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چکیده:
يکی از موضوعهای مهم در حوزه مديريت منابع انسانی ،تمايل به ترک خدمت است .تمايل به ترک
خدمت در صورتی که منجر به ترک خدمت شود ،افزايش هزينه در زمینههای استخدام و آموزش،
کاهش بهرهوری ،از دست رفتن دانش و اطالعات ،اختالل در جريان کار و تضعیف روحیه کارکنان باقی
مانده در سازمان را در پی خواهد داشت .همچنین در صورتی که منجر به ترک خدمت نشود ،موجب از
هم گسستگی پیوند روانی میان کارکنان و سازمان و کاهش وفاداری کارکنان خواهد شد .هدف اين
پژوهش بررسی رابطه میان مبادله رهبر -پیرو و تمايل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت با اثر مداخله گری هويتيابی سازمانی و نقش تعديلکنندگی مديريت منابع انسانی جمعگرا
است .اين پژوهش از نوع مطالعات توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری اين تحقیق شامل 143
نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت است که تعداد  343نفر از آنان به روش غیراحتمالی در
دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت آزمون فرضیهها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .نتايج
تحقیق بیانگر آن است که مبادله رهبر -پیرو از طريق هويتيابی سازمانی بر تمايل به ترک خدمت
تاثیرگذار بوده و مديريت منابع انسانی جمعگرا در اين رابطه نقش تعديلکنندگی ايفا میکند.
مفاهیم کلیدی :مبادله رهبر -پیرو ،هويتيابی سازمانی ،هويت اجتماعی ،مديريت منابع انسانی جمعگرا،
تمايل به ترک خدمت
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مقدمه
در جهان کسب و کار ،مديريت منابع انسانی به عنوان يک عامل بسیار مهم در موفقیت هر سازمان
به شمار میآيد .عالوهبر اين ،چالش پیش روی بسیاری از سازمانها ،حفظ و نگهداری منابع انسانی
آنان است که میتواند مزيت رقابتی برای سازمان باشد (.)Davoudi & Fartash, 2013
تمايل به ترک خدمت ،3منعکسکننده عالقه کارکنان به ترک سازمان و جستجوی مشاغل
جايگزين است ( .)Nahas et al., 2013ترک خدمت کارکنان کلیدی میتواند از نظر هزينه
جايگزينی و اختالل در کار برای سازمانها زيان بار تلقی شود .قصد ترک يکی از کارکنان ،هم
سازمان و هم ديگر کارکنان را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراين انديشیدن برای به حداقل
رساندن تاثیـرات منفی تـرک خدمت بـر عملکرد سازمان از اهمیت زيـادی برخوردار است
( .)Rahman & nas, 2013ترک خدمت بسیار پر هزينه است و با توجه به رکود اقتصادی
اخیـر بر اهمیت حفظ کارکنان کلیدی بـرای حصول موفقیت سازمان بسیار تاکید شده است
( .)Flint et al., 2013تمايل به ترک خدمت پديده قابل توجهی است که در صورت ترک
خدمت هزينههايی را از لحاظ استخدام ،آموزش و از دست رفتن دانش سازمانی تحمیل میکند و
از طريق از دست دادن سرمايههای اجتماعی و انسانی اثرات منفی بر عملکرد در هر دو بخش
دولتی و خصوصی میگذارد ( .)Campbell, 2014; Soltis et al., 2013همچنین هنگامی
که کارکنان تمايل به ترک خدمت داشته باشند ،وابستگی به سازمان نداشته و ارزشی برای
آن قائل نمیشوند .در حقیقت قـرارداد روانی و رابطه میـان کارمندان و سازمان قطع میشود
(.)Christian & Ellis, 2014
از جمله عواملی که نقش مهمی در تصمیمگیری کارکنان برای ترک خدمت ايفا میکند،
عامل رهبری است ( .)Elanain, 2014از آنجايی که داشتن کارکنانی متعهد برای بقا ،پايداری و
رشد سازمان ،بسیار حیاتی میباشد ،رهبران سازمانی بهطور فزايندهای به دنبال بهبود اين
شرايط در میان کارکنـان خود هستند ( )Agarwal et al., 2012و همواره تالش میکنند
بـرای حفظ کارکنان باهوش و ماهر خود ،میـزان تعهد و رضايت در آنـان را افزايش دهند
( .)Rehman Khan et al., 2013يکی از نیروهای اصلی که بر جاذبه کارکنان برای داشتن
تعهد بلندمدت به سازمان تاثیر میگذارد ،هويتيابی سازمانی است؛ يعنی درجهای که فرد خود
را با ويژگیهای سازمان خود ،تعريف میکند ( .)Ekmekci & casey, 2011هويتيابی سازمانی
نشان دهنده ارتباط روانشناختی بین فرد و سازمان استخدامکننده وی است؛ که تقويت چنین
پیوندی احتمال خروج کارکنان از سازمان را کاهش میدهد (آغاز و هاشمی.)3633 ،
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همچنین جهتگیری جمعگرايی در نگرشهای کاری میتواند بر وفاداری تیمی ،رفتارهای
اجتماعی و نگرش نسبت به اقدامات منابع انسانی از قبیل ارزيابی عملکرد ،سیستم پاداش،
همکاری ،تالش ،تعهد و قصد ماندن موثر باشد ( .)Ramamoorthy et al., 2007از جنبههای
نوآوری اين پژوهش میتوان به مديريت منابع انسانی جمعگرا 1اشاره کرد که اگرچه يک
رويکرد فرهنگی خاص نسبت به مديريت منابع انسانی است و بر ارزشهای فرهنگی جمعی
تاکید دارد ،اما در ساير تحقیقات کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين هدف اصلی اين
پژوهش بررسی رابطه میان مبادله رهبر -پیرو و تمايل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت با اثر مداخلهگری هويتيابی سازمانی و نقش تعديلکنندگی مديريت منابع
انسانی جمعگرا است و اين سوال مطرح میشود که آيا مبادله رهبر -پیرو از طريق هويتيابی
سازمانی میتواند بر تمايل به ترک خدمت تاثیرگذار باشد و مديريت منابع انسانی جمعگرا
میتواند در اين رابطه نقش تعديلکنندگی ايفا نمايد؟
مبانی نظری تحقیق و بیان فرضیهها
با توجه به اينکه موضوع تحقیق بررسی رابطه میان مبادله رهبر -پیرو و تمايل به ترک خدمت با
اثر مداخلهگری هويتيابی سازمانی و نقش تعديلکنندگی مديريت منابع انسانی جمعگرا است،
ابتدا مبانی نظری هر يک از متغیرها ارائه و سپس روابط آنها تبیین و فرضیهها ارائه شده است.
تمایل به ترک خدمت :تمايل به ترک خدمت ،رضايت و میلی آگاهانه و سنجیده شده
نسبت به ترک سازمان است ( .)Chang et al., 2013ترک خدمت هزينههای مستقیم (استخدام،
گزينش و آموزش) و غیر مستقیمی (دانش از دست رفته و کاهش بهرهوری) را به سازمان
تحمیل میکند .علل ترک خدمت کارکنان متعدد و پیچیده است (.)Biron & Boon, 2013
با خروج کارکنان از سازمان ،تجربه ،دانش و استعداد آنها هم از سازمان خارج میشود که میتواند
موجب اختالل در عملکرد سازمان شود (.)Wells & Peachey,2011
کارکنانی که تمايل به ترک خدمت در آنها باال باشد ،عالقه کمتری به کارفرمايان خود
دارند و کمتر برای آنان دلسوزی میکنند .در اين حالت کارکنان میخواهند از لحاظ روانی از
سازمان جدا شوند ولی به دلیل اينکه از لحاظ حقوق و دستمزد به آن وابسته هستند ،نمیتوانند
تصمیم به ترک سازمان بگیرند؛ در نتیجه ديگر رفتارهای وفادارانه از خود بروز نمیدهند که
اين مسئله ،عدم تعهد را به دنبال دارد و اين گونه رفتارها در نهايت منجر به عدم مشارکت اخالقی و
افزايش انحراف سازمانی میشود .تمايل به ترک خدمت میتواند منجر به ترک اختیاری شود.
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از نظر سازمان بین ترک اختیاری و ترک اجباری کارمند تمايز اساسی وجود دارد .ترک اجباری
اصوالً به مواردی اطالق میگردد که کنترل آن در اختیار سازمان نمیباشد مانند بازنشستگی،
انتقال به دلیل ازدواج ،ادامه تحصیل و ساير موارد از اين قبیل؛ ترک اختیاری نیز به مواردی
گفته میشود که کنترل آن در اختیار سازمان بوده و معموالً علت آن از شرايط موجود سازمان
ناشی میگردد ( .)Christian & Ellis, 2014مطالعات گوناگون در زمینه ترک اختیاری به
طور خاص بر ويژگیهای کار مانند کیفیت کار تمرکز دارند (.)Munderlein et al., 2013
ممکن است از کارمندانی که غیبت يا تأخیر در کار دارند خواسته شود که سازمان را ترک کنند.
اين يک نوع ترک اجباری است اما ترک خدمت آن دسته از کارکنانی که علی رقم اينکه از ديد
سازمان کارکنان مناسبی هستند و بايد در سازمان بمانند ،اماتصمیم به ترک سازمان میگیرند،
ترک اختیاری به شمار میآيد .سازمانها بايد تاکتیکهای قوی برای حفظ کارکنان به کار
گیرند تا ترک اختیاری را به حداقل برسانند (رحیم نیا و هوشیار.)3633 ،
در زمینه عوامل موثر بر ترک خدمت ديدگاههای متعددی وجود دارد .فورمن )1113( 6در
تحقیق خود عوامل موثر بر ترک خدمت را به سه گروه تقسیم کرده است -3 :عوامل مربوط به
کار (رضايت شغلی ،پرداخت ،عملکرد و تعهد سازمانی)  -1عوامل فردی (سن ،جنسیت ،تحصیالت
و سابقه کار)  -6عوامل خارجی (نرخ بیکاری و اتحاديهها)( .)Foreman, 2009لی 4و همکارانش
( )1131عوامل موثر بر ترک خدمت را به دو گروه عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل
تقسیم میکنند .عوامل قابل کنترل شامل محیط کار و سبک رهبری و عوامل غیرقابل کنترل
شامل ساختار سازمانی ،فرصتهای خارجی و کمبود نیروی کار است (.)Lee et al., 2010
همچنین افخمی اردکانی و فرحی ( )3631معتقدند که در زمینه عوامل تاثیرگذار بر تمايل به
ترک خدمت کارکنان دو رويکرد نظری وجود دارد؛ رويکرد اول با نگاهی خرد به موضوع مینگرد
و عوامل فردی نظیر سن ،سطح تحصیالت و جنسیت را در ترک خدمت کارکنان موثر میداند.
رويکرد دوم با نگاهی کالن به عوامل تاثیرگذار بر ترک خدمت کارکنان توجه میکند و عوامل
شغلی و سازمانی نظیر حجم کار اضافی ،عدالت سازمانی ،سیستمهای حقوق و دستمزد و فرهنگ
سازمانی را مورد بررسی قرار میدهد (افخمی اردکانی و فرحی .)3631 ،در اين تحقیق جهت
سنجش تمايل به ترک خدمت از  6شاخص احتمال ترک سازمان ،جستجوی شغل جديد و
جستجوی محل کار جديد ،با اقتباس از پرسشنامه ارزيابی سازمانی میشیگان موجود در تحقیق
لیو 5و همکاران ( )1136استفاده شده است.
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مبـادله رهبر -پیرو :3گـرائن 7و همکارانش از پیشگامان معـرفی نظريـه مبادله رهبر-
پیـرو هستند .اين نظـريه بر روابط مبـادلهای اجتماعی بیـن رهبر و زيردست متمرکز است
( .)Rehman Khan et al.,2013کیفیت ارتباط بین سرپرستان و زيردستان اغلب با استفاده
از نظريه مبادله رهبر -پیرو بررسی میشود .مبادله رهبر -پیرو را میتوان يک ارتباط میان فردی
بین رهبر و پیرو آن تعريف کرد .اين نظريه فرض میکند که ارتباط بین سرپرست و کارمند،
منجر به ايجاد يکسری تبادالت کاری بین اين دو نفر میشود .اين روابط میتواند دارای کیفیت
باال يا خوب (مانند اعتماد ،احترام و وفاداری) و کیفیت پايین يا بد (مانند بیاعتمادی ،احترام
کم و عدم وفاداری) باشد ( .)Elanain, 2014کیفیت رابطه بین رهبر و زيردست ،میزان تالش
جسمی و روانی ،منابع مادی و اطالعاتی و حمايت اجتماعی که بین رهبر و زيردست مبادله
میشود را مشخص میکند (.)Joo & Ready, 2012
3
از نظريههای کمکی به نظريه مبادله رهبر -پیرو میتوان به نظريه نقش و نظريه مبادله
اجتماعی 3اشاره کرد .نظريه نقش بیان میکند که از افرادی که دارای موقعیتهای اجتماعی
هستند انتظار میرود رفتار خاص آن موقعیت را داشته باشند .با توجه به نظريه مبادله اجتماعی
نیز ،نظريه مبادله رهبر -پیرو زير مجموعه نظريه مبادله اجتماعی محسوب میشود .اين نظريه
توضیح میدهد که رهبران چگونه روابط مختلف مبادلهای با زيردستان مختلف در گروههای مشابه
را در طول زمان توسعه میدهند .مبادله اجتماعی به سمت ايجاد احساس تعهد شخصی ،قدردانی
و اعتماد تمايل دارد ( .)Elanain, 2014در اين تحقیق جهت سنجش اين متغیر از  7شاخص
(درک نیازهای شغلی ،آگاهی از توانايی ،روابط کاری اثربخش ،تالش برای داشتن روابط خوب،
میزان کمک به حل مشکالت ،حمايت از زيردست و استفاده از قدرت برای حل مشکالت) موجود
در تحقیق لیو و همکارانش ( )1136استفاده شد.
هویتیابی سازمانی :هويت سازمانی از مجموعه باورها ،معانی و پاسخهای مشترک
اعضا به پرسش «ما چه کسانی هستیم؟» حاصل میشود (محمدزاده و ديگران .)3631 ،آشفورث
و میل 31اولین کسانی بودند که مفهومی در حوزه سازمانی با عنوان هويتيابی سازمانی -که
يک احساس وحدت با سازمان است -را معرفی کردند ( .)Avanzi et al., 2014هويتيابی
سازمانی عبارت است از درک يکی بودن و تعلق داشتن به يک سازمان که فرد خود را با توجه به
شرايط سازمانی که در آن عضو هست تعريف میکند ( .)Gkorezis et al., 2012هويتيابی
سازمانی يک مفهوم روانی است که برای انجام کارهای مشخص ،کارکنان را با سازمان پیوند
میدهد .کارکنان زمانی با سازمان خود يکی میشوند که اعتقادات ،اصول و رفتارهای حمايت شده
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از سوی سازمان ،بخش جدايیناپذير از هويت آنان شود (.)Vijayakumar & Padma, 2014
هويتيابی در سطوح مختلف از قبیل فـردی ،گروهی و سازمانی رخ میدهد کـه به عنوان
کانونهای هويتيابی در نظر گـرفته میشوند ( .)Gumus et al., 2012هويتيابی فردی
بوسیلة سه عـامل تشخیص داده میشود -3 :اعتقاد قوی بـه اهداف سازمان  -1تمايل به
اعمال تالشهای قـابل توجه  -6تمايل بـه حفظ عضويت در سازمان (.)Ho et al., 2012
درباره چگونگی هويتيابی افراد با سازمان خودهويتيابی ،چارچوبهای متعددی وجود دارد.
چارچوب جهتگیری هويت بريکسون ،33بیان میکند که هويت سازمانی ريشه در جهتگیری
هويت جمعی دارد اما ويژگیهای سازمان و اعضای آن ،چنین هويتيابی را تحت تاثیر قرار
میدهند (.)Gonzalez & Chakraborty, 2012
نظريه هويت اجتماعی تاجفل  ،31سنگ بنای هويت سازمانی محسوب میشود (.)Lee, 2013
ايده اصلی نظريه هويت اجتماعی اين است که افراد تمايل دارند خودشان را با يک گروه اجتماعی
خاص هويتيابی کنند ( .)Gkorezis et al., 2011هويت اجتماعی يعنی دانش فرد متعلق به
يک گروه خاص همراه با مفاهیم ارزشی و عاطفی باشد که ناشی از عضويت فرد در آن گروه
است .هويت سازمانی به هويتيابی اجتماعی اشاره دارد يعنی درجه ای که فرد خودش را با
صفات سازمان معرفی میکند ( .)Anaza & Rutherford, 2012نظريه هويت اجتماعی دو
انگیزه برای هويت سازمانی ارائه میکند -3 :خود طبقه بندی؛ که جايگاه فرد را در جامعه تضمین
میکند  -1خود افزايی؛ که فرد از اينکه او را به عضويت در يک گروه نسبت میدهند احساس
خوبی دارد ( .)Gkorezis et al., 2011در اين تحقیق جهت سنجش هويتيابی سازمانی از
 5شاخص (کمک سازمان به شناخت خود واقعی ،انتقاد از سازمان به مثابه توهین ،بیان هويت
فرد با ويژگیهای سازمان ،به اشتراکگذاری موفقیت و پیروزی با مديران و احترام به نظرات و
پیشنهادات آنان) موجود در تحقیق لیو و همکارانش ( )1136استفاده شده است.
مدیریت منابع انسانی جمعگرا :جمعگرايی يکی از ابعاد فرهنگی است که مربوط به
رابطه فرد در گروه میشود و از زمانی که هافستد 36آن را به عنوان يک الگو در علوم اجتماعی
مطرح کرد ،مورد توجه ساير پژوهشگران قرار گرفت .جمعگرايی ساختاری است که بر چگونگی
يکپارچهسازی فرد نسبت به يک گروه متمرکز است .اين گروه میتواند خانواده ،محله يا
ديگر گروههای اجتماعی باشد .هويت فرد با توجه به عضويت وی در هر يک از اين گروهها
تعريف میشود ( .)Presbitero & Langford, 2013در جوامع جمعگـرا بر اهـداف جمعی،
همکاری و هماهنگی ،وابستگی متقـابل ،منـافع جمعی و هنجارهای برابری تـاکید میشود
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) .(Kulkarni et al., 2010 ; cho & yoon, 2009جمعگرايان تمايل دارند که دلبستگی
قوی با سازمان خود داشته باشند و اهدافشان از اهداف گروه تبعیت کند .خیلی از رهبران در
فرهنگهای جمعگرا ،به دنبال توسعه و حفظ روابط بلندمدت و نیز همبستگی گـروهی هستند
(.)chao, 2011
تحقیقات نشان میدهد کـه جمعگرايی ،رفـتارها و اقـدامات سازمانی را تحت تـاثیر قرار
میدهد .به عنوان مثال در ارتباط با اقدامات مديريت منابع انسانی میتواند بر انتخاب ،ارزيابی
عملکرد ،سیستم پـاداش ،آموزش ،امنیت شغلی و شیوههای مديريت حرفهای تاثیرگذار باشد
( .)Presbitero & Langford, 2013مديريت منابع انسانی جمعگرا عبارت است از اقدامات
و سیاستهای مديريت منابع انسانی که ارزشهای فرهنگی جمعی را در سازمان ترويج میدهند.
به عنوان مثال پاداش به جای فرد به گروه داده میشود و به جای مهارتهای فردی بر آموزش
گروهی تاکید میشود .در نظام ارتقا ،اولويت با افرادی است که میتوانند به خوبی با ديگران
کار کنند .همچنین کارکنان وفادار و دارای روحیه تیمی استخدام میشوند ( .)Li et al., 2011در
اين تحقیق جهت سنجش مديريت منابع انسانی جمعگرا از  3شاخص (جمعگرايی در حقوق
و دستمزد ،جمعگرايی در پاداش ،اشتغال بلندمدت ،ارتقا از داخل ،افتخار به دستاوردهای جمعی و
پیروی اهداف شخصی مديران از اهداف جمعی) موجود در تحقیق لیو و همکارانش ( )1136استفاده
شده است.
روابط متغیرهای تحقیق و تبیین فرضیهها
لیو و همکارانش در سال  1136در تحقیقی که در کشور چین انجام دادند ،به اين نتیجه دست
يافتند که مبادله رهبر -پیرو بر هويتيابی سازمانی تاثیرگذار است .در واقع ارتباطات خوب و
مناسب میان رهبر و زيردستان باعث میشود که هويت رهبر در کارکنان پرورش يابد که اين
موضوع میتواند رابطه مثبتی با هويتيابی سازمانی داشته باشد ( .)Liu et al., 2013يک
رابطه با کیفیت باال در مبادله رهبر -پیرو موجب حمايت رهبر از پیروان و متعهد شدن آنان
میشود و کارکنان نگرش مثبتی به رهبر و کار خواهند داشت .کارکنانی که با رهبران خود رابطه
ای با کیفیت باال دارند ،از نفوذ بیشتری در فرايند تصمیم گیری برخوردارند .همچنین اين
کارکنان دارای سطح باالتری از خودکارآمدی هستند .در نتیجه استرس و فرسودگی ناشی از
کار در آنان کاهش میيابد ( .)casimir et al., 2014مبادله با کیفیت باال ممکن است به
ايجاد فضای کاری مطلوبتر منجر شود که در آن فضا ،کارکنان به صورت کارامدتر و موثرتر به
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فعالیت میپردازند که اين امر به نوبه خود میتواند هويتيابی سازمانی آنان را نیز افزايش دهد
()Liu et al., 2013؛ بنابراين فرضیه اول به صورت زير تبیین میگردد:
فرضیه اول :سبک رهبری مبادله رهبر -پیرو بر هویتیابی سازمانی کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت تاثیرگذار است.

همچنین لیو و همکارانش در پژوهشی که در سال  1136در کشور چین انجام دادند ،به اين
نتیجه دست يافتند که مديريت منابع انسانی جمعگرا میتواند با جهتگیری جمعی هويتيابی
سازمانی در ارتباط باشد و رابطه میان مبادله رهبر -پیرو و هويتيابی سازمانی را تعديل نمايد.
سازمانها با جهتگیری جمعی بر شیوههای مبتنی بر گروه از قبیل برانگیختن گروه و ايجاد
محبت در گروه تاکید دارند که کمک میکند تا اعضا احساس کنند همه در يک کشتی هستند.
يک سیستم مديريت منابع انسانی جمعگرا با جهتگیری هويتيابی بايد به افزايش کار تیمی،
ارزيابی عملکرد تیمی و پاداش تیمی کمک کند .مديريت منابع انسانی جمعگرا از طريق تشويق
به تبعیت منافع شخصی از اهداف گروه يا سازمان ،تشويق به اشتراکگذاری اطالعات و منابع
ديگر ،همکاری بین اعضا و حمايت از اقدامات سازمانی در میان اعضا میتواند تاثیر مثبتی بر
عملکرد فردی و سازمانی داشته باشد .همه اين عوامل میتواند باعث افزايش هويتيابی سازمانی
در میان کارکنان شود .مديريت منابع انسانی جمعگرا زمانی میتواند بر عملکرد فرد يا سازمان
تاثیرگذار باشد که فرهنگ سازمانی با فرهنگ جامعه هم راستا باشد که اين موضوع به کاهش
استرس مديران و کارکنان نیز کمک میکند .در جوامع جمعگرا يک سبک مديريتی ناسازگار
با مديريت منابع انسانی جمعگرا ممکن است که به تصوير کلی سازمان آسیب برساند و موجب
از دست دادن مشروعیت سازمان گردد .در جوامعی که سطح بیشتری از مديريت منابع انسانی
جمعگرا وجود دارد ،هم راستايی بیشتری بین فرهنگ سازمانی و ارزشهای فرهنگی جامعه
برقرار است که اين امر میتواند نقش میانجی گری هويتيابی سازمانی در رابطه بین مبادله
رهبر -پیرو و تمايل به ترک خدمت را تحت تاثیر قرار دهد ()Liu et al., 2013؛ بنابراين
فرضیه دوم به صورت زير تبیین میگردد:
فرضیه دوم :مدیریت منابع انسانی جمعگرا رابطه میان سبک رهبری مبادله رهبر-
پیرو و هویتیابی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت را تعدیل میکند.

همچنین لیو و همکارانش به تأثیر گذاری هويتيابی سازمانی بر تمايل به ترک خدمت کارکنان
اشاره داشته اند .آنان معتقدند هويتيابی قوی کارکنان با سازمان منجر به ايجاد روحیه همکاری و
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باال رفتن انگیزه کارکنان برای عضويت در سازمان میشود ( .)Liu et al., 2013هويتيابی
سازمانی با تمايل به ترک خدمت کارکنان رابطه منفی دارد ( .)Tosti, 2012هويت سازمانی
نقشی محوری در تنظیم هنجارهای رفتاری اعضای سازمان ايفا میکند به طوری که مديران
از ساز و کارهای نمادين به منظور ترويج و تثبیت يک هويت ممتاز در سازمان استفاده میکنند.
در واقع اين هويت ممتاز و برجسته باعث به وجود آمدن خود تنظیمی در نزد افراد برای دستیابی
به اهداف عملکردی ،جذب و نگهداری استعدادها ،کسب شهرت و ايجاد امنیت ذهنی در سازمان
شده و به افراد جهت مواجه با موقعیتهای ابهام آمیز کمک میکند .مطالعات گويای اين
واقعیت است که کارکنانی که خود را با سازمانشان هويتيابی میکنند تعهد باالتری به سازمان
داشته و تمايل کمتری به ترک شغل و سازمان خود دارند (رحیمنیا و نیکخواه فرخانی.)3631 ،
همچنین کارکنان با هويتيابی سازمانی باالتر ،عموماً مولدتر ،با انگیزهتر و رضايتمند تر از
کارکنان با هويتيابی سازمانی پايین تر بوده و تمايل کمتری به ترک سازمان دارند (رستگار
و ديگران ،3633 ،ص  .)43هويتيابی قوی کارکنان موجب میشود کارکنان باور پیدا کنند
که سازمانشان با ثبات تر و پايدارتر میباشد .اين برداشتهای مبتنی بر هويت باعث میشود
کارکنان چنین تصور کنند که سازمانشان دارای آيندهای روشن و درخشان است؛ داشتن اين
تصور مثبت از سازمان ،سبب میشود کارکنان کمتر مستعد پذيرش رويدادهای منفی که بقای
سازمان را تهديد میکنند ،بشوند؛ بنابراين تمايل کارکنان برای جايگزين کردن مکانی ديگر
برای کار ،کاهش میيابد ( .)Lam & Liu, 2014در نتیجه فرضیه سوم به شرح زير شکل میگیرد:
فرضیه سوم :هویتیابی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رشت تاثیرگذار است.

با توجه به مدل تحقیق  Liuو همکارانش ( )1136و تبیین روابط میان متغیرها ،مدل مفهومی
تحقیق به صورت شکل  3ارائه میشود:

شکل  .3مدل تحقیق ()Liu et al., 2013
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روش اجرای تحقیق
اين پژوهش برای تعیین و توصیف ويژگیهای متغیرهای يک موقعیت صورت میگیرد و به
دنبال بررسی روابط میان متغیرها است ،بنابراين میتوان آن را از جمله تحقیقات توصیفی از نوع
همبستگی به حساب آورد .جامعه آماری اين پژوهش را  143نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت تشکیل میدهند که با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس و فرمول
جامعه آماری محدود کوکران 343 ،نفر به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شدند.
در اين پژوهش برای تدوين مبانی نظری از مطالعات کتابخانهای و برای جمعآوری دادههای
34
مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد .برای متغیر مبادله رهبر -پیرو از معیارهای گرائن و بین
( )3335و مازلین 35و بین ( )1113شامل  7گويه ،برای متغیر مديريت منابع انسانی جمعگرا از
معیارهای لی 33و همکارانش ( )1133شامل  3گويه ،برای متغیر هويتيابی سازمانی از معیارهای
میل 37و آشفورث )3331( 33شامل  5گويه و برای تمايل به ترک خدمت با اقتباس از پرسشنامه
ارزيابی سازمانی میشیگان موجود در تحقیق لیو و همکارانش ( )1136شامل  6گويه استفاده
شد .پرسشنامه استفاده شده در اين تحقیق با توجه به مورد تأيید قرار گرفتن از سوی صاحب
نظران مديريت و استاندارد بودن آنها ،از روايی 33کافی جهت ارزيابی متغیرها برخوردار است.
همچنین در اين پژوهش به منظور بررسی پايايی 11و اعتبار پرسشنامهها از روش آزمون آلفای
کرونباخ 13استفاده شد .مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای متغیر مبادله رهبر -پیرو برابر
با  ،1/31برای متغیر مديريت منابع انسانی جمعگرا برابر با  ،1/74برای متغیر هويت سازمانی
برابر با  1/37و برای متغیر تمايل به ترک خدمت برابر با  1/34است .با توجه به اينکه ضريب
آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالتر از  1/71میباشد ،میتوان عنوان کرد که پرسشنامه
از پايايی قابل قبولی برخوردار است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
جهت سنجش اهداف و آزمون فرضیهها از آزمونهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و
آمار استنباطی (همبستگی پیرسون با نرمافزار  SPSSو تحلیل مسیر با نرمافزار )LISREL
استفاده شد .بر اساس جدول  3مالحظه میشود که متغیر هويتيابی سازمانی دارای میانگینی
بیشتر از میانگین مورد انتظار ( )6است .به اين معنی که کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رشت از هويتيابی نسبتاً خوبی برخوردارند .متغیر تمايل به ترک خدمت نیز دارای میانگینی
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کمتر از میانگین مورد انتظار ( )6است به اين معنی که کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
تمايل به ماندن دارند .همچنین متغیرهای مبادله رهبر -پیرو و مديريت منابع انسانی جمعگرا
دارای میانگینی بیشتر از میانگین مورد انتظار ( )6و نسبتا از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند،
اما با توجه به فاصله زياد آنها از حد ايدهآل ،بايد اين متغیرها را در جامعه مورد پژوهش ارتقاء
بخشید.
جهت استفاده از آزمونهای آمار استنباطی ،ابتدا نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت .پس از تأيید نرمال بودن و امکان استفاده از
آزمونهای آمار پارامتريک ،جهت بررسی روابط متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد .بـر اين اساس ،جدول  3بیـانگر آن است که مبـادله رهبر -پیـرو با هويتيابی سازمانی
( )R =1/544دارای رابطه مثبت و معنـادار و همچنین هويتيابی سازمانی با تمايل به ترک
خدمت ( )R = -1/433دارای رابطه منفی و معنادار است.
جدول  .3همبستگی میان متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرها

میانگین انحراف معیار

1

مبادله رهبر -پیرو

1/11

0/11

1

هویتیابی سازمانی

1/11

0/11

*

1

1

1

-

-

-

0/111

-

-

1

مدیریت منابع انسانی جمعگرا

1/01

0/11

*0/111

*0/111

-

1

تمایل به ترک خدمت

1/10

1/10

*

*

-0/111

-0/111

*

-0/111

P<0.01

*

همچنین جهت آزمون فرضیهها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .بر اين اساس ابتدا
برازش مدل مورد آزمون قرار گرفت که مقدار به دست آمده برای شاخص  RMSEAکمتر از
 ،1/3شاخص

2
df

کمتر از  5و  IFI, CFI, NFI, NNFI, GFIبیشتر از  1/3است؛ بنابراين

میتوان گفت برازش مدل مورد تأيید است .شکل  1نشان دهنده مدل تحقیق در حالت ضرايب
استاندارد است.
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شکل  .2مدل تحقیق در حالت ضرایب استاندارد

براساس شکل  1با توجه به مقدار به دست آمده برای  ،T-valueمیتوان گفت که مبادله
رهبر -پیرو با هويتيابی سازمانی دارای رابطه مثبت ( )1/33و معنادار ( )T-value = 3/31و
هويتيابی سازمانی با تمايل به ترک خدمت کارکنان دارای رابطه منفی ( )-1/34و معنادار
( )T-value = -3/46است .11طبق اين نتايج کارکنانی که خود را با سازمان هويتيابی نمودهاند،
تمايل کمتری به ترک خدمت داشته و در صورت وجود مبادالت رهبر -پیرو با کیفیت باال،
هويتيابی آنان نیز افزايش میيابد .به اين ترتیب فرضیههای  3و  6تأيید میشوند.
جهت آزمون فرضیه دوم ،مدل تحقیق در دو حالت جمعگرايی باال و جمعگرايی پايین مورد
بررسی قرار گرفته است .در حالت اول (جمعگرايی پايین) مديريت منابع انسانی جمعگرا دارای
میانگینی کمتر از میانگین مورد انتظار ( )6است و در حالت دوم (جمعگرايی باال) نیز مديريت
منابع انسانی جمعگرا دارای میانگینی بیشتر از میانگین مورد انتظار ( )6است .شاخصهای برازش
و نتايج تحلیل مسیر به شرح جداول  1و  6است.
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جدول  .2شاخصهای برازش (دو حالت جمعگرایی باال و پایین)
نام شاخص

اختصار

مقدار بدست آمده در مقدار بدست آمده
برازنده است اگر حالت جمعگرايی در حالت جمعگرايی نتیجه
پايین
باال

شاخصهای معنیداری
شاخصهای برازش

ريشه میانگین
مربعات خطای
برآورد

کوچکتر از 1/3
 RMSEA
باشد

1/176

1/133

تائید

کای اسکوربه
درجه آزادی

مساوی وکوچکتر

از  5باشد

1/61

3/56

تائید

  GFIبزرگتر از  1/3باشد

1/31

1/31

تائید

  NNFIبزرگتر از  1/3باشد

1/33

1/34

تائید

  NFIبزرگتر از  1/3باشد

1/34

1/33

تائید

  CFIبزرگتر از  1/3باشد

1/33

1/37

تائید

  IFIبزرگتر از  1/3باشد

1/33

1/37

تائید

شاخص نیکويی
برازش
شاخص برازش
هنجارنشده
شاخص برازش
هنجارشده
شاخص برازش
تطبیقی
شاخص برازش
افزايشی

2
df

جدول  .1نتایج تحلیل مسیر (دو حالت جمعگرایی باال و پایین)
مسیر
حالت جمعگرايی باال
حالت جمعگرايی پايین

مبادله رهبر -پیرو (هويتيابی سازمانی)
هويتيابی سازمانی (تمايل به ترک خدمت)
مبادله رهبر -پیرو (هويتيابی سازمانی)
هويتيابی سازمانی (تمايل به ترک خدمت)
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ضريب
استاندارد
1/54
-1/53
1/63
-1/44

اعداد معناداری
()T-Value
7/53
-5/76
1/44
-1/51
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همانطور که جدول  1نشان میدهد برازش مدل در هر دو حالت مورد تأيید است .مطابق با
جدول  6نیز میتوان گفت که در هر دو حالت روابط مدل معنادار هستند؛ اما در مورد تأيید يا
رد فرضیه دوم میتوان گفت که در حالت دوم يعنی جمعگرايی باال نسبت به حالت اول يعنی
جمعگرايی پايین برازش مدل بهبود يافته و شدت رابطه میان مبادله رهبر -پیرو و هويتيابی
سازمانی نیز افزايش پیدا کرده است .اين بدانمعنی است که مديريت منابع انسانی جمعگرا رابطه
میان مبادله رهبر -پیرو و هويتيابی سازمانی را تعديل میکند اما با توجه به اينکه شدت رابطه
میان مبادله رهبر -پیرو و هويتيابی سازمانی افزايش چشمگیری نداشته است ،میتوان گفت
نقش تعديلکنندگی مديريت منابع انسانی جمعگرا قابل مالحظه نیست.
بحث و نتیجه گیری
همانطور که در بخش تجزيه و تحلیل يافتهها بیان گرديد ،تمامی معیارهای برازش مدل ،مطلوبیت
داشته و مدل پیشنهادی نیز مورد تأيید است .از سويی ديگر تحلیل مسیر نشان میدهد که میان
سبک رهبری مبادله رهبر -پیرو و هويتيابی سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که اين
نتیجه با نتايج ساير مطالعاتی که در اين زمینه انجام شده است هم راستا میباشد (.)Liu et al., 2013
همچنین مديريت منابع انسانی با رويکرد فرهنگی خاص تحت عنوان مديريت منابع انسانی
جمعگرا میتواند رابطه میان مبادله رهبر  -پیرو و هويتيابی سازمانی را تعديل نمايد که پژوهش
لیو و همکارانش ( )1136نیز اين رابطه را تأيید میکند .نتايج اين پژوهش همچون ساير مطالعات
(رحیمنیا و نیکخواه فرخانی (Lam & liu,2014 ; Liu et al.,2013) 3631،وجود رابطه
منفی و معنادار میان هويتيابی سازمانی و تمايل به ترک خدمت را تأيید میکند .درباره میانگین
متغیرها نیز میتوان چنین گفت که میانگین متغیر تمايل به ترک خدمت کمتر از میانگین مورد
انتظار ( )6اين متغیر است و اين بدانمعنا است که کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
تمايل به ماندن در سازمان خود دارند .متغیر هويتيابی سازمانی نیز دارای میانگینی بیشتر از
میانگین مورد انتظار ( )6است به اين معنی که کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت از
هويتيابی سازمانی نسبتا خوبی برخوردارند.
در واقع میتوان گفت با توجه به اينکه هويتيابی سازمانی يک ابزار استراتژيک برای رسیدن
به اهداف و چشماندازها است و با توجه به نقش مهم مبادله رهبر -پیرو در دستیابی به اين هدف،
در دنیای رقابتی امروز ،سازمانها بايستی به منظور حفظ و بقای خود اهمیت ويژهای برای
اين نقش قـائل شوند .در اين راستا وجود ارتباطات اثربخش بین مديران و کارکنان از طريق
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افزايش میزان هويتيابی کارکنان با سازمان ،تمايل به ترک خدمت در آنها را کاهش خواهد
داد .از سويی ديگر مديران میتوانند با آگاهی از توانايیها و مشکالت شغلی کارکنان ،حمايت
کردن و کمک به حل مشکالت آنان و همچنین برقراری ارتباطات با کیفیت باال که منجر به
تقويت اعتماد ،وفاداری و تعهد در کارکنان میشود ،تمايل به ترک خدمت را کاهش دهند .همچنین
مديران میتوانند با اتخاذ رويکرد فرهنگی جمعگرايی نسبت به اقدامات منابع انسانی ،اين
روابط را بهبود بخشند.
اين تحقیق نیز مانند ساير مطالعات ،دارای محدوديتهايی است .از جمله محدوديتهای
اصلی آن میتوان به قابلیت تعمیم پذيری آن اشاره کرد .چرا که اين پژوهش در يک منطقه
از ايران با خرده فرهنگ خاص خود انجام شده است و اينکه آيا نتايج را میتوان به مناطق
ديگر کشور با خرده فرهنگهای مختلف تعمیم داد ،مشخص نیست؛ بنابراين به محققان آتی
پیشنهاد میشود که اين پژوهش را در مناطق ديگر با فرهنگهای متفاوت انجام دهند .محدوديت
ديگر مربوط به سنجش متغیر مبادله رهبر -پیرو است که پرسشنامه تنها در میان کارکنان توزيع
گرديده و ادراک رهبران از مبادله رهبر -پیرو سنجیده نشده است .لذا پیشنهاد میشود که
پرسشنامه در میان رهبران نیز توزيع شود .بررسی تاثیر مبادله رهبر -پیرو به صورت جداگانه
بر هر يک از ابعاد هويتيابی سازمانی (احساس همبستگی ،حمايت از سازمان و ادراک مشخصههای
مشترک) و بررسی اثر متغیرهای ديگر به عنوان متغیر میانجی در اين رابطه غیرمستقیم از جمله
پیشنهادها به محققان آتی است.
پینوشتها
1. Turnover intention
12. Tajfel's Social identity theory
2. collectivism-oriented HRM
13. Hofstede
3. Foreman
14. Bien
4. Lee
15. Maslyn
5. Liu
16. Li
6. Leader-member exchange
17. Mael
7. Graen
18. Ashforth
8. Role theory
19. Validity
9. Social exchange
20. Reliability
10. Ashforth and Mael
21. Cronbach Alpha
11. Brickson’s identity orientation framework

 .11با اين توضیح که اعدادی معنیدار خواهند بود که در خارج از بازه ( 3/33و  )-3/33باشند و اگر در آزمون،
 T-valueمقداری بین  3/33و  -3/33باشد ،بیمعنا خواهد بود.
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