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چکیده
ترک خدمت کارکنان از جمله عواملی است که سازمان را در امر دستیابی به این اهداف دچار مشکل نموده و هزینه آشکار و پنهان بسیار سنگینی
را بر کل مجموعه تحمیل میکند .از آنجا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است ،لذا سازمانها تالش میکنند تا با سنجش تمایل ترک خدمت
در کارکنان خود ،از این امر جلوگیری نمایند .وقوع ترک خدمت کارکنان ،ابتدا به صورت ذهنی و در افکار کارکنان شکل میگیرد و درست در
همین زمان است که با تیزهوشی مدیریت مجموعه ،میتوان از عینیت یافتن این امر پیشگیری نمود .پژوهش حاضر به مطالعه عوامل موثر بر
تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملی استان گیالن پرداخته است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک ملی استان گیالن به تعداد  1400نفر است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس
تعداد  266نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد که از نظر روایی دارای روایی
محتوا بوده و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفته است .تحلیل دادهها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیکهای
آماری و معادالت ساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار لیزرل  8/5انجام گردید.
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مقدمه
موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بکارگیری مناسب ابزار ،تجهیزات ،پول ،مواد خام و منابع انسانی در برنامههای آن سازمان دارد و
این امر در صورتی امکانپذیر خواهد بود که این سازمانها بتوانند مهارتها ،تواناییها و خصوصیات فردی و اجتماعی کارکنان خود را در
راستای اهداف سازمان بکار گیرند(سید جوادین.)1391 ،
بطور کلی یکی از معضالت اساسی سازمانها ،ترک خدمت کارکنان ،به ویژه کارکنان متخصص و ارزشمند است(هوشمند بهابادی و
همکاران .)1383 ،با مروری بر تحقیقاتی که در داخل کشور و بر روی سازمانهایی همچون بیمارستانهای دولتی و خصوصی ،دانشگاه آزاد،
علوم پزشکی و پیام نور ،شرکتهای دولتی و خصوصی انجام گرفته است میتوان دریافت که موضوع ترک خدمت کارکنان را باید از
مباحثی دانست که بسیار با اهمیت بوده و از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است(ابراهیمی نژاد و همکاران1388 ،؛ تنعمی1372 ،؛ حریری
و همکاران1391 ،؛ حسنی و جودت کردلر1391 ،؛ دعایی و همکاران1389 ،؛ رحیم نیا و نیکخواه فرخانی1390 ،؛ رسولی و همکاران1391 ،؛
سبک رو و همکاران1390 ،؛ سجادی و همکاران1388 ،؛ عباس زاده و همکاران1392 ،؛ گل پرور و عریضی1387 ،؛ گل پرور و حسین زاده،
1390؛ مهدوی و همکاران .)1392 ،ترک خدمت کارکنان ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم برای سازمانها به همراه دارد .هزینه مستقیم
ترک خدمت کارکنان در قالبِ یافتن ،گزینش ،آموزش فرد جدید و از طرفی ،هزینههای غیرمستقیم ترک خدمت عبارتاند از کاهش وجدان
کاری و اخالقیات ،تضعیف فرهنگ سازمانی ،فشار بر روی کارکنان باقیمانده ،هزینه یادگیری ،و از دست رفتن سرمایه اجتماعی یا حافظه
سازمانی(رسولی و همکاران .)1391 ،بنا به تحقیقات انجام گرفته در سال  ،2000هزینه آشکار و پنهان ناشی از ترک خدمت کارکنان در
سازمانها ،سالیانه درصد باالیی از بودجۀ سازمانها را به خود معطوف میسازد(رحمان و ناس.)2013 ،1
همواره پیشگیری از درمان ،معقولتر است؛ در این راستا بررسی تئوری نگرشهای فیشبین و آجزن بیان میکند که "بهترین پیش بینی
کننده رفتار یک فرد ،سنجش نیت وی برای انجام آن رفتار است" .بنابراین ،قصد ترک خدمت بهترین پیش بینی کننده ترک خدمت
شناخته میشود(سبک رو و همکاران .)1390 ،برخی از محققین بر این عقیدهاند که پدیده ترک خدمت کارکنان یک رویکرد رفتاری است و
از آنجا که نظر یا تمایل فرد قویترین عامل تعیین کننده انتخاب بوده و رفتار فرد ،تابع تمایل فرد به انجام آن رفتار است ،تمایل به ترک
خدمت با ترک خدمت از همبستگی باالیی برخوردار است(تنعمی.)1372 ،
تمایل به ترک خدمت به دلیل اینکه در ذهن کارکنان شکل میگیرد؛ به راحتی قابل شناسایی نیست .تمایالت ،اظهار عباراتی در مورد یک
رفتار مورد عالقه میباشند .تمایل به ترک خدمت به صورت فکر کردن به احتمال ذهنی یک مسئله تعریف میشود که فردی در طی دوره
زمانی معینی شغل خود را تغییر خواهد داد و یکی از پیش نیازهای اصلی ترک خدمت حقیقی می باشد(سوسا پوزا و هانبرگر .)2004 ،2ترک
خدمت معموالً به تصمیم و یا اقدام فرد برای خروج از سازمان اطالق میگردد؛ ولی تمایل ترک خدمت به معنی ادراک فرد نسبت به ترک
خدمت است ،اگرچه فرد در حال حاضر در موقعیت شغلی خود مانده باشد .این مفهوم را مترادف مفهوم ترک خدمت پیشبینی شده میدانند
که به معنی احتمال ترک موقعیت شغلی توسط فرد میباشد(ولک و لوکاس .)1991 ،3ترک خدمت پیشبینیشده نشاندهنده درجهای است
که فرد فکر میکند یا عقیده دارد که موقعیت فعلیاش را داوطلبانه ترک خواهد کرد(هینشاو 4و همکاران .)1987 ،تمایل به ترک خدمت ،به
ارزیابی ذهنی فرد از احتمال ماندن یا رفتن از سازمان در آینده نزدیک اشاره دارد .در واقع ،تمایل ترک خدمت ،میزان حرکت فرد به سمت
خارج از محدوده عضویت یک سیستم اجتماعی ،که آغازگر آن خود فرد هست ،تعریف میشود(پاردو لینارز.)2011 ،5
تمایل به ترک خدمت متغیری است که بسیاری از سازمانها و محققان به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر آن میباشند تا بتوانند در جهت
توفیق سازمانها قدم بردارند؛ و باید گفت همان اندازه که جذب و پرورش و حفظ نیروی انسانی برانگیخته و مولد برای سازمانها مهم
است ،دالیل ترک خدمت و یا حتی تمایل به این اقدام نیز حائض اهمیت است(قاضیزاده .)1381 ،محققین بنا به مصاحبههای انجام گرفته
با مدیران رده میانی و ارشد بانک ملی استان گیالن در خصوص مسائل و مشکالت ،نتیجه گرفتند که با توجه به توقف استخدام در بانک،
شرایط کاری یکنواخت در اکثر مشاغل و افزایش سطح تحصیالت کارکنان در حین خدمت و به طبع آن افزایش توقعات کارکنان ،کاهش
رضایت و تعهد کارکنان مشهود است .همچنین به منظور کسب اطالعات تکمیلی ،مصاحبهای با مسئولین اداره کل مطالعات  -برنامهریزی و
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مدیریت ریسک بانک ملی ایران انجام پذیرفت .در پایان این نتیجه حاصل گردید که انجام پژوهشی در خصوص اندازهگیری سطح
متغیرهای مختلف و تأثیر آنها بر تمایل ترک خدمت کارکنان ،ضرورت دارد.
با مروری بر پیشینه مطالعاتی انجام شده در حوزۀ تمایل به ترک خدمت کارکنان ،میتوان دریافت عواملی همچون تعهد سازمانی و
شغلی(اسالم 1و همکاران ،)2013 ،رضایت شغلی (آموندسن و مارتینسن ،)2014 ،2عدالت سازمانی(حسنی و جودت کردلر ،)1391 ،نقض
قراردادهای روانشناختی(کابل )2008 ،3و بسیاری از متغیرهای مطرح در سازمانها ،از مواردی هستند که بر روی تمایل ترک خدمت
کارکنان و نگرش آنان نسبت به ادامه فعالیت در سازمان ،تأثیر میگذارند.
بر اساس بررسیهای انجام شده ،در سالهای اخیر ،تنها در دو مورد تأثیر تعهد حرفهای بر تمایل به ترک خدمت مورد سنجش قرار گرفته
است .در تحقیق اول که مربوط به مطالعات کانگ و همکاران در سال  2011میباشد ،تأثیر تعهد حرفهای بر تمایل به ترک خدمت مورد
تائید قرار گرفت؛ ولی در تحقیقی که در سال  2012توسط کسلوسکی و همکاران انجام شد ،این فرضیه تائید نگردید .در خصوص مطالعات
کانگ و همکاران ( )2011باید گفت ،تأثیر اعتبار خارجی ادراک شده بر تعهد حرفهای مورد تائید قرار نگرفت .ولی تأثیر جو اخالقی سازمانی
و کیفیت رابطۀ رهبر -پیرو تائید گردید.
مرور پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت ،میتوان دریافت در اکثر مواقع تأثیر تعهد
سازمانی بر تمایل ترک خدمت مورد تائید قرار گرفته است و تنها در بین تمامی پژوهشهای بررسی شده ،تنها در دو تحقیق آلنیکیک و
همکاران ( )2013و تنای و همکاران ( ،)2013تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل ترک خدمت تائید نگردد؛ البته در تحقیق دیگری که تا تعهد
سازمانی بر ماندن در سازمان توسط حسین و سالم ( )2014مورد بررسی قرار گرفته بود ،این رابطه نیز تائید نشد.
در خصوص مدل مفهومی تحقیق باید بیان نمود که مدل حاضر ،توسط محقق و با استفاده از تلفیق مطالعات انجام شده توسط کانگ و
همکاران ( )2011که به بررسی تأثیر اعتبار خارجی ادراک شده ،جو اخالقی سازمانی و کیفیت رابطه رهبر و پیرو بر تعهد سازمانی و در
نهایت ،بر تمایل ترک خدمت پرداخته بودند (کانگ 4و همکاران)2011 ،؛ همچنین پژوهش سورینتی 5و همکاران ( )2013و حسین و سالم6
( )2014که به بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی و تمایل ترک خدمت انجام گرفت و پژوهش آلنیکیک و همکاران ()2013
که به بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان و تمایل ترک خدمت آنها انجام پذیرفت(آلدسیک 7و همکاران)2013 ،؛ تدوین گردید و
مورد ارزیابی قرار گرفت که بنا به نتایج حاصل از برازش مدل ،مدل تحقیق مورد تائید قرار گرفت .در شکل شمارۀ  1میتوان مدل تحقیق را
مشاهده نمود:

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

اهدافی که در این تحقیق دنبال میشود به شرح زیر میباشد:
• سنجش متغیر اعتبار خارجی درک شده ،جو اخالقی سازمانی ،کیفیت رابطه رهبر-پیرو ،کیفیت زندگی کاری ،رضایت شغلی ،تعهد
حرفهای ،تعهد سازمانی و تمایل ترک خدمت.
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تعیین رابطه اعتبار خارجی درک شده با تعهد سازمانی و حرفهای کارکنان بانک ملی استان گیالن.
تعیین رابطه جو اخالقی سازمانی با تعهد سازمانی و حرفهای کارکنان بانک ملی استان گیالن.
تعیین رابطه کیفیت رابطه رهبر-پیرو با تعهد سازمانی و حرفهای کارکنان بانک ملی استان گیالن.
تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و حرفهای کارکنان بانک ملی استان گیالن.
تعیین رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی و حرفهای کارکنان بانک ملی استان گیالن.
بین تعهد حرفهای و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
تعیین رابطه تعهد سازمانی و حرفهای با تمایل ترک خدمت کارکنان بانک ملی استان گیالن.
آزمون مدل تحقیق.

این اهداف در قالب فرضیات زیر مورد بررسی قرار میگیرند:
• بین اعتبار خارجی درک شده و تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین جو اخالقی سازمان و تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین کیفیت رابطه رهبر-پیرو و تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین کیفیت زندگی کاری و تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین رضایت شغلی و تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین اعتبار خارجی درک شده و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین جو اخالقی سازمان و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین کیفیت رابطه رهبر-پیرو و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین تعهد حرفهای و تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
• بین تعهد حرفهای و تمایل ترک خدمت رابطه معکوس وجود دارد.
• بین تعهد سازمانی و تمایل ترک خدمت رابطه معکوس وجود دارد.

چارچوب نظری
در این قسمت به بیان تعاریف متغیرهای موجود در تحقیق حاضر و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده پرداخته میشود:
اعتبار خارجی درک شده:
کارکنان میتوانند پیامهای متنوعی از حوزههای گوناگون خارج سازمان خود دریافت و تفسیر کنند .این پیامها ،از یک منظر میتواند درباره
این باشد که سازمانشان از بیرون چگونه دیده میشود .این مفهوم توسط مائل و آشفرود در  1992تحت عنوان " اعتبار خارجی درک شده "
و توسط داتون و همکاران در  1994یا " تفسیر تصویر خارجی " نامیده شد که مربوط به ادراک کارکنان از این امر است که جهان خارج (از
سازمان) ،چگونه به سازمانشان نگاه میکند .از دیدگاه نظریه تبادل اجتماعی ،اعتبار خارجی ادراک شده در واقع ارزیابی وضعیتی است که بر
کل هویت سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد(کانگ و همکاران.)2011 ،
جو اخالقی:
جو اخالقی ،شرایط سازمانی را توصیف میکند که مبتنی بر وجود قدرت ،اعتماد و انعطافپذیری نقش است .بنابراین ،به عنوان یک مرجع
برای رفتار کارکنان ،میتواند بر عملکرد اخالقی کارکنان در محل کار تأثیر بگذارد(کانگ و همکاران .)2011 ،جو اخالقی سازمانی برای
سازمانها ،مهم و بر رفتار اخالقی کارکنان مؤثر است که در برگیرنده هنجار حاکم درباره درست و نادرست در محیط کاری سازمان میباشد
و هنجارهایی را برای پذیرش و عدم پذیرش رفتارهای سازمانی ارائه مینماید(رحیم نیا و نیکخواه فرخانی.)1390 ،
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کیفیت رابطه رهبر – پیرو:
نظریه کیفیت رابطه رهبر  -پیرو در ابتدا توسط دانسر و همکاران ( ،)1975گرین و کاشمن ( )1975و گرائن ( )1976تحت عنوان نظریه
پیوند زوجی عمودی بیان شد (مادالک 1و همکاران )2007 ،ولی بعدها به مبادله رهبر -پیرو تغییر اسم داده شد (باربوتو و هایدن.)2011 ،2
البته قاسمی در کتاب مدیریت رفتار سازمانی خود ،بیان مینماید" :نظریه تعامل رهبر با اعضا یا نظریه رئیس و مرئوس ،توسط جرج گرین
ارائه شده است "(قاسمی .)1391 ،نظریه پیوند زوجی عمودی بیان مینماید که رهبران با فرودستان ،رفتار متفاوتی دارند .به خصوص
رهبران و فرودستان روابط زوجی (دونفری) را که بر رفتار هر دو طرف اثر میگذارد را توسعه میبخشند .برای مثال ،فرودستانی که متعهد
هستند و کوشش بیشتری میکنند ،از منابع شغلی رهبر (همچون :اطالعات ،اعتماد و توجه) بیشتری بهره میبرند(برومند .)1386 ،تعاریف
متعددی از دیدگاه صاحبنظران مختلف در طی سالیان متمادی مطرح گشته است .به طور کلی میتوان گفت کیفیت رابطه رهبر – پیرو
بیانگر کیفیت رابطه مبادلهای میان رهبر و پیروان اوست(گرستنر و دای)1997 ،3؛ که روابط بین رهبران و اعضاء را در تنظیمات سازمانی
توصیف میکند(باربوتو و هایدن.)2011 ،
کیفیت زندگی کاری:
الولر کیفیت زندگی کاری را متغیری دانست که وابسته به متغیرهای شغلی و شرایط کاری است؛ زیرا وجود کیفیت زندگی کاری در اهداف
سازمان باعث بهبود رفاه کارکنان و حامی بهرهوری خواهد بود(نارهان 4و همکاران .)2014 ،کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به وسیله
آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی مستمر بر هم اثر میگذارند .بر این اساس کیفیت زندگی کاری ،سطح رضایت شغلی،
احساس هویت سازمانی و سالمت اجتماعی در محیط کار میباشد .بنابراین کیفیت زندگی کاری هم یک روش و هم یک هدف اخالقی
است(دوالن و شولر1381 ،؛ شریف زاده و خیراندیش.)1388 ،
رضایت شغلی:
رضایت شغلی درباره این امر است که چگونه یک کارمند از کار و شغلش راضی شده است .کرانی ،اسمیت و استون ( )1992با این پیشنهاد
اجماع روشن در تعریف رضایت شغلی ،رضایت شغلی را به عنوان واکنش عاطفی کارکنان به شغل میدانند .برای روشن شدن این موضوع،
رضایت شغلی ممکن است به واسطه پاداشهای مادی و یا غیرمادی که با درک حس برابری در محل کار به وجود آید .همچنین نلسن و
کوییک ( )1995گفتند زمانی که فردی در یک سازمان ،جایگاهی به دست آورد و بخاطر کار و جایگاهش راضی خواهد شد و بهرهوری و
عملکردش تا زمانی که انتظارات پایهای او رفع میگردد ،افزایش خواهد یافت (کوالکوگلو و آتابای .)2014 ،5رضایت شغلی یک نگرش
بسیار مهم مرتبط با کار است و رابینز ( )1996رضایت شغلی را به عنوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف مینماید (خلیل زاده 6و
همکاران2013 ،؛ نیو.)2014 ،7
تعهد حرفهای:
تعریف تعهد حرفهای ،تعریف مشابهی با تعهد سازمانی دارد ولی در تعریف آن واژه حرفهای به جای سازمانی بکار میرود؛ ولی  2مفهوم
متمایز هستند که در پژوهشهای متعدد ثابت شده است که این دو نوع تعهد ،پیشبینیها و نتایج متفاوتی دارند .در مورد رابطه این دو متغیر
با هم ،دو دسته نظر متفاوت وجود دارد .بعضی اعتقاد دارند که حضور یکی ،منجر به کاهش و از بین رفتن دیگری میشود (آریه 8و
همکاران1991 ،؛ شافر 9و همکاران .)2002 ،در مقابل ،بعضی دیگر بیان کردهاند که این دو نوع تعهد الزاماً متضاد نیستند و حتی رابطه
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مثبتی با هم دارند (وانگ و آرمسترانگ2004 ،1؛ اخباری و همکاران1389 ،؛ شجاعی و همکاران .)1389 ،تئوری تعهد حرفهای توسط
الچمن و آرانیا بیان شده و آن را تعیین هویت با حرفه و دلبستگی به حرفه معنی کردهاند(اخباری و همکاران .)1389 ،البته در مقاله دیگری
بیان شده که آلن و مییر و اسمیت بر اساس مفهوم سه بعدی تعهد سازمانی ،نوع دیگری از تعهد را تحت عنوان تعهد حرفهای ابداع کردهاند
و اینگونه تعریف نمودند :یک رابطه روانشناختی بین شخصیت و حرفهای که مشغول به آن است و بیشتر مبنای عاطفی دارد .به عبارت
دیگر ،تعهد حرفهای یک حالت روانی است(جزایری و همکاران .)1385 ،سانتوز تعهد حرفهای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک
حرفه خاص میداند و بر تمایل به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفهای تأکید میکند(نوروزی .)1389 ،لو و همکاران ( )2002تعهد
حرفهای را یک حالت روانی میدانند که بیانگر نوعی تمایل ،نیاز و الزام جهت اشتغال در یک حرفه خاص می باشد .چلبی و امیرکافی
( )1383بیان کردند که تعهد حرفهای ،راجع به احساس مسؤولیت و عالقه نسبت به حرفهای خاص و اجتماع« ،تعهد حرفهای» است .تجسم
بیرونی «تعمیم یافته ویژه » آن (اجتماع حرفهای) است .اجتماع حرفهای ،نوعی اجتماع حرفهای را باید در انجمنهای شغلی ،اصناف،
اتحادیههای کارگری و نظایر آن جستجو نمود(چلبی و امیرکافی.)1383 ،
تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی ،از جمله نگرشهایی است که در مباحث رفتار سازمانی مطرح میشود .این نگرش حالتی است که فرد ،سازمان و بخصوص
هدفهای آن را معرف خود میداند و تمایل دارد تا عضو آن باقی بماند(اصغری زاده و سعیدی نژاد .)1390 ،تعهد سازمانی همانطور که
توسط مودیو استیرز و پورتر ( )1979تعریف شده «قدرت نسبی شناسایی و مشارکت یک فرد در یک سازمان ویژه است» (شامینا.)2014 ،2
رویکرد که توسط میر و آلن ( )1991مطرح شد که در ادبیات تعهد سازمانی ،رویکرد بسیار شناختهشدهتری است .آنها برای تعهد سازمانی
مدلی  3عنصری را ارائه نمودند که عبارت است از(مقیمی1391 ،؛ مقیمی و رمضان:)1392 ،
-1تعهد عاطفی :شامل دلبستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی است.
-2تعهد مستمر :شامل تعهدی است که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم میشود.
-3تعهد تکلیفی یا هنجاری :شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است.
تمایل به ترک خدمت
تمایل به ترک خدمت عبارت است از تصمیم یک کارمند به ترک سازمان و جستجوی شغل جایگزین .در تعریف دیگری آمده ،تمایل به
ترک خدمت عبارت است از قدرت نسبی نیّت و قصد فرد برای کنارهگیری دائمی و داوطلبانه از سازمان(مرادی و جلیلیان.)1395 ،
تمایل به ترک خدمت ،میزان حرکت فرد به سمت خروج از محدوده عضویت هر سامانه اجتماعی تعریف میشود که آغازگر آن خود فرد
است .موبلی ،گریفیث ،هند و همکاران 3آن را به عنوان فرایند فکر کردن ،برنامهریزی و قصد ترک شغل تعریف کردهاند .تمایل به ترک
شغل به صورت فکر کردن به احتمال ذهنی این مسئله تعریف میشود که فردی طی دوره زمانی معینی شغل خود را تغییر خواهد داد و یکی
از پیش نیازهای اصلی ترک شغل واقعی است .تمایل به ترک خدمت یک گام قبل از ترک واقعی شغل است و هزینههای سنگین مستقیم و
غیرمستقیمی برای سازمانها به دنبال دارد .برخالف ترک شغل واقعی ،تمایل به ترک شغل ،آشکار نیست .در واقع تمایالت ،اظهار عباراتی
در مورد هر رفتار خاص مورد عالقه است .از نظر سازمان بین ترک اختیاری و ترک اجباری کارمند تمایز اساسی وجود دارد .ترک خدمت
اجباری اصوالً به مواردی از قبیل بازنشستگی ،انتقال به دلیل ازدواج و ادامه تحصیل اطالق میشود که کنترل آن در اختیار سازمان نیست.
ترک خدمت اختیاری به مواردی گفته میشود که کنترل آن میتواند در اختیار سازمان باشد و معموالً علت آن از اوضاع موجود سازمان
ناشی میگردد(عرب و همکاران.)1395 ،
پیشینه تحقیق:
پیشینه مطالعات انجام شده به شرح جدول ( )1ذیل ارائه میگردد:
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جدول .1جدول نتایج آزمون فرضیات

منبع
و همکاران2012 ،؛ رسولی و
(اتمسا 1و همکاران2014 ،؛ گیتر 2و همکاران2011 ،؛
همکاران ،1391 ،مهدوی و همکاران)1392 ،
تأثیر تعهد سازمانی و حرفهای بر تمایل ترک خدمت تائید گردید.
(کسلوسکی و همکاران ،2012 ،کانگ 4و همکاران )2011
اعتبار خارجی ادراک شده ،بر تعهد سازمانی تأثیر میگذارد ولی تأثیر
(کانگ و همکاران)2011 ،
اعتبار خارجی ادراک شده بر تعهد حرفهای مشاهده نشد.
تأثیر جو اخالقی بر تعهد مورد تائید قرار گرفته است.
(کانگ و همکاران 2011؛ قدیری و همکاران1392 ،؛ انصاری و اردکانی)1392 ،
رابطه رهبر پیرو بر تعهد سازمانی و حرفهای تأثیر دارد.
(کانگ و همکاران )2011
رابطه رهبر پیرو بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
(بهارلو و همکاران)1393 ،
کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد.
(حسین و سالم2014 ،5؛ فخرپور و همکاران)1391 ،
رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی دارد.
(اتمسا و همکاران2014 ،؛ حسنی و همکاران)1391 ،
کسلوسکی3

نتایج
تعهد سازمانی تأثیر منفیای بر تمایل ترک خدمت دارد.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف ،یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش ،تحقیقی توصیفی و با تأکید بر روابط بین متغیرها میباشد .جامعۀ آماری این
پژوهش شامل کلیۀ کارکنان بانک ملی استان گیالن به تعداد  1400نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونۀ آماری ،با استفاده از  30پرسشنامۀ
مقدماتی ،واریانس جامعه برآورد شد و پس از جاگذاری در فرمول جامعۀ محدود کوکران ،حجم نمونه به تعداد  259نفر محاسبه گردید .روش
نمونهگیری در این پژوهش از نوع نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس میباشد .الزم به ذکر است تعداد  308پرسشنامه با مراجعه مستقیم
محقق به شعب در دسترس موجود در شهرهای رشت ،خمام ،انزلی ،فومن ،صومعه سرا ،آستانه ،الهیجان و لنگرود ،به کارکنان شعب
مربوطه ارائه گردید؛ و بعد از تکمیل و تماس نماینده شعبه با محقق ،به منظور جمعآوری پرسشنامههای تکمیل شده ،مجدداً به شعب
مربوطه مراجعه و تعداد  298پرسشنامۀ جمعآوری گردید .از این رو میتوان نتیجه گرفت که نرخ بازگشت پرسشنامه در این تحقیق برابر با
 89/26درصد میباشد .در پایان  266پرسشنامه در تجزیهوتحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
در این تحقیق از  7پرسشنامه و بر اساس مقیاس درجهبندی  5تایی لیکرت تهیه شده است و برای جمعآوری دادهها استفاده گردید .روایی
پرسشنامۀ تحقیق حاضر از روش روایی محتوایی استفاده شده است .پرسشنامهها از پایاننامه و مقاالت انگلیسی استخراج شده و تغییرات
الزم در پرسشنامه توسط استاد راهنما ،و نظرکارشناسی خبرگان صورت گرفته است .مشخصات پرسشنامهها و ضریب پایایی آنها به شرح
ذیل میباشد:
6
 -1پرسشنامه اعتبار خارجی ادراک شده :برای سنجش این متغیر از پرسشنامه  8سؤالی (میل و آشفروث  )1992 ،استفاده گردید که پایایی
این پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/743محاسبه شد.
7
 -2پرسشنامه جو اخالقی سازمانی :برای سنجش این متغیر از پرسشنامه  8سؤالی (بیری و همکاران )2013 ،استفاده گردید که پایایی این
پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/873محاسبه شد.
 -3پرسشنامه کیفیت رابطه رهبر – پیرو :با استفاده از پرسشنامه  7سؤالی (نژادی جیردهی )1390 ،سنجیده شد که پایایی این پرسشنامه با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/891محاسبه شد.
 -4پرسشنامه تعهد حرفهای :با استفاده از پرسشنامه  8سؤالی (مقیمی و رمضان )1392 ،سنجیده شد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/852محاسبه شد.
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 -5پرسشنامه رضایت شغلی :با استفاده از پرسشنامه  5سؤالی (تقی نژاد چایجان )1392 ،سنجیده شد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/815محاسبه شد.
 -6پرسشنامه کیفیت زندگی کاری :با استفاده از پرسشنامه  8سؤالی (بیری و همکاران )2013 ،سنجیده شد که پایایی این پرسشنامه با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/871محاسبه شد.
 -7پرسشنامه تعهد سازمانی :با استفاده از پرسشنامه  9سؤالی(تقی نژاد چایجان )1392 ،سنجیده شد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/852محاسبه شد.
 -8پرسشنامه تمایل ترک خدمت :با استفاده از پرسشنامه  3سؤالی (تقی نژاد چایجان )1392 ،سنجیده شد که پایایی این پرسشنامه با
استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،برابر با  0/846محاسبه شد.
تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSS19و  LISREL 8.54انجام
شد .در سطح آمار توصیفی از مشخصههای آماری مانند فراوانی ،میانگین ،و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل دادهها
از میان پاسخگویان پرسشنامه  81/2درصد مرد 18/8 ،درصد زن بود 67/3 .درصد از آنها دارای سابقه خدمت بیش از  15سال؛ و 62/1
درصد حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودهاند .به منظور آزمون فرضیات و مدل تحقیق ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است .در شکل ( )2میتوان حالت معنیداری روابط بین متغیرها را مشاهده نمود:

شکل  .2آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری)

با استفاده از این حالت میتوان به معنیدار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد .در این حالت روابطی معنیدار خواهند بود که خارج از
بازه ( 96.1و  )-96.1قرار گیرند .همان طور که در شکل ( )2قابل مشاهده میباشد ،تمامی روابط بین متغیرها غیر از  4فرضیه ،معنیدار
میباشد و فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفتهاند .شکل ( )3شدت روابط بین متغیرها را نشان میدهد.
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شکل  .3آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد)

بر اساس شکل شماره ( )3میتوان دریافت شدت رابطه بین متغیرها را دریافت .نتایج آزمون فرضیات در قالب جدول شماره ( )2قابل
مشاهده میباشد:
جدول .2میانگین نمرات مؤلفهها
متن فرضیه
بین اعتبار خارجی درک شده با تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین اعتبار خارجی درک شده با تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
بین جو اخالقی سازمان با تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین جو اخالقی سازمان با تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت رابطه رهبر-پیرو با تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت رابطه رهبر-پیرو با تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت زندگی کاری با تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین رضایت شغلی با تعهد حرفهای رابطه مستقیم وجود دارد.
بین تعهد سازمانی با تعهد حرفهای رابطه وجود دارد.
بین تعهد سازمانی با تمایل ترک خدمت رابطه معکوس وجود دارد.
بین تعهد حرفهای با تمایل ترک خدمت رابطه معکوس وجود دارد.

میزان آماره T
1.10
3.31
2.84
0.35
2.52
2.04
1.00
2.02
-1.18
4.57
8.30
3.23
-4.00

میزان تأثیر
..........
0.28
0.23
...........
0.12
0.19
.....
0.18
............
0.81
0.59
-0.52
-0.78

رد  /تائید
رد
تائید
تائید
رد
تائید
تائید
رد
تائید
رد
تائید
تائید
تائید
تائید

در ادامه ،نتایج حاصل از برازش مدل در جدول شماره ( )3قابل مشاهده میباشد:
جدول  .3شاخصهای معنیداری و برازش مدل

شاخصهای
معنیداری

نام شاخص
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
کای اسکور به درجه آزادی

اختصار
RMSEA

2
df

برازنده است اگر
کوچکتر از  0/1باشد
مساوی وکوچکتر از  5باشد

میزان در مدل بدست آمده
0/074
2/86

نتیجه
تائید
تائید
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شاخصهای برازش

شاخص نیکویی برازش
شاخص برازش هنجارنشده
شاخص برازش هنجارشده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزایشی

GFI
NNFI
NFI
CFI
IFI

فرحبد و همکاران
بزرگتر از  0/8باشد
بزرگتر از  0/8باشد
بزرگتر از  0/8باشد
بزرگتر از  0/8باشد
بزرگتر از  0/8باشد

0/86
0/96
0/93
0/97
0/97

تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

بر اساس جدول شماره ( )2میتوان دریافت مدل تحقیق از نظر شاخصهای معنیداری و برازش ،مورد تائید است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به تبیین عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملّی استان گیالن پرداخته است .پس از توزیع و گردآوری
پرسشنامه ،و تجزیهوتحلیل دادهها ،مشخص گردید تمامی فرضیات تحقیق به غیر از چهار فرضیه ،تائید گردیده است .با توجه با این یافتهها
میتوان دریافت که در نمونه آماری مورد بررسی رابطه اعتبار خارجی درک شده با تعهد سازمانی رد گردید ولی رابطه این متغیر با تعهد
حرفهای تائید شد که این یافته با نتیجه تحقیق کانگ و همکاران ( )2011غیر همراستا است .شاید بتوان گفت به دلیل ماهیت شغلی
کارکنان بانک و همچنین مسئولیتی که به لحاظ حقوقی بر عهده کارکنان است ،کارکنان باید به شغل خود متعهد باشند و اگر به دلیل عدم
تعهد حرفه ای ،خسارتی که در بیشتر موارد مالی است به سازمان وارد شود ،فرد مربوطه باید در قبال این خسارت پاسخگو باشد و هزینه آن
را بپردازد.
در این تحقیق رابطه بین جو اخالقی سازمان با تعهد سازمانی تائید ولی رابطه آن با حرفهای تائید نگردید .پیشینه تحقیق نشان دادند که
تأثیر جو اخالقی بر تعهد مورد تائید قرار گرفته است(کانگ و همکاران 2011؛ قدیری و همکاران1392 ،؛ انصاری و اردکانی .)1392 ،در این
خصوص میتوان گفت دلیل احتمالی رد فرضیه رابطه جو اخالقی بر تعهد حرفهای ،وجود دستورالعملهای مدون و دقیق بانک است که
تعهد حرفهای متأثر از جو اخالقی نیست .البته باید این نکته را نیز گفت که مسائل اخالقی نیز در قالب همین دستورالعملها به کارکنان
ابالغشده است.
فرضیه بعدی مربوط به رابطه بین کیفیت رابطه رهبر-پیرو با تعهد سازمانی و حرفهای است که هر دو فرضیه مورد تائید قرار گرفته و این
یافته نیز با نتیجه تحقیق کانگ و همکاران ( )2011و بهارلو و همکاران ( )1393همراستا است.
نتیجه آزمون فرضیه رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و حرفهای نیز نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی
رابطه مستقیم وجود ندارد که این یافته با نتیجه تحقیق حسین و سالم ( )2014و فخرپور و همکاران ( )1391غیرهمراستا است .در این
خصوص می توان گفت که به دلیل ماهیت و فضای شغلی بانک ،کیفیت زندگی کاری این افراد بهگونهای است که نسبت به بسیاری از
مشاغل کیفیت زندگی کاری آنها بهنوعی از سختیهای خاص خود برخوردار است .البته پیشداوری جامعه در خصوص کارکنان بانک نشان
داده که رفاه مادی این افراد بیشتر از سایر مشاغل است ولی در اکثر مواقع ،دشواریها و استرسهای شدید کار بانک نادیده گرفته میشد.
فرضیه بعدی که به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد حرفهای پرداخت نشان داد که این رابطه تائید شده که با یافته پیشینه
مطالعاتی همراستا است .این حالت در خصوص فرضیه رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و حرفهای نیز صدق مینماید.
فرضیه بعدی که مورد بررسی قرار گرفت ،رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفهای است که در نمونه آماری مورد بررسی ،تائید گردید .بر
اساس بررسی های انجام شده ،تحقیقی که به بررسی این رابطه پرداخته باشد مشاهده نشد .الزم به ذکر است این فرضیه بر اساس
پیشنهادی که کانگ و همکاران ( )2011به منظور انجام تحقیقات آتی داده بودند ،به مدل اضافه شده بود تا برای اولین بار در این مدل مورد
بررسی قرار گیرد.
در پایان ،فرضیه رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفهای با تمایل به ترک خدمت کارکنان نیز مورد تائید قرار گرفت که این یافته با نتیجه
تحقیقاتی پیشینه مطالعاتی همراستا است(اتمسا و همکاران2014 ،؛ گیتر و همکاران2011 ،؛ کسلوسکی و همکاران2012 ،؛ رسولی و
همکاران ،1391 ،مهدوی و همکاران1392 ،؛ کسلوسکی و همکاران ،2012 ،کانگ و همکاران  .)2011بر اساس یافتههای پژوهش و مبانی
نظری ارائه شده ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
• بنا به نتایج بدست آمده در خصوص عدم وجود تأثیر اعتبار خارجی ادراک شده بر تعهد سازمانی و پایین بودن میانگین عناصر این
متغیر در خصوص نظر کارکنان بانک درباره دیدگاه سایر سازمانها نسبت به بانک ملی ،پیشنهاد میشود با اجرای تحقیقات میان
سازمانی و با رویکردی تطبیقی در جهت شفافسازی نظر کارکنان سایر سازمانها نسبت به بانک ملی گام برداشته شود .البته بنا
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•

•

•
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به پیشنهاد کارملی ( )2005علت این امر میتواند وجود عوامل بسیار گسترده موجود در خارج از سازمان و متغیرهای اجتماعی
حاکم بر کارکنان سازمان باشد که کسب اطالع از این عوامل و میزان تأثیر آنها ،نیازمند اجرای تحقیقات وسیعتر میباشد.
همچنین کارملی و فروند ( )2009و دوکریچ ،گلدن و شرتر ( )2002اعالم میدارند وقتی کارکنان احساس نمایند که اجتماع بطور
ریز بینانهای به آنها و سازمانشان نگاه میکند؛ و همچنین هویت سازمانی قویتری داشته باشند ،بطور غریزی بیشتر تالش
نموده ،و رضایت و تعهد باالتری خواهند داشت و برای ایجاد این دیدگاه میتواند بهواسطه استفاده از رسانههای خبری و
اطالعرسانی مثل تلویزیون و روزنامهها ،در کارکنان ایجاد و تقویت گردد.
بنا به نتایج بدست آمده در خصوص رد فرضیه  4مبنی بر وجود تأثیر جو اخالقی سازمانی بر تعهد حرفهای و همچنین پایین بودن
میانگین برخی از عناصر این متغیر ،پیشنهاد میشود با نصب منشور اخالقی بانک ملی در قالب بنر و پوسترهای متعدد و متنوع در
شعب و ادارات ،و همچنین با ایجاد حساسیت برای کارکنان از طریق ارائه مقاالت و طرحهای پژوهشی در این خصوص ،نسبت
به افزایش تعهد کارکنان به پیروی از اصول مندرج در منشور اخالقی اقدام شود .همچنین میتوان با اجرای مجدد نظام پاداش
ویژه برای کارکنان اخالق مدار ،در جهت تشویق این افراد و الگوسازی آنها گام برداشت .مقیمی ( )1391در کتاب خود بیان
میدارد که ریشه بسیاری از بیاخالقیها و کم اخالقیهای کارکنان ،بهواسطه فرهنگ مسلط بر سازمان است؛ و از آنجا که
فرهنگ سازمانی یکی از متغیرهای با ثبات در سازمانهاست ،پیشنهاد میشود با حجیم نمایی مبحث پایبندی به اصول اخالقی
توسط انتشار مجالت و کارگاههای درونسازمانی ،اقدام شود.
با مشاهده میانگین مربوط به عناصر رابطه رهبر پیرو و پایین بودن برخی از این عناصر ،پیشنهاد میشود با استقرار بهتر و بیشتر
سیستم مدیریت مشارکتی و همچنین ،برگزاری گردهمایی و اجرای فعالیتهایی (نظیر برگزاری زیارت عاشورا قبل از شروع
ساعت کاری ،پیادهروی و ورزشهای دستهجمعی ،اجرایی پروژههای تحقیقاتی و  )...که در آنها رابطه رئیس و مرئوس به رابطه 2
فرد همسطح تبدیل میشود ،در جهت بهبود اعتماد و همچنین حمایت متقابل رهبر و پیرو گام برداشته تا سطح کیفیت رابطه
رهبر پیرو تقویت گردد .البته الزم به ذکر است ،کلیات مربوط به ایجاد روابط فراتر از کار سازمانی بین رئیس و مرئوس توسط
بهارلو و همکاران ( )1393و کانگر و کانگو ( )1988نیز پیشنهاد شده است.
کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار در جو سازمانی بوده که با توجه به نتایج آزمون فرضیات و میانگین پایین
عناصر مربوط به این متغیر در خصوص سیستم جبران خدمت و برخورد عادالنه با کارکنان ،پیشنهاد میشود در جهت تغییر
سیستم پاداشدهی و حرکت از سمت پاداشهای مالی بیرونی به پاداشهای غیرمالی درونی گامهای استواری برداشته شود.
همچنین ،بانک ملی به عنوان بزرگترین سازمان مالی کشور دارای امکانات رفاهی ،سیاحتی و زیارتی بسیاری میباشد ولی
متأسفانه نوع کار و مدیریت کارکنان ،امکان استفاده اعضا از این امکانات را بسیار محدود مینماید؛ که نیاز تجدیدنظر جدی در
خصوص ایجاد شرایط بهرهبرداری از این مزایا توسط کارکنان ،بسیار ملموس است.

این تحقیق نیز همانند تمامی تحقیقات با محدودیتهایی روبرو بود .با توجه به حجم جامعه و استفاده از نمونهگیری در دسترس ،میتوان
گفت که این روش نمونهگیری یکی از محدودیتهای تحقیق می باشد پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده از سایر روش های نمونهگیری
از جمله نمونهگیری تصادفی استفاده گردد.
در این پژوهش تحصیالت ،جنسیت و سن از متغیرهای است که در پاسخگویی به سؤاالت مطرح می باشد و تأثیرگذار است ولی در این
تحقیق آنها مورد بررسی قرار نگرفتهاند .توصیه میشود عالوه بر متغیرهای ارائه شده ،ویژگیهایی همانند سن ،جنسیت و تحصیالت
پاسخدهندگان و تأثیر آنها بر تمایل ترک خدمت مورد سنجش و بررسی قرار گیرد؛ به عالوه اینکه ایجاد توازن بین تعداد زنان و مردان
پاسخدهنده میتواند در تحقیقات آینده به غنای پژوهش کمک نماید .
در تحقیق حاضر ،تنها به عوامل درونسازمانی مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان پرداخته شده است و عوامل برون سازمانی مؤثر بر این
متغیر مدنظر قرار نگرفت  .بهتر است در تحقیقات آینده ،با نگاهی همه جانبه و با در نظر گرفتن متغیرهای درون و برون سازمانی ،کلیه
عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان در یک مدل جامع مورد بررسی قرار گیرد.
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