي ارزشمند ،هزینههاي
بسیاري را صرف میكنند و با از دست دادن نیروهاي ارزشمند ،متحمل از دست دادن
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مهارتها و تجربههایی میشود كه در طول سالها تالش به دست آمده است.
پژوهشهاي مختلف نشان میدهد هزینه ترک خدمت نه فقط براي سازمان بلکه براي
كاركنان نیز گران تمام میشود؛ هزینههاي جابهجایی ،مشکالت با همسر ،جدایی از
دوستان و محیط كاري و فشارهاي روانی براي انطباق با شرایط جدید كاري و
دغدغههاي احتمالی عدم موفقیت در شغل جدید ،بخشی از گرفتاريهاي ناشی از ترک
خدمت براي كاركنان است .ترک خدمت كاركنان ثبات و تداوم كارهاي سازمان را به هم
میزند .از دست دادن كاركنان خوب تاثیر مخربی بر دیگران دارد و آنان را دچار
بیانگیزگی و دلسردي میكند و در نتیجه ،بهرهوري و رضایتشغلی در سازمان كاهش
مییابد .بیشتر سازمانها هزینههاي ترک خدمت را خیلی اندک تخمین میزنند ،زیرا
فقط هزینههاي ملموس را در نظر میگیرند در حالی كه هزینه واقعی ترک خدمت
بسیار فراتر از آن است.
امواع ترک خد ت :انواع ترک خدمت را میتوان به دو دسته تقسیم كرد( :تت و
مییر)0338 ،0
-0ترک خدمت واقعی
-0ترک خدمت مجازي
واژههاي استعفا ،تعدیل ،اخراج ،انتظار خدمت و ...واژههاي تلخ هستند ،اما ترک
خدمت مجازي بسیار تلختر و نگران كنندهتر است ،زیرا در مورد مسایل باال ،تکلیف
سازمان و كاركنان روشن است و سازمان از نبود فرد در محل خدمت اطالع دارد و
سازمان نوع فعالیت ،حجم كار و هدفها و راهبرد خود را براساس نیروهاي موجود
بازطراحی و برنامهریزي میكند ،اما در ترک خدمت مجازي سازمان اطالع ندارد كه آیا
كاركنان با وجود حضور فیزیکی و در استخدام سازمان بودن آیا واقعا در خدمت سازمان
و دستیابی هدفها و ماموریتهاي آن هستند یا از نظر فکري در خدمت سازمان
نیستند؛ این امر كامال براي سازمان تلخ است و سازمان را دچار سردرگمی و مشکالت
گوناگون خواهد كرد .ترک خدمت مجازي به عمل كاركنانی اطالق میشود كه در
سازمان فقط حضور فیزیکی دارند و فکر اندیشه و توان و مهارت خود را در راستاي
هدفهاي شخصی خود در خارج از سازمان یا در راستاي هدفهاي سازمانی دیگر به كار
. Net & Mayer
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میگیرند .در نتیجه ،نداشتن درک صحیح از این پدیده و نیافتن راهحل براي آن به این
امر منجر میشود كه سازمان با تحلیل مثبت مواجه شود و به تدریج از درون
دچارفرسایش شود و كمكم از عرصه كسب وكارو رقابت خارج شود؛ به ویژه ،در مورد
كاركنان دانشور و فکور بیشتر صادق است ،زیرا اندیشه و مهارت آنان براي آینده سازمان
بسیار مهم و حیاتی است .یافتههاي علمی نشان میدهد تمایل به ترک شغل از اراده
آگاهانه و حساب شده شاغل براي ترک سازمان ناشی میشود (تت و مییر)0338 ،0؛
یعنی ،كاركنان به یک باره سازمان را ترک نمیكنند ،بلکه تمایل به ترک شغل را به
صورت تدریجی در خود پرورش می دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب
بودن فرصتهاي استخدامی در سازمانهاي دیگر ترک شغل میكنند .به همین دلیل،
سازمانهای ی كه بتوانند دالیل و عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت كاركنان را درک
كنند ،خواهند توانست از اینکه كاركنان سازمان را ترک كنند ،سیاستها و روشهاي
موثري را براي حفظ و نگهداري منابع انسانی به كارگیرند .پژوهشهاي صورت گرفته
نشان میدهد تمایل به ترک شغل به خوبی میتواند ترک شغل آینده كاركنان را
پیشبینی كند (براي مثال ،پاراسوماران .)0333 ،0بنابراین ،با پذیرفتن اصل پیشگیري
به عنوان یک روش موثر میتوان این اصل را مطرح كرد كه علتیابی تمایل به ترک
شغل كاركنان درحذف عوامل زمینهساز كارامد است.
عشهنهسن پژعهش
از آنجا كه استنتاج آماري درباره اثبات یا رد یا پیشبینی فروض این پژوهش فقط از
راه آزمونهاي همبستگی میسر است؛ از اینرو ،به منظور دستیابی به نتیجه مناسب از
روش تحقیق همبستگی بهرهگیري شده است .جامعهي آماري مورد پژوهش را تمام
كاركنان دانشگاه علوم پزشکی شهر كرمانشاه در سال  ،0836به تعداد 801نفر تشکیل
میدهند .حجم نمونه بر اساس جدول كرجسی و مورگان  070نفر ،انتخاب شدند .روشی
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كه پژوهشگر در این تحقیق برگزیده است با توجه به شناخت از جامعه آماري مورد
بررسی ،نمونهگیري تصادفی طبقهاي است.
ابزا گردآع ی اطالمهع :

-1پرسشنه ا تعهد سهل همن (:)OCQاین پرسشنامه را بالفور و وكسلر )0336( 0و
در مقیاس لیکرت (كامال مخالفم تا كامال موافقم) تنظیم كردهاند و بیانگر آن است كه
این پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است (عریضی ،محمدي و گل پور .)0836،در
پژوهش باال میزان اعتبار و روایی آن  1/63به دست آمد.
-7قصد ترک خد ت :این پرسشنامه را حسینی برزنجی ( )0830با اقتباس از كیم و
لیونگ ( )0117برگرفته است .براي روایی صوري و صحت و سقم سواالت ،پرسشنامه
بین تعدادي دانشجویان توزیع شد .همچنین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ
محاسبه شد كه آلفاي كرونباخ براي این پرسشنامه  1/30است .اعتبار و روایی این
پرسشنامه در پژوهشهاي مختلف به اثبات رسیده است .این پرسشنامه براي پایایی بر
روي  81نفر آزمایش شد كه میزان آن با روش آلفاي كرونباخ 1/70گزارش شد و
همچنین براي روایی ،پرسشنامه به  01استاد خبره داده شد كه در نهایت نیز تایید شد.
در این پژوهش براي توصیف دادهها از آمار توصیفی همچون میانگین ،انحراف معیار،
فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد .همچنین براي آزمون فرضیهها از آمار استنباطی
نظیر رگرسیون چند گانه ،براي ارتباط چندگانه متغیرها و سهم هر یک از متغیرهاي
پیشبین در پیش بینی متغیر مالک و آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،براي بررسی
رابطه بین متغیرها ،استفاده شده است .براي انجام این كار ،محاسبههاي مورد نیاز با نرم
افزار  SPSSانجام شده است.
هفتاهه
جدعل  :1ههخصههی توصیفن یهمگین ع امحراف استهمدا د ربوط با تغیرههی تعهد سهل همن ترک
خد ت ع توام ندسهلی
میانگین

انحراف استاندارد

تعهد سازمانی

60/80

3/44

قصد ترک خدمت

80/71

3/33
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همان طوركه دادههاي جدول  0نشان میدهد میانگین مربوط به نمره كل
میانگین تعهد سازمانی  60/80و میانگین مربوط به قصد ترک خدمت  80/71است.
فرضیا اصین :بین تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت كاركنان رابطه وجود دارد.
جدعل  :7آل ون ه بستگن د بر سن ابطا تعهد سهل همن به قصد ترک خد ت
0

0

-0تعهد سازمانی

0

-0ترک خدمت

1/100

8

**1/000

0

با توجه به نتایج جدول بین ترک خدمت با تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود
ندارد (.)r=1/100
جدعل :3ه بستگن تقهبل بین تعهد سهل همن به قصد ترک خد ت که کنهن
تعهد سازمانی
قصد ترک خدمت

همبستگی

1/100

معناداري

1/330

تعداد

070

نتایج جدول -8نشان میدهد بین تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت كاركنان
(R=1/100؛  )P>1/10 ،SIG=1/330در سطح یک درصد معنادار نیست .از این رو ،با
 33درصد اطمینان باید گفت كه بین دو متغیر رابطه وجود ندارد.
متیجا گیری
در این بخش یافتهها و پاسخهاي مربوط به هر فرضیههاي ذكر شده و در مقایسه با
پژوهشهاي دیگر بررسی میشود.
فرضیا اصین :قصد ترک خدمت میتواند تعهد سازمانی را در كاركنان پیشبینی
كند .با توجه به نتایج پژوهش با  35درصد اطمینان نتیجه میگیریم كه بین تعهد
سازمانی با قصد ترک خدمت كاركنان رابطه وجود ندارد .در تبیین این نتیجه باید گفت
تعهد سازمانی نتیجه ادراک كاركنان است كه محتوا و زمینه شغل آن چیزي را كه براي
كارمند ارزشمند است ،فراهم میكند .تعهد سازمانی یک حالت احساس مثبت یا مطبوع
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است كه پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است .این حالت احساسی مثبت ،كمک
شایانی به سالمت فیزیکی و روانی افراد میكند .از نظر سازمانی ،سطح باالي رضایت
شغلی منعکس كننده تعهدسازمانی بسیار مطلوب است كه به جذب و بقاي كاركنان
منجر میشود .به عقیده عباسزاده ،یکی از مهارتهاي مهم مدیران ارشد و میانی،
مهارت در روابط انسانی به معنا ایجاد محیط مساعد و مطلوب براي كار از طریق جلب
مشاركت مدیران عملیاتی و كاركنان است .از سوي دیگر ،اندازه گروه و كیفیت متقابل
شخص در گروه نقش مهمی در خشنودي كاركنان دارد .بدینمعنا كه گروههاي بزرگتر
به سطوح رضایت كمتري منجر میشود؛ همچنین اگر افراد در گروه ویژگیها ،عالقهها و
عقیدههاي مشابهی داشته باشند ،جوي به وجود میآورند كه در سایه آن رضایت شغلی
فراهم میشود .البته ،با توجه به این نکته ضروري به نظر میرسد كه در بررسی این بعد
از تعهد سازمانی ،نوع و نحوه ارتباط كاركنان با دیگران نیز باید مد نظر قرار گیرد ،زیرا
عدم برخورد مناسب اجتماعی و عواملی از این قبیل ،ممکن است تأثیر متقابل نامناسبی
را از جانب دیگران به همراه داشته باشد.
پیشنههدهه
 باتوجه به اهمیّت عوامل روان شناختی به غیر از تعهد ،پیشنهاد میشود كاركنانبه ابعاد باال ،به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار در باال بردن بهره وري سازمان توجه كنند
و همواره با توجه به پرورش استعدادها و تواناییهاي افراد ،عوامل باال را مدنظر قرار
دهند.
 پیشنهاد میشود مدیران با دادن آزادي عمل و قدرت تصمیمگیري به كاركنانخود ،احساس نفوذ ،اعتماد به نفس و قبول مسئولیت را درآنان تقویت كنند كه این امر
منجر به بهبود احساس توانمندي كاركنان منجر میشود.
با توجه به اهمیت موضوع میتوان پیشنهادهایی را به منظور پژوهشهاي آینده به
شرح زیر مطرح كرد:
-این پژوهش در كاركنان دولتی و خصوصی به صورت مقایسه اي انجام شود.
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 با توجه به اینکه تعهد سازمانی با ترک خدمت رابطه ندارد ،پیشنهاد میشود اینپژوهش در نمونههاي دیگر تکرار شود.
 پژوهشی مشابه به شکل مقایسهاي در بخشهاي عمومی و ویژه انجام شود.تشکر و قدردانی
ازمدیریت و كاركنان محترم دانشگاه علوم پزشکی شهر كرمانشاه كه ما را در انجام
این تحقیق یاري دادند تشکر میكند.
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