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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر ويژگیهای محيط کار و حمايت اجتماعی ادراک شده بر قصد
ترک شغل با ميانجیگری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی بود .نمونهی اين پژوهش شامل 190
نفر از کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ايران بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزارهای
مورد استفاده شامل پرسشنامههای امنيت شغلی ادراک شده ،اعتماد به مديريت ارشد ،عدالت توزيعی
ادراک شده ،تبادل اطالعات ،حمايت اجتماعی ادراک شده ،خشنودی شغلی ،فرسودگی عاطفی و قصد
ترک شغل بودند .ارزيابی الگوی پيشنهادی از طريق الگويابی معادالت ساختاری ( )SEMو با استفاده
از نرم افزارهای  SPSSويراست  50و  AMOSويراست  50انجام گرفت .جهت آزمودن اثرهای
واسطهای در الگوی پيشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد .يافتهها نشان دادند که الگوی
پيشنهادی از برازش خوبی با دادهها برخوردار است .برازش بهتر از طريق حذف مسيرهای غيرمعنیدار
و همبسته کردن خطاهای يک مسير حاصل شد .همچنين روابط غيرمستقيم ويژگیهای محيط کار و
 دانشيار ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران (نويسنده مسئول)
kazem23@yahoo.com
 استاديار ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران
 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی
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حمايت اجتماعی ادراک شده با قصد ترک شغل از طريق خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی مورد
تأييد قرار گرفتند.

کلیدواژگان :حمايت اجتماعی ادراک شده ،خشنودی شغلی ،فرسودگی عاطفی ،قصد ترک
شغل ،ويژگیهای محيط کار

مقدمه
پيشی گرفتن سازمانها در عصر تکنولوژی و رقابت امروزه مستلزم داشتن کارکنانی
متخصص و با انگيزه برای ادامه کار میباشد .رقابت سازمانها ممکن است سطوح خستگی و
فرسودگی کارکنان را افزايش دهد (مور .)0999a ،5پديدهی رقابت سازمان موجب گرديده که
اغلب متخصصان و تحقيقات را به پيامدهای اين رقابت ،از قبيل کاهش خشنودی شغلی
(بورک و گرينگلس ،)5001 ،0کنارهگيری کارکن (ديری ،آیورسون و والش )0990 ،1و
افزايش ترک شغل (مور )0999a ،سوق دهد .البته رقابت و پيشی گرفتن سازمانها در صورتی
اثرات منفی بر کارکنان ندارد که بين کار کردن و سازمان قراردادهای روانشناختی 4وجود
داشته باشند.
قراردادهای روانشناختی ،توافقی آشکار بين فرد و سازمان است .اين معامله مشخص
می کند که هر يک از طرفين ،انتظار دارند چه چيزی بدهند و به دست آورند .افراد انتظار دارند
حقوق ،مقام ،حس احترام ،فرصتهای پيشرفت و کار چالش برانگيز داشته باشند تا
نيازهایشان برآورده شود .سازمانها انتظار دارند که زمان ،انرژی ،استعداد و وفاداری افراد را
به منظور تحقق اهداف خود ،دريافت کنند .هرگاه انتظارات کارکنان در سازمان برآورده نشود،
کارکنان نيز ممکن است به تعهدات خود عمل ننمايند ،رفتارهايی بر خالف منافع سازمان انجام
دهند يا به دنبال شغل ديگری بروند .هنگامی که انتظارات کارکن از عمل متقابل کم میشود،
ممکن است به کنارهگيری رفتاری و روانشناختی از قبيل ناخشنودی (رابينسون و روسو،1
Moore
Burke & Greenglass
Deery, Iverson, & Walsh
psychological contracts
Robinson & Rousseau
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 ،)5004قصد ترک سازمان و ترک شغل واقعی (گازو ،نونام و اِلرون )5004 ،5و غيبت
(گيورتس و شافلی )5000 ،0بينجامد.
قصد ترک شغل ،تمايل کارکنان را برای ترک سازمان نشان میدهد (تورسن ،کاپالن،
بارسکی ،وارِن و دِکرمونت .)0991 ،1گريفت ،هوم و گارتنر  )0999( 4نشان دادند که اندازه
اثر قصد ترک بر رفتار ترک شغل واقعی به ميزان قابل توجهی بيشتر از قدرت پيشبينی
کنندگی ديگر عوامل مربوط به شغل میباشد.
ادراکات کارکنان دربارهی محيط کار (امنيت شغلی ادراک شده ،اعتماد به مديريت ارشد،
عدالت توزيعی ادراک شده و تبادل اطالعات کارکن ،)1احساسات روانشناختی آنها را
پيشبينی کرده ،بنابراين بر ترک شغلشان تأثير میگذارد (مک نايت ،فيليپس و هاردگريو،0
 .)0990مطالعات متعدد نشان دادهاند که ابعاد گوناگون محيط کار با خشنودی از زندگی،
فرسودگی شغلی و قصد ترک شغل در بين کارکنان بخش درمان مرتبطند (گارلند0994 ،7؛
المبرت ،8هوگان ،پائولين و باکر .)0991a ،همچنين ،مکنايت و همکاران ( )0990دريافتند که
ويژگیهای محيط کار ،خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی کارکنان را پيشبينی میکنند و
خشنودی شغلی قصد ترک شغل را پيشبينی مینمايد.
متغير پيشبين ديگر در اين پژوهش ،حمايت اجتماعی ادراک شده میباشد .حمايت
سرپرست ادراک شده و حمايت همکار ادراک شده به ترتيب به عنوان «باورهای کارکن نسبت
به ميزانی که سرپرستان و همکاران مساعدت عاطفی و وسيلهای (مربوط به کار) را برای آنها
فراهم میآورند» تعريف شده است (تويتس .)5081 ،0مبتنی بر مدل الزامات -منابع شغلی (باکر
55

و دمروتی0997 ،59؛ دِمروتی ،باکر ،ناکرينر و شافلی )0995 ،و مدل ترک شغل پرايس و
1- Guzzo, Noonam, & Elron
2- Geurts, & Schaufeli
3- Thoresen, Kaplan, Barsky, Warren, & De Chermont
4- Griffeth, Hom, & Gaertner
5- employee information sharing
6- Mcknight, Philips, & Hardgrave
7- Garland
8- Lambert, Hogan, Paoline, & Bakker
9- Thoits
10- Demerouti
11- Nachreiner
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مولر )5085( 5سه مسير برای حمايت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که تأثير آن را بر
قصد ترک شغل نشان میدهند :الف) به طور مستقيم ،ب) به عنوان ضربهگير در مقابل
گرانباری شغلی و ج) به طور غيرمستقيم از طريق خشنودی شغلی .پوماکی ،دِلونگيس ،فِری،
شورت و ووهرل )0959( 0نقش حمايت اجتماعی را در ترک شغل معلمان جديد مورد بررسی
قرار دادند .يافتهها نشان دادند که معلمان با حمايت اجتماعی باالتر در مواجهه با گرانباری
کاری باالتر ،دارای قصد ترک شغل پايينتری هستند .همچنين ،حمايت اجتماعی به طور
غيرمستقيم از طريق خشنودی شغلی با قصد ترک شغل رابطه داشت .مولکی ،جاراميلو و
لوکاندر )0990( 1نشان دادند که سطح باالتری از فرسودگی عاطفی منجر به خشنودی شغلی
پايينتر ( t= -9/15و  )β= -9/08میشود که به طور مثبت بر تعهد سازمانی کارکنان (t= 0/1
و  )β=9/78تأثير میگذارد.
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين اثر مستقيم و غيرمستقيم ويژگیهای محيط کار و حمايت
اجتماعی ادراک شده (از طريق خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی) بر قصد ترک شغل است.
شکل  ،5الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد .مبنای ارائهی الگوی پيشنهادی
پژوهش حاضر بر اين امر استوار است که آيا ادراکات کارکنان از محيط کار و حمايت
اجتماعی که آنها دريافت میکنند (به طور مستقيم و غيرمستقيم) میتواند بر شکلگيری قصد
ترک شغل در آنها اثر بگذارد؟

فرضیههای پژوهش
 .5ويژگیهای محيط کار اثر مثبت مستقيم بر خشنودی شغلی دارند.
 .0ويژگیهای محيط کار اثر منفی مستقيم بر فرسودگی عاطفی دارند.
 .1حمايت اجتماعی ادراک شده اثر مثبت مستقيم بر خشنودی شغلی دارد.
 .4حمايت اجتماعی ادراک شده اثر منفی مستقيم بر فرسودگی عاطفی دارد.
 .1خشنودی شغلی اثر منفی مستقيم بر قصد ترک شغل دارد.
 .0فرسودگی عاطفی اثر مثبت مستقيم بر قصد ترک شغل دارد.
1- Price & Mueller
2- Pomaki, DeLongis, Frey, Short, & Woehrle
3- Mulki, Jaramillo, & Locander

اثر ویژگیهای محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده در کار بر قصد ...

03

شکل  .5الگوی پيشنهادی اثر مستقيم و غيرمستقيم ويژگیهای محيط کار و حمايتت اجتمتاعی ادراک
شده بر قصد ترک شغل

 .7ويژگیهای محيط کار اثر منفی مستقيم بر قصد ترک شغل دارند.
 .8حمايت اجتماعی ادراک شده اثر منفی مستقيم بر قصد ترک شغل دارد.
 .0ويژگیهای محيط کار اثر منفی غيرمستقيم (از طريق فرسودگی عاطفی) بر قصد ترک
شغل دارند.
 .59ويژگیهای محيط کار اثر منفی غيرمستقيم (از طريق خشنودی شغلی) بر قصد ترک
شغل دارند.
 .55حمايت اجتماعی ادراک شده اثر منفی غيرمستقيم (از طريق فرسودگی عاطفی) بر
قصد ترک شغل دارد.
 .50حمايت اجتماعی ادراک شده اثر منفی غيرمستقيم (از طريق خشنودی شغلی) بر
قصد ترک شغل دارد.
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روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری در اين پژوهش شامل تمامی کارکنان اقماری (رسمی و پيمانکاری)
شرکت ملی حفاری ايران بود که در سال  5109حدود هفت هزار نفر بودهاند .با استفاده از
روش نمونهگيری تصادفی ساده ،از ميان کارکنانی که دارای مدرک تحصيلی زيرديپلم و باالتر
بودند ،تعداد  119نفر به عنوان نمونه اصلی و  79نفر جهت تعيين اعتبار و پايايی ابزار پژوهش
انتخاب شدند .ميانگين سنی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر  11و انحراف معيار آن
 7/01سال بود.

ابزارهای پژوهش
 )8پرسشنامهی امنیت شغلی ادراک شده :در پژوهش حاضر برای سنجش امنيت شغلی
ادراک شده از مقياس سه مادهای مکنايت ( )5007استفاده گرديد .پاسخها روی مقياس 7
درجهای از ( 5بسيار مخالف) تا ( 7بسيار موافق) مشخص میشوند .اين پرسشنامه برای
نخستين بار جهت استفاده در اين پژوهش ترجمه و برای اجرا تنظيم شده است .مکنايت و
همکاران ( )0990ضريب پايايی آن را  9/01گزارش کردهاند .جهت تعيين اعتبار اين مقياس
در مطالعه حاضر از يک سنجهی تک مادهای محقق ساخته استفاده گرديد .ضريب همبستگی
به دست آمده بين نمرهی اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/17بود .همچنين ،ضرايب
پايايی اين مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  9/75و  9/08محاسبه شد.
 )0پرسشنامهی اعتماد به مدیریت ارشد :اعتماد به مديريت ارشد با استفاده از مقياس
چهار مادهای مکنايت ( )5007مورد ارزيابی قرار گرفت .پاسخها روی مقياس  7درجهای از
( 5بسيار مخالف) تا ( 7بسيار موافق) مشخص میشوند .اين پرسشنامه برای نخستينبار جهت
استفاده در اين پژوهش ترجمه و برای اجرا تنظيم شده است .مکنايت و همکاران ()0990
ضريب پايايی آن را  9/01گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار سازهی
پرسشنامهی اعتماد به مديريت ارشد ،از يک سنجهی تک مادهای محقق ساخته استفاده گرديد.
ضريب همبستگی به دست آمده بين نمرهی اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/74بود.
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همچنين ،ضرايب پايايی اين مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  9/88و
 9/81محاسبه شد.
 )1پرسشنامهی عدالت توزیعی ادراک شده :در اين پژوهش جهت سنجش عدالت
توزيعی ادراک شده از مقياس پرايس و مولر ( )5080استفاده شد .مادههای اصلی اين
پرسشنامه توسط منصور -کول و اسکات )5008( 5برای ارزيابی ميزان عدالت ادراک شده در
موقعيت کاری برای کارکن در مقايسه با همکاران اصالح شدند .اين مقياس شامل پنج ماده
است که پاسخ به آنها روی مقياس  1درجهای از ( 5بسيار مخالف) تا ( 1بسيار موافق)
مشخص میشود .اين پرسشنامه برای نخستين بار جهت استفاده در اين پژوهش ترجمه و
برای اجرا تنظيم شده است .ضرايب آلفای اين مقياس از  9/71تا  9/04به دست آمدهاند
(منصور -کول و اسکات5008 ،؛ مک فارلين و اسوينی .)5000 ،0جهت تعيين اعتبار اين
مقياس در مطالعه حاضر ،از يک سنجهی تک مادهای محقق ساخته استفاده گرديد .ضريب
همبستگی به دست آمده بين نمره اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/10بود .ضرايب
پايايی اين مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  9/70و  9/75به دست
آمدند.
 )4پرسشنامهی تبادل اطالعات :در پژوهش حاضر جهت سنجش متغير تبادل اطالعات
کارکن ،از مقياس سه مادهای مکنايت ( )5007استفاده شد .پاسخها روی مقياس  7درجهای از
( 5بسيار مخالف) تا ( 7بسيار موافق) مشخص میشود .اين پرسشنامه برای نخستين بار برای
استفاده در اين پژوهش ترجمه و برای اجرا تنظيم شده است .مکنايت و همکاران ()0990
ضريب پايايی اين پرسشنامه را  9/88اعالم کردهاند .در مطالعهی حاضر جهت تعيين اعتبار اين
مقياس از يک سنجهی تک مادهای محقق ساخته استفاده گرديد .ضريب همبستگی به دست
آمده بين نمرهی اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/70بود .ضرايب پايايی اين مقياس
با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  9/70و  9/71به دست آمد.
 )1پرسشنامهی حمایت اجتماعی ادراک شده :در اين پژوهش جهت سنجش حمايت
اجتماعی ادراک شده از مقياس هشت مادهای وَن دِر هيدن0990( 1؛  )0991استفاده شد .که
1- Mansour- cole & Scott
2- Mc Farlin & Sweeney
3- Vander Heiden
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چهار ماده آن به سنجش ميزان «حمايت اجتماعی از سرپرست مستقيم» و چهار مادهی ديگر به
سنجش ميزان «حمايت اجتماعی از همکاران صميمی» تخصص يافتهاند .اين پرسشنامه برای
نخستين بار جهت استفاده در اين پژوهش ترجمه و برای اجرا تنظيم شده است .ون دِر هيدِن،
کومرلينگ ،وان دام ،ون دِر شوت ،استراين بهار و هاسِلهورن )0959( 5ضريب آلفا کرونباخ
مقياس «حمايت اجتماعی از سرپرست مستقيم» را از  9/85تا  9/87و مقياس «حمايت
اجتماعی از همکاران صميمی» از  9/70تا  9/70گزارش کردهاند .در اين پژوهش ،برای
بررسی اعتبار سازه پرسشنامهی حمايت اجتماعی ادراک شده از يک سنجهی تک مادهای
محقق ساخته استفاده گرديد .ضريب همبستگی به دست آمده بين نمرهی اين مقياس و پرسش
کلی  )P<9/95( 9/41بود .همچنين ،ضرايب پايايی اين مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ و
تنصيف به ترتيب  9/09و  9/71محاسبه شد.
 )4مقیاس شغل به طور کلی ( :)JIG0در اين پژوهش جهت سنجش خشنودی شغلی
از مقياس  58مادهای «شغل به طور کلی» (آيرونسون ،اسميت ،برانيک ،گيبسون و پائول،1
 )5080استفاده شد .آيرونسون و همکاران (5088؛ به نقل از ارشدی) آلفای کرونباخ اين
مقياس را  9/05گزارش کردهاند .اين مقياس برای نخستين بار توسط ارشدی ( )5180به
فارسی ترجمه شده و اعتبار و پايايی مطلوبی برای آن گزارش شده است .اين مقياس ،يک
مقياس خشنودی شغلی کلی است که احساسات کلی پاسخگو را درباره شغلش ارزيابی
میکند .در صورتی که کارکن موافق باشد که آن ماده شغل وی را به طور کلی توصيف
میکند ،پاسخ «بله»  ،در صورتی که مخالف آن باشد ،پاسخ «خير» و چنانچه نتواند در مورد آن
تصميمی بگيرد ،گزينهی «نمیدانم» را بر میگزيند .در مطالعهی حاضر ،جهت تعيين اعتبار اين
مقياس از يک سنجهی تک مادهای محقق ساخته استفاده گرديد .ضريب همبستگی به دست
آمده بين نمرهی اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/07بود .ضرايب پايايی اين مقياس
با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  9/00و  9/87به دست آمدند.
 )7پرسشنامهی فرسودگی عاطفی :در پژوهش حاضر ،جهت سنجش فرسودگی عاطفی
1- Ku¨mmerling, Van Dam, Van Der Schoot, Estryn-Be´har, & Hasselhorn
)2- Job in General Scale (JIGS
3- Ironson, Smith, Brannick, Gibson, & Paul
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(مؤلفهی اصلی فرسودگی شغلی) از خرده مقياس فرسودگی عاطفیِ پرسشنامهی فرسودگی
شغلی مسلچ )5085( 5استفاده شد که دارای نه ماده است و پاسخها روی مقياس  7درجهای از
( 5هرگز) تا ( 7هميشه) نمرهگذاری میشوند .اين پرسشنامه برای نخستين بار در اين پژوهش
توسط محقق به فارسی ترجمه و برای اجرا تنظيم شده است .مسلچ ( )5085ضريب آلفای
کرونباخ آن را  9/09گزارش نمود .برای بررسی اعتبار سازه پرسشنامهی فرسودگی عاطفی از
يک سنجهی تک مادهای محقق ساخته استفاده گرديد .ضريب همبستگی به دست آمده بين
نمرهی اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/11بود .همچنين ،ضرايب پايايی اين مقياس
با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  9/81و  9/74محاسبه شد.
 )1پرسشنامهی قصد ترک شغل :در پژوهش حاضر برای سنجش قصد ترک شغل از
مقياس سه مادهای کامَن ،فيچمَن ،جنکينز و کِلِش )5070( 0استفاده شد .پاسخها روی مقياسی
 7درجهای از ( 5کامالً مخالف) تا ( 7کامالً موافق) مشخص میشوند .اين پرسشنامه برای
نخستين بار توسط ارشدی ( )5180به فارسی ترجمه شده است و اعتبار و پايايی مطلوبی
برای آن گزارش شده است .ضريب آلفای کرونباخ  9/78توسط کامن و همکاران ()5070
برای آن گزارش شده است .چن و همکاران ( )5008ضريب آلفای اين مقياس را  9/78اعالم
کردهاند .همچنين کامن و همکاران ( )5070ضرايب اعتبار قابل قبولی را برای اين پرسشنامه
گزارش نمودند (به نقل از ارشدی .)5180 ،در مطالعهی حاضر ،جهت تعيين اعتبار سازه از
يک پرسش کلی که ميزان تمايل کلی فرد به ترک شغل را نشان میداده ،استفاده شد .ضريب
همبستگی به دست آمده بين نمرهی اين مقياس و پرسش کلی  )P<9/95( 9/07بود .به عالوه،
ضرايب پايايی پرسشنامهی قصد ترک شغل با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصيف به
ترتيب  9/01و  9/44محاسبه گرديد.

یافتهها
جدول  ،5ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين ،بيشترين نمره و ضرايب همبستگی ميان
متغيرهای پژوهش را نشان میدهد.
1- Maslach
2- Camman, Fichman, Jenkins, & Klesh

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

01

(دورهی چهارم ،سال  ،3-81پاییز و زمستان  ،8309شمارهی )2

جدول .5ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين ،بيشترين نمره و ضرايب همبستگی بين متغيرهای پژوهش
میانگین

انحرافمعیار

کمترین

 .5امنيت
شغلی
 .0اعتماد به
مديريت ارشد
 .1عدالت
توزيعی
 .4تبادل
اطالعات
 .1حمايت
اجتماعی
 .0خشنودی
شغلی
 .7فرسودگی
عاطفی
 .8قصد
ترک شغل

بیشترین

متغیر

ضرایب همبستگی

0/41

1/94

1

51

4/57 55/84

4

09

**
9/111

4/00 51/50

1

01

**
**
9/195 9/149

0/70 59/00

1

51

**
**
**
9/009 9/454 9/485

7/57 04/49

8

49

**
**
**
**
9/107 9/100 9/195 9/005

58

14

**
**
**
**
**
9/000 9/000 9/454 9/181 9/408

5/58 00/84

0

01

**
**
**
**
**
**
-9/109 -9/015 -9/117 -9/009 -9/417 -9/401

1/01

1

51

** **
**
*
**
**
**
9/405 -9/474 -9/510 -9/514 -9/110 -9/111 -9/408

18/50

0/59

5

8

2

3

0

4

* P<9/91

7

4

** P<9/95

جدول  0شاخصهای برازندگی الگوهای پيشنهادی اصالح شده اول و نهتايی پتژوهش را
نشان میدهد.
جدول  .0شاخصهای برازندگی الگوهای پيشنهادی ،اصالح شدهی اول و اصتالح شتدهی نهتايی بتر
شاخصهای
برازندگی
الگو

2

2/df df

الگوی پيشنهادی 7 09/009
الگوی اصالح شده 50 04/780
55 01/07
الگوی نهايی

8/09
1/10
0/11

GFI
9/00
9/01
9/08

IFI
9/01
9/01
9/08

NFI CFI TLI

RMSEA

اساس شاخصهای برازندگی

9/00
9/00
9/00

9/51
9/5
9/90

9/01
9/89
9/04

9/01
9/01
9/08

اثر ویژگیهای محیط کار و حمایت اجتماعی ادراک شده در کار بر قصد ...
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همان گونه که مندرجات جدول  0نشان میدهد ،الگوی پيشنهادی با وجود اين که در
برخی شاخصهای برازندگی مانند  CFI ،GFI ،IFIو  NFIدارای برزاش نسبتاً خوبی بود،
اما شاخصهای ديگر نشانگر آن است که الگو نياز به بهبود دارد .به اين منظور  1مسير
غيرمعنیدار (مسير مستقيم تبادل اطالعات به خشنودی شغلی ،تبادل اطالعات به فرسودگی
عاطفی ،عدالت توزيعی ادراک شده به فرسودگی عاطفی ،حمايت اجتماعی ادراک شده به قصد
ترک شغل و اعتماد به مديريت ارشد به قصد ترک شغل) که حذف گرديد .حاصل اين تغيير
الگوی اصالح شده می باشد .برازش بهتر را میتوان در الگوی نهايی ،يعنی الگويی که در آن،
براساس  AMOS-16خطاهای يک مسير همبسته گرديدند ،مالحظه نمود.
شکل  ،0الگوی نهايی پژوهش حاضر را به همراه ضرايب استاندارد مسيرها نشان میدهد.
-9/87
-9/20
9/20
-9/22

9/84
9/28

-9/80
-9/28
-9/39

9/29
9/84

9/87

9/70

9/44

شکل  .0الگوی نهايی پژوهش حاضر به همراه ضرايب استاندارد مسيرها

مندرجات جدول  ،1مسيرها و ضرايب استاندارد آنها را در الگوی نهايی بر اساس
خروجی نرمافزار  AMOSويراست  50نشان میدهد.
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جدول  .1مسيرها و ضرايب استاندارد آنها در الگوی نهايی
β

سطح معنیداری

امنيت شغلی ادراک شده  خشنودی شغلی

9/00

9/9995

امنيت شغلی ادراک شده  فرسودگی عاطفی

-9/19

9/9995

اعتماد به مديريت ارشد  خشنودی شغلی

9/51

9/95

اعتماد به مديريت ارشد  فرسودگی عاطفی

-9/05

9/9995

عدالت توزيعی ادراک شده  خشنودی شغلی

9/05

9/9995

حمايت اجتماعی ادراک شده  خشنودی شغلی

9/57

9/95

حمايت اجتماعی ادراک شده  فرسودگی عاطفی

-9/50

9/95

خشنودی شغلی  قصد ترک شغل

-9/00

9/9995

فرسودگی شغلی  قصد ترک شغل

9/09

9/9995

امنيت شغلی ادراک شده  قصد ترک شغل

-9/04

9/9995

عدالت توزيعی ادراک شده  قصد ترک شغل

-9/57

9/9995

تبادل اطالعات  قصد ترک شغل

9/54

9/990

مسیر

برای تعيين معنیداری مسيرهای غيرمستقيم نيز از روش بوت استراپ 5در برنامه ماکروی
پريچر و هيز )0998( 0استفاده گرديد .هنگامی که حد پايين فاصله اطمينان و حد باالی آن هر
دو مثبت يا منفی باشند و صفر در اين فاصله قرار نگيرد ،نشان دهندهی معنیداری مسير
غيرمستقيم است .سطح اطمينان برای اين فواصل اطمينان  01و تعداد نمونهگيریهای 1مجدد
بوت استراپ  5999بود.
جدول  4نتايج روش بوت استراپ را برای مسيرهای غيرمستقيم الگو نشان میدهد.
مندرجات جدول  4حاکی از معنیداری تمامی اثرهای واسطهای است ،بنابراين،
فرضيههای  55 ،59 ،0و  50مورد تأييد قرار میگيرند.
1- bootstrap
2- Preacher & Hayes
3- resampling
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جدول  .4نتايج بوت استراپ برای مسيرهای غيرمستقيم
پارامترها
مسیر
امنيت شغلی ادراک شده به قصد ترک
شغل از طريق فرسودگی عاطفی
امنيت شغلی ادراک شده به قصد ترک
شغل از طريق خشنودی شغلی
اعتماد به مديريت ارشد به قصد ترک
شغل از طريق فرسودگی عاطفی
اعتماد به مديريت ارشد به قصد ترک
شغل از طريق خشنودی شغلی
عدالت توزيعی ادراک شده به قصد
ترک شغل از طريق فرسودگی عاطفی
عدالت توزيعی ادراک شده به قصد
ترک شغل از طريق خشنودی شغلی
تبادل اطالعات به قصد ترک شغل از
طريق فرسودگی عاطفی
تبادل اطالعات به قصد ترک شغل از
طريق خشنودی شغلی
حمايت اجتماعی ادراک شده به قصد
ترک شغل از طريق فرسودگی عاطفی
حمايت اجتماعی ادراک شده به قصد
ترک شغل از طريق خشنودی شغلی

سوگیری

خطای
استاندارد

9/9959 -9/9810 -9/9800

9/9190

-9/9150 -9/5100

9/9998 -9/5499 -9/5498

9/9111

-9/9781 -9/0041

9/9997 -9/9041 -9/9010

9/9000

-9/9000 -9/5500

9/9994 -9/9041 -9/9047

9/9007

-9/9119 -9/5445

9/9991 -9/9108 -9/9490

9/9501

-9/9547 -9/9809

9/9990 -9/9815 -9/9811

9/9041

-9/9491 -9/5179

9/9998 -9/9078 -9/9080

9/9150

-9/5710 -9/5710

-9/5595 -9/5595 -9/5904

9/9101

-9/9110 -9/5701

9/9990 -9/9008 -9/9074

9/9599

-9/9550 -9/9111

9/9990 -9/9407 -9/9479

9/9509

-9/9048 -9/9701

داده

بوت

حد
پایین

حد
باال

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ويژگی های محيط کار و حمايت اجتماعی ادراک شده
بر قصد ترک شغل با ميانجیگری خشنودی شغلی و فرسودگی عاطفی صورت پذيرفت .نتايج
پژوهش نشان داد که امنيت شغلی ادراک شده ،اعتماد به مديريت ارشد و عدالت توزيعی
ادراک شده بر خشنودی شغلی اثر مثبت دارند .اين نتيجه با پژوهش مک نايت و همکاران
( )0990همسو است .میتوان گفت امنيت شغلی ،اعتماد به مديريت ارشد و تجربه عدالت،
نگرشهای شغلی کارکنان را افزايش میدهد .اما اثر تبادل اطالعات بر خشنودی شغلی مورد
تأييد واقع نشد .در تبيين عدم تأييد اين فرضيه میتوان اظهار کرد که احتماالً عوامل ديگری در
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کار وجود دارند که ممکن است تأثير بيشتری نسبت به تبادل اطالعات بر خشنودی شغلی
کارکنان داشته باشند.
همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد که امنيت شغلی ادراک شده و اعتماد به مديريت
ارشد اثر منفی بر فرسودگی عاطفی دارند .اين نتيجه با پژوهش مک نايت و همکاران ()0990
همسو میباشد .برای تبيين آن میتوان گفت هنگامی که کارکنان احساس کنند منابع الزم برای
انجام الزامات شغلی را در اختيار دارند ،کمتر فرسوده خواهند شد .اما اثر عدالت توزيعی
ادراک شده بر فرسودگی عاطفی مورد تأييد واقع نشد .برای تبيين عدم تأييد آن میتوان گفت؛
هنگامی که منابع حمايتی الزم توسط سرپرستان و همکاران برای افراد فراهم میشود ،کمتر از
کارشان ناخشنود خواهند شد و تصور میکنند منابع حمايتی الزم برای انجام شغلشان و مقابله
با مشکالت را دارند .ادراک بیعدالتی از نوع عدالت توزيعی در محيط کار تأثير چندانی بر
فرسودگی عاطفی نخواهد داشت .همچنين ،فرضيه تبادل اطالعات اثر منفی مستقيم بر
فرسودگی عاطفی دارد نيز مورد تأييد قرار نگرفت .طبق گفته باکر ،وستمن 5و شافلی ()0997
زمانی که گروهها با سطوح بااليی از انسجام مشخص شدهاند و اعضاء مکرراً با هم در تعاملند،
آنها احتماالً درباره مشکالت و استرسزاهای مرتبط با شغل با يکديگر صحبت میکنند .اين
مباحثات ممکن است واکنشی را در اعضای تيم فرابخواند که آنها درباره چنين مشکالتی فکر
کنند و در نتيجه همان استرس مرتبط با شغل و احساسات فرسودگی را تجربه نمايند.
نتايج اين پژوهش فرضيه  1و  4را مورد تأييد قرار داد .اين يافته با پژوهشهای ان جی و
سورن سن )0998( 0و مور ( )0995همسو است .حمايت اجتماعی به شکل همدردی
(همفکری) ،مراقبت ،دلداری دادن و تشويق (دلگرمی) میتواند يک منبع مهم برای کارکنان در
سازگار شدن با استرس باشد و همچنين نگرشهای شغلی آنها را افزايش میدهد.
طبق نتايج پژوهش حاضر فرضيه  1و  0نيز مورد تأييد واقع شد .اين نتيجه با پژوهش
مولکی و همکاران ( )0990همسو است .برای تبيين آن میتوان گفت که فرسودگی عاطفی،
خشنودی شغلی کارکنان را کاهش میدهد و در نتيجه تمايل آنها برای ترک شغل افزايش
میيابد.
1- Westman
2- Ng & Sorensen
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براساس يافته های پژوهش اثر امنيت شغلی ادراک شده ،عدالت توزيعی ادراک شده و
تبادل اطالعات بر قصد ترک شغل مورد تأييد قرار گرفت .اين يافته با پژوهش مکنايت و
همکاران ( )0990همسو است .بنابراين جو و نگرشهای شغلی مثبت بر نيات کنارهگيری
کارکنان تأثير منفی به جا خواهد گذاشت .اما در اين پژوهش اثر مستقيم اعتماد به مديريت
ارشد بر قصد ترک شغل مورد تأييد واقع نشد .برای تبيين عدم تأييد اين فرضيه نيز میتوان
چنين گفت که ممکن است در رابطه مستقيم اعتماد به مديريت ارشد به قصد ترک شغل،
متغيرهای تعديل کنندهای مانند ويژگیهای اعتماد کننده (تمايل به اعتماد ،سبکهای اسنادی و
شرح حال اوليه) مؤثر بودهاند که در اين پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتهاند .همچنين ،اثر
مستقيم حمايت اجتماعی ادراک شده بر قصد ترک شغل مورد تأييد قرار نگرفت .برای تبيين
آن میتوان استدالل کرد که حمايت اجتماعی ادراک شده از طريق ايجاد ارزشمندی ،رضايت
شغلی و کمک به سازگار شدن کارکنان سبب کاهش قصد ترک شغل میشود تا به طور
مستقيم.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،مشخص شد که امنيت شغلی ادراک شده اثر منفی بر
قصد ترک شغل از طريق فرسودگی عاطفی دارد ،اين نتيجه با يافتههای ريسِل ،پروبست ،چيا،
مالولِس و کونيگ )0959( 5و مک نايت و همکاران ( )0990همسو است .برای تبيين آن
میتوان گفت احساس عدم امنيت شغلی منجر به انواع متفاوت پاسخ به فشار روانی میگردد و
بر سالمت کارکنان تأثيرات منفی به دنبال خواهد داشت .هنگامی که کارکنان در شغل خود
احساس امنيت شغلی نداشته باشند ،منجر به فرسودگی عاطفی و هيجانات منفی در آنها
میگردد و به همين ترتيب بر نگرشهای شغلی آنها نسبت به شغل و سازمان از جمله وفاداری
آنها به سازمان تأثير منفی خواهد داشت .همچنين ،نتايج نشان داد که امنيت شغلی ادراک شده
اثر منفی غيرمستقيم از طريق خشنودی شغلی بر قصد ترک شغل دارد .طبق نظريهی سلسله
مراتب نياز ،امنيت شغلی در نيازهای سطح دوم سلسله مراتب نيازهای مزلو يعنی نيازهای
ايمنی و امنيت قرار دارد .با توجه به اين نظريه کارکنان برای رسيدن به نيازهای سطح باال مانند
نياز به احتر ام و نياز به خودشکوفايی بايد در نيازهای سطح پايين از قبيل امنيت شغلی ارضا
1- Reisel, Probst, Chia, Maloles, & König
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شده باشند ،اين امر سبب می شود که کارکنان خشنودی شغلی بيشتری را تجربه نمايند .لذا آنها
برانگيخته میشوند .تا برای پيشرفت خود در شغلی فعلی تالش بيشتری مبذول نمايند .در
نتيجه ،تمايل کمتری برای ترک شغل خواهند داشت.
نتيجهی اين پژوهش نشان داد که اعتماد به مديريت ارشد اثر منفی غيرمستقيم از طريق
فرسودگی عاطفی و خشنودی شغلی بر قصد ترک شغل دارد .اين يافته با پژوهشهای دونمز،
اوزِر و کومرت )0959( 5و گرگوری ،وِی ،لِفورت ،باررت و پارفری )0997( 0همسو است.
زمانی که کارکنان به مديريت ارشد شرکت خود اعتماد داشته و باور داشته باشند که مديريت،
نگران رفاه حال و آسايش آنهاست و برای حل مشکالتشان تالش میکند ،احتماالاً جو مثبت
و گرمی در شرکت ايجاد خواهد شد که از تجربه فرسودگی عاطفی کارکنان پيشگيری میکند
و موجب افزايش خشنودی و عالقه آنها به کار میگردد .طبق نظريه مبادله اجتماعی هنگامی
که کارکنان خيرخواهی و حسن نيت مديران خود را مشاهده میکنند ،تالش خواهند کرد تا آن
را با نگرش و رفتارهای مثبت در سازمان جبران نمايند .در نهايت ،تعهد آنها به سازمان و
مديرانشان افزايش خواهد يافت.
يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عدالت توزيعی ادراک شده اثر منفی غيرمستقيم از
طريق فرسودگی عاطفی و خشنودی شغلی بر قصد ترک شغل دارد .اين نتيجه با يافتههای
المبرت و همکاران ( )0959و المبرت ،هوگان و گريفين )0997( 1همسان است .برای تبيين
اين يافته میتوان گفت در موقعيتهايی که کارکنان باور دارند دريافتی و پاداشهای آنها
ناعادالنه است؛ يعنی متناسب با تالش ،تجربه و تحصيالت آنها نيست ،ناهماهنگی شناختی را
تجربه خواهند کرد که سبب ناراحتی کارکنان میشود و ممکن است منجر به ناخشنودی
شغلی شود ،همچنين منابع هيجانی افراد را تحليل میبرد و آنها را در معرض فرسودگی
عاطفی قرار میدهد .براساس نظريهی برابری وقتی افراد احساس نابرابری میکنند ،برانگيخته
میشوند تا با به کار بستن روشهای گوناگون ،تنش و ناراحتی خويش را کاهش دهند .ترک
شغل و رها کردن سازمان يکی از اقداماتی است که ممکن کارکن تحت اين شرايط برگزيند.
1- Dönmez, Özera, & Cömerta
2- Gregory, Way, LeFort, Barrett, & Parfrey
3- Griffin
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نتايج پژوهش حاضر ،نشان داد که تبادل اطالعات اثر منفی غيرمستقيم از طريق فرستودگی
عاطفی و خشنودی شغلی بر قصد ترک شغل دارد .اين يافته با پژوهشهتای تايتت )0990( 5و
مکنايت و همکاران ( )0990همسو است .زمانی که کارکنان اطالعتات و تجتارب ختود را در
اختيار يکديگر قرار میدهند ،ميزان يادگيری آنها افزايش میيابد .در اين شرايط آنها استترس و
ناراحتی کمتری را برای رو به رو شدن با تکنولوژی جديد ،الزامات نقتش و مشتکالت تجربته
میکنند .بنابراين کمتر دچار فرسودگی عاطفی میشوند و منجر بته خشتنودی شتغلی شتخص
میگردد .بنابراين ،نيات کنارهگيری آنها کاهش میيابد.
همچنين ،نتايج پژوهش حاضتر نشتان داد کته حمايتت اجتمتاعی ادراک شتده اثتر منفتی
غيرمستقيم از طريق فرسودگی عاطفی و خشنودی شغلی بر قصد ترک شغل دارد .اين يافتته بتا
پژوهشهای ون دِر هيدِن و همکاران ( )0959و دوچارم ،کنودسِن و رومتان )0998( 0همستان
است .مبتنی بر مدل الزامات -منابع شغلی و مدل ترک شغل پترايس و متولر ( )5085حمايتت
اجتماعی ادراک شده میتواند به عنوان ضربهگير در مقابل استرس شغلی عمل نمايتد و از ايتن
طريق به طور غيرمستقيم بر قصد ترک شغل تأثير منفی خواهد گذاشت .همچنين بتا توجته بته
قراردادهای روانشناختی ،زمانی که سازمان به کارکنان ختود حمايتت و احستاس ارزشتمندی
میدهد ،آنها را خشنود و راضی نگه میدارد و در نتيجه کارکنان بر آن میشوند تا با وفاداری و
ماندن در سازمان ،انتظارات سازمان را برآورده نمايند.

محدودیتها و پیشنهادها
محدوديتهای پژوهش حاضر عبارت است از )5 :در اين پژوهش به منظور زمينهيابی از
پرسشنامه استفاده گرديد ،در نتيجه ممکن است برخی افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری
کرده و پاسخ غيرواقعی داده باشند )0 .اين پژوهش به صورت مقطعی انجام شده است .به اين
دليل ،نتيجهگيری درباره عليت را دشوار میسازد و  )1با توجه به اين که پژوهش حاضر در
کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ايران انجام گرديده است و همه اعضا نمونه مرد بودهاند،
لذا در تعميم نتايج آن به پرسنل خانم ،کارکنان ستادی و ساير سازمانها و شرکتهای صنعتی
1- Thite
2- Ducharme, Knudsen, & Roman
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بايد جانب احتياط را رعايت کرد.
براساس نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد میشود )5 :در پژوهشهای آتی ،متغيرهايی مانند
سنوات خدمت و جنسيت که در رابطه پيشايندها با قصد ترک شغل میتوانند نقش تعديل
کننده داشته باشند ،مورد بررسی قرار گيرند )0 .سازمانها میتوانند به منظور باال بردن ادراک
حمايت اجتماعی کارکنان ،برنامههای مربیگری رسمی را استفاده نمايند .به عالوه ،در گزينش
و انتصاب سرپرستان و رؤسا بايد معيارهايی مانند توانايی آنها برای ايجاد روابط باز و حمايتی
مورد توجه قرار گيرد )1 .در پژوهش حاضر مشخص شد که اعتماد به مديريت ارشد در
داشتن کارکنانی خشنود و سالم مؤثر است .در نتيجه ،سازمانها بايد برنامههايی را برای ارزيابی
اعتماد کارکنان به مديريت سازمان از قبيل ارزيابی شايستگی و صداقت مديران ،سبکهای
ارتباطی آنها و نظامهای ارزيابی عملکرد به کار گيرند ،همچنين میتوانند فرصتهای آموزشی
بيشتری را برای مديران در زمينههای رهبری ،منابع انسانی ،ارتباطات و مديريت تعارض فراهم
آورند و  )4براساس نتايج پژوهش حاضر ،ادراک بیعدالتی ،وفاداری و وابستگی کارکنان را به
سازمان کاهش میدهد .بنابراين ،مديران بايد برای اطمينان از اينکه پيامدها به طور عادالنه و
مناسب تخصيص يافتهاند و نشاندهنده مشارکت کارکنان هستند ،تالش کنند.
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