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چکیده
خروج های داوطلبانۀ کارکنان متخصص نمایانگر از دست رفیتن سیرمایۀ انسیانی سیازمانهیا اسیت کیه فرآینید
جایگزینی آنها هزینههای زیادی را در پی دارد .هدس اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خیدمت
ارادی و پیش از موعد کارکنان در یکی از سازمانهای نظامی میباشد .پژوهش حاضر به لحاظ هدس ،کاربردی و
از نظر ماهیت و روش انجام ،پژوهشی توصیفی است .جامعۀ آماری ایین تحقیی شیامل کلییۀ کارکنیان سیتادی
سازمان مورد مطالعه به تعداد  582نفر میباشد که از آن بین تعداد  729نفر با استفاده از فرمیول کیوکران و بیه
روش نمونهگیری تصادفی ساده در این پژوهش مشارکت داده شدند .ابزار گردآوری دادههیا پرسیشنامیه محقی
ساخته بوده و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSو از طریی تحلییل عیاملی اکتشیافی و آزمیون تیی
استیودنت و آزمون فریدمن انجام شده است .بر اساس یافتههای پژوهش  8عامل در حوزۀ عوامل فردی 4 ،عامل
در حوزه عوامل سازمانی و  5عامل در حوزه عوامل محیطی به عنوان عوامل مؤثر بر رهایی ارادی کارکنان جامعۀ
مورد مطالعه شناسایی و تأیید گردیدند .همچنین نتایج نشان داد که عوامل فیردی و سیازمانی بیشیتر از عوامیل
محیطی در نیت ترک خدمت ارادی کارکنان مؤثر بوده اند.
واژگان کلیدی :ترک خدمت ارادی ،عوامل فردی ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی

دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه هوایی شهید ستاری (نویسنده مسئول)s.baran.b@gmail.com  ،

.7
 .5استادیار مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری
 .5کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه هوایی شهید ستاری
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مقدمه
سازمانهای معاصر ،سرمایۀ زیادی را در قالب استخدام ،آموزش ،توسعه و پیشیرفت و نگهیداری
کارکنان خود صرس میکنند .ترک خدمت کارکنان ،هزینههای زیادی برای سازمانها بیه دنبیال
دارد .کل هزینه گردش نیروی انسانی رقم قابل توجهی بوده است و محققان آن را عیددی بیین
 19تییا  599درصیید حقییوق سییاالنۀ کارکنییانی کییه سییازمان را تییرک میییکننیید ،بییرآورد
کردهاند(میچاود .)51-55 :7000،7از طرفی ترک ارادی کارکنیان هزینیههیای غیرمیالی ماننید
کاهش وجدان کاری و اخالقیات ،تضعی فرهنگ سیازمانی ،فشیار بیر روی کارکنیان باقیمانیده،
هزینۀ یادگیری و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی یا حافظیه سیازمانی را نییز در پیی دارد(دس و
شاو.)825-885 :5997 ،5
بنابراین یکی از مأموریتهای اصلی سازمانها تالش برای به حداقل رسیاندن تیرک خیدمت
کارکنان به واسطۀ شناسایی محرکهای ترک خدمت افراد میباشید(کیوین و آدرییان:5998 ،5
 .)755-757به عالوه باال بردن شرایط مناسب حفظ و نگهداری کارکنان بسیار ضیروری اسیت و
ناتوانی در مدیریت صحیح نگهداشت کارکنان باعر تضعی توانمندیها و ارفیتهای سیازمان
خواهد شد(گلبک و باکس.)545-511 :5998 ،8
در حالی که اشتغال هنوز یک مسالۀ حل نشیده اسیت ،امیا در نتیجیه اهیور فنیاوریهیای
نوین،گشوده شدن بازارهای جدید عموماً تقاضیا بیرای جیذب نیروهیای متخصیص و باتجربیه و
آموزش دیده بیش از عرضیه بیازار نییروی انسیانی اسیت .از ایین رو الزم اسیت تیا سیازمانهیا
داراییهای کلیدی و مزیت رقابتی پایدار خود را حفظ نماینید .موفی تیرین سیازمانهیا آنهیایی
هستند که میتوانند سرمایه انسانیشان را به شیوهای اثربخش و کارا مدیریت نماینید .ایین امیر
مستلزم درک عوامل ترک خدمت کارکنان و چگونگی روی دادن آن است .بیه همیین دلییل در
چند دهۀ گذشته ،نظریههای علمی متعددی در زمینه ترک خیدمت ارادی کارکنیان در ادبییات
مدیریت منابع انسانی ارائه شده اسیت .امیا ایین موضیوع همچنیان ییک زمینیه گسیترده بیرای
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پژوهشهای سازمانی است.
سازمان مورد مطالعه یکی از بازوان توانمند نیروهای مسلح میباشد که با توجیه بیه اهمییت
مأموریتهای این سازمان در شرایط کنونی کشور از لحاظ امنیتی ،از جایگاه خاص و وییژهای در
بین نیروهای مسلح برخوردار میباشد .با ورود فناوری نیوین نظیامی بیه ایین سیازمان (در پیی
توسعه جنگهای سایبری و توسعه جنگهای الکترونییک و )...حفیظ و نگهیداری نییروی هیای
متخصص و آموزش دیده و باالبردن میل به ماندگاری در سازمان ضیروری بیوده و بسییار حیائز
اهمیت است و بدون تردید یکی از اقدامات اساسی مدیران و مسئوالن این سیازمان بیه حیداقل
رساندن میل به ترک خدمت ارادی کارکنان و کاهش هزینهها و پیامدهای ناشی از آن میباشد.
مطالعۀ سواب رهایی از خدمت کارکنان در جامعۀ مورد مطالعیه نشیان دهنیدۀ نیرخ نسیبتاً
باالی ترک خدمت در این سیازمان مییباشید و در کنیار ایین مسیأله ،تعهید سیازمانی پیایین و
بی رغبتی به ادامه خدمت برخی از کارکنان چالش مهمی است که با توجه به هزینههیای بیاالی
تربیت و جایگزینی نیروی انسانی ،سازمان با آن روبرو است.
عوامل درون و برون سازمانی مختلفی بر تمایل بیه تیرک ارادی(داوطلبانیه) کارکنیان تیأثیر
دارند و باعر میشوند تا کارکنان انگیزههای مانیدن در سیازمان را از دسیت داده و تصیمیم بیه
ترک خدمت بگیرند .هر چند بسیاری از این عوامل ممکن است در بیین سیازمانهیای مختلی
مشابه باشد ،اما از آن جایی که محیط و شیرایط هیر سیازمانی مخیتص خیود آن سیازمان اسیت،
بنابراین برخی از عوامل مؤثر بر ترک ارادی خدمت نیز ممکن است از سازمانی به سازمان دیگیر
متفاوت باشد .یکی از تفاوتهای مهم این پژوهش با مطالعیات انجیام گرفتیه در ایین خصیوص،
ماهیت نظامی سیازمان میورد مطالعیه اسیت .از آنجیایی کیه دربیارۀ موضیوع پیژوهش حاضیر،
پژوهشهای اندکی در سازمانهای نظامی انجام شده است ،از این رو محق سعی دارد تا عوامل
مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان را در یکی از این سازمانها شناسایی کند.
با توجه به اهدافی که پژوهشگر در این تحقی دنبال میکند ،سیؤال اصیلی پیژوهش بیدین
شرح است که عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنیان کدامنید؟ و ایین عوامیل از چیه
اولویتی برخودار هستند؟
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مفهوم ترک خدمت و انواع آن
ترک خدمت پدیدهای سازمانی و روانشناختی است(ویزبرگ و کیرسچن باوم .)21 :5995 ،7در
اصطالحشناسی مفاهیم و واژههای روان شناسی صنعتی و سازمانی ،وقتی بیه واژۀ تیرک خیدمت
می رسیم ،از جنبۀ کاربردی برای آن دو تعری مجزا (عام و ویژه) ارائه گردیده است .در تعریی
عام ،ترک خدمت را خروج از سازمان و ااهار نارضایتی از شغل دانسته و در تعری خیاص ،آنرا
تغییر در عضویت فرد در سازمان بیان مینماید که طی وسیعی از جابجایی و تغییر وضعیتهیا
را شامل میشود (رابینز .)42 :7509،ترک خدمت معموالً به تصمیم و یا اقدام فرد بیرای خیروج
از سازمان اطالق می گردد ،به عبارتی ترک خدمت تغییر در عضویت فرد در سازمان می باشد که
طی وسیعی را شامل می گردد .ولی مهمترین وجه تمایز بین تیرک اختییاری و تیرک اجبیاری
کارمند در سازمان است (مارتز و چامپیون .)80 :7004 ،5ترک اجباری اصوالً به مواردی اطیالق
میگردد که کنترل آن در اختیار سازمان نمیباشد؛ مانند بازنشستگی ،انتقیال بیه دلییل ازدواج،
ادامۀ تحصیل و....
ترک اختیاری به مواردی گفته میشود که کنترل آن میتوانید در اختییار سیازمان باشید و
معموالً علت آن از شرایط موجود سازمان ناشی میگردد(ابلسون.)557 :7041 ،5
نیت ترک خدمت ،به ارزیابی ذهنی فیرد از احتمیال مانیدن ییا رفیتن از سیازمان در آینیدۀ
نزدیک اشاره دارد(مودی و همکیاران .)524 :7045 ،8سیه دلییل بیرای اسیتفاده از نییت تیرک
خدمت به جای ترک خدمت واقعی وجود دارد .اول ،ترک خدمت به شیرایط اقتصیادی عمیومی
بستگی دارد(شرمن .)7045 ،2افرادی که قصد ترک خدمت دارند ،ممکن است فقط زمیانی ایین
کار را انجام دهند که مشاغل جایگزینی در دسترس داشته باشیند .مطالعیات صیورت گرفتیه بیا
دادههای واقعی ترک خدمت در یک دوره زمانی خیاص ممکین اسیت نتیایج متفیاوتی را نشیان
دهنیید(لییی .)797 :5999 ،5دوم ،بییه زعییم آی یژن و فیشییبین )7049(1نی یت رفتییاری ،شییاخص
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مستقیمی از رفتار واقعی است .هر چند کپلمن و همکاران )7005(7ااهار میدارند نیات رفتاری
افراد همیشه منجر به رفتار نشده و ممکن است با گذر زمان ،نیات افراد دستخوش تغیییر شیود.
سوم ،تحقیقات قبلی دریافتهاند نیت ترک خدمت ،قویترین منادی ترک خدمت است(رسولی و
همکاران.)51 :7507 ،
 بازنشستگی اجباری
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خیر (غیراختیاری) تحت کنترل شاغل است؟ بلی(اختیاری(
شکل  :6تقسیمبندی انواع ترک خدمت (منبع :ابلسون)946-996 :6387 ،

ابلسون ( )7041ضمن تجزیه و تحلیل دقی علل انواع ترک خدمتها ،آنها را به چهار دسته
کلی تقسیمبندی مینماید .همان طیور کیه در شیکل  7مشیاهده مییشیود ،وی دو بُعید بیرای
دستهبندی انواع ترک خدمتها در نظر میگیرد .بُعد اول کنترل سازمانی است .طب ایین بُعید،
دستهای از ترک خدمتها همچون تمایل به خروج از سازمان به دلیل پرداخت بیشیتر در جیای
دیگر ،در کنترل سازمان بوده و اجتنابپذیر میباشند و دستهای دیگر همچیون نییاز شیاغل بیه

1. Kopelman et al
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ماندن در خانه و یا تغییر مسیر شغلی و حرفهای جهت رشد بیشتر ،در کنتیرل سیازمان نبیوده،
اجتنابناپذیر هستند .بُعد دومی که ابلسون در مطالعیات خیود میورد اسیتفاده قیرار مییدهید،
کنترلپذیری از جانب شاغل است که بر حسب آن نیز تیرک خیدمتهیا بیه دو دسیته تقسییم
میشوند :دستهای که تحت کنترل شاغل بوده و ارادی هستند؛ مانند تعارض با مدیر و دسیتهای
که تحت کنترل شاغل نبوده و غیر ارادی هستند؛ نظیر بازنشستگی اجبیاری ییا پییش از موعید
مقرر و یا از کار افتادگی.

علل و عوامل ترک خدمت
تاکنون تحقیقات بسیاری برای توضیح علل پدیدۀ ترک خدمت انجام پذیرفته است و متغیرهای
پرشماری به عنوان پیشایندهای ترک خدمت کارکنیان برشیمرده شیدهانید .از جملیه نخسیتین
تحقیقات برای توضیح پدیدۀ ترک خدمت ،مطالعیۀ میار و سیایمون( )7024بیود و پیس از آن
تحقیقات بسیاری برای توضیح ترک خدمت داوطلبانه صورت گرفت(بالو و بوال7040 ،7؛ هیام و
گریفر .)754 :7002،5برخی از این مطالعات بیه شناسیایی عوامیل فیردی پرداختیهانید(تیت و
مییر ،)7005 ،5برخی به نقش عوامل شیغلی اشیاره کیردهانید(المبیرت و همکیاران )5997 ،8و
شماری به عوامل سازمانی مؤثر بر ترک خدمت هم توجه کردهانید(هیارتر و همکیاران.)5995 ،2
پترسون)5998(5مدلها و نظریههای ترک خدمت را در قالب سه طبقه دستهبندی کرده اسیت:
مدلهای متمرکز بر فرآیند ترک خیدمت ،میدلهیای اجتمیاعی شیدن و میدلهیای جیامع .در
تحقیقی دیگر ،ژنگ و لموند ،)5990( 1آنهیا را بیه چهیار دسیته تقسییم کیردهانید :میدلهیای
فرآیندی ،مدلهای اجتماعی شدن ،مدلهای توسعهیافته و مدل شوکها.
در یک پژوهش جامع که به وسیلۀ قپانچی و اروم )5979(4انجام شده است ،بیا بررسیی 15
مقاله منتشر شده در رابطه با ترک خدمت تعداد  19عامل شناسایی شیده اسیت .در سیطح اول

1. Blau and Boal
2. Hom and Griffeth
3. Tett and Meyer
4. Lambert et al
5. Harter et al
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7. Zhengand Lamond
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این عوامل به شرح زیر میباشند:
عوامل سازمانی :شامل پاداش و مزایا ،فرهنگ سازمانی و اقدامات منابع انسانی؛
عوامل شغلی :شامل ویژگیهای شغلی ،حمایت اجتماعی شیغلی ،سیختی شیغل و جیذابیت
شغلی؛
عوامل فردی :شامل ویژگیهای دموگرافیک ،سرمایۀ انسانی ،مشخصههای انگییزش و رفتیار
حرفهای؛
عوامل روانشناختی :شامل رضیایت عمیومی از شیغل ،یکنیواختی شیغل ،تعهید سیازمانی و
نگرانی ادراک شده شغلی؛
عوامل محیطی :شامل خیانواده و دوسیتان ،جیایگزینهیای شیغلی ادراک شیده و پیشیرفت
فناورانه.
عوامل محیطی تابع شرایط خاص اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر جامعه است و نمییتیوان
مصادی مشترکی را برای همۀ جوامع برشمرد .از این رو باید این عوامل را با تحقی مییدانی در
محیط مورد نظر شناسایی کرد .ذکر این نکته در اینجا ضروری است که عوامل اجتماعی نه تنها
در سطح کالن بر حفظ نیروی انسانی تأثیر میگذارد ،بلکه در سطح خرد نیز باعر ترک خدمت
نیروی کار بین سازمانها میگردد؛ مثالً عدم وجود قوانین شفاس و کارآمد برای حفظ و حمایت
از حقوق مالکیت معنوی ،یک عامل اجتماعی است که در همه سازمانها تیأثیر مشیابهی دارد و
7
اصوالً سازمانها کنترلی بر آن ندارند .ضع در این زمینه از طرفی باعر پدیدۀ «فیرار مغزهیا»
میگردد ،از طرس دیگر احتمال ترک خدمت کارکنان را از سازمانها افزایش میدهید؛ زییرا اوالً
احساس تعل به سازمان و اعتماد متقابل کارکنان و مدیریت سازمان را تضعی میکنید و ثانییاً
کارکنان به دنبال محیطی امنتر خواهند بود تا بتوانند از ایدههایشان محافظت کنند .هیر چنید
ممکن است عمالً در یافتن چنین محیطی موف نباشند .از جمله عوامل محیطی شناسایی شده
در این حوزه میتوان به محیط فناوری ،محیط اجتمیاعی  -فرهنگیی ،محییط حقیوقی ،محییط
قانونی -سیاسی و محیط اقتصادی اشاره نمود(آراستی و همکاران.)7545،
در بین یافتههای پژوهشهای مختل  ،عوامل سازمانی از اصلیترین عوامیل میؤثر بیر تیرک
1. Brain drain
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خدمت کارکنان به شمار میآید .کارکنان بیشتر تماییل دارنید در سیازمانهیایی بماننید کیه بیا
محیط و شرایط کاری آن سازگاری دارند(بیرگمن و اسیکارپلو .)5997 ،7در سیازمانهیای دارای
سطح کارآمدی پایین ،تمایل به تیرک خیدمت بیاال اسیت(دس و شیاو .)5997 ،محققیان طیی
مطالعات متعدد ،عوامل سازمانی مختلفی را برای ترک خدمت کارکنان مؤثر میدانند .برخیی از
این عوامل عبارتند از:
ساختار سازمانی :کارکنان از وجود نظام دیوانساالری و کاغذبازی در سازمان بسییار آزرده
میشوند .آنها ترجیح میدهند در سیازمانهیای کوچیک فعالییت نماینید؛ زییرا از آزادی عمیل
بیشتری برخوردارند و در آنها رسمیت کمتیری وجیود دارد .آنهیا سیاختار پهین 5وغیرمتمرکیز،
ساختاری را که انعطاسپذیری الزم برای انجام کارهای علمی و فکیری را فیراهم نمایید ،مشیوق
خالقیت و ابتکارعمیل باشید و در برابیر تغیییر انعطیاسپیذیر باشید ،شیرط اثربخشیی کارشیان
میدانند(گومان.)795 :5999 ،5
نظام ارتباطات :بخشی از ارتباطات افراد در سازمان ،رسمی و تعری شیده اسیت و بخشیی
غیررسمی .داشتن روابط کاری خوب با همکاران ،برخورداری از آزادی عمل و زمان کیافی بیرای
ایجاد روابیط اجتمیاعی بیا سیایر همکیاران در محییط کیار از جملیه نیازهیای عمیوم کارکنیان
است(آروکیاسامی.)7255 :5975 ،8
سیستم ارزیابی و کنترل :کارکنان به دریافت بازخور سریع و منظم از کارشان و اطیالع از
اینکه کارشان از نظر مدیر و سازمان چقدر خوب و رضایتبخش است ،بسیار اهمیت مییدهنید.
این امر احساس مسئولیت را در آنها نسبت به کارشان افزایش میدهد(تورنرون.)2-7 :5995،2
فرهنگ سازمانی  :فرهنگ سازمانی از مهمترین عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان اسیت .ییک
مسأله مهم ،رفتار شایسته و محترمانۀ مدیر با کارکنان است .نگرش ارزشمدارانه و مثبت نسبت
به کارکنان یکی از اصول مهم جذب ،حفظ و انگیزش کارکنان کلیدی است .خیلی از سازمانهیا
این شعار را میدهند که کارکنان مهمترین سرمایۀ ما هستند .این شعار قابل تحسین است .امیا
1. Bergmann and Scarpello
2. Flat
3. Goman
4. Arokiasamy
5. Thornron
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تالش زیادی الزم است تیا کارکنیان آن را بیاور کننید .در واقیع آنهیا زمیانی چنیین ادعیایی را
میپذیرند که در فعالیتها ،سیاستها و تصمیمات اثر آن را مشاهده کنند .در غیر ایین صیورت
این ادعا لطیفهای میشود که هر بار مدیر عامل با کارکنانش صحبت میکند ،با استهزا و خنیدۀ
کارکنان مواجه میگردد(فارست.)785 :7000،7
چشمانداز سازمان :وجود یک چشمانداز روشین بیرای سیازمان و نییز برنامیههیایی بیرای
دستیابی به آن به کارکنان این اطمینان را میدهد که در سیازمانی کیار مییکننید کیه آینیده
درخشانی دارد و میتواند پیوسته ارفیتهای تازهای را برای رشد و پیشرفت آنهیا ایجیاد کنید.
البته صرس داشتن چشمانداز و برنامههای روشن کافی نیست .بلکه مدیر باید بتواند بیا برقیراری
ارتباطات شفاس و پایدار ،کارکنان خود را از این راهکارها ،اهداس و برنامهها آگاه کنید .خیلیی از
مدیران در معرفی عملکرد خود به سهامداران موف هستند ،در حالی که در معرفی برنامیههیا و
چشمانداز سازمان به کارکنان با مشکل مواجهند .در بسیاری مواقع هیات مدیره از نشان تجاری
سازمان ،ارزشها و مأموریتهای آن آگاهند ،اما نتوانستهاند آن را در سراسیر سیازمان گسیترش
دهند (های.)25 :5995 ،5
جایگاه سازمان در صنعت :سازمانهای پیشرو در صنعت هم قادرند کارکنان خود را حفظ
کنند و هم قادرند کارکنان سازمانهای دیگر را جذب کنند .کارکنان تیرجیح مییدهنید کیه در
سازمانی کار کنند که ذکر نام آن برایشان غرورآفرین باشد .آنهیا اعتقیاد دارنید ،اینکیه در حیال
حاضر در چه سازمانی فعالیت کنند ،در آیندۀ شیغلی آنهیا تیأثیر بیه سیزایی دارد؛ زییرا بیشیتر
شرکتها در زمان استخدام بیه اینکیه فیرد سیابقه کیار در چیه سیازمانهیایی را دارد ،اهمییت
میدهند(گومان .)778 :5999،کار در سازمانی که فعالیتهای ویژه و کلییدی مشخصیی دارد و
با اطمینان آنها را کنترل میکند ،برای کارکنان جذابیت زیادی دارد .آنها از سازمانشیان انتظیار
دارند تا همپای آنها رشد کند و توسعه یابد تا بتواند بستر مناسیبی بیرای تیداوم همکیاری آنهیا
فراهم سازد.
نظام پرداخت :کارکنان به عدالت در پرداخت ارزش بسییاری قائیل میی شیوند .تخصیص و
مهارت و میزان اثربخش بودن فرد در سازمان باید مالک ارزیابی عملکرد فرد باشید و بیه همیان
1. Forrest
2. Hay
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نسبت پرداختها نیز بایستی متناسب با عملکرد انجام پذیرد .همچنین کارکنان انتظار دارنید در
مقایسه با سایرین ،پاداش منصفانهای دریافت کنند .به طور کلی حاکم بیودن ضیوابط بیه جیای
روابط از انتظارات اولیۀ همۀ کارکنان در نظام پرداخت حقوق و پیاداش اسیت .پرداخیت پیاداش
کافی به کارکنان ،در شرایطی که این موضوع رایجترین سیاست سازمانها برای جیذب و حفیظ
کارکنان است ،از اهمیت زیادی برخوردار است .هر چند پاداش ]مطاب نظریه هرزبیرگ[ عمومیاً
یک عامل فرعی و یک نیاز بهداشتی تلقی میشود ،اما حفظ و اعطای پاداش کافی بیه خصیوص
به کسانی که از سطح عملکرد باالیی برخوردارند؛ یعنی کسانی که هزینۀ جایگزینیشیان بسییار
باالست ،حائز اهمیت است(وینترتون.)517 :5998،7
مطالعات نشان میدهد ویژگیهای دموگرافیک(سن ،جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت خانوادگی
و ،)...ارزشها ،باورها ،ادراکات ،دانش و مهارتها ،سالی و روشها ،نیازها و انگیزش و ...کارکنان
در تصمیمات شغلی آنها تأثیر مستقیم دارد .کارکنان جوان و کمسابقه نسبت به کارکنان مسین
و با سابقه ،ریسک بیشتری را برای تغییر شیغل تحمیل مییکننید و در صیورت مسیاعد نبیودن
شرایط برای ادامۀ خدمت ،تصمیم به ترک سازمان میگیرند .همچنیین کارکنیان زن وابسیتگی
کمتری به سازمان نسبت به کارکنان مرد دارند .به عالوه کارکنانی که به لحاظ خیانوادگی دارای
رفاه بیشتری هستند و به لحاظ مادی وابستگی کمتری دارند ،تمایل بیشتری بیه تیرک خیدمت
دارند(تانوا و هالتوم.)7225 :5994 ،5
ارزشها و باورهای هر فرد در تصمیمات و عملکرد او تیأثیر بیه سیزایی دارد .اگیر شیغل ییا
محیط شغلی فرد با ارزشها و اعتقادات او سازگار نباشد ،دو اتفاق ممکن است روی دهد .اتفیاق
اول که محتملتر است ،ترک خدمت است .در شرایط خاصی که فرد به دالیلی از جملیه فقیدان
فرصتهای شغلی مناسب دیگر یا انگیزههای موقت به کار خود ادامه میدهید ،بیاز هیم ممکین
است او در بلندمدت کارش را رها کند .اما گاهی فرد در طول زمان و با خو گیرفتن بیا فرهنیگ
حاکم بر سازمان ،نظام ارزشها و باورهیایش ،خواسیته ییا ناخواسیته ،تغیییر کیرده ،بیا فرهنیگ
سازمان سازگار میشود.
انگیزش کارکنان یکی از عوامل اصلی شیکلگییری نگیرشهیای شیغلی کارکنیان از جملیه
1. Winterton
2. Tanovaa and Holtom
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رضایت شغلی و تعهد سازمانی است .کاهش نارضایتی شغلی و تعهد سیازمانی کیه از پیامیدهای
مهم سطح پایین انگیزش میباشد ،از مهمترین عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت است .بر اساس
نظریههای مختل انگیزش(ماننید نظرییه میازلو ،هرزبیرگ ،آلیدرفر و )...کارکنیان بیا توجیه بیه
نیازهایشان برانگیخته میشوند و به همین دلیل ،سازمانها همواره میکوشند تا نیازهای اعضای
خود را تأمین کنند.
تناسب شغل با شاغل یکی از میواردی اسیت کیه در اسیتخدام کارکنیان میورد توجیه قیرار
میگیرد .هر چقدر بین شخصیت و شغل سازگاری بیشتری وجود داشته باشد ،احتمیال مانیدن
در سازمان بیشتر
است .از لحاظ احساسی نیز وقتی احساسات الزمۀ شغل با احساسات واقعی همراسیتا باشید،
احتمال ترک سازمان کم میشود (هوالند .)7042،ادراکات کارکنان از سیازمان و محییط آن در
شکلگیری نیات آنها و متعاقباً در اتخاذ تصمیمهایشان تأثیرگذار است .تصویر سیازمانی کیه در
افراد به وجود میآید ،حاصل ادراکات فرد از سازمان است .آنچه برای فرد مهم اسیت ،ادراک وی
از واقعیت است نه خود واقعیت و مدیران بایید در پیی فهیم ادراکیات فیرد برآینید نیه تصیورات
خودشان(ماک و ساکل.)552 :5997 ،7
جدول  7عوامل متعددی را که از نظر پژوهشهای پیشین به عنوان عوامیل میؤثر بیر تیرک
خدمت کارکنان مطرح شدهاند ،خالصه نموده است.
جدول  :6عوامل مؤثر ترک خدمت ارادی کارکنان در پژوهشهای پیشین(منبع :نگارندگان)

عوامل مؤثر بر ترک خدمت
کارکنان

محق /محققان (سال)

ساختار سازمانی

گومان( ،)5999آراستی و همکاران()7545

نظام ارتباطات

آروکیاسامی( ،)5975گوپینات و بکر( ،)5999لوین()7002

فرهنگ سازمانی

فارست( ،)7000قپانچی و اروم ( ،)5979الک و کراوفورد،)5998 ،

چشمانداز سازمان

های( ،)5999آراستی و همکاران()7545

نظام پرداخت(جبران خدمت) وینترتون( ،)5998فلدمن( ،)5999آرمکنچیت و ایرلیی( ،)7015لوتیانز
1. Mak & Sockle
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عوامل مؤثر بر ترک خدمت
کارکنان
و مزایا

محق /محققان (سال)
( ،)7002الکهد و استفنز( ،)5998قپیانچی و اروم ( ،)5979آراسیتی و
همکاران()7545

ویژگیهای دموگرافیک (سن ،تییییییانوا و هییییییالتوم( ،)5994قپییییییانچی و اروم ( ،)5979وای و
رابینسون( ،)7004کاتن و تاتل( ،)7045ایالین()7001
جنسیت ،تحصیالت)
انگیزش

هوالنیید( ،)7042تییانوا و هییالتوم( ،)5994قپییانچی و اروم (،)5979
توماس()5999

ویژگیهای شغلی

قپییییانچی و اروم ( ،)5979آمییییودت( ،)7000بلییییوم ،گیلسییییون و
شالی( ،)5999شمس الضحی و شمون()5991

رضایت شغلی

قپانچی و اروم ( ،)5979اسپکتور()7001

تعهد سازمانی

قپییانچی و اروم ( ،)5979سییین ،اورالنییدو و کییین( ،)5995هییان و
همکاران( ،)5990کلیین و پتیرز( ،)7007میودی و همکیاران(،)7045
سامرز()7002

ادراک و شخصیت

هولند( ،)707042آراستی و همکاران()7545

شوکهای زندگی

هلر( ،)7545افجه و صالح غفاری( ،)7505آراستی و همکاران()7545

نظام ارزشیابی

تورنرون( ،)5995آراستی و همکاران()7545

نظام ارتقا و ترفیعات

باجپای و سریواستاوا( ،)5998رابینز( ،)7040پرگامیت و ویوم(،)7000
هلر( ،)7545افجه و صالح غفاری()7505

سبک رهبری

بروستورس و مارکر( ،)5991دابز()5997

سرمایۀ انسانی

شمسالضحی و شمون( ،)5991آراستی و همکاران()7545

اهداس سازمانی

هلر( ،)7545افجه و صالح غفاری( ،)7505آراستی و همکاران()7545

تغییرات فناورانۀ محیط

قپانچی و اروم ( ،)5979آراستی و همکاران()7545

فرصتهای شغلی

شیییمس الضیییحی و شیییمون( ،)5991گرهیییارت( ،)7009اسیییتیل و
گریفر( ،)7040وسلی()5999

شرایط اقتصادی

توکلینژاد و همکاران( ،)7502شمسالضیحی و شیمون( ،)5991لیی و
همکاران( ،)7005تاپلین و همکاران()5995

شرایط سیاسی

آراستی و همکاران()7545

شرایط اجتماعی

توکلینژاد و همکاران( ،7502آراستی و همکاران()7545
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با توجه به هدفی که پژوهش دنبال میکند و بر اساس چارچوب نظری کیه مطیرح گردیید،
سؤالهای پژوهش بدین ترتیب طرح میگردند:
 -7عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان کدامند؟
 -5عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان از چه اولویتی برخودارند؟

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدس یک پیژوهش کیاربردی و از نظیر گیردآوری دادههیا و روش تجزییه و
تحلیل ،یک تحقی توصیفی است .جامعۀ آماری این تحقی را کلییۀ کارکنیان سیتادی یکیی از
سازمانهای نظامی در کشور 7به تعداد  582نفر تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول تعیین
حجم نمونۀ کوکران تعداد  729نفر به عنوان نمونه انتخیاب گردیدنید و بیه روش نمونیهگییری
تصادفی ساده در این پژوهش مشیارکت داده شیدند .در تحقیی حاضیر ،ابیزار اصیلی سینجش،
پرسشنامۀ محق ساخته است که شامل دو بخیش سیؤاالت عمیومی (درجیه ،سیطح سیازمانی،
میزان تحصیالت و سابقه کیار) و سیؤاالت تخصصیی مشیتمل بیر  55سیؤال مییباشید .رواییی
5
پرسشنامه ،با روش محتوایی و پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با روش آلفیای کرونبیاخ
(با ضریب  )9/45تأیید گردید .در ایین پیژوهش ،تحلییل دادههیا بیا اسیتفاده از تحلییل عامیل
اکتشافی ،آزمون تی استیودنت و تحلیل رتبهای فریدمن با نرم افزار  SPSSصورت گرفت.

یافتهها
در بخش تحلیل توصیفی دادهها از جداول و نمودارهای توزییع فراوانیی نمونیه آمیاری براسیاس
درجه ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سنوات خدمتی و سطح سازمانی استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحلیل آمار توصیفی در رابطه با درجه پاسدهندگان نشیان مییدهید
که اکثریت پاسخدهندگان را افسران ارشد تشکیل میدهند .بیدین ترتییب کیه  49/5درصید از
نمونۀ آماری را افسران ارشد 75/1 ،درصد را افسران جیزء و  5/1درصید را درجیهداران تشیکیل
میدهند.
در رابطه با مییزان تحصییالت پاسیخدهنیدگان ،اکثرییت پاسیخدهنیدگان ( 84/1درصید) را
 .7با توجه به محرمانه بودن سازمان از ذکر نام آن خودداری شده است.
2. Coefficient Alpha Method
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دارندگان مدرک کارشناسی تشکیل میدهند .توزیع سایر مدارک تحصیلی به ترتیب  84درصید
کارشناسی ارشد و  5/5درصد فوق دیپلم میباشند .در رابطه با سنوات خدمتی پاسخدهنیدگان،
اکثریت نمونه آماری را کارکنان با سنوات خدمتی  79تا  72سال (  )%55تشکیل میدهند .بعد
از آن کارکنان با سنوات خدمتی  72تا  59سال ( ،)%57/5کارکنان با سنوات خدمتی بیاالی 59
سال ( ،)%55/1کارکنان با سنوات خدمتی  2تا  79سال ( )%77/5و کارکنان با سینوات خیدمتی
زیر  2سال ( )%5/1میباشند .در رابطه با وضعیت تأهل پاسیخدهنیدگان  05/1درصید متأهیل و
تنهییا  5/5درصیید مجییرد هسییتند .در رابطییه بییا سییطح سییازمانی پاسییخدهنییدگان ،اغلییب
پاسخدهندگان( )%25در سطح رئیس یا جانشین مشغول به خدمت میباشیند .همچنیین 51/5
درصد در سطح اقدام کننده یا مسئول شیعبه و  59/1درصید در سیطح میدیریت ییا فرمانیدهی
هستند.
در بخش تحلیلهای استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی ،آزمیون تیی اسیتیودنت و تحلییل
رتبهای فریدمن استفاده شده است که در ادامۀ مقاله یافتههای حاصیل از ایین تحلییلهیا ارائیه
میگردد.
پیش از انجام تحلیل عاملی ،باید از امکان انجام تحلیل عاملی بر روی دادههیا و بیه عبیارتی
مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی اطمینیان حاصیل شیود .بیرای ایین منظیور از شیاخص
کفایت نمونهگیری کایزر -مایر-اولیکن )KMO(7و آزمون بارتلت 5استفاده میشود که نتیایج آن
در این پژوهش به شرح جدول  5میباشد.
جدول  :2نتایج آزمون بارتلت وشاخص KMO

شاخص KMO
کای دو محاسبه شده
آزمون بارتلت

درجۀ آزادی
سطح معناداری

9/102
5491/524
525
9/999

از آنجایی که مقدار شاخص  KMOبرابر با  9/102و نزدیک به یک است ،مشخص مییشیود

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett’s Test of Sphericity
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تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت برابر با صیفر
است که کوچکتر از سطح خطای آلفا  9/92بوده ،نشان میدهد که تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار و مدل مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
جدول  5نتایج تحلیل عاملی اکتشافی را نشان میدهد .در این جدول هر چیه مقیادیر اشیتراک
استخراجی بزرگتر باشد ،عاملهای استخراج شده ،متغیرها را بهتر تبیین مینماینید .از مجمیوع
 55گویه در نظر گرفته شده 2 ،گویه دارای واریانس کمتر از  29درصد (دارای مقیادیر اشیتراک
استخراجی کمتر از  )9/2بودند که از تحلیل خارج شدند و در نهایت  71گویه که دارای مقیادیر
اشتراک استخراجی باالی  9/2بودند ،باقی ماندند که تحلیلها بر اساس آنها انجام گرفت.
جدول :9اشتراکها

ابعاد

عوامل فردی

عوامل
سازمانی

عوامل محیطی

شاخص ها

اشتراک اولیه

اشتراک استخراجی

مدرک و تحصیالت

7

9/494

ادراک و شخصیت

7

9/185

انگیزه

7

9/119

شوکهای زندگی

7

9/157

حقوق و مزایا

7

9/475

ساختار سازمانی

7

9/450

فرهنگ سازمانی

7

9/495

نظام ارزشیابی

7

9/155

نظام ترفیعات

7

9/152

سبک رهبری

7

9/188

سرمایه انسانی

7

9/421

اهداس سازمانی

7

9/112

تغییرات فناورانه محیط

7

9/540

فرصتهای شغلی

7

9/475

شرایط اقتصای

7

9/158

شرایط سیاسی

7

9/508
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شرایط اجتماعی

9/152

7

نتایج آزمون تی استیودنت:
در این پژوهش بعد از شناسایی عاملها به منظور تأیید عاملهای و تدوین الگوی نهایی تحقیی
از آزمون تی استیودنت استفاده گردید .با استفاده از این آزمون مشیخص مییشیود کیه از نظیر
مشارکتکنندگان پژوهش ،کدام یک از عاملهای شناسایی شده در میل به ترک خیدمت ارادی
کارکنان مؤثر میباشند .جدول  8خالصه نتایج آزمون تی استیودنت را نشان میدهد.

جدول  :4خالصه نتایج آزمون تی استیودنت

متغیر

میانگین

آماره t

سطح معناداری

نتیجه

مدرک و تحصیالت

5/459

71/242

9/999

تأیید

ادراک و شخصیت

5/015

74/715

9/999

تأیید

انگیزه

8/249

59/271

9/999

تأیید

شوکهای زندگی

5/155

4/570

9/999

تأیید

عوامل فردی

5/451

75/225

9/999

تأیید

حقوق و مزایا

8/725

59/510

9/999

تأیید

ساختار سازمانی

5/855

8/182

9/999

تأیید

فرهنگ سازمانی

5/259

4/455

9/999

تأیید

نظام ارزشیابی

5/525

77/525

9/999

تأیید

نظام ترفیعات

5/849

4/554

9/999

تأیید

سبک رهبری

5/075

70/755

9/999

تأیید

سرمایه انسانی

5/059

70/547

9/999

تأیید

اهداس سازمانی

5/555

8/599

9/999

تأیید

عوامل سازمانی

5/482

70/245

9/999

تأیید

تغییرات فناورانه محیط

5/925

9/155

9/852

رد

فرصتهای شغلی

5/055

75/787

9/999

تأیید

شرایط اقتصادی

5/595

4/557

9/999

تأیید

شرایط سیاسی

5/155

-7/212

9/917

رد
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متغیر

میانگین

آماره t

سطح معناداری

نتیجه

شرایط اجتماعی

5/555

5/428

9/999

تأیید

عوامل محیطی

5/515

5/019

9/999

تأیید

همان گونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،سطح معناداری به دست آمده بیرای عوامیل
فردی ،عوامل سازمانی و عوامل محیطی برابیر بیا صیفر اسیت کیه از سیطح خطیای آلفیا 9/92
کوچکتر میباشد و از طرفی آمارۀ تی مشاهده شده بزرگتر از  7/05است ،بنیابراین فیرض صیفر
آزمون تی رد شده و فرض پژوهشگر مبنی بر سه دسته عوامل شناسایی شدۀ مؤثر بر نیت تیرک
خدمت ارادی کارکنان(فردی ،سازمانی و محیطی) تأیید میگردد.
همچنین جدول فوق نتایج آزمون تی را برای هر یک از مؤلفههای مربوط به عوامیل فیردی،
سازمانی و محیطی نشان میدهد .همان طور که مشاهده مییشیود هیر چهیار مؤلفیۀ میدرک و
تحصیالت ،ادراک و شخصیت ،انگیزه و شوکهای زندگی به عنوان عوامل فردی میؤثر بیر نییت
ترک خدمت ارادی کارکنان تأیید شده است .بیه عیالوه هیر  4مولفیۀ حقیوق و مزاییا ،سیاختار
سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،نظام ارزشیابی ،نظیام ترفیعیات ،سیبک رهبیری ،سیرمایۀ انسیانی و
اهداس سازمانی به عنوان عوامل سازمانی مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان تأیید گردیده
است .در رابطه با عوامل محیطی شناسایی شده ،سه مؤلفۀ فرصتهای شغلی جایگزین ،شیرایط
اجتماعی و شرایط اقتصادی به عنوان عوامل محیطی مؤثر بر ترک خدمت ارادی کارکنان تأییید
شد ،اما دو مؤلفۀ تغییرات فناورانه محیط و شرایط سیاسی به عنوان عوامیل محیطیی میؤثر بیر
ترک خدمت ارادی کارکنان تأیید نگردیدند.
بدین ترتیب با توجه به نتایج آزمون تی ،از  71عامل شناسایی شده در رابطه بیا نییت تیرک
خدمت ارادی کارکنان از طری تحلیل عاملی اکتشافی 72 ،عامل به عنوان عوامل مؤثر بیر نییت
ترک خدمت ارادی کارکنان در جامعه مورد مطالعه شناخته شدند.
بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به متغیرهای شناسایی شده به عنوان عوامل مؤثر بیر
نیت ترک خدمت ارادی کارکنان در سازمان مورد مطالعیه ،الگیوی تحلیلیی نهیایی تحقیی بیه
صورت شکل  5ترسیم و تدوین میگردد.
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شکل  :2الگوی نهایی از عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان(منبع :نگارندگان)

نتایج تحلیل رتبهای فریدمن
به منظور رتبهبندی  72عامل شناسایی شیدۀ میؤثر بیر نییت تیرک خیدمت اداری کارکنیان در
سازمان مورد مطالعه از آزمون فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در جدول  2نشان داده شیده
است.
جدول  :5رتبهبندی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمتی ارادی کارکنان

متغیرها

میانگین رتبه

اولویت

عوامل سازمانی

5/52

7

عوامل فردی

5/71

5

عوامل محیطی

7/24

5

رتبهبندی شاخصها
انگیزه

75/52

7

شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان 657 / ...

متغیرها

میانگین رتبه

اولویت

سبک رهبری

79/71

5

حقوق و مزایا

0/59

5

فرصت های شغلی

0/98

8

ادراک و شخصیت

4/48

2

شوک های زندگی

4/27

5

سرمایه انسانی

1/45

1

شرایط اجتماعی

1/14

4

نظام ترفیع و ارتقا

1/19

0

شرایط اقتصادی

1/87

79

ساختار سازمانی

5/55

77

نظام ارزشیابی

5/20

75

فرهنگ سازمانی

5/84

75

اهداس سازمانی

2/04

78

مدرک و تحصیالت

2/70

72

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن مشاهده میشود که عوامیل سیازمانی بیا مییانگین
رتبه  5/52و عوامل فردی با میانگین رتبیه  5/71بیشیترین اهمییت را در تیرک خیدمت ارادی
کارکنان در جامعه مورد مطالعه دارند و عوامل محیطی با میانگین رتبیه  7/24در اولوییت سیوم
قرار دارد .همچنین در سطح شیاخصهیا ،در بیین عوامیل میؤثر بیر نییت تیرک خیدمت ارادی
کارکنان ،انگیزه با میانگین رتبه  75/52بیشترین اهمیت را دارا بوده و در اولویت اول قیرار دارد
و بعد از آن سبک رهبری با میانگین رتبه  79/71در اولویت دوم ،حقوق و مزایا با میانگین رتبه
 0/59در رتبه سوم ،فرصتهای شغلی جایگزین با میانگین رتبه  0/98در رتبۀ چهارم و ادراک و
شخصیت با میانگین رتبه  4/48در رتبه پنجم قرار دارند .پیایینتیرین اهمییت نییز بیه عیواملی
همچون اهداس سازمانی با میانگین رتبه  2/04و میدرک و تحصییالت بیا مییانگین رتبیه 2/70
اختصاص دارد که در رتبههای  78و  72قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل متعددی از درون و بیرون سازمان میتواننید
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بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان تأثیرگذار باشند .در این تحقی عوامل مؤثر بیر نییت تیرک
خدمت ارادی کارکنان در قالب عوامل فردی ،سازمانی و محیطیی شناسیایی گردیید .همچنیین
نتایج تحقی نشان داد که عوامل سازمانی و عوامل فیردی بیشیتر از عوامیل محیطیی بیر تیرک
خدمت ارادی کارکنان در جامعه مورد مطالعه تأثیردارند.
در حوزۀ عوامل فردی 8 ،عامل مدرک و تحصیالت ،انگیزه ،ادراک و شخصیت و شیوکهیای
زندگی به عنوان عوامل مؤثر بر نیت ترک ارادی خدمت کارکنان شناخته شیدند .ایین نتیایج بیا
یافتههای مطالعه تانوا و همکارانش ( )5994در چهار کشیور اروپیایی ،قپیانچی و آوروم(،)5979
پژوهش مهرگان و سیدکاللی( )7507در صینعت ارتباطیات همیراه اییران و تحقیی آراسیتی و
همکاران( )7545مطابقت دارد.
در حوزۀ عوامل سازمانی 4 ،عامل حقوق و مزایا ،ساختار سازمانی ،فرهنیگ سیازمانی ،نظیام
ارزشیابی ،نظام ترفیعات ،سبک رهبری ،سرمایه انسانی و اهداس سازمانی به عنوان عوامیل میؤثر
بر نیت ترک ارادی خدمت کارکنان در جامعۀ مورد مطالعه شیناخته شیدند .ایین نتیایج نییز بیا
برخی از یافتههای مطالعیات پیشیین از جملیه پیژوهش فراتحلیلیی قپیانچی و آوروم( )5979و
مطالعه آرکیاسامی( )5975در بخش خصوصی مالزی همراستا میباشد.
در حوزه عوامل محیطی  5عامل فرصتهای شیغلی جیایگزین ،شیرایط اجتمیاعی و شیرایط
اقتصادی به عنوان عوامل محیطی مؤثر بر ترک خدمت ارادی کارکنان در جامعه میورد مطالعیه
شناخته شدند .این نتایج با برخی از یافتههیای پیژوهش قپیانچی و آوروم ( )5979و آراسیتی و
همکاران( )7545همسو است.
در پایان با توجه به یافته های پژوهش به تفکیک برای هریک از عوامل مؤثر بر ترک خدمت
ارادی کارکنان پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:

پیشنهادهای مرتبط با عوامل فردی:
برای کاستن از اثر منفی عوامل فردی بیشترین نقش را مدیریت منابع انسانی سیازمان بیه وییژه
در فرآیند گزینش و استخدام ایفا میکند .شناخت ویژگیهای شخصییتی افیراد ،آشینا سیاختن
آنان با اهداس و مأموریتهای سازمان و ماهیت آن در بدو استخدام میتواند بسیاری از مشکالت
ناشی از عوامل فردی مثل ادراک ،شخصیت ،انگیزش و غیره را برطرس نماید .لیذا در ایین میورد
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پیشنهادهایی ارائه میگردد:
 oبرگزاری آزمونهای روان شناسیی شخصییت و مصیاحبههیای روان شیناختی بیا داوطلبیان
استخدام و جدی گرفتن نتایج حاصل از این آزمون و مصاحبه در گزینش نهایی افراد؛
 oشفاسسازی تعهدات سازمان نسبت به کارکنان و همچنین بیان انتظارات سازمان نسبت بیه
کارکنان در بدو استخدام؛
 oقوانین و مقررات و ضوابط معینی و عادالنهای برای ادامۀ تحصیل کارکنان تنظیم گیردد؛ بیه
طوری که هم باعر کاهش انگیزه کارکنان نگردد و هم برنامیهرییزی نییروی انسیانی سیازمان را
برای توزیع مناسب نیروی انسانی در مشاغل و پستهای مختل مختل نسیازد .در حیال حاضیر
علیرغم وجود دستورالعمل های جامع برای ادامه تحصیل و پذیرش مدارک تحصییلی کارکنیان،
سازوکار و سیاستهای روشنی برای مدیریت افیرادی(میدیریت اسیتعدادها) کیه ادامیه تحصییل
دادهاند ،وجود ندارد و اغلب افراد تحصیل کرده به ترک خدمت گرایش پیدا میکنند.

پیشنهادهای مرتبط با عوامل سازمانی
در اغلب پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش حاضر ،عوامل سازمانی بیه عنیوان
مهمترین و اصلیترین عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان معرفی شدند که در این تحقی
نیز طب نتایج عوامل سازمانی اهمیت باالیی نسبت به عوامل فیردی و محیطیی در نییت تیرک
خدمت کارکنان دارند .در این میان کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیه عنیوان دو نگیرش
اساسی در ترغیب کارکنان به ترک خدمت مطرح هستند که این دو نگیرش اغلیب تحیت تیأثیر
عوامل سازمانی مختلفی مانند نظام پرداخت ،رفتیار میدیران ،شیرایط و محییط کیاری ،برخیورد
همکاران و ...میباشند .از این رو افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از طری بهبیود
عوامل سازمانی یکی از اقدامات مهمی است که میتواند در کاهش میل به تیرک سیازمان مفیید
باشد .عوامل سازمانی از جمله موانعی هستند که برطرس نمودن آن در کنترل سیازمان اسیت و
در صورت خواست مقامات عالی و مدیریت ارشد سازمان میتوان ترک خیدمت ناشیی از عوامیل
سازمانی را به حداقل رساند .در این راستا پیشنهاد میگردد:
 oپرداخت مبتنی بر عملکرد بخشی از نظام حقوق و مزایا شود .از طری اعطای پاداش ،مزاییا،
امتیازات و تسهیالت برای افراد کارآمد و عملکرد باال از نارساییهای نظام پرداخت کیه بیدون در
نظر گرفتن عملکرد کارکنان به تمامی کارکنان حقوق مشابهی پرداخت میشود ،کاسته شود.

 / 611فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5تابستان 7505

 oفرهنگ قوی که حامی ارزشهای انسانی و اعتقادات و باورهای دینیی افیراد باشید ،ایجیاد و
تقویت شود .فرهنگی که جو اعتماد را بیر سیازمان حیاکم کنید ،روحییۀ کیار گروهیی و روحییۀ
مسئولیتپذیری را تقویت نماید و بر همسویی ارزشها و هنجارها تأکید نماید ،فرهنگی است که
میتواند در کاهش میل به ترک سازمان نزد کارکنان مؤثر باشد.
 oجدی گرفتن فرآیند ارزشیابی از سوی مدیران ،استفاده از روشهای ارزشییابی نیوین ماننید
کارت امتیازی متوازن و ارزشیابی  559درجه میتواند در کنیار نظیام ارزشییابی موجیود راهکیار
سازندهای باشد .در حال حاضر نظام ارزشیابی کارکنان ،کارایی الزم را نیدارد و علییرغیم وجیود
یکی از نظام مندترین سیستمهای ارزشیابی در سازمان ،فرآیند ارزشییابی تقریبیاً صیوری شیده و
نتایج الزم را به دنبال ندارد.
 oاستفاده از سبکهای رهبری مشارکتی ،سبک حمایتی و سبک رهبری تحولآفیرین توصییه
میشود که در آن فرصت بیشتری برای کارکنان برای بروز توانمندیهایشان به وجیود مییآیید.
رفتارهای سلیقهای ،تعصبآمیز و عاری از اصل و سبک و منط خاص و در برخیی میوارد رفتیار
خودکامه مدیران به شدت موجب کاهش رضایت شغلی کارکنان میگردد .سیبکهیای آمرانیه و
دستوری و بیتوجهی به مهارت و سطح توانایی کارکنان و عدم تفویض اختییار در افیزایش مییل
به ترک سازمان نزد کارکنیان میؤثر اسیت .در ایین خصیوص برگیزاری کارگیاههیای آموزشیی و
دورههای رهبری نوین برای مدیران ارشد سازمان توصیه میشود.
 oمدیران به کارکنان به عنوان باارزشترین داراییی و بیه عبیارت دیگیر سیرمایههیای انسیانی
سازمان نگریسته شود و نسبت به سرنوشت سازمانی آنها حساس باشند و مسیر شیغلی میدون و
مشخصی بر آنان تدوین و ترسیم گردد .چنین نگرشی نسیبت بیه کارکنیان ضیرورت مراقبیت و
نگهداری از کارکنیان را مینعکس مییکنید .چنیین سیازمانهیایی نسیبت بیه عملکیرد و رفتیار
کارکنانشان حساس هستند ،سعی دارند دلیل غیبت ،تأخیر و یا تیرک سیازمان از سیوی آنهیا را
مورد بررسی قرار دهند .از سوی دیگر در سیایه چنیین نگرشیی سیازمانهیا نسیبت بیه توسیعۀ
سرمایههای انسانی خود و رشد و بالندگی آنها حساس میباشند و ایین امیر موجبیات انگییزش،
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان را فراهم میآورد.

پیشنهادهای مرتبط با عوامل محیطی
عوامل محیطی مؤثر بر نیت ترک خدمت کارکنان چندان در اختیار و کنترل سازمان نیسیتند و
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اغلب مراجع ذیصالح تصمیمگیری و خیطمشییگیذاری ماننید مجلیس و دولیت هسیتند کیه
میتوانند تدابیر الزم در جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم ،اجرای نظیام هماهنیگ
پرداختها و همسانسازی حقوق سازمانهای مختل در جهت بهبود شیرایط اقتصیادی اتخیاذ
کنند .از طرس سازمان نیز اقداماتی قابل انجام است؛ از جمله باال بردن جایگیاه ،شیأن و منزلیت
کارکنان سازمان با برگزاری همایش ،بزرگداشت ،تجلیل از فرماندهان و کارکنان در جمع میردم
و پخش برنامههای فرهنگی در مورد مأموریتهای سازمان از طری رسانه ملی.
در نهایت به نظر میرسد با توجه به پویاییهای سیازمانی و محیطیی ،سیاسیتهیای سینتی
مدیریت منابع انسانی جوابگوی رفتارهای پیچیده انسانی در عصر امروز نمیباشید .مقولیه تیرک
خدمت کارکنان ،مسألهای پویا است که از حلقههای علّی متعددی تشکیل شده است .سازمانها
برای فائ آمدن بر این چالش ناگزیرند تا نگاهی راهبردی و پویا به این مسیأله داشیته باشیند و
صرفاً توجه خود را به عوامل درونسازمانی معطوس نسازند.
با توجه به یافتههای این تحقی و بر اساس خألهایی که محق در انجیام پیژوهش احسیاس
نمود ،انجام پژوهش در زمینۀ بررسی رابطۀ علّی بین عوامل فردی ،سازمانی و محیطی شناسایی
شده در این تحقی با نیت ترک خدمت ارادی کارکنان و مطالعۀ نگرش میدیران عیالی سیازمان
در خصوص تم ایل به تیرک خیدمت ارادی کارکنیان را بیه پژوهشیگران در پیژوهشهیای آتیی
پیشنهاد مینماید.
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