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تاریخ دریافت 1400/02/118 :تاریخ پذیرش1400/6/11 :

چكيده
زمينه و هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير ويژگيهاي شغل بر بيگانگي از کار و تمايل به ترک
خدمت از طريق متغيرهاي واسط رفتار شهروند سازماني و اشتياق کارکنان در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان چهارمحال و بختياري بود.
روششناسي :روش توصيفي از نوع همبستگي انجام گرفت.جامعه آماري پژوهش حاضر کليه کارکنان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياري را تشکيل ميدادندکه تعداد آنها براساس آمار
معاونت اداري ومنابع انساني 242بودکه با روش نمونه گيري تصادفي ساده با حجم تعداد  149نمونه
استخراج گرديد .ابزار گرد آوري اين تحقيق پرسشنامههاي استاندارد ويژگيهاي شغل ،هاکمن و اولدهام
( ،)1975بيگانگي از کار ،صداقتي ( ،)1388تمايل به ترک خدمت ،وي ( )2007رفتار شهروند سازماني،
پودساکف و همکاران ( )1990و اشتياق کارکنان سکس و روتمن () 2006وکانگ ( )2010بودند .براي
تجزيه وتحليل دادهها از نرم افزارهاي SPSS21و Warp PLSاستفاده شد.
يافتهها :ويژگيهاي شغل داراي ضريب تأثير معنادار  0/36بر رفتار شهروندسازماني و رفتار شهروند
سازماني بر بيگانگي از کار با ضريب تأثير  -0/48و ضريب تأثير  -0/39بر ترک خدمت معنادار و نيز
ويژگيهاي شغل بر اشتياق کارکنان با ضريب تأثير معنادار  ،0/30و اشتياق کارکنان بر بيگانگي با ضريب
تأثير  -0/07و بر ترک خدمت نيز با ضريب تأثير  -0/07معنادار ميباشد.
نتيجه گيري :ويژگيهاي شغلي از طريق رفتار شهروندي و اشتياق کارکنان بر بيگانگي کاري و تمايل به
ترک خدمت در کارکنان سازمان صنعت و معدن تأثير دارد.
واژگان کليدي :بيگانگي از کار ،تمايل به ترک خدمت ،رفتار شهروند سازماني ،اشتياق کارکنان
 1دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 2استادیار ،دانشکده مدیریت  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)  ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)
mehr.sadeghi@khuisf.ac.ir

 3دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه نور هدایت شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 4دانش آموخته دکتری مدیریت فرهنگی ،عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی (مرکز اموزش علمی کاربردی هرند)
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مقدمه

عوامل مختلفي ميتواند بر انگيزش و رضايت شغلي

تغيير در شرايط سازمانهاي عصر حاضر ،منجر به

کارکنان اثر گذارند .ماهيت کار و ويژگيهاي شغلي از

تغيير در نگرش آنها به نيروي انساني شده است .در

همين عوامل ميباشند .توجه به ويژگيهاي شغلي در

اين شرايط كاركنان سازمان ابزار موفقيت مدير نيستند

طراحي مشاغل به عنوان ابزاري مفيد جهت توسعه

و به عنوان سرمايههاي سازمان ،به گردانندگان اصلي

برنامهها ي ارگونومي جهت بهبود شر ايط فيزيکي کار

جريان كار و شركاي سازمان تبديل شده اند .بنابراين،

و نتايج حاصل از آن يعني افزايش انگيزه و کاهش

داشتن صرف مهارتهاي رهبري براي مديران كافي

آسيبهاي ناشي از کار فوايد بسياري براي سازمانها و

نيست و كاركنان نيز به آموزش روشهاي خود-

کارکنان آنها دارد .بر طبق تحقيقات ويژگي شغلي

راهبري نيازمند هستند (روي و شنا ،2005 ،1ص

ميتواند بر رضايت شغلي اثرگذار باشداز سوي ديگر

.)41براي دستيابي به اين ويژگيها سازمان بايد مهم

ويژگي شغلي ميتواند پيش بيني کننده ي سطح

ترين منبع و عامل رقابتي خود ،يعني نيروي انساني را

انگيزش شغلي نبست به ترک شغل و بيگانگي از شغل

توانمند نمايد به كارگيري شيوههاي سنتي مديريت در

باشد( .موغلي)1397 ،
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چنين شرايطي ،منجر به از بين رفتن حس ابداع و

بنابراين اهميت ويژگيهاي شغلي در شكل گيري

نوآوري كاركنان ،افزايش حجم كار و محدوديت براي

فرآيندهاي سازماني بخصوص «احساسات کارکنان

كاركنان ميگردد .واگذاري آزادي كامل در كار نيز

نبست به شغل خود » و شيوههاي توسعه منابع انساني

منجر به بي نظمي و لجام گسيختگي امور ميشود .در

در سازمان ،توجه بيشتر به رابطه و اثرات آن بر فرآيند

واقع ،اين دو حالت منجر به هدر رفتن منابع مادي و

بيگانگي از شغل كاركنان را ميطلبد .اين موضوع از

معنوي سازمان و دست نيافتن به اثربخشي ميگردد

اوايل دهه  1970مورد توجه سازمانها و محققين قرار

(پترسون و زيرمن.)2004 ،2

گرفت .اين مطالعات منجر به تغييرات وسيع در

بنابراين نخستين مسئله اي كه به هنگام طرح ريزي

جايگزيني ساختارهاي سنتي ،متمركز و غير فعال با

يك سازمان مطرح ميشود ،مسئله ويژگيهاي شغل

ساختارهاي سازماني پويا ،فعال ،مشاركتي و خود

است(پارسيان ،2012 ،3ص  .)32ويژگيهاي شغل

مديريتي گرديد( .ميهت و همکاران ،2010 ،4ص

اشاره به چگونگي فعاليت ،وظايف ،تکاليف و ابعاد

.)842ابعاد بيگانگي از کار در سه مولفه احساس بي

مختلف يک شغل دارد .بعضي از مشاغل  ،متعارف و

تواني يا ناتواني يا احساس بي قدرتي  ،بيهودگي يا

جاري هستند  ،زيرا فعاليتهاي آنها يک دست شده و

پوچي يا بي معنايي و احساس بيگانگي از جامعه يا

تکراري اند و بعضي ديگرغير معمول؛ بعضيها نياز به

انزواي اجتماعي بطور خاص مورد ارزيابي قرار گرفته

مهارتهاي گوناگون دارند و بعضي ديگر ميدان عمل

است:

محدود؛ بعضيها کارمند را با واداشتن به تبعيت دقيق

احساس بي تواني يا ناتواني يا بي قدرتي :فرد

از روندها خسته ميکنند و بعضي ديگر به کارمندان

توانايي کنترل نتايج فعاليت يا نيروهاي جديد را ندارد.

آزادي عمل بيشتر درانجام دادن کار به ميل خود

در جامعه ي صنعتي فرد خودرا ناتوان ميبيند و در

ميدهند .بعضي ازکارها زماني بيشترين توفيق را به

مييابد که در سرنوشت خويش نقشي ندارد و نيز در

همراه دارند که به وسيله گروهي از کارمندان به

نظام اجتماعي فاقد کار و کاروري است .احساس بي

صورت جمعي صورت بگيرند و بعضي ديگر به وسيله

قدرتي عبارت است از احتمال و يا انتظار متصوره از

افرادي که در اصل به صورت مستقل کار ميکنند.

سوي فرد در قابل بي تأثيري عمل خويش و يا تصور
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اين باور که رفتار او قادر به تحقيق و تعيين نتايج مورد

ميزان تحصيالت ،تجرد و تأهل؛  .2متغيرهاي سازماني

انتظار نبوده .و وي را به هدفي که براساس آن کنش او

مثل ماهيت کار و اهميت آن و اندازة سازمان که در

تجهيز گرديده رهنمون نيست .به قول سمين اين مفهوم

اين زمينه نتايج قطعي نيست و ممکن است عوامل

از بيگانگي بيش از صور ديگر آن در ادبيات معاصر

ميانجي مانند تکنولوژي هم نقش داشته باشد.

هنگامي که فرد نتواند نحوه ي کارکرد سازمان

سازمان از کار رضايت دارند ،ميزان غيبت يا تأخير در

اجتماعي مسلط بر خود را درك کند و در نتيجه موفق

کار  ٬حتي مسائلي مثل ترک خدمت کاهش مييابد.

به پيش بيني عاقبت اعمال خود نباشد و معنا و مفهوم

پس هر دو واکنش رفتاري غيبت و ترک خدمت نتيجة

آن را درنيابد دچار احساس بيهودگي و پوچي ميشود.

نارضايتي از شغل و نداشتن تعهد سازماني و التزام به

بيگانگي از جامعه يا انزواي اجتماعي :فردي که از خود

مباني آن است .غيبت ميتواند پيش بيني شده يا پيش

بي خود ميگردد و از جامعه کناره بگيرد به اين

بيني نشده باشد ،اما در هر دو حالت ،متغير وابسته

معناست که او اعتقادي به نحوه ي کارکرد جامعه،

تلقي ميشود و تحت تأثير عوامل متعدد فردي و

روابط حاکم و هدفهاي خرد و کالن ندارد .چون

سازماني و به طور کلي ،داخلي و خارجي قرار ميگيرد

فعاالنه نمي تواند اين روابط و اهداف را نفي و ازلت

(ممي زاده .)87 :1389 ،پس بطور خالصه واژه ترک

گزيني خود را از گزند جامعه به حاشيه ميکشد و

خدمت چنين تعريف ميشود که خروج اختياري

احساس انزواي اجتماعي هم به به طور منفصل با

کارکنان از سازمان ,که موجب وقفه در عمليات سازمان

معناي انفکاك فردي فرد از استانداردهاي فرهنگي

شده و جايگزين نمودن افراد براي سازمان پرهزينه

است

بوده و از نظر فني و اقتصادي نيز نامطلوب است .ترک

عامل ديگري که ميتواند بر روي بيگانگي از کار

خدمت ممکن است ارادي و مربوط به عدم رضايت

در کارکنان تاثير به سزايي داشته باشد تمايل به ترک

شغلي باشد و يا داليل شخصي داشته باشد که از کنترل

خدمت است .حضورنيافتن در محل کار به هر علتي

مدير خارج است .از طرف ديگر ترک خدمت ميتواند

غيبت از کار تعريف ميشود .غيبت تنها شامل

ناشي از مدرنيزه شدن کارخانه ,فقدان سفارشات براي

حضورنيافتن فيزيکي کارکنان نمي شود و دربرگيرندة

توليد ,کمبود مواد اوليه و بطور کلي ناشي از وضعيت

عدم حضور رواني يا حضور بي اثر و ناکارايي افراد نيز

دشوار اقتصادي باشد .در چنين مواردي موضوع ترک

هست (ممي زاده.)1389 ،

خدمت بايستي بطور جدي مورد رسيدگي قرار گرفته

غيبت از کار به دليل عوامل رواني محيط کار در
افرادي که در درجات پايين تري قرار دارند و در

و هر جا که ضرورت دارد ,اقدامات اصالحي صورت
پذيرد.

مقايسه با افرادي که موقعيت شغلي برتري در جامعه

از طرفي عوامل ديگري نيز ميتواند احساسات

دارند به مراتب بيشتر است .به اين شکل که هرچه

مربوط به بيگانگي از کار را تعديل نموده و تا حد

مشاغل کارکنان مهم تر باشد ميزان رضايت شغلي آنها

زيادي کاهش دهد .يکي از اين عوامل رفتار شهروندي

بيشتر و در نتيجه ،ميزان غيبتشان کمتر و در عوض هر

سازماني است .رفتار شهروندي سازماني ،شکلي از

چه مشاغل کم اهميت تر باشد ،نارضايتي شاغالن

رفتارهاي فراتر از نقش رسمي هستند که در شرح

بيشتر و ميزان غيبت باالتر است .عوامل مؤثر بر غيبت

وظايف شغلي افراد نامي از آنها برده نشده است ،ولي

عبارت اند از .1 :متغيرهاي شخصي مثل سن ،جنسيت،

افراد به اختبار خود و با آزادي عمل کامل در اين نوع
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کاربرد دارد .احساس بيهودگي يا پوچي يا بي معنايي:

همچنين ،تحقيقات نشان ميدهد وقتي اعضاي
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رفتارها درگير ميشوند .رفتار شهروندي داراي

تضاد ايجاد ميكند و بتدريج انسان با كار و ثمره آن در

کارکردهاي مختلف مانند نوع دوستي ،ياري رساني،

تقابل و بيگانگي قرار گرفته و پديده بيگانگي از كار

جوانمردي و گذشت و فضايل شهروندي اشاره دارد

شكل ميگيرد (گالبي )1384 ،با رشد اين گونه

(مرادي.)1390 ،

سازمانها شمار زير بخشها افزايش مييابند و
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رفتار شهروندي سازماني مجموعه اي از رفتارهاي

تخصصي تر ميشوند ،تعامل كاهش مييابد ،هنجارها

داوطلبانه و اختياري است که بخشي از وظايف رسمي

به هم ميريزند ديگر بر رفتارها كنترلي وجود ندارد و

فرد نيستند ،اما توسط وي انجام و باعث بهبود موثر

سازمانها بوروكراتيك ميشوند نمونه همين فرايند در

وظايف و نقشهاي سازماني ميشوند .رفتار شهروندي

دانشگاهها و نيز موجب نتيجه مشابهي ميشود( .بيرن

سازماني شامل همکاري هايي است که توليد و

بائوم )1389 ،ساختار سازمانهاي ادراي باالخص

اثربخشي را افزايش ميدهد (تان و تان .)2008 ،گرام

سازمان صنعت و معدن و تجارت برگرفته از نظامي

( )1999معتقد است رفتار شهروندي سازماني  ،به نحو

متمركز است .پژوهشگران معتقدند يكي از اثرات منفي

بهتري از ديدگاه تبعي اجتماعي تعريف ميشود (رفتار

ساختار تمركز (بوروكراسي) بر روي افراد بيگانگي از

سازماني متعهدانه) وي در اين رويکرد ،سه نوع رفتار

كار است .اعضاي سازمان غيرشخصي بودن قوانين

شهروندي سازماني را پيشنهاد کرد :اطاعت ،وفاداري و

سازمان را به عنوان پديده اي درك ميكنند كه بين آنان

مشارکت .اطالعات سازماني بوسيله ي رفتاري

و كارشان فاصله مياندازد و احساس بي هويتي را در

مشخص ميشود که ساختار منطقي مطلوب و قوانين و

فرد ايجاد ميكند (اصغري )1385 ،ماركس مفهوم

مقررات الزم در يک سازمان را تشخيص ميدهد و

بيگانگي را اينگونه تعريف كرده است جدايي انسان از

ميپذيرد شاخصهاي اطاعت سازماني رفتارهايي نظير

طبيعت ،از فعاليت خودش ،از وجود خود در حكم

احترام به قوانين سازماني ،انجام و وظايف محول شده

عضو نوع انسان و از ساير انسانها (مساروش)1380 ،

به طور کامل و مسئوليتپذيري همراه با احترام به

شناسايي عوامل بيگانگي در انسان آنقدر اهميت دارد

منابع سازماني است .وفاداري به سازمان ،از وفاداري به

كه شريعتي ( )1358مساله بيگانگي را به عنوان يك

خود ،ساير افراد و بخشهاي سازمان متفاوت است.

فاجعه نوع انساني در قرن حاضر مطرح كرد .شناسايي

اين دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان در مقابل

عوامل و پيامد بيگانگي از كار ،از اين جهت حائز

تهديدات ،مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت

اهميت است كه عوارض ناشي از آن نه تنها اختالالت

براي سازمان و مشارکت با ديگران براي دست يابي به

جسمي و روحي را براي انسان همراه دارد بلكه تاثير

منافع کل ميباشد .مشارکت سازماني به وسيله ي هم

منفي بر رفتار و عملكرد شغلي آنان ميگذارد كه

انديشي در مديريت سازمان توصيف ميشود و ميل

ميتواند به غيبت ،كاهش رضايت مراجعين و افول

کارکنان به درگير شدن فعال در همه ابعاد زندگي

سازمانها را به همراه داشته باشد .هزينه عمده اي كه

سازماني را توصيف ميکند (گونزالز و ترسا.)2003 ،5

بوروكراسي به همراه دارد بيگانگي كاركنان است.

اهميت و تاثير سازمان هايي مانند سازمان صنعت و

اعضاء سازمان غيرشخصي بودن سازمان را به عنوان

معدن و تجارت در کشور بر كسي پوشيده نيست.

پديده اي درك ميكنند كه بين شان و كارشان فاصله

گستردگي سازمانهاي گوناگون و پيچيدگيهاي ابزار

مياندازد و احساس بي هويتي در فرد ايجاد ميكند.

فني و نفوذ ماشينيزم (به ويژه در كشورهاي در حال

روند تخصص سبب ميشودكه به قول ماركس كارگر

توسعه) بين انسان ،كار و محيط سازماني فاصله و

تبديل به موجود مفلوج و هيواليي شود كه زير فشار و
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ذهني فقط در برخي زمينهها تخصص بااليي به دست

تبعيت دقيق از روندها خسته ميكنند و بعضي ديگر به

ميآورد .در اين فرايند نه تنها اجزاي كار به افراد

كارمندان آزادي عمل براي انجام دادن كار به ميل خود

مختلف تخصيص مييابد بلكه خود فرد نيز به اجزاي

ميدهند .بعضي از كارها زماني بيشترين توفيق را به

كوچك تري تقسيم شده و به نيروي مكانيكي خود

همراه دارند كه به وسيله گروهي از كارمندان به

كاري براي اعمال جزيي تغيير شكل مييابد .همان طور

صورت جمعي صورت بگيرند و بعضي ديگر از کارها

كه بيان شد متغير حفظ کارکنان از بيگانگي نمي تواند

اگر به وسيلهي افرادي كه در اصل مستقالً كار ميكنند

به طور مستقل از ويژگيهاي شغل عمل نمايد .در اين

انجام شوند ،بازدهي باالتري خواهند داشت .بنابراين

راستا شناسايي ارتباط ادراک کارکنان از رفتار شهروند

يکي از عوامل مؤثر بر کارکردهاي منابع انساني،

سازماني و اشتياق شغلي (به عنوان يك متغير داخلي

متغيرهاي شغلي است .مشاغلي که دستورالعملهاي

سازمان) با ابعاد بيگانگي شغلي از اهميت ويژه اي

مشخصي براي مجريان دارند با مشاغلي که چارچوب

برخوردار خواهد بود .اين موضوع كمتر در مطالعات

خاصي را نمي شناسند ،تأثير متفاوتي بر شاغالن مي-

گذشته مورد توجه قرار گرفته است .بدين منظور در

گذارند ،به گونهاي که مشاغل ساختار يافته ممکن

پژوهش حاضر با استفاده از ترکيب مدلهاي مختلف

است موجب ابهام شاغالن خود گردند و بالتکليفي

تالش شده است که به دنبال پاسخ به اين سوال باشيم

آنها را موجب شوند .با شناسايي اين عوامل و

که آيا ويژگيهاي شغل بر بيگانگي از کار و تمايل به

بکارگيري آن در سيستمهاي ارزشيابي ،طبقهبندي

ترک خدمت از طرق متغيرهاي واسط رفتار شهروند

مشاغل اولويتبندي شده و رتبههاي شغلي معين مي-

سازماني و اشتياق شغلي تاثير دارد؟

شود (ميلت و گاگن.)2008 ،7
ويژگيها ،مقاصد و وظايف ،سه خصوصيت

مباني نظري و پيشينه پژوهش

بنيادين براي طراحي شغل محسوب ميشوند .ويژگي-

ويژگيهاي شغل

هاي شغلي دربرگيرندهي مفاهيمي مانند تنوع مهارت،

هرسي و بالنچارد )1982( 6معتقدند بعضي از

اهميت شغل ،هويت شغل ،استقالل عمل ،بازخورد

نيازهاي کارکنان ميتواند از طريق عوامل درون شغلي

شغل و عنصرهاي شناختي شغل مانند ارتباطات شغلي،

رفع شود و رضايت و انگيزهاي که از اين روش ايجاد

پردازش اطالعات و تصميمگيري شغلي است

ميشود پايدار است.از جمله مهمترين عوامل درون

8

(هوچنز .)2010 ،

شغلي که بر انگيزهي کارکنان تأثير قابل مالحظهاي

مدل ويژگيهاي شغلي ريشه در آثار و کارهاي

دارد ،ويژگيهاي شغلي است .در ديدگاه ويژگي

اوليه هرزبرگ ،ترنر و الرنس ،بلود و هالين دارد .همه-

شغلي ،خود شغل عاملي مهم جهت برانگيختن کارکنان

ي اين افراد ،ارتباط بين ويژگيهاي عيني ،وظايف و

و ايجاد رضايت پايدار در آنها خواهد بود .در

عکسالعمل کارکنان نسبت به شغلشان را بررسي

صورتيکه شغل به خوبي طراحي شود و از نظر ويژگي

کردهاند .بر اساس کارهاي آنان ،هاکمن و اولدهام اين

شغلي غني باشد ،عملکرد کارکنان را تا حد زيادي

نظريه را گسترش دادند که شغل ،خودش بايد به گونه-

بهبود ميبخشد و از خستگي شغلي نيروي کار

اي طراحي شود که ويژگيهاي اساسي داشته باشد تا

جلوگيري ميکند.

بتواند شرايطي ايجاد کند که انگيزه ،رضايت و عملکرد
کاري را افزايش دهد.ويژگيهاي شغل را ميتوان به
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به بهاي از دست دادن يك جهان نيروي خالق و قواي

بعضي مديران ،كارمندان خود را با واداشتن به
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عنوان عوامل مرتبط با کار و يا ويژگيهايي شامل

از نشانگرهاي بيگانگي ،فقدان تعهد به اهداف سازماني

ماهيت خود کار و مهارتهاي مربوط به آن ،استقالل،

است .کارکناني که دچار بيگانگي شغلي شدهاند ،به

چالشها ،محيط کار ،حقوق و دستمزد ،مزايا ،امنيت

شغل خود مثل ابزار ،نگاه ميکنند ،از استقالل و قبول

شغلي ،بازخورد ،روابط بين فردي ،دانش ياد گرفته

مسئوليت اجتناب کرده ،موقعيت باالتر را نپذيرفته و در

شده و فرصتهاي رشد و ارتقا تعريف کرد

فعاليتهايي غير از کار ،انرژي و زمان صرف ميکنند.
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نظريهي ويژگيهاي شغلي در طراحي مشاغل بر

آنها به مشارکت فردي در فرايندهاي کاري توجه نکرده

جنبههاي رضايت شغلي يا عدم رضايت شغلي تأکيد

و شخصاً خود را در کار درگير نکرده و هدف آنها،

دارد .روش طراحي مشاغل را ميتوان به گونهاي انجام

کسب پول است.بيگانگي انگيزهي کارکنان را کاهش

داد که کارکنان از شغل خود احساس رضايت داشته

داده ،از لحاظ روانشناختي ،آنها را از کار جدا ساخته

باشند (سيد جوادين .)1387 ،محققان نشان دادند که

و طوري عمل ميکند که ميزان مشارکت در کار را

ويژگيهاي شغل ،از طريق طراحي مجدد شغل ،بر

کاهش ميدهد .کارکنان بيگانه ،قادر به ارضاي نيازها و

انگيزهي شغلي کارکنان اثر ميگذارد ،که اين به نوبهي

انتظارات اصلي خود از کار نيستند.شپارد (،)1973

خود سبب بهبود عملکرد شغلي کارکنان مي-

بيگانگي را به عنوان آگاهي از تضاد و مغايرت بين

گردد.ادبيات نظري غنيسازي شغلي ،بارها ارتباط

تمايالت فرد و ملزومات واقعيت تعريف کرده است

مثبت بين ويژگيهاي شغلي و نتايج رفتاري را به لحاظ

بيگانگي از کار ،به صورت شناختي ،يک کارمند را از

تجربي تأييد کرده است (عنبري و همکاران.)1393 ،

کار و محيط کاريش جدا ساخته و خود را به شکل
مشاکت شغلي کمتر و فقدان شناخت سازماني نشان

مفهوم بيگانگي از کار

ميدهد.برگر و همکاران ( )2008معتقدند که بيگانگي

کوباسا و همکاران )1982( 9بيان ميکنند که

از کار مشتمل بر ويژگيهاي کار مثل اتخاذ تصميم

بيگانگي از کار بيانگر ،نگرش کلي و بي اشتياق به

محدود و استفاده از مهارت در سطح حداقلي است.

دنياي کار است که بيانگر وجود سطح پاييني از

يک شخص بيگانه ،دچار فقدان مشارکت در نقشهاي

مشارکت در نقش کاري است (هرسچفلد و فيلد،10

کاري شده و از کار ،فاصله ميگيرد و ديگر خود را در

.)2000بيگانگي يا بي اعتنايي در محيط کاري به اين

آن ذخيل نميسازد .بيگانگي از کار ،در گذشته ،جزئي

اشاره دارد که کارکنان ،ممکن است قادر به برآورده

از گرايش به تعهد بود (سوولو و همکاران،11

.)2010

سازي نيازهاي اجتماعي خود نباشند و نوعي شکاف
بين ادراک از موقعيت کاري عين شان و باورها و

اشتياق کارکنان

عاليق شخصي مثل ارزشها ،ايده آلها و مطلوبيت-

از ديدگاه ارتباطات داخلي ،اشتياق در مفهوم به

هايشان ،بوجود ميآيد.کانانگو ( )1982بيان ميکند که

معناي اشتياق کارکنان ميباشد .اشتياق کارکنان در

بيگانگي از کار ،مرحلهاي است که در آن افراد ،حس

مطالعه فعلي به عنوان سطح و مرحله اي از کارآمدي

روان شناختي خاصي را نسبت به کاري در خود

مثبت کارمندان تعريف ميشود ،که با توجه به جذب،

شناسايي و کشف کرده و منعکس کنندهي موقعيتي

فداکاري ،مشارکت ،قدرت ،شور و شوق ،هيجان ،به

است که در آن افراد ،اهميت اندکي براي کار قائلند ،با

هنگام فعاليت کاري و انجام يک نقش سازماني،

انرژي کمي به کار وارد ميشوند و صرفاً و در اصل

مشخص ميشود .بعد تأثير مثبت ،از تعاريف فعلي

براي مزاياي خارجي کار ،به آن کار ادامه ميدهند.يکي

مشارکت کارکنان ،به عنوان يک مولفه مرکزي از
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کارکنان در عرصه رهبري و مديريت به عنوان رفتاري

قبيل بازنشستگي عادي ،از کار افتادگي ،اخراج ،فوت و

از رهبر و نتايج مرتبط با آن از نظر قدرت و کنترل

ساير موارد مشابه را که منجر به خروج غيراختياري

تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته است .در مطالعه

کارمند از سازمان ميشود ،را در بر ميگيرد.نوع دوم از

حاضر ،مشابه نظر کانگ ( ،)2010توانمندسازي

ترك خدمت نيروي انساني سازمان ،ترك خدمت

کارکنان به عنوان توانايي درک شده کارکنان براي

اجتنابپذير و غيرسالم ميباشد ،مانند بازنشستگي پيش

اعمال کنترل سطوح خاصي از شرايط و محيط در

از موعد و استعفاء که با درخواست و ميل و رضايت

سازمان تعريف ميشود که عبارت است از تحقق

کارمند صورت ميگيرد و در واقع نوعي کناره گيري

صالحيت،

اختياري از سازمان و شغل ميباشد .با بررسي مطالعات

خودمختاري و وابستگي .به عنوان بخشي از اشتياق،

ترك خدمت مشخص ميشود که اين مطالعات عمدتاً

تئوري تبادل اجتماعي را ارائه دادند .نظريه تبادل

به ترك خدمت داوطلبانه اختصاص داده ميشوند .چرا

اجتماعي استدالل ميکند که تعهدات از طريق تعامالت

که ،نوع اول ترك خدمت براي سازمان و دستيابي

بين طرفين که ارتباطي متقابل دارند ،ايجاد ميشود.

سريع سازمان به اهدافش الزم ،ضروري و حتي

قوانين مبادله عبارتند از بازپرداخت يا معاهده ،به

کارکردي است ،در حالي که نوع دوم را بسته به سطح

طوري که اقدامات يک طرف موجب واکنش ديگري

مهارت ،تخصص ،توانايي و تجربۀ کارمند متمايل به

ميشود .به عنوان مثال ،کارکناني که منابع اقتصادي،

کناره گيري ،غيرکارکردي ميدانند چرا که سازمان به

اجتماعي و احساسي (از جمله رابطه خوب) از سازمان

تواناييها و مهارتهاي چنين کارکناني جهت دستيابي

خود دريافت ميکنند به نوعي خود را موظف به پاسخ

سريع و کارا به اهداف کوتاه مدت و بلندمدتش نيازمند

دادن ميدانند .درنتيجه کارکنان ،بر اساس چگونگي

است(سيف هارهارا و همکاران.)2015 ،هزينههاي

احساسشان نسبت به سازمان و نحوه برخورد با آنها در

سنگيني که سازمانها در جهت بکارگماري ،آموزش

سطوح مختلف سازمان ،سطوح مختلفي از شناخت،

شغلي و آماده سازي چنين کارکناني پرداخت ميکنند،

احساسات ،و درگيري را طرح ريزي ميکنند(.سکس و

باعث ميشود جدايي اين افراد از سازمان غيرسودمند و

روتمن.)2006 ،12

غيرکارکردي باشد(هادي پيکاني و خنيفر.)1393 ،

تمايل به ترک خدمت

رفتار شهروندي سازماني

نيازهاي

روانشناختي

ذاتي،

مانند

ترك خدمت کارکنان" اصطالحي پر کاربرد در

رفتار شهروندي را به عنوان رفتارهايي توصيف

دواير کسب کار است و امروزه تبديل به يک مساله

ميکنند که فراتر از (ماوراي) عملکرد وظيفه اي و

جهاني شده و همه سازمانها در سراسر جهان را تحت

مهارت فني قرار ميگيرند ،به عبارت ديگر رفتارهايي

تاثير قرار داده است (انوري و همکاران(2014 ،13ترك

مانند حمايت ،تأييد و پشتيباني از محيط ،بافت و

خدمت کارکنان شاخصي است که نسبت کارکناني که

شرايط روانشناسي ،اجتماعي و سازماني را شامل

سازمان را ترك ميکنند در ارتباط با متوسط تعداد

ميشود ،که به عنوان تسهيل کنندههاي اصلي انجام

کارکنان در ساز مانها در طول دوره گزارش دهي

وظايف عمل ميکنند (جون.)2009 ،14بررسيهاي

منعکس ميکند(ايوتا اًزاال.) 2014 ،در مفهوم کلي دو

پودساکف نشان داد که تقريباً  30نوع متفاوت از ابعاد

نوع ترك خدمت وجود دارد ،که نوع اول ،ترك

رفتار شهروندي سازماني شناسايي شده است .اين
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ساختار تعامل  ،خود را بازتاب ميدهد .توانمندسازي

خدمت اجتناب ناپذير و سالم ميباشد و مواردي از
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مفاهيم در هفت بعد يا موضوع طبقه بندي شده است.

سازماني بخاطرارتقا جايگاه سازمان نزد بيرونيها ،

با توجه به جدول 2-2همپوشاني مفهومي زيادي بين

حمايت و دفاع در مقابل تهديدات بيروني و متعهد

اين ابعاد وجود دارد .اين ابعاد عبارتند از  )1:رفتارهاي

ماندن به آن حتي در شرايط ناگوار ،ضروري است.د)

وفاداري

اطاعت سازماني :داراي سابقهاي قديمي در زمينه

سازماني؛ )4اطاعت سازماني؛  )5ابتکارات فردي؛ )6

تحقيقات رفتار شهروندي سازماني است .مفهوم

رفتار مدني؛  )7توسعه شخصي (.پودساکف و

فرمانبرداري سازماني که بوسيله گراهام بيان شد ،و

همکاران.)2000 ،الف) رفتارهاي کمککننده :به عنوان

مفهوم پيروي از قوانين و رويههاي سازماني که بوسيله

يک گونه مهم از رفتار شهروندي سازماني شناسايي

موتوويلدو و بورمن ارائه گرديد ،همگي مبين اين سازه

شده است .به طور مفهومي  ،رفتارهاي کمککننده

ميباشد و حاصل آن دروني کردن و پذيرش قوانين

شامل کمک کردن داوطلبانه به ديگران و يا جلوگيري

سازماني ،مقررات و رويهها حتي در حالت عدم وجود

از بروز مشکالت مربوط به کار ميباشد .قسمت اول

نظارت ميباشد .کارکناني که به صورت وجداني از

اين تعريف (کمک به ديگران در رابطه با مشکالت

تمام مقررات و دستورالعملها حتي در شرايط عدم

مربوط به کار) شامل سه بعد ارائه شده توسط اورگان

نظارت ،اطاعت ميکنند شهروندان خوب به حساب

يعني نوع دوستي ،تعديل كنندهگري و تشويق است.

ميآيند(پودساکف و همکاران.)2000 ،20ه) ابتکار

مفهوم کمکهاي بين فردي گراهام( ،)1989مفهوم

شخصي :بعد ديگري از رفتار شهروندي سازماني است.

()1996

اين شکل از رفتار شهروندي سازماني ،رفتار فرانقشي

ومفهوم کمک به ديگران جرج و بريف، )1992( 16

است که باالتر از حداقل سطوح موردانتظار

جرج وجونز ، )1997( 17همگي بيانگر اين دسته از

نيازمنديهاي کلي قرار دارد .نمونههايي از چنين

رفتارها هستند .قسمت دوم اين تعريف ،کمک کردن

رفتارهايي شامل فعاليتهاي خالقانه ي داوطلبانه و

به ديگران را در قالب جلوگيري از ايجاد مشکالت

طراحيهاي نوآورانه براي بهبود وظيفه شخصي و يا

کاري براي همکاران تبيين ميکند ( جرج و رينو،18

عملکرد سازماني است .موتوويلدو و بورمن انجام دادن

.)2006ب) جوانمردي :نوعي از رفتار شهروندي

مشتاقانه و داوطلبانه فعاليتهاي وظيفهاي را به عنوان

سازماني است که نسبت به رفتارهاي کمککننده توجه

مؤلفههاي اين سازه بيان کردند .ارگان نشان داد که

بسيار کمتري به آن شده است .اورگان جوانمردي را به

تمايز ميان اين گونه از رفتارها و رفتارهاي درون نقش

عنوان تمايل به تحمل شرايط اجتناب ناپذير سخت

بسيار مشکل است بخاطر اينکه تفاوتها بيشتر در

بدون ابراز شکايت و ناراحتي تعريف کردهاست.

ميزان ابتکاري بودن است تا در نوع آنها وبنابراين شايد

تحقيقات تجربي مککينزي و پودساكف که از اين

اينکه برخي از محققان اين بعد را در مطالعاتشان بر

سازه استفاده كردند  ،تمايز در مرجعيت و عواقب اين

روي رفتار شهروندي سازماني در نظر نگرفتهاند،

نوع رفتار را از ساير گونههاي رفتاري  ،رفتار

تعجبآور نباشد(پودساکف و همکاران.)2000 ،و)

شهروندي سازماني نشان داد ( کرنودل .)2007 ،19ج)

رفتارمدني :در سازمان بعد ديگري از رفتار شهروندي

وفاداري سازماني :شامل مفهوم طرفداري صادقانه

سازماني است که از مباحث گراهام در مورد

گراهام  ،مفهوم حسن نيت در حال گسترش و حمايت

مسؤوليتپذيري کارمندان به عنوان « شهروندان» يک

از سازمان گئورگ و مفهوم طرفداري ،حمايت و دفاع

سازمان اقتباس ميشود .رفتار مدني بعنوان يک سطح

از اهداف سازماني بورمن و موتوويلدو است .وفاداري

کالن از عالقه يا تعهد به سازمان بعنوان يک کل است

کمککننده؛)2

رادمردي

وگذشت؛)3
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تسهيل بين فردي ون اسكاترو موتوويلدو
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که به عنوان يکي از مفاهيم اصلي شهروندي ريشه در

مشارکت در سازمان انجام ميگيرد( چوچينگ،21

تمايل به مشارکت در فعاليتهاي حکومت دارد (براي

.)2001

مثال  ،حضور در تظاهرات  ،شرکت در بحثهاي
سياسي  ،اظهار نظر در مورد استراتژي جاري سازمان و

پيشينه تجربي

تهديدات (براي مثال ،در نظر گرفتن تغييرات صنعت از

از کار و تمايل به ترک خدمت از طريق متغيرهاي

جهت تأثيرات آن بر سازمان) حتي با هزينه شخصي

واسط رفتار شهروند سازماني و اشتياق کارکنان ،

نمونهاي از اين رفتارهاست .اين رفتار منعکسکننده

پژوهشهاي بسيار محدودي در داخل و خارج کشور

شناخت فرد است از اينکه او جزيي از يك کل بزرگتر

انجام شده است.همچنين در بررسي منابع متعدد

است و همانطور که شهروندان به عنوان اعضاء جامعه

پژوهشي مشاهده نشد که ارتباط هم زمان اين متغييرها

در قبال جامعه مسؤوليتهايي را ميپذيرند او نيز به

را بررسي کرده باشد .از اين رو نوآوري پژوهش

عنوان يک عضو سازمان مسؤليتهايي را در قبال

حاضر در اين است که تأثير ويژگيهاي شغل بر

سازمان برعهده دارد (کورنودل.)2007 ،ز) توسعه

بيگانگي از کار و تمايل به ترک خدمت از طريق

شخصي :آخرين بعدرفتار شهروندي سازماني است.

متغيرهاي واسط رفتار شهروند سازماني و اشتياق در

توسعه شخصي شامل رفتارهاي داوطلبانه کارکنان به

محيطي مانند سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

منظور بهبود دانش ،مهارتها و توانايي هايشان مي

چهارمحال و بختياري بررسي ميکند .از همين رو ،

باشد .ويژگي چنين رفتاري اين است که يادگيري

نزديک ترين پژوهشها به پژوهش حاضر درجدول

مجموعة جديدي از مهارتها به منظور توسعه دامنه

زير خالصه شده است.

جدول :1پيشينه پژوهش
نتايج

پژوهشگران

سال

عنوان

ابراهيم پور

1390

بررسي رابطه بين ويژگيهاي شغلي

بين ابعاد اصلي شغل با رفتار شهروندي سازماني( ،) =R 0/460بين

و رفتار شهروندي سازماني در مرکز

حالتهاي اصلي روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني() =R 0/647

صنوبري

1390

دريني و

1394

آموزش صدا و سيما (با تاکيد بر

و بين ويژگيهاي شغلي با ترکيب دو مولفه ابعاد اصلي و حالتهاي

مدل هاکمن و اولدهام)

رواني حساس با رفتار شهروندي سازماني( ) =R0/553رابطه مثبت و
معني داري وجود داشت.

رابطه ويژگيهاي شغلي و رفتار

 39درصد از وردايي متغير رضايت شغلي توسط متغيرهاي اهميت کار

شهروندي سازماني :نقش ميانجي

و يکنواختي کار تبيين شد .عالوه بر آن  90درصد از وردايي رفتار

اشتياق شغلي

شهروندي سازماني به وسيله اثر مستقيم متغيرهاي خودکارآمدي شغلي،
حاالت روحي مثبت و اشتياق شغلي و اثر غيرمستقيم متغيرهاي اهميت
کار و يکنواختي کار با ميانجي گري رضايت شغلي تبيين شد.

همکاران
نادري بني

بررسي تأثير بيگانگي از کار کارکنان بر
بروز رفتارهاي ضد شهروندي تيمي

1394

بيگانگي از کار بر بروز رفتارهاي ضدشهروندي تيمي در سازمانهاي
دولتي شهر ايالم تاثير مستقيم مثبت و معناداري داشت.

تبيين بيگانگي کاري با ويژگيهاي

حمايت سازماني ادراک شده و ويژگيهاي شغل بر بيگانگيکاري تاثير

شغلي و حمايت سازماني

منفي معنادار دارند که متغير ويژگيهاي شغل به ميزان بيشتري تغييرات
متغير بيگانگيکاري را تبيين مينمايد.
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غيره) .نظارت بر محيط به منظور شناسايي فرصتها و

تاکنون پيرامون تأثير ويژگيهاي شغل بر بيگانگي
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نتايج

پژوهشگران

سال

عنوان

حقيقتيان

1394

رابطه عوامل اجتماعي ،سازماني و

که ميزان بيگانگي کارکنان کمتر از حد متوسط ( 2/62از  ،)5و رابطه

فرهنگي با بيگانگي کارکنان (مورد

بين بيگانگي با پايگاه اجتماعي-اقتصادي ( ،)f= 8/97تعهد سازماني

مطالعه  :سازمان جهاد کشاورزي

( ،)r=0/311سن ( ،)r=-0/328و پيشرفت شغلي ( )r=0/398معنادار بود

اصفهان)

ولي بين دينداري ،جنسيت ،و تاهل با بيگانگي رابطه معنادار نبود .هم

اميري و

1394

چنين ضريب تعيين ( ،)R2نشان ميدهد که متغيرهاي مستقل به ميزان
 39/9درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين نموده اند.
محمود زاده

بررسي عوامل مؤثر بركاهش ترك

ويژگيهاي شغلي  ،ويژگيهاي سرپرست ،هويت سازماني ،احساس و

خدمت كاركنان در سازمانهاي

عواطف در شغل ،شرايط کاري و نگرش شغلي با کاهش ترک خدمت

دولتي ايران) مطالعة موردي :ستاد

کارکنان رابطۀ مستقيم و معناداري وجود دارد و عامل احساس و

وزارت راه و شهرسازي(

عواطف در شغل بيشترين تأثير و هويت سازماني و نگرش شغلي
کمترين تأثير را برکاهش ترک خدمت کارکنان داشتند

رضوي و

1395

همکاران
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واحدي و

1395

همکاران

بررسي تاثير عوامل ويژگيهاي

عوامل ويژگيهاي شغلي موثر در بيگانگي از کار شامل عدم استقالل

شغلي بر بيگانگي از کار کارکنان

شغلي ،عدم تنوع مهارت ها ،عدم چالش و خالقيت ،عدم خودبيانگري،

بانک مسکن(مورد مطالعه کليه

نداشتن هويت وظيفه ،نبود اهميت وظيفه و عدم ماهيت شغل از منظر

شعب بانک مسکن شهر مشهد)

کارکنان باالتر از سطح متوسط نمي باشد.

بررسي تأثير ويژگيهاي شغلي بر
سکون زدگي در مسير پيشرفت
شغلي سرمايههاي انساني

کريشنان و
همکاران

2010

22

رضايت شغلي به عنوان واسط بين
ويژگيهاي شغلي و رفتار
شهروندي

ريزل  23و

2010

همکاران

ويژگيهاي شغلي و ابعاد آن بر سکون زدگي در مسير پيشرفت شغلي
در کارکنان مؤثر بود
بين سه ويژگي استقالل کاريف تنوع کاري و اهميت کاري با رضايت
شغلي رابطه معنادار وجود دارد و رضايت شغلي با رفتار شهروندي
سازماني ارتباط داشت

اثرات عدم امنيت شغلي بر رضايت

عدم امنيت شغلي ارتباط معنادار منفي با رضايت شغلي داشت و عدم

شغلي ،رفتار شهروندي سازماني،

امنيت شغلي به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق رضايت شغلي

رفتار انحرافي و احساسات منفي

بر رفتار شهروندي و رفتار انحرافي تأثير ميگذاشت .رضايت شغلي ،

کارکنان

رفتار انحرافي را کاهش و رفتار شهروندي را افزايش دهد از سوي
ديگر عدم امنيت شغلي  ،رفتار انحرافي را در محيط کار افزايش دهد و
رضايت شغلي تأثير منفي بر اضطراب ،خشم و خستگي مفرط داشت.

هنيامي 24و

2013

همکاران

ويژگيهاي شغل ،رضايت شغلي و
خستگي مفرط

ويژگيهاي شغلي بر رضايت شغلي و خستگي مفرط تأثيرگذار است و
هرچه هر يک از ابعاد ويژگيهاي شغلي مانند هويت ،اهميت شغلي،
تنوع ،استقالل عمل و بازخورد افزايش پيدا کند ،رضايت شغلي افزايش
و خستگي مفرط کاهش مييابد.

مشتاق

2013

مت علي 25و

2014

اثرات ويژگيهاي شغل بر رفتار
شهروندي

تنوع و اهميت شغلي تأثير مهمي بر رفتار شهروندي افراد دارد .ولي
هويت و استقالالرتباط مستقيمي با رفتار شهروندي سازماني ندارد .اما
اين دو متغير ارتباط مستقيمي با رضايت شغلي داشتند

همکاران

اثرات مدل ويژگيهاي شغل
اولدهام و هاکمن بر رضايت شغلي

استقالل و بازخورد ارتباط معنادار قوي و تنوع ،اهميت و هويت کاري
ارتباط معنادار ضعيف تري با رضايت شغلي داشتند.
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شده در ادبيات موضوع مشخص گرديد بيشتر

که ممکن است سبب بروز مشکالت فراواني از جمله

پژوهشها در اين حوزه ،به بررسي دوبهدوي مفاهيم

بيگانگي شغلي در بين کارکنان شود ،تا کنون پژوهش-

ويژگيهاي شغلي ،بيگانگي از کار پرداختهاند و تا به

هاي بسيار محدودي در اين محيطها صورت گرفته

حال هيچ پژوهشي که ارتباط ميان متغيرهاي پنجگانهي

است .از اينرو کارکنان سازمان صنعت  ،معدن و

فوق را به طور همزمان مورد بررسي قرار دهد ،صورت

تجارت به عنوان مطالعهي موردي اين پژوهش انتخاب

نگرفته است و هيچ گاه متغير اشتياق کارکنان و رفتار

گرديد .به اين ترتيب و با توجه به مطالب مطرح شده

شهروندسازماني به عنوان نقش ميانجي در بررسي

کاربرد نتايج اين پژوهش را ميتوان اينچنين مطرح

اثرات ويژگيهاي شغلي بر بيگانگي از کار ديده نشده

نمود -1:مديران سازمان صنعت  ،معدن و تجارت ،با

است .از اينرو خأل پژوهشي در اين مطالعات و

استفاده از نتايج اين پژوهش و پي بردن به چگونگي

پژوهشها ،پژوهشگر را بر آن داشت تا هر پنج متغير

ارتباط اين عوامل ،اقدام به طراحي ساختارهاي

را به طور همزمان در يک محيط خاص مورد پردازش

متناسبتر و شيوههاي مؤثرتر مديريتي ميکنند مديران

قرار دهد و بدين ترتيب گامي هر چند کوتاه در تبيين

سازمان مذکورميتوانند از طريق اشتياق کارکنان و

ديدگاههاي موجود برداشته ،که اين خود زمينهساز

رفتار شهروندي  ،بيگانگي شغلي و ترک شغل را در

بسط و گسترش دانش موجود خواهد گرديد .جنبهي

بين کارکنان کاهش داده و بهرهوري را افزايش دهند و

مهم ديگري که اين پژوهش را از ساير پژوهشها

همچنين در صورت نياز به تغيير اصالحات مناسبي

متمايز ميسازد ،بررسي اثر ميانجي گري بر اثرات

انجام گيرد -2.کاهش بيگانگي شغلي را در ميان

ويژگيهاي شغلي بر بيگانگي از کار و تمايل به ترک

کارکنان سازمان مذکورميتواند موجب رضايت و

خدمت ميباشد .از طرفي با وجود مشکالت ويژهي

احساس دلگرمي و مفيد بودن فرد و در نهايت انجام

کارکنان سازمانها بخصوص سازمانهايي که با صنعت

بهتر و دقيقتر کارها شود .لذا مديران اين سازمان با

دست و پنجه نرم ميکنند ،از قبيل حساسيت باالي کار

توجه به نتايج اين پژوهش ميتوانند با ايجاد تنوع

به دليل سروکار داشتن با سرمايههاي مردم،

شغلي و جلوگيري از دادن وظايف تکراري به کارکنان

محدوديتهاي حرکتي ،برخورد با افراد گوناگون از

براي مشاغلي که ارتباط بيشتري با اربابرجوع دارند،

بیگانگی

رفتار شهروند

ازکار

سازمانی

ویژگی های
شغل

ترک خدمت

اشتیاق
کارکنان

شکل :1مدل مفهومي پژوهش
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با مطالعهي سابقهي مطالعات و پژوهشهاي انجام

طبقات اجتماعي مختلف با افکار و انتظارات گوناگون،
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به منظور بهبود کيفيت خدماترساني به مشتريان ،از

کار و تمايل به ترک خدمت ميپردازد.از سوي ديگر

کارکنان مناسب با اين مشاغل استفاده کنند.در پژوهش

پژوهش مذکور از نظر نحوه گرد آوري اطالعات

حاضر ،در مجموع با توجه به پيشينه پژوهشهاي انجام

توصيفي از نوع همبستگي است.زيرا به بررسي

شده و روابط متغيرهايي که توسط پژوهشگران قبلي

ويژگيهاي شغل از طريق رفتار شهروندي سازماني

بررسي و تبيين شده اند ،براي دستيابي هرچه بهتر به

واشتياق کارکنان بر بيگانگي از کار و تمايل به ترک

نتايج کاربردي و مفيد مدل مفهومي براي پژوهش

خدمت ميپردازد و روابط ميان متغيرهاي مذکور را در

حاضر پيشنهاد گرديد که در شکل  1ارائه شده است.

قالب مدل سازي معادالت ساختاري مورد بررسي قرار

در اين مدل مفهومي تالش شده است تا چارچوب

ميدهد .کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت

منطقي و علمي مبتني بر روابط موجود ميان متغيرهايي

استان چهارمحال و بختياري را تشکيل ميدادندکه

استوار گردد که در پي اجراي اين پژوهش تبيين

تعداد آنها براساس آمار معاونت اداري ومنابع انساني

ميشوند.

242بودکه با روش نمونه گيري تصادفي ساده با حجم
تعداد  149نمونه استخراج گرديد .به منظور جمع

فرضيههاي پژوهش
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فرضيه اصلي :تعيين اثر ويژگيهاي شغلي بر بيگانگي
از کار و ترک خدمت از طريق رفتار شهروند سازماني
و اشتياق کارکنان.

آوري دادهها و اطالعات در روش ميداني و در اين
پژوهش از پرسشنامه استفاده گرديد .پرسشنامه مورد
استفاده در پژوهش داراي دو بخش به شرح زير
ميباشد.

فرضيههاي فرعي:
 ويژگيهاي شغلي از طريق رفتار شهروند سازماني بر
بيگانگي از کار تأثير ميگذارد.
 ويژگيهاي شغلي از طريق اشتياق کارکنان بر تمايل به

طبق يافتههاي پژوهش ،ضرايب پايايي براي هر
شش پرسشنامه و ابعاد آنها ،باالتر از  0/7بوده و نشان
از دقت باالي ابزار اندازهگيري مورد استفاده در اين
پژوهش دارد.پايايي پرسشنامه با نرم افزار

ترک خدمت تأثير ميگذارد.
 ويژگيهاي شغلي از طريق رفتار شهروندي بر تمايل به

SPSS

بدست آمده است .در جدول شماره  3پايايي ابعاد
پژوهش نشان داده شده است.

ترک خدمت تأثير ميگذارد.
 ويژگيهاي شغلي از طريق اشتياق کارکنان بر تمايل به
ترک خدمت تأثير ميگذارد.

يافتههاي پژوهش
فرضيه اصلي تحقيق :ويژگيهاي شغلي بر بيگانگي از

روش پژوهش

کار و ترک خدمت از طريق رفتار شهروند سازماني و

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است ،زيرا به

اشتياق کارکنان تأثير ميگذارد.

کاربرد متغييرهاي مطرح شده براي کمک به بيگانگي از
جدول  :2تركيب سئواالت پرسشنامه ها
متغيرهاي مورد بررسي

نگارنده پرسشنامه

شماره سواالت در پرسشنامه جمع سواالت

ويژگيهاي شغل هاکمن و اولدهايم

25-1

25

هاکمن و اولدهايم()1975

پرسشنامه بيگانگي از کار

45-26

20

صداقتي ()1388

تمايل به ترک خدمت

53-46

7

وي ()2007

اشتياق کارکنان

65-54

12

سکس و روتمن( )2006و کانگ()2010

رفتار شهروندسازماني

88-65

24

پوساکف و همکارانش ( )1990

تأثير ويژگيهاي شغل بر بيگانگي از کار و تمايل به ترک خدمت از طريق متغيرهاي 27 / ...

رفتار شهروندسازماني و رفتار شهروند سازماني بر

جدول :3آلفاي کرونباخ
آلفاي کرونباخ

بيگانگي از کار با ضريب تأثير  -0/48و ضريب تأثير

ويژگيهاي شغل

0/95

بيگانگي کاري

0/85

 -0/39بر ترک خدمت معنادار و نيز ويژگي هاي شغل

ترک خدمت

0/93

رفتار شهروندي سازماني

0/92

اشتياق کارکنان

0/91

کل پرسشنامه

0/97

متغير

بر اشتياق کارکنان با ضريب تأثير معنادار  ،0/30و
اشتياق کارکنان بر بيگانگي با ضريب تأثير  -0/07و بر
ترک خدمت نيز با ضريب تأثير  -0/07معنادار
ميباشد .نتايج اثر واسط رفتار شهروندي و اشتياق
کارکنان نشان ميدهد که ضرايب تأثير در تمامي

به منظور بررسي فرضيه فوق از نرم افزار وارپ پي

حالتها مقدار معنادار مي باشد .حال يک سوال اساسي

ال اس استفاده شده است که خروجي آن در شکل 2

مطرح مي شود و آن اين است که آيا شاخصهاي

نشان داده شده است.

برازش مدل معنادار است؟ بدين منظور شاخصهاي

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است

که در جدول  4خالصه شده است.
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

ويژگيهاي شغل داراي ضريب تأثير معنادار  0/36بر

مناسب بودن برازش مدل را مورد بررسي قرار ميدهيم

شکل  :2مدل خروجي نرم افزار
جدول :4نماي ضرايب متغيرهاي مکنون فرضيه اصلي
مقدار

ويژگيهاي

رفتار

اشتياق

بيگانگي از

ترک

استاندارد

شغل

شهروندي

کارکنان

کار

شغل

ضريب تعديل

--

--

0/129

0/090

0/734

0/841

ضريب تعديل شده

--

--

0/129

0/089

0/734

0/841

قابليت اعتماد مرکب

≥0/7

1/000

0/936

0/810

0/912

0/903

آلفاي کرونباخ

≥0/7

1/000

0/926

0/745

0/898

0/874

ميانگين واريانس استخراج شده

≥0/5

1/000

0/439

0/265

0/345

0/572

≤5

1/163

5/789

1/846

3/940

5/716

ميزان  VIFبراي هم خطي
شاخص ارتباط پيش بين( )Q

≥0/15

--

0/129

0/090

0/663

0/766

شاخص برازش کلي مدل ()GOF

≥0/25

0/485

--

--

--

--

2
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جدول  :5روايي واگرا مربوط به مدل فرضيه اصلي
ويژگيهاي شغل

رفتار شهروندسازماني

اشتياق کارکنان

بيگانگي از کار

ترک خدمت

ويژگيهاي شغل

()1/000

0/355

0/295

0/333

0/339

رفتار شهروندسازماني

0/355

()0/873

0/668

0/662

0/811

اشتياق کارکنان

0/295

0/668

()0/541

0/508

0/515

بيگانگي از کار

0/333

0/662

0/508

()0/852

0/587

ترک خدمت

0/339

0/811

0/515

0/587

()0/756

جدول  :6بررسي فرضيات فرعي پژوهش
شماره فرضيه

رابطه

مقدارβ

مقدارمعنا داري

فرضيه فرعي 1

ويژگيهاي شغلي از طريق رفتار شهروندي بر بيگانگي از کار

-0/48

P<0.01

رابطه معنادار شد

فرضيه فرعي2

ويژگيهاي شغلي از طريق رفتار شهروندي بر ترک خدمت

-0/39

P<0.01

رابطه معنادار شد

فرضيه فرعي 3

ويژگيهاي شغلي از طريق اشتياق کارکنان بر بيگانگي از کار

-0/07

P<0.01

رابطه معنادار شد

فرضيه فرعي 4

ويژگيهاي شغلي از طريق اشتياق کارکنان بر ترک خدمت

-0/07

P<0.01

رابطه معنادار شد
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کليه شاخصهاي مذکور معنادار بوده و نشان

)(P

نتيجه

بحث و نتيجه گيري

دهنده برازش مناسب مدل است .عالوه بر اين بايستي

فرضيه اصلي اين پژوهش عبارت بود از،

روايي واگراي مدل مذکور نيز مورد بررسي قرارگيرد

ويژگيهاي شغلي از طريق رفتار شهروندي و اشتياق

که اين موضوع در جدول  5نشان داده شده است.

کارکنان بر بيگانگي کاري و تمايل به ترک خدمت در

با توجه به آنکه جذر واريانس استخراج شده که

کارکنان سازمان صنعت و معدن تأثير دارد.نتايج اين

در پرانتز و بر روي قطر اصلي ماتريس است ،بزرگتر از

پژوهش را به نحوي ميتوان با نتايج تحقيق بناعي و

بارهاي عاملي هر يک از متغيرهاي مکنون در هر ستون

ريزل( )2007مطابقت داد چرا که آنان دريافتند

است لذا مدل فرضيه اصلي پژوهش از روايي واگراي

ويژگيهاي شغل بر بيگانگي فردي و اجتماعي تأثير

مناسب برخوردار ميباشد .با توجه به موارد مطرح

دارد البته در تحقيق بناعي و ريزل بازخوردکاري بر

شده فوق ،فرضيه اصلي پژوهش مبني بر تأثير

بيگانگي فردي اجتماعي تأثير دارد اما استقالل ،تنوع و

ويژگيهاي شغل بر بيگانگي از کار و ترک خدمت از

اهميت کاري فقط بر بيگانگي فردي تأثير گذار است.

طريق رفتار شهروندسازماني و اشتياق کارکنان تاييد

از سوي ديگر ويژگيهاي شغل بر اشتياق کارکنان تأثير

ميشود.

مثبت دارد علت اين مسأله اينست که در سازمان

در بررسي فرضيات فرعي تحقيق که در ادامه هر

صنعت ،معدن و تجارت زماني که ويژگيهاي شغل

يک ازآنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد از آنجايي که کليه

بهبود مييابد افراد احساس استقالل عمل زيادي

فرضيات فرعي از مدل اصلي پژوهش مطرح شدهاند

ميکنند و غني سازي شغلي رخ ميدهد و احتمال دارد

خروجي نتايج آنها به تفکيک هر فرضيه ،مقدار

اين باعث استقالل عمل در افراد شود .لذا زماني که

معناداري و ضريب مسير  βدر جدول شماره  6ارائه

استقالل عمل به آنها داده ميشود آنها اشتياق بيشتري

ميشود است و در انتها نتايج آنها ارائه ميگردد.

پيدا ميکنند و احساس قدرت ميکنند و اين باعث
کاهش بيگانگي از کار افراد ميشود .احتمال دارد در

تأثير ويژگيهاي شغل بر بيگانگي از کار و تمايل به ترک خدمت از طريق متغيرهاي 29 / ...

مسئوليت داده ميشود اختيارات الزم به آنها واگذار

خودشکوفايي خود و سازمان بوده  ،فراتر از وظايف

شود لذا احساس قدرت ميکنند و عملکرد انها را

رسمي به کار و فعاليت ميپردازند .از اين رو رابطه اين

تحت تأثير قرار ميدهد و فرد پس از مدتي با

دو متغير قابل تبيين خواهد بود .تبيين رابطه هويت در

ويژگيهاي شغل خود مأنوس و عجين شده که اين

کار و رفتار فرانقش ميتوان گفت هويت کار به ارتباط

باعث ماندگاري فرد در شغل ميشود و تمايل به ترک

بين کار يک فرد با ساير فعاليتهاي سازماني اشاره دارد.

خدمت او کاهش مييابد ،در کل از يافتههاي اين

در اين مفهوم کارکنان يک سازمان درک مينمايند که

فرضيه ميتوان نتيجه گرفت که ويژگيهاي شغل به

کار سازماني حاصل کار فردي افراد بوده و به عالوه

دليل تأثيري که بر متغيرهاي مهمي مانند رفتار شهروند

ارتباط بين وظايف واگذار شده به افراد ميتوانند براي

سازماني و اشتياق کارکنان به طور مشتقيم دارد و نيز

سازمان بيشتري خلق کند .هنگامي که وظايف و

تأثير غير مستقيم بر بيگانگي کاري و تمايل به ترک

نقشهاي يک شغل به طور کلي به فرد شاغل در آن

خدمت دارد داراي اهميت و جايگاه ويژه اي است که

پست واگذار ميشود .فرد شاغل اهميت و ارزش کار

بايد به آن توجه خاص انجام شود از طرفي رفتار

خود را درک کرده از تأثير کار و فعاليت خود در بهره

شهروندسازماني و اشتياق کارکنان به دليل ثراتي که بر

وري و کارايي سازمان آگاه ميگردد .در اين حالت کار

تمايل به ترک خدمت و بيگانگي کاري دارد بايد مورد

خود را مفيد تلقي کرده و به دنبال اخذ نتايج بهتر است

توجه قرار گيرد .ويژگيهاي شغلي موجب آگاهي و

از اين رو ميتوان انتظار داشت در سايه داشتن هويت

شناخت فرد نسبت به شغل ميشود و عاملي در جهت

کار ،فرد شاغل احساس تعهد و دلبستگي به شغل خود

تقويت و بروز رفتارهاي شهروند سازماني کارکنان

داشته و رفتارهاي فرانقش از خود نشان دهد .در تبيين

ميشود اگرچه ساختار رسمي و کنترل در سازمان ،

رابطه اهميت کار در رفتار فرانقش ميتوان گفت که

جايگاه خود را دارند اما آنها نمي توانند ماهيت اساسي

اهميت شغل به ميزان اثر يک شغل بر کار ديگران در

نظامهاي همکاري را مشخص کند .تمايل افراد به

همان سازمان با خارج از آن اشاره دارد .در سايه

تالشهاي همکارانه در سيستمهاي همکاري ضروري

اهميت وظيفه کارکنان در مييابند که کارکنان و

است و اين به واسطه وجود رفتارهاي شهروندي

سازمان مؤثر بود.ميزان تالش و تعهد آنان رفاه و

سازماني بوجود ميآيد که در اين راستا ادراک مثبت

آسايش ديگران رشد سازماني را بهمراه دارد .اين

افراد از ويژگيهاي شغلي و انجام وظايف شغلي و

موضوع بخصوص در زماني که کارکنان مجهز به هوش

سازماني تقويت کننده اين رفتار خواهد بود .در تبيين

اخالقي باشند بيشتر خودنمايي ميکند احساس اينکه

رابطه بعد تنوع مهارت از ويژگيهاي شغلي و رفتار

شغل واگذار شده به فرد بي اهميت نبوده قادر است

شهروندي ميتوان گفت تنوع مهارت به شايستگيها و

راهگشاي سازمان و کارکنان در راستاي تحقق اهداف

توانمنديهاي خاص يک کارمند اشاره دارد .الزام

فردي و سازماني باشد و ديگران نيز اين اهميت را

مهارت و استعداد براي فعاليت در يک شغل براي فرد

درک کرده و به آن بها ميدهند .مشوق رفتارهاي

نوعي اعتماد به نفس بوجود آورده و کارکنان را به

فرانقش کارکنان خواهد بود .در تبيين رابطه خود

توانمنديهاي خود واقف ميکند از طرف ديگر افراد

مختاري و رفتارشهروند سازماني ميتوان گفت افراد

چند مهارتي به دليل تبحر کافي در انجام شغل مدت

خود مختار کساني اند که از نوعي اختيار براي نظارت

زمان کمتري را صرف امور عادي کرده ،آنان همچنين

بر تصميمات وابسته به شغل خود برخوردارند اين
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نوعي آزادي و اختيار فرد را به احساس مسئووليت در

توانايي فکري و خالقيت را به چالش ميکشانند و به

شغل ترغيب ميکند .هنگامي که کارکنان احساس

کارمندان کمک ميکنند تا مهارت جديد بياموزند و

ميکنند در حيطه وظايف سازماني خود از خودمختاري

کارهاي خود را به بهترين روش انجام دهند انگيزه و

برخوردار بوده ،کار آنها به صورت مستمر توسط

عزت نفس سازماني بااليي دارند .از طرفي ديگر رفتار

فرادستان مورد نظارت قرار نمي گيرد و به خود

شهروندي به رفتار فرانقش کارکنان اشاره دارد از اين

نظارتي آنان اعتماد وجود دارد.به برنامه ريزي و تعيين

رومي توان انتظار داشت هنگامي که کارکنان خودپنداره

قواعد کار پرداخته اند از احساس آزادي عمل ،احساس

مثبتي داشته و تجارب کاري مثبت و ارزنده اي دارد

خوشايندي را تجربه کرده و در راستاي استفاده بهينه از

تمايل بيشتري نيز با سازمان در امور سازماني و به

اين آزادي  ،احساس وابستگي سازماني نموده به

خصوص رفتارهاي فرانقش از خود نشان داده مجموعه

رفتارهاي فرانقش روي ميآورند .و در نتيجه ميتوان

اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري را که جزء

گفت توجه به ويژگيهاي شغل براي افزايش رفتار

وظايف رسمي آنها نيست از خود بروزمي دهند ،به

شهروندسازماني و اشتياق کارکنان و کاهش ترک

عبارت ديگر در اين حالت وجود خودپنداره مثبت

خدمت و بيگانگي کاري الزم و ملزوم يکديگر بوده و

جايگزين سيستم پاداش رسمي شده و خود عامل

بايد همزمان مورد توجه و بررسي قرار گيرند .نتايج

تحريک کننده رفتارهاي فرانقش محسوب ميشود که

بدست آمده از مدل معادالت ساختاري در اين پژوهش

اين باعث کاهش بيگانگي از کار ميشود .بنابراين با

نشان ميدهد که مدل برازش خوبي دارد لذا ميتوان

توجه به حساسيت موضوع براي تقويت اين تأثير بايد

گفت رفتار شهروندسازماني و اشتياق کارکنان در اين

ويژگيهاي شغلي و ايجاد رفتار شهروندي سازماني در

پژوهش نقش ميانجي دارد .همچنين زماني که کارکنان

کارکنان صورت ميگيرد تا بر تمايل به ترک خدمت

احساس و باور داشته باشند که در سازمان مورد قبول ،

تأثير داشته باشد .درهمين زمينه بايد زمينه تغيير شرايط

پذيرش و احترام قرار دارند و سازمان براي نقش و کار

کنترل مستقيم کارکنان به کنترل غير مستقيم صورت

آنها اهميت و ارزش قايل است آنگاه ميتوان انتظار

گيرد .نسبت به عملکرد کارکنان و ارتباط آن با

داشت که آنها با انرژي و توان بيشتري بر انجام وظايف

پاداشهاي سازماني اطالع رساني گردد .به شايسته

شغلي و سازماني بپردازند ورفتارهاي شهروندي را

ساالري و اعتماد به کارکنان توجه گردد .شرايط بروز

رعايت کنند .در سازمان ،کارمنداني که مدير با آنها

استقالل کاري کارکنان فراهم گردد .جريان باز

رابطه بيشتري دارد در امور مختلف نظر آنان را جويا

اطالعات در سازمان وجود داشته باشد  ،اهداف

ميشود آنان را حمايت ميکند در امور سازماني آنان را

چالشي روشن و الهام بخش درسازمان تدوين گردد و

مشارکت ميدهد و دربين ساير کارمندان ارزشمند و

بين ويژگيهاي مهارتي با شرح شغل کارکنان تناسب

قابل اعتماد هستند .عامل دوم ساختار سازمان است

وجود داشته باشد تا عقايد و ارزشها  ،اهداف و

سازمانها دو گونه هستند :آنان که آزادي عمل و

مسائل رفاهي کارکنان در سازمان بايد مدنظر قرار گيرد

قضاوت کارکنان را در انجام کارشان کاهش داده و يا

و در راستاي آن سازمان بايد گروهها را افزايش داده

از بين ميبرند .سازمان هايي که به کارکنان قدرت

کار تيمي را تشويق کرده و به طور کلي جو سازماني ،

ميدهند تا از قوه ابتکار و مهارتهاي خود براي حل

بهبود روحيه  ،افزايش رضايت شغلي ،کاهش نيات

مسائل که با آنها مواجه ميشوند استفاده کنند به عامل

ترک شغل ،کاهش غيبت ،رفتارهاي شغلي مخرب و

سوم کار يا محتوا اشاره دارد :مشاغلي که غني هستند و

نيزبا تأثيرگذاري بر بهبود عوامل برون سازماني همچون
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موجبات کيفيت عالي در سازمان بوجود ميآورد .با

توسط فرد براي عملکرد بهتر نقش و انجام وظايف

بهبود رفتار شهروندي سازماني افراد درسازمان شرايطي

شغلي مرتبط است .در بافت محيط کار ،اشتياق معناي

بوجود ميآيدتا افراد با کسب دانش شغلي جديد و

ويژه تري دارد و موجب ميشودتا افراد رفتارهاي

ارتباطات درون و برون سازمامي در جهت موفقيت

شهروندي سازماني بيشتري را از خود نشان دهند و

سازمان تالش کنند که در چنين شرايطي بروز

افراد به شغلشان متعهد تر ميشوند و به تعهدات

رفتارهاي شهروند سازماني نيز بيشتر خواهدشد و

مربوط ببه استخدام خود بهتر عمل ميکنند و رفتارهاي

کارکنان با توان بيشتري در راستاي اهداف سازمان

شهروندي سازماني را براي انطباق با سازمان

فعاليت خواهند نمود .هنگامي که اشتياق کارکنان اين

ميپذيرند .کارکنان با پذيرش و استقبال از نقش

سازمان در حال افزايش است افراد دچار نوعي حالت

هايشان در سازمان به صرف انرژي در نقشها

رضايت از شغل خود دارند که حاصل آن درک درست

ميپردازند و به نوبه خود بيش از پيش جذب نقش

از وضعيت کاري ميباشد و ميتواند نگرش فرد را نيز

هايي که اجرا ميکنند شده و در آن نقش اغراق

تحت تأثير قرار دهد .و اين منجر به کسب فرصت

ميشوند تا انطباق بيشتري با رفتار شهروند سازماني

بيشتر و افزايش اشتياق کارمند ميگردد و هر چقدر که

داشته باشد که اين باعث کاهش ترک خدمت ميشود.

کارمند نسبت به شغل خود اشتياق بيشتري داشته باشد
فرد از حالت انزوا ،بي معنايي ،و يا بي قدرتي نجات
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