چشماندازمديريتدولتی
\  
شماره  41ـ تابستان 4312
صص 41 - 33

تأثیرمتغیرهایمراودهایبرشیوههایابرازنارضايتیکارکنان 

** 1

سعیدمرتضوی*،نعمتاهللسودی




چکیده 
نارضایتی کارکنان در سازمانها اجتنابناپذیر است ،ازاینرو به شکلهای گوناگون خود را نشان
میدهد .در یک تقسیمبندی ،نارضایتی در چهار شکل ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال معرفی شده
است .این مطالعه ،تأثیر متغیرهای مراودهای (رضایت شغلی کلی ،اندازه سرمایه و کیفیت سایر گزینهها)
بر شیوههای چهارگانهی ابراز نارضایتی کارکنان را بررسی کرده است .جامعه آماری ،شاغلین بخش
درمان سه بیمارستان خصوصی استان گلستان است .نمونهی مورد مطالعه را  434نفر از کارکنان
بخش درمان تشکیل داد که به روش نمونه گیری تصادفی -طبقهای انتخاب شد .ابزار جمعآوری
دادهها در این مطالعه پرسشنامه بوده که برای سنجش روایی و پایایی آن به ترتیب روایی محتوا و
ضریب آلفای کرونباخ به کار رفته است .رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل
مراوده ای و متغیرهای کنترل (سن و جنسیت) بر ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال استفاده شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد که رضایت شغلی بر ترک و اهمال تأثیر منفی دارد و تأثیر آن بر اعتراض و
وفاداری مثبت است؛ کیفیت سایر گزینهها بر ترک و اهمال نیز تأثیر مثبت دارد .در حالیکه مشخص
شد زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری به ترک سازمان متبوع خود دارند و با باال رفتن سن تمایل
به ماندن نیز افزایش می یابد.
کلیدواژهها:نارضايتی؛ترک؛اعتراض؛وفاداری؛اهمال.
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.1مقدمه

در عرصه پژوهشهای سازمانی هیچ مسئلهای همچون رضایت شغلی ،توجه پژوهشگران
را به خود جلب نکرده است ( ،)Zhu & George, 2001البته این توجه بیدلیل نیز نبوده است
زیرا سطح باالی رضایت شغلی ،به تعهد سازمانی ،مشارکت شغلی ،4کاهش استرس شغلی،
عملکرد شغلی باال ،کاهش غیبت و انگیزش باال میانجامد ( .)Johnson, 2008این پیامدها
به نوبه خود مزیت مهمی برای سازمانها محسوب میشود؛ ازاینرو سازمانها در پی کسب،
حفظ و افزایش رضایت شغلی و بهبود سطح اثربخشی خود هستند .لیکن واقعیت این است که
هیچ سازمانی بهطور مستمر نمی تواند رضایت شغلی باالیی را تضمین کند و کاهش رضایت
شغلی اجتنابناپذیر است (.)Rosse & Saturay, 2004
اغلب ،نارضایتی شغلی را محصول تغییرات سازمانی می دانند ،سازمانها برای مقابله با
عوامل خارجی از قبیل جهانیسازی ،تغییرات فناوری ،بلوغ بازارهای داخلی و افزایش سهم
بازار ،سودآوری و بهرهوری به تجدید ساختار ،کوچکسازی ،ادغام ،برونسپاری ،استخدام
پارهوقت و  ...اقدام میکنند؛ گرچه از دیدگاه تجاری ،این تغییرات ضروری به نظر میرسد
( ،)Johnson, 2008لیکن ممکن است به عواطف افراد آسیب برساند و به ایجاد استرس ،تنش
و ناکامی منجر شوند که این عوامل به نوبه خود ،کاهش رضایت شغلی را در پی دارند
( .)Probst, 2003بنابراین در یک روی سکه ،کاهش رضایت شغلی ممکن است کاهش تعهد
سازمانی ( )Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002و عملکرد ( Judge,
 ،)Thoresen, Bono, & Patton, 2001افزایش غیبت و تاخیر ( )Farrell, 1983و نرخ
خطا ( )Petty & Bruning,1980و کارشکنی را به همراه داشته باشد .همچنین این باور نیز
وجود دارد که نارضایتی شغلی در برخی موارد میتواند از طریق افزایش نوآوری بر اثربخشی
سازمان تأثیر مثبتی داشته باشد (.)Zhu & George, 2001
با توجه به تاثیر مثبت و منفی شیوهی واکنش کارکنان به نارضایتی شغلی در اثربخش
سازمانی ،زندگی افراد و در نتیجه جامعه ( Heller, Judge & Watson, 2002; Dyer.
 ،)1956بررسی شرایطی که کارکنان در آن واکنشهای مخرب ،نشان میدهند و تعیین راهها
و عواملی که به سازندگی بیشتر واکنشهای کارکنان به نارضایتی شغلی بیانجامد ،برای
سازمانها و پژوهشگران ضروری است .سازمانهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند
بهویژه اینکه سیاستهای اتخاذ شده در خصوص کوچکسازی ،برونسپاری ،تجدید ساختار،
خصوصیسازی (اصل  11قانون اساسی) و اخیرا هدفمندسازی یارانهها درکشور می تواند لزوم
توجه به آثار سازمانی ناشی از این سیاستها را مورد تاکید قرار دهد؛ همچنین نوع واکنش
1. Job Involvement
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کارکنان به نارضایتی شغلی در سازمانهایی که تأثیر زیادی بر سالمت و جان افراد دارند ،مثل
بیمارستانها و مراکز درمان ،اهمیتی دو چندان مییابد .از سوی دیگر ،به جرات میتوان گفت
واکنش کارکنان به نارضایتی شغلی در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است؛ این امر در
حالی است که زمینهی فرهنگی متفاوت ایران با کشورهای غربی و همچنین نبود فرصتهای
شغلی فراوان و باال بودن نرخ بیکاری در این کشور ،بررسی نوع واکنش افراد به نارضایتی
شغلی را ضروری میسازد چراکه این امر میتواند فضای جدیدی را در این حوزه از رفتار
سازمانی باز کند و همچنین می تواند به مدیران در مدیریت واکنش های افراد به نارضایتی
شغلی یاری رساند.
ازاینرو با توجه به تأثیر مهم نارضایتی شغلی در زندگی کارکنان و حیات سازمان ،مسئله
اصلی پژوهش را می توان به این صورت مطرح کرد که واکنش افراد به نارضایتی شغلی به چه
شکلهایی بروز میکند و متغیرهای عمدهی مؤثر بر آن چه تاثیری بر واکنش کارکنان به
نارضایتی شغلی میگذارند؟
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

واکنش افراد به نارضايتی شغلی .وجود رویکردهای متعارض یا مبتنی بر پارادوکس به
نارضایتی شغلی باعث شده است که پژوهشگران در راستای تشریح واکنشهای کارکنان به
4
نارضایتی شغلی ،مدلهای مختلفی را تدوین کنند از جمله :مدل گردش شغلی مابلی
3
2
( ،)Miller, Katerberg & Hulin, 1979مدل واپسگرایی سازمانی پرایس ( Hulin,
 ،)Rosnowsky & Hachiya, 1985مدل نظری نگرشهای سازمانی و پاسخهای انطباقی از
1
1
هالین و همکاران ( ،)4191مدل انطباقی رز و هالین ( ،)4191مدل هنه و الک ( Roberts,
 )2004و مدل ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال 3از رزبلت ،فارل ،راجرز و ماینوس. )4199( 7
صاحبنظران اخیر بر این باورند که در پنج مدل اول ،متغیرهای وابسته ،کفایت ندارند
()Rusbult et al., 1988؛ دو مدل اول بیشتر به واکنش های منفی توجه کردهاند و از
ماندهاند ( ;Rusbult et al., 1988
واکنشهای مثبت نسبت به نارضایتی شغلی غافل
)Johnson, 2008؛ سه مدل دوم ،چند بعدی و ملموس هستند ولی برخی واکنشهای شناخته
شده به نارضایتی شغلی از قبیل نرخ خطاها ،نقل و انتقاالت و  ...مدنظر قرار ندادهاند
1. Mobley
2.Organizational Withdrawal Model
3. Price
4. Rosse & Hulin
5. Hanne & Locke
)6. Exit, Voice, Loyalty & Neglect (EVLN
7. Rusbult, Farrell, Rogers & Mainous
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( .)Rusbult et al., 1988مدل ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال ،در تالش برای رفع ضعف-
های مدلهای پیشین مطرح شده است .این مدل چهار واکنش احتمالی را برای نارضایتی
شغلی بر میشمارد .شکل شمارهی ( )4بر حسب دو بعد فعال  -منفعل و سازنده  -مخرب،
گونههای چهارگانهی یادشده را نشان میدهد.

شکل  .4مدل ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال ( )EVLNواکنش افراد به نارضایتی شغلی ()Rusbult et al., 1988

ترک با ماهیتی اقتصادی ( )Hirschman,1970به خروج فرد از سازمان ،جابجایی،
کارشکنی 4و اندیشیدن به خروج از سازمان ( )Rusbult et al., 1988اشاره میکند .اعتراض
که سازوکاری سیاسی است ( )Hirschman,1970به فعالیتهایی از قبیل مطرح کردن
مشکالت با سرپرست و یا با همکاران ،تالش برای حل مسئله یا مشکل ،مراجعه به نهادهای
خارج از سازمان (مثل رسانههای جمعی ،اتحادیه کارگری ،سازمانهای دولتی ذیربط) برای حل
مشکل اشاره میکند ( .)Leck & Saunders, 1992وفاداری به رفتارهایی از قبیل پشتیبانی
آشکار از سازمان ،اعتماد به سازمان برای بهبود شرایط ،انتظار منفعالنه برای بهبود وضع کنونی
و ایفای رفتارهای فرانقش اشاره دارد ( & Hagedoorn, Van Yperen, Van De Vliert
.)Buunk, 1999
در نهایت اهمال به رفتارهایی اشاره میکند که منفعالنه اجازه میدهد شرایط بدتر شود
مثل غیبت ،تاخیر ،افزایش نرخ خطاها و استفاده از امکانات سازمان برای استفادهی شخصی
1. Sabotage
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( .)Withey & Cooper, 1989الزم به یادآوری است که بعد فعال  -منفعل بهشدت درگیری
مستقیم افراد با نارضایتی شغلی اشاره دارد و بعد سازنده  -مخرب نوع رابطه فرد با سازمان را
مدنظر قرار میدهد (.)Hagedoorn et al., 1999
مدل ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال در سال های اخیر توسط پژوهشگران ،توسعه
یافته است (.)Leck & Saunders, 1992; Hagedoorn et al., 1999; Johnson, 2008
با این حال ،گونهشناسی چهارگانهی ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال نسبت به مدلهای
توسعهیافته از اعتبار بیشتری برخوردار است.
عوامل مؤثر بر واکنش افراد به نارضايتی شغلی .برمبنای نظریه وابستگی متقابل
( )Rusbult & Martz, 1995در یک مراوده اجتماعی (عاطفی ،دوستی ،تجاری و حتی
اعتقادی) ،میزان وابستگی طرفین مراوده به یکدیگر ،اصلیترین ،جزء است .ادامه و رشد این
مراوده نیز به میزان وابستگی طرفین ،وابسته است .سطح وابستگی به این مسئله اشاره میکند
که فرد تا چه میزان به برقراری یک مراوده نیاز دارد و تا چه میزان صرفا برای حصول نتایج
مطلوب به این رابطه وابسته است ( .)Rusbult, Martz & Agnew, 1998مطابق با نظریه
وابستگی اجتماعی ،رشد (و در نتیجه تداوم مراوده) تحت تأثیر دو عامل قرار دارد :الف) رضایت
کلی یا اولیه و ب) کیفیت سایر گزینهها (بدیلها) ( Rusbult et al., 1988; Rusbult et al.,
.)1998


رضايتکلیيااولیه.رضایت کلی ،به حدی اطالق میشود که افراد رضایتمندی را در یک
مراوده تجربه میکنند .ازاینرو سطح رضایتمندی به احساسات مثبت یا منفی تجربهشده
توسط افراد در یک مراوده اشاره دارد ( .)Rusbult, 1983در این صورت رضایت فرد در یک
مراوده تحت تأثیر میزان برآورده شدن نیازهای اساسی او در آن مراوده قرار میگیرد؛ به عبارت
دیگر رضایت کلی ،به رضایت فرد تا قبل از بروز رویدادی که به نارضایتی منجر شود ،اشاره
می کند و گاهی از آن با عنوان رضایت اولیه نیز نام برده میشود (.)Rusbult et al., 1988
وایتی و کوپر ( )4191رضایت شغلی کلی را یکی از راههایی میدانند که کارکنان از طریق آن
میتوانند در مورد احتمال بهبود وضعیت موجود قضاوت کنند ،بنابراین کارکنانی که رضایت
شغلی کلی پایینی دارند احتمال بهبود وضعیت را پایین ارزیابی میکنند و نسبت به کارکنانی
که رضایت شغلی کلی باالیی دارند ،بیشتر در فعالیتهای مخرب تا سازنده شرکت میکنند .به
عبارت دیگر وقتی که فرد از شغل خود ناراضی است ،اگر رضایت کلی او باال باشد ،تمایل فرد
به وفاداری و اعتراض بیشتر میشود و اگر رضایتمندی او پایین باشد ،به ترک سازمان و یا
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اهمال متمایل میشود .مطالعهی جاج و همکاران ( )2004بر روی گروهی از کارکنان تمام
وقت در شرق ایاالت متحده نشان داد که رضایتمندی تأثیر معناداری بر انحراف کاری کارکنان
دارد .فرا تحلیل هرسکویچ و دیگران )2007( 4نشان داد که نارضایتی شغلی (رضایت شغلی
پایین) تأثیر مثبتی بر رفتارهای تهاجمی نسبت به سازمان و همکاران دارد .فراتحلیل الو ،آو و
هو )2003( 2نشان داد که رضایت شغلی پایین ارتباط مثبتی با رفتارهای ضد بهرهورانه از قبیل
سرقت ،انحراف تولید و غیبت دارد .بنابراین فرضیه اول را میتوان به صورت زیر مطرح کرد:


رضایت شغلی کلی بر اعتراض و وفاداری تأثیر مثبت و بر ترک و اهمال تأثیر منفی دارد.
کیفیتسايرگزينهها.کیفیت سایر گزینهها 3بر شدت وابستگی در یک مراوده تأثیر میگذارد

و به معنی مطلوبیت درک شده توسط شاغل از وجود سایر گزینهها است ( Rusbult et al.,
 .)1998به عبارت دیگر احساس افراد دربارهی شرایطی که دارند و اقدامی که در این شرایط
انجام میدهند از سایر گزینههای مراودهای آنان تاثیر میپذیرد ( Withey & Cooper,
 .)1989اگر فرد دریابد که سایر گزینههای مراودهای نسبت به مراودهی کنونی نتایج و منافع
بهتری دارند (نیازهای اساسی فرد را به نحوه مطلوبتری برآورده میکنند) ،ممکن است
احساس خوبی درباره شرایط کنونی خویش در سازمان نداشته باشد و اشتیاق زیادی برای
فعالیت (در سازمان از خود) نشان ندهد ،در وظیفهی خویش مسامحه و یا آن را ترک کند
( .)Withey & Cooper, 1989; Le & Agnew, 2003از طرف دیگر ،افرادی که
بدیلهای شغلی جذابتری دارند ،قدرت بیشتری داشته و خطر کمتری را در مقابله با قدرت
سازمان پیشبینی میکنند ( ،)Miceli & Near, 1984بنابراین احتمال اعتراض نیز از جانب
آنها افزایش مییابد ( .)Withey & Cooper, 1989فارل و رزبلت ( )4112نیز مدعی هستند
که وجود گزینههای مطلوب از قبیل فرصتهای شغلی مناسب ،احتمال بازنشستگی پیش از
موعد و  ،...انگیزهها و تواناییهایی در فرد ایجاد میکند که او را به انجام رفتارهایی چون تغییر
وضعیت کنونی و پایان شغل خود راغب میکند و بر مبنای بررسی مطالعات سایر پژوهشگران
اظهار میدارند که وجود بدیلها یا گزینههای شغلی مناسب تمایل افراد به مشارکت در
واکنشهای فعال (ترک و اعتراض) را افزایش میدهد .مطالعهی رزبلت و همکاران بر روابط
زناشویی نشان داد ،وجود گزینههای مراودهای مناسب ،ترک را افزایش و وفاداری را کاهش
میدهد ( .)Rusbult, Johnson & Morrow, 1986مطالعه میلر و همکاران ( )4171نیز
1. Herscovitch et al.
2. Lau, Au & Ho
3. Quality of Alternatives
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نشان داد که شانس بهدست آوردن شغل جدید ،ارتباط مثبتی با ترک شغلی کارکنان دارد.
بررسی کیم )2001( 4بر روی کارکنان فناوری اطالعات نشان میدهد سایر فرصتهای شغلی
تأثیر معناداری بر ترک شغل کارکنان دارد .فرا تحلیل کاتن و توتل )4193( 2بر مؤلفههای
مؤثر بر ترک شغل کارکنان نشان داد نرخ بیکاری بر ترک شغل کارکنان تأثیر منفی دارد.
همچنین فرا تحلیل گریفت ،هام و گارتنر )2000( 3نشان داد ،فرصتهای شغلی مناسب بر
1
ترک شغل کارکنان تأثیر معناداری دارد و آن را افزایش میدهد .مطالعهی باچاراچ و بامبرگر
( )2001بر روی کارکنان  3اتحادیه کارگری در حوزهی تولید ،خدمات و ساختمان ،نشان داد
که نرخ بیکاری (بدیلهای شغلی) بر تعداد شکایتهای کارکنان در سازمان تأثیر منفی دارد.
بنابراین ،به هنگام بروز نارضایتی شغلی ،کارکنانی که فرصتهای شغلی جذابی در خارج از
موقعیت کنونی خود دارند ،بیشتر در واکنشهای فعال (ترک و اعتراض) و کمتر در واکنشهای
منفعل مشارکت میکنند و کارکنانی که فرصتهای شغلی جذابی ندارند ،بیشتر در واکنشهای
منفعل (وفاداری و اهمال) درگیر میشوند تا واکنشهای فعال .بنابراین فرضیه دوم پژوهش به
شکل زیر صورتبندی میشود:


کیفیت سایرگزینهها بر اعتراض و ترک تأثیر مثبت و بر وفاداری و اهمال تأثیر منفی دارد.
اندازه سرمايه .رزبلت ( )4190بر این باور است سطح رضایتمندی و کیفیت سایر گزینه
(بدیلها) شدت وابستگی در یک مراوده را به طور کامل شرح نمیدهد .اگر وابستگی در یک
مراوده ،تنها به رضایتمندی بهدستآمده از مراودهی کنونی (در مقایسه با سایر مراودهها) متکی
بود ،و یا بر پایه وجود گزینههای مراودهای جذاب قرار داشت ،تعداد کمی از مراودهها قابل
تحمل بودند و ادامه مییافتند ( .)Rusbult et al., 1998در واقعیت ،برخی از رابطهها علی
رغم نارضایتی و وجود گزینههای جذاب برای مراوده ،ادامه مییابند .این سوال مطرح میشود
که چرا این روابط ادامه مییابد؟ 
رزبلت ( )4190در پاسخ به این سوال ،عامل سومی را با عنوان اندازه سرمایه مطرح میکند
و معتقد است این عامل ،عالوه بر دو عامل یادشده ،بر شدت وابستگی در یک مراوده ،تأثیر
میگذارد  .اندازه سرمایه به حجم و اهمیت منابعی اشاره دارد که فرد برای بهبود ارزش بلند
مدت مراوده ،به همراه خود ،وارد مراوده میکند ،منابعی که در صورت قطع مراوده از دست
میروند و یا از ارزش آنها کاسته میشود (.)Rusbult et al., 1998; Rusbult, 1980
1. Kim
2. Cotton & Tuttle
3. Griffeth, hom & Gaertner
4. Bacharach & Bamberger
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بنابراین هزینه از دست دادن منابع وارده شده توسط طرفین به مراوده ،شدت وابستگی در یک
مراوده را تحت تأثیر قرار میدهد ،هر چه حجم و اهمیت منابع وارد شده بیشتر باشد ،هزینه از
دست دادن آنها باالتر میرود و در نتیجه شدت وابستگی افزایش مییابد .منابعی که به یک
مراوده وارد میشوند به دو دسته تقسیم میشوند  :الف) سرمایه داخلی ،که مواردی از قبیل
اختصاص زمان ،مشارکت فعال یا عجین شدن عاطفی با کار ،آموزش های غیر قابل انتقال،
خود افشایی 4و از این نوع را در بر می گیرد؛ ب) سرمایه خارجی مبین منابعی است که فرد
پس از ورود به سازمان و در تعامل با آن به دست می آورد؛ و در صورت قطع رابطه با سازمان
آن ها را از دست می دهد .برای مثال جبران خدمات (حقوق ،مزایا ،پاداش و  ،)...که با قطع
رابطه دیگر از آنها برخوردار نمیشود ()Rusbult, 1980, 1983؛ بنابراین کارکنانی که اندازه
سرمایه آنها باالست ،با ترک شغل خود ،منابع زیادی را از دست میدهند و به احتمال فراوان
در مقایسه با کسانی که سرمایه پایینی دارند ،به واکنشهای سازنده متمایل میشوند ،در مقابل
کارکنانی که سرمایه پایینی دارند ،در صورت ترک شغل خود منابع کمتری را از دست میدهند،
در نتیجه پاسخ ترک و اهمال برای این افراد محتملتر است .مطالعهی رزبلت و مارتس
( )4111بر روی روابط زناشویی ناخواسته ،2نشان داد افرادی که اندازهی سرمایه باالیی دارند،
تعهد بیشتری داشته و تمایل کمتری به ترک مراوده دارند .فرا تحلیل گریفت و همکاران
( ) 2000نشان داد شانس ارتقای کارکنان بر گردش شغلی آنان تأثیر منفی دارد .بررسی
الکساندر ،لیختناشتاین ،اّه و اولهام )4119( 3بر روی پرسنل پرستاری بخش بیماریهای
اعصاب ،نشان داد پرستارانی که سابقه کاری باالیی داشتند ،تمایل کمتری به ترک سازمان
نشان میدادند ،به عبارتی سابقهی کاری بر ترک شغل پرستاران تأثیر منفی داشت .مطالعه دی
موورا ،آبرامز ،رتر ،گونارسداتیر و آندو )2001( 1نشان داد افرادی با سازمان هویت مییابند،
تمایل زیادی به ترک سازمان خویش ندارند .مطالعهی ریوردان و گریفت )4111( 1نشان داد
که وجود فرصتهای دوستی در محیط کار ،مشارکت شغلی ،رضایتمندی و تعهد سازمانی افراد
را افزایش میدهد .مطالعهی دعایی و برجعلیلو ( )4391بر روی کارکنان یک سازمان دولتی
نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده (اقتصادی و اجتماعی) با تعهد سازمانی کارکنان
رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت آنان رابطهی منفی دارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش به
شکل زیر صورتبندی میشود:

1. Self-disclosures
2. Abusive Relationship
3. Alexander, Lichtenstein, Oh & Ullham
4. De Moura, Abrams, Retter, Gunnarsdottir & Ando
5. Riordan & Griffeth
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اندازه ی سرمایه بر اعتراض و وفاداری تأثیر مثبت و بر ترک و اهمال تأثیر منفی دارد.
متغیرهایجمعیتشناختی.پژوهشهای اخیر نشان میدهند که متغیرهای جمعیتشناختی

(سن و جنسیت) نیز بر واکنش کارکنان به نارضایتی شغلی تاثیر میگذارند .برای مثال مطالعه
لوین و پترسون 4نشان داد ،مردان در مقایسه با زنان تمایل بیشتری به اعتراض دارند
( .)Mellahi, Budhwar & Li, 2010پژوهش برنتسون ،ناسوال و اسورک )2040( 2نیز
نشان داد که افراد مسنتر تمایل بیشتری به وفاداری دارند ،در حالی که افراد جوان تمایل
بیشتری به ترک دارند .بدین ترتیب ،متغیرهای سن و جنسیت بهعنوان متغیر کنترل لحاظ
شدهاند.

مدلمفهومی.با توجه به مبانی نظری و شواهد تجربی طرح شده ،مدل مفهومی زیر و روابط
مفروض در آن مبنای تحلیل دادهها واقع شده است.

ترک
متغیرهای
کنترل

رضایت کلی

اعتراض

جنسیت

کیفیت سایر
گزینهها

سن

وفاداری

اثر مثبت
اثر منفی

اهمال

اندازه
سرمایه

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق


روششناسیپژوهش

.3

جامعه،نمونهوروشتحلیلدادهها.مطالعهی حاضر به لحاظ هدف کاربردی است ،زیرا
پژوهشگر قصد دارد با استفاد از نتایج آن ،درک و واکنش مدیران بیمارستانی به شیوه ابزار
1. Lewin & Peterson
2. Berntson, Naswall, Sverke
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نارضایتی افراد را بهبود ببخشد ،همچنین این مطالعه در قالب تحقیق مبتنی بر پیشبینی و بر
حسب روش مقطعی انجام شده است .جامعهی آماری مطالعه را کارکنان تمام وقت بخش
درمان (به استثنای بهیار ،کمک بهیار و کمک ماما) سه بیمارستان خصوصی استان گلستان که
برای انجام مطالعه مایل بودند تشکیل داد و از روش نمونهگیری تصادفی -طبقهای برای
انتخاب نمونه استفاده به عمل آمد و دادههای بدستآمده از  434نفر به شرح جدول شماره ()4
مبنای تحلیل واقع شد.
شایان ذکر است  23/4درصد از اعضای نمونه را مردان و  74/1درصد را زنان تشکیل دادند
و  2/1درصد هم دادهی گمشده بودند .عمدهی این افراد در بازه سنی  31 - 21و 11 - 31
سال قرار داشتند 30/1 .درصد از افراد تحصیالت کارشناسی 23/7 ،درصد کاردانی و بقیه افراد
دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا بودند.
جدول  .4طبقات نمونه و توزیع تعداد مشارکتکنندگان در هر طبقه
طبقهها 


عناوينشغلیبخشدرمان 

طبقهی  4

پزشک
پرستار ،تکنیسین و کارشناس هوشبری ،تکنیسین و
کارشناس اتاق عمل ،ماما
کارشناس و تکنیسین آزمایشگاه ،کارشناس و تکنیسین
رادیولوژی
جمع 

طبقهی  2
طبقهی  3

تعداددرنمونه  تعداددرجامعه 
47

29

434

249

43

24

434

237

از ضریب همبستگی پیرسون 4و رگرسیون سلسله مراتبی چند متغیری 2نیز برای بررسی
تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی (سن و جنسیت) و مراودهای (رضایت شغلی کلی ،کیفیت سایر
گزینهها و اندازه سرمایه) بر ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال (آزمون فرضیهها) استفاده شد.
بهطور کلی رگرسیون چندگانه روشی برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر
مستقل ،در تغییرات یک متغیر وابسته است و روشی قدرتمند برای آزمون فرضیههای علمی و
روابط تجربی ،شبه تجربی و غیر تجربی دادهها بهشمار میرود .روش رگرسیون سلسله مراتبی
عمدتاً برای آزمون فرضیههای مبتنی بر نظریه به کار میرود ،در حالی که سایر روشها
(گامبهگام و همزمان) عمدتاً برای کشف و به حداکثر رساندن پیشبینی بهکار میروند
( .)Petroceli, 2003برای هر مرحله  R2محاسبه شده و  ΔR2با توجه به  R2مرحله قبلی
محاسبه میگردد .سپس معنی داری  R2و  ΔR2هر مرحله مورد آزمون قرار میگیردΔR2 .
1. Pearson Correlation
2. Hierarchical Regression
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در هر مرحله اثر متغیر یا متغیرهایی است که در آن مرحله وارد تحلیل شدهاند (سرمد ،بازرگان
و حجازی .)4391 ،از این رو برای آزمون فرضیات ،متغیرهای مستقل طی دو مرحله وارد
تحلیل میشوند .در مرحله اول ،متغیرهای کنترل شامل سن و جنسیت اعضای نمونه وارد
محاسبات رگرسیونی میشوند .سپس در مرحله دوم متغیرهای مراودههای شامل رضایت شغلی
کلی ،کیفیت سایر گزینهها (بدیلها) و اندازهی سرمایه وارد تحلیل میشوند و میزان قابلیت
پیش بینی آنها بر روی اشکال ابراز نارضایتی (ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال) آزمون
میشود.

ابزار جمعآوری داده .در این مطالعه برای سنجش متغیرهای مراودهای از گویههای
مطرحشده در مطالعه رزبلت و همکاران ( )Rusbult et al., 1988شامل رضایت شغلی 1
گویه ،کیفیت سایر گزینهها  3گویه و اندازهی سرمایه نیز  3گویه ،استفاده شد .برای سنجش
متغیرهای ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال از گویههای مطرح شده در مطالعهی مالهی و
همکاران ( )2040استفاده شد .در این پرسشنامه ترک شامل  1گویه ،اعتراض  3گویه ،وفاداری
 1گویه و اهمال نیز  1گویه بود .تمامی گویهها با طیف  1امتیازی لیکرت ( :4کامال مخالفم:1 ،
کامال موافقم) بهکاربرده شد .
برای سنجش روایی پرسشنامه ،روایی محتوا بهکارگرفته شد .از این رو برای بررسی روایی
محتوا (به رغم اعتبار پرسشنامههای مورد استفاده) پرسشنامه در اختیاران صاحبنظران مرتبط
با موضوع پژوهش قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره پرسشنامه متناسب با ابعاد
متغیر و هدف تحقیق ارایه دهند .پس از دریافت پرسشنامه ،اصالحات پیشنهادی
(معادلسازیهای متناسب و بومیسازی) از جانب متخصصین اعمال شد تا پرسشنامه از روایی
محتوای الزم برخوردار باشد .برای سنجش پایایی ابزار اندازهگیری از آلفای کرونباخ استفاده
شده است .جدول شمارهی ( )2ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها را نشان می دهد .الزم
به ذکر است که برای افزایش پایایی ابزار تحقیق ،با استفاده نتایج تفکیکی آلفای کرونباخ از
متغیرهای کیفیت سایر گزینهها ،ترک ،وفاداری و اهمال (هر کدام) یک گویه حذف شده است.
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جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها و کل پرسشنامه به تفکیک
متغیرها

آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ بعد از حذف گویهها

رضایت شغلی کلی

0/528

0/528

کیفیت سایر گزینهها

0/436

0/493

اندازه سرمایه

0/419

0/419

ترک

0/789

0/511

اعتراض

0/931

0/931

وفاداری

0/487

0/782

اهمال

0/424

0/749

کل پرسشنامه

0/585

0/554

تحلیلدادههاويافتههایپژوهش

.4

جدول ( )3میانگین و انحراف معیار استاندارد را برای هر یک از متغیرها نشان میدهد.
روابط دو طرفه میان متغیرهای مورد مطالعه نیز ،در جدول شمارهی ( )6نشان داده شده
است .این روابط نشان از قدرت و جهت ارتباط خطی بین هر یک از متغیرهای مطالعه دارد.
همانگونه که در جدول مالحظه میشود ،متغیر کیفیت سایر گزینهها بیشترین میزان
همبستگی را با متغیر ترک ( )0/32دارد .بعد از آن بیشترین میزان همبستگی از آن متغیر
رضایت شغلی ( ،)-0/26جنسیت ( )-0/17و سن ( )-0/14میباشد .اما اندازه سرمایه با متغیر
ترک همبستگی معنیدار ی ندارد .درباره متغیر اعتراض ،به غیر از متغیر کیفیت سایر

گزینهها ،سن و جنسیت که همبستگی معنیداری با این متغیر ندارد ،سایر متغیرهای مستقل
شامل رضایت شغلی ( )0/100و اندازه سرمایه ( )0/24به ترتیب دارای بیشترین میزان
همبستگی میباشند .نتایج برای متغیر وفاداری تا حدی متفاوت است .در حالی که رابطه این
متغیر با متغیرهای رضایت شغلی ( ،)0/491کیفیت سایر گزینهها ( ،)0/471اندازه سرمایه
( )-0/471و همبستگی معنی داری را نشان میدهد ،بین این متغیر و متغیرهای سن و جنسیت
رابطه معنیدار وجود ندارد .در نهایت هم ،در مورد متغیر اهمال ،متغیرهای رضایت شغلی
( )-0/241و کیفیت سایر گزینهها ( )0/203دارای همبستگی معنیدار هستند ،اما معنیداری
رابطه اهمال با سن ،جنسیت و اندازه سرمایه مورد تایید قرار نگرفت.
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جدول  .3میانگین و پراکندگی متغیرهای مستقل و وابسته
متغیرها 
متغیرهای
مستقل 

متغیرهای
وابسته 

کمترينمقدار 

4
4
2
4
2/37
4/33
4

رضایت شغلی کلی
کیفیت سایر گزینهها
اندازه سرمایه
ترک
اعتراض
وفاداری
اهمال

بیشترينمقدار 
1
1
1
1
1
1
1/71

1

میانگین 

انحرافمعیار 

3/41
2/37
3/31
2/91
1
3/31
2/29

0/91
0/99
0/72
0/93
0/13
0/32
0/97

جدول  .6ضرایب همبستگی
متغیرها 

1

2

3

4

5

4
2
3
1
1
3
7
9
1

4

-0/49
4

0/03
-0/01
4

-0/01
-0/01
-0/03
4

0/01
-0/03
0/02
-0/41
4

*در سطح  0/08معنی دار است

6
*

-0/43
*-0/47
**-0/21
**0/32
0/09
4

7
0/01
-0/09
**0/10
0/01
**0/24
0/07
4

8
-0/04
0/04
*0/41
*0/49
*-0/49
0/02
0/43
4

9
-0/03
-0/01
**-0/22
**0/20
-0/09
**0/30
**-0/23
*0/47
4

**در سطح  0/01معنی دار است

توضیحات  .4 :سن .2 ،جنسیت .3 ،رضایت شغلی کلی .1 ،کیفیت سایر گزینهها .1 ،اندازه سرمایه .3 ،ترک .7 ،اعتراض.9 ،
وفاداری .1 ،اهمال 

جدول شمارهی ( )1تحلیل تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل بر متغیر ترک را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود ،تأثیر سن و جنسیت بر ترک سازمان ،منفی و معنیدار است .در
مورد متغیرهای مراودهای تأثیر متغیرهای رضایت شغلی و کیفیت سایر گزینهها بر ترک
سازمان معنیدار است .اما جهت این ضرایب برای رضایت شغلی معکوس و برای کیفیت سایر
گزینهها مستقیم است .اندازه سرمایه نیز بر ترک سازمان تأثیر معنیدار ندارد.

 .4منظور انحراف معیار استاندارد است.
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جدول  .1تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل بر ترک سازمان (تحلیل رگرسیون)
متغیروابسته(ترک)
مرحله 4
متغیرهای کنترل
سن
جنسیت

مرحله 2
بتای استاندارد شده

*-0/419
*-0/242
متغیرهای مستقل (مراودهای)

رضایت شغلی
کیفیت سایر گزینهها
اندازه سرمایه
2

)R (adj
2
ΔR
*در سطح  0/01معنی دار است

*-0/411
*-0/491

*-0/221
*0/302
 0/430
*0/410
0/013
**
0/431
*0/013
**در سطح  0/04معنی دار است 

جدول شمارهی ( )3تحلیل تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل بر متغیر اعتراض را به تصویر
کشیده است .همانطور که مشاهده میگردد ،در بین متغیرهای مراودهای ،متغیرهای رضایت
شغلی و اندازه سرمایه بر اعتراض به صورت مستقیم تأثیری معنیدار دارند اما اثر متغیر سن،
جنسیت و کیفیت سایر گزینهها بر اعتراض مورد تایید قرار نگرفت.
جدول  .3تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل بر اعتراض (تحلیل رگرسیون)
متغیروابسته(اعتراض)
مرحله 4
متغیرهای کنترل
سن
جنسیت

مرحله 2
بتای استاندارد شده

0/010
-0/037
متغیرهای مستقل (مراودهای)

رضایت شغلی
کیفیت سایر گزینهها
اندازه سرمایه
)R2 (adj
ΔR2
*در سطح  0/01معنی دار است

0/040
-0/011

**0/313
0/001
* 0/240
*0/473
-0/003
**
0/492
-0/003
**در سطح  0/04معنی دار است 

جدول شمارهی ( )7یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیونی برای متغیر وفاداری را برحسب
متغیرهای کنترل و مستقل نشان می دهد .همانطور که مالحظه میگردد ،متغیرهای سن و
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جنسیت بر وفاداری اثر معنیداری ندارند .در ارتباط با متغیرهای مراودهای ،اثر متغیر رضایت
شغلی و کیفیت سایر گزینهها به صورت مستقیم و اندازه سرمایه به صورت غیر مستقیم بر
وفاداری سازمان معنیدار است.
جدول  .7تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل بر وفاداری (تحلیل رگرسیون)
متغیروابسته(وفاداری)
مرحله 4
متغیرهای کنترل
سن
جنسیت

مرحله 2
بتای استاندارد شده

-0/003
0/001
متغیرهای مستقل (مراودهای)

رضایت شغلی
کیفیت سایر گزینهها
اندازه سرمایه
)R2 (adj
ΔR2
*در سطح  0/01معنی دار است

0/044
0/021

*0/494
*0/471
* -0/473
0/072
-0/043
*0/091
-0/043
**در سطح  0/04معنی دار است 

در نهایت جدول شمارهی ( )9یافتههای حاصل از آزمون تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل
بر اهمال را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میگردد ،از بین متغیرهای مراودهای ،رضایت
شغلی از تأثیر معنیدار و معکوس بر اهمال برخوردار است و کیفیت سایر گزینهها نیز تأثیر
معنادار مستقیمی بر اهمال دارد ،اما اثر اندازه سرمایه بر اهمال مورد تایید قرار نگرفت .اثر
متغیرهای سن و جنسیت نیز بر اهمال معنیدار نبود.
جدول  .5تأثیر متغیرهای کنترل و مستقل بر اهمال (تحلیل رگرسیون)
متغیروابسته(اهمال)
مرحله 4
متغیرهای کنترل
سن
جنسیت

بتای استاندارد شده
-0/037
-0/013
متغیرهای مستقل (مراودهای)

رضایت شغلی
کیفیت سایر گزینهها
اندازه سرمایه
2

)R (adj

مرحله 2

-0/040

0/000
-0/011
*-0/211
*0/491
 -0/072
0/093
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2

ΔR
*در سطح  0/01معنی دار است

*0/013
-0/040
**در سطح  0/04معنی دار است 


نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

نتایج بهدستآمده در ارتباط با تأثیر رضایت شغلی بر شیوههای ابراز نارضایتی کارکنان
نشان داد که رضایت شغلی بر ترک و اهمال ،تأثیر منفی و بر اعتراض و وفاداری تأثیر مثبت
دارد ،این یافته با یافتههای بهدستآمده مطالعات رزبلت و همکاران ( ،)4119فارل و رزبلت
( ،)4112رابرتز ( )2001و جانسون ( )2009هم سو میباشد؛ به عبارت دقیقتر کارکنانی که
رضایت شغلی کلی باالتری دارند ،بیشتر در واکنشهای سازنده (اعتراض و وفاداری) مشارکت
میکنند ،در حالی که افراد با رضایت شغلی پایین بیشتر به واکنشهای مخرب (ترک و اهمال)
تمایل دارند .بنابراین مداخلههای سازمانی از طریق افزایش سطح رضایت شغلی کارکنان،
میتواند بروز رفتارهای مطلوب از جانب کارکنان را بهبود ببخشند ( Farrell & Ruzbult,
.)1992
نتایج بهدستآمده در ارتباط با تأثیر کیفیت سایر گزینهها بر ترک سازمان نشان داد که
کیفیت سایر گزینهها بر ترک سازمان تأثیر مثبت دارد .این یافتهها با یافتههای بهدستآمده در
مطالعات قبلی مطابقت دارد ( Farrell & Ruzbult, 1992; Roberts; Rusbult et al.,
 .)1988; Johnson, 2008بنابراین افرادی که گزینههای شغلی بهتری نسبت به شغلی کنونی
خود دارند ،تمایل بیشتری به واکنش ترک به هنگام نارضایتی از خود نشان میدهند؛ چنین
شرایطی برای مدیران به مثابه هشدار عمل میکند و این پیام را میدهد که توجه به رضایت
شغلی (مثل سرپرستی مؤثر و پرداخت) و اندازه سرمایه (مثل آموزش شغلی) برای افزایش
سطح رفتارهای مطلوب از جانب کارکنان ضروری است (.)Farrell & Ruzbult, 1992
بر خالف مبانی نظری تدوین شده و مطالعات تجربی ،در تحقیق حاضر متغیر کیفیت سایر
گزینهها بر وفاداری و اهمال تأثیر مثبت و معناداری دارد .تأثیر مثبت کیفیت سایر گزینهها بر
وفاداری ممکن است به دلیل تعهد کارکنان بهویژه تعهد هنجاری کارکنان باشد .در واقع
افرادی که گزینههای شغلی بهتری را دارا هستند ممکن است به خاطر تعهد سازمانی خویش
به هدفها و سیاستهای سازمان از پذیرش سایر گزینههای شغلی (بهتر) امتناع کنند ،چنین
افرادی ممکن است به نارضایتی شغلی با وفاداری باال واکنش نشان دهند ( & Farrell
 .)Ruzbult, 1992تأثیر مثبت کیفیت سایر گزینهها (بدیلها) بر اهمال با یافتههای
بهدستآمده در مطالعه وایتی و کوپر ( )4191مطابقت دارد ،افراد یادشده بر این باورند افرادی
که گزینههای جذابتری دارند ،نسبت به شرایطی که در سازمان دارند احساس مثبتی نداشته و
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تمایلی به ادامه فعالیت در آن سازمان از خود نشان نمیدهند ،چنین افرادی به هنگام نارضایتی
شغلی تمایل بیشتری به ترک سازمان یا اهمال دارند.
تأثیر کیفیت سایر گزینهها بر اعتراض معنیدار نبود .این یافتهی مطالعهی کنونی با
یافتههای بهدستآمده در مطالعات رزبلت و همکاران ( ،)4199فارل و رزبلت ( )4112همسو
نیست .این امر ممکن است به دلیل هزینههای اعتراض از جمله ترس از اقدامات تالفی
جویانه 4از جانب سازمان (و یا مدیریت) ،از دست دادن اعتبار( 2در سازمان و در خارج از
سازمان) و هزینههای عاطفی مقابله با افراد قدرتمند ( )Withey & Cooper, 1989و
همچنین ممکن است به احتمال بهبود شرایط در آینده نزدیک نیز مرتبط باشد ،به عبارت دیگر
افرادی که احتمال بهبود شرایط را میدهند بیشتر در اعتراض مشارکت میکنند ،در مقابل
افرادی که احتمال بهبود شرایط را پایین میدانند ،تمایل کمتری به مشارکت در اعتراض دارند
( .)Rusbult et al., 1988
 تأثیر اندازه سرمایه بر ترک سازمان ،بر خالف مبانی نظری ،مثبت است ولی معنادار نیست.
عدم معناداری ممکن است بهدلیل تأثیر منفی اندازه سرمایه بر ترک سازمان باشد .این امکان
نیز وجود دارد زمانی که سطوح باالی اندازه سرمایه مانع از بروز اشکال واقعی ترک (چرخش
شغلی و ترک سازمان) می شود؛ اندازه سرمایه ممکن است بر سایر اشکال ترک (به ترک فکر
کردن یا جستجوی شغلی دیگر) سازمان تأثیر معنادار نداشته باشد؛ همچنین این امکان وجود
دارد که این تأثیر مثبت به دلیل وجود رابطه غیر خطی (منحنی شکل )3بین اندازه سرمایه و
ترک باشد بدین معنی که اندازه سرمایه باال ممکن است سطوح پایین زنجیرهی ترک را
افزایش دهد ولی سطوح باالی ترک را کاهش دهد (.)Farrell & Ruzbult, 1992
همچنین یافتهها حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که اندازه سرمایه بر اعتراض تأثیر
مثبت دارد و با یافتههای بهدستآمده در مطالعات قبلی همسو است ( Farrell & Ruzbult,
 .)1992; Rusbult et al., 1988; Roberts, 2004بنابراین به نظر میرسد مداخلههای
سازمانی باید به دنبال افزایش بهمپیوستگی فرد و سازمان باشند  -برای مثال برنامههای
آموزشی با هزینهی مشترک بین فرد و سازمان ،افزایش پاداشهای خاص سازمان (مثل بسته
مزایای منحصر به فرد برای کارکنان) ،مشوقهای ویژهای که مشارکت در انجمنها را افزایش
دهد و )Farrell & Ruzbult, 1992( ...؛ این چنین مواردی میتواند رفتارهای مطلوب از
جانب کارکنان را افزایش دهد .در مبانی نظری تاکید شده بود که هر چه اندازهی سرمایه
(داخلی و خارجی) افراد در سازمان باالتر باشد ،تمایل بیشتری برای مشارکت در وفاداری از
1. Possibility of Retaliation
2. Loss of Reputation
3. Curvilinear
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خود نشان میدهند؛ در حالی که یافتهها نشان میدهد هر چه اندازه سرمایه بیشتر باشد ،تمایل
افراد به مشارکت در سازمان یا بروز وفاداری کاهش مییابد؛ این یافته با یافتههای بهدستآمده
در مطالعهی وایتی و کوپر ( )4191مطابقت دارد ،به نظر این افراد ،تأثیر منفی اندازهی سرمایه
بر وفاداری به نوع سنجش وفاداری مرتبط است؛ همانطور که قبالً نیز ذکر شد واکنش
وفاداری هم نگرشی است و هم رفتاری ،ولی در پرسشنامهی مورد استفاده در این تحقیق
بیشتر به ابعاد نگرشی توجه شده (مثل «خوشبینانه به آینده بهتر مینگرم» یا «اعتقاد دارم
همه چیز رو به راه خواهد شد») و ابعاد رفتاری وفاداری مورد توجه قرار نگرفته است.
تأثیر اندازه سرمایه بر اهمال منفی است ولی این تأثیر معنادار نیست و با یافتههای
بهدستآمده در مطالعهی رزبلت و همکاران ( ،)4199فارل و رزبلت ( ،)4112وایتی و کوپر
4
( )4191مطابقت ندارد و با یافتههای بهدستآمده در مطالعات فارل ،رزبلت ،لین و برنتهال
( )4110همسو است ،مطالعهی افراد مذکور طولی بوده است .این افراد اظهار داشتهاند که در
طول زمان این عدم معناداری ثابت نبوده و در بیشتر موارد تأثیر اندازه سرمایه بر اهمال منفی و
معنادار بوده است .
متغیرهای جمعیت شناختی (سن و جنسیت) تنها بر روی ترک سازمان تأثیر معنادار داشتند.
بدین معنا که هر چه سن افراد (کارکنان) افزایش پیدا میکند ،تمایل آنها به مشارکت در
ترک کاهش پیدا میکند .یافتههای مطالعهی کنونی ،یافتههای بهدستآمده در مطالعه استامف
و داولی ،)4194( 2مالهی و همکاران ( )2040و برنت سون و همکاران ( )2040را تایید
می کند .همچنین این مطالعه نشان داد که زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری به ترک
سازمان دارند ،این یافتهها نیز با نتایج بدست آمده در مطالعهی استامف و داولی ()4194
مطابقت دارد.
یافتههای حاصل از این مطالعه نشان داد که رضایت شغلی کلی بر واکنشهای سازنده
(اعتراض و وفاداری) تأثیر مثبت و بر واکنشهای مخرب (ترک و اهمال) تأثیر مثبت دارد.
بنابراین حفظ و ارتقای رضایت شغلی می بایست در دستور کار قرار گیرد .مدیران بیمارستانی
میتوانند با ایجاد فرصتهای پیشرفت شغلی ،ایجاد روابط گرم و صمیمانه بین کارکنان در
سطوح شغلی از طریق جشنها و جلسات غیررسمی سازمانی و همچنین فراهم آوردن محیط
کاری مناسب ،رعایت عدالت رویه و به ویژه در توزیع کارانهها ،موجبات افزایش رضایت شغلی
کارکنان را فراهم آورند .همچنین یافتهها نشان داد که اندازه سرمایه بر اعتراض تأثیر مثبت
دارد .به همین دلیل مدیران بیمارستانی میتوانند با مداخلههایی از قبیل برنامههای آموزشی (با
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هزینهی سازمان و یا با هزینهی مشترک) ،افزایش پاداشهای خاص سازمانی (مثل بستهی
مزایای منحصر به فرد برای کارکنان) به افزایش تعلق سازمانی کارکنان کمک کنند.
همچنین این مطالعه نشان داد افرادی که گزینههای شغلی جذابتری دارند ،تمایل
بیشتری به ترک و اهمال دارند ،در چنین موقعیتهایی مدیران میتوانند با افزایش سطح
رضایت شغلی و اندازه سرمایه بروز رفتارهای مخرب را کاهش دهند .نبود راههای مناسب برای
اعتراض و همچنین ترس از هزینههای اعتراض میتواند بروز این رفتار مطلوب را کاهش دهد.
بنابراین مدیران بیمارستانی میتوانند با تعبیه راههای مناسب از جمله آموزش مهارتهای
انتقادپذیری و گوش دادن مؤثر ،برگزاری جلسههای پرسش  -پاسخ بین کارکنان و مدیران،
احتمال بروز اعتراض یا انتقاد سازنده را افزایش دهند.
در این مطالعه به علت پایبندی به نظریه وابستگی متقابل ،رضایت شغلی کلی مورد بررسی
قرار گرفت ،در حالی که رضایت شغلی ابعاد مختلفی (رضایت از شغل ،سرپرست ،پرداختها،
ترفیعها و همکاران) دارد .بنابراین پیشنهاد میگردد که مطالعات بعدی به بررسی تأثیر ابعاد
مختلف رضایت شغلی بر شیوههای ابراز نارضایتی کارکنان بپردازند .مطالعه کنونی برای
سنجش متغیرهای ترک ،اعتراض ،وفاداری و اهمال بر گزارشهای فردی متکی بوده است و
از آنجایی که گزارشهای فردی عاری از انحراف نیستند ،پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی
عالوه بر گزارشهای فردی ،از رفتارهای قابل مشاهده (مثل تعداد غیبتها ،مستندات مربوط
به پیشنهادات اصالحی مکتوب ،تخریب تجهیزات ،خطاهای انسانی و  )...استفاده شود.
یکی از محدودیتهای مطالعه کنونی ،بررسی شرایط در یک مقطع زمانی خاص است ،در
حالی که مطالعات طولی ممکن است یافتههای متفاوتتری بهدست دهد .یکی دیگر از
محدودیتهای مطالعهی کنونی اتکای زیاد به گزارشهای فردی در پاسخ به متغیرهای مورد
مطالعه میباشد .هر چند گزارشهای فرد باعث آگاهی از نیتهای افراد میشود ولی این
گزارشها را نمیتوان عاری از جهت گیری دانست .بنابراین دادههای ثانویه یا مستندات مقدم
بر چنین یافتههایی خواهد بود که در این تحقیق بنا به مالحظات سازمانهای مورد مطالعه
منظور نشده است.
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