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چکیده
یکی از چالشهای مهم ساازما های امروزی ترک خدمت ارادی و داوطلبانه کارکنا است .ترک خدمت
داوطلبانه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازما ها ایجاد میکند .ازاین رو سازما ها همواره به
دنباا بهکارگیری رویکردهایی برای حفظ و نگهداشااات کارکنا خود هساااتند .درهمتنیدگی شااا لی از
رویکردهای نوین در جلوگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنا اسات؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضار
شناسایی عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی ش لی هست .در راستای این هدف ،این پژوهش با استفاده از روش
کیفی فراترکیب انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها و اطالعات در پژوهش حاضر ،اسناد و مدارک
گذشااته در این زمینه اساات که بهطور کلی شااامل  12مقاله میشااود .شاایوه تحلیل دادهها بر اسااا
کدگذاری باز اساات .نتایج بیانگر این اساات که عوامل تأثیرگذار بر درهمتنیدگی ش ا لی را میتوا بر
اساااا

چهار مقوله کلی :عوامل فردی (مت یرهای جمعیتشاااناختی ،ساااابقه خدمت ،اضااایرا جدایی،

توانمندی حرفهای و چشاامانداز فردی) ،عوامل شاا لی (انتظارات شاا لی ،ماهیت شاا لی) ،عوامل سااازمانی
(کیفیت محل کار ،فرصاتهای رشاد و ترفی ،،پیوندهای درو سازمانی ،رضایت از شرایط ،نظام پرداخت و
جبرا خدمات و وجهه و اعتبار سازما ) ،عوامل برگرفته از جامعه (شرایط خانوادگی و دوستا  ،فعالیتهای
چندگانه ،امکانات و تساهیالت رفاهی ،شارایط بازار و جو فرهنگی ،سایاسی ،مذهبی) تحلیل کرد .در پایا بر
اسا

یافتههای پژوهش پیشنهادهای الزم ارائه شده است.

کلیدواژهها :درهمتنیدگی شغلی ،ترک خدمت ،فراترکیب.
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مقدمه
در وضاااعیاات رقااابتی موجود و در محییی کااه ت ییرات پی درپی و نوآوری هااای مااداوم،
اصاالیترین ویژگی آ اساات؛ تنها سااازما هایی موفق به کسااب ساارآمدی خواهند شااد که
نقش اسااتراتژیم مناب ،انسااانی خود را درک نموده (افشااارفر و همکارا  )2191 ،و بتوانند
مناب ،انساانی ماهر ،نببه و توانمند را به استبدام سازما دربیاورند ،در سازما حفظ کنند و
از ترک خادمات داوطلباانه آ ها در ساااازما جلوگیری نمایند (وارداما  .)1414 ،2کلید
موفقیت کسااب مزیت رقابتی پایدار و تمایز یم سااازما از دیگر سااازما ها ،مناب ،انسااانی
اساات (طاهری و همکارا  .)2191 ،طبق بررساایهای سااازما بینالمللی کار ،متوسااط نر
خروج کارکنا با حداقل  24ساا سااابقه فعالیت ،ساااالنه  11درصااد اساات که از این میزا
حدود  %21ترک خدمت داوطلبانه اسااات (نگوئن و همکارا  .)1420 ،1جلوگیری از ترک
خادمات داوطلبانه کارکنا برای مدت طوالنی اسااات که به یم موضاااوع با اهمیت برای
سااازما ها تبدیل شااده اساات .اگر این سااؤا میرح شااود که «چرا کارکنا در سااازما
میماانناد »(لی و همکاارا  ،)1440 ،1طرفادارا پژوهشها و نظریههای سااانتی حفظ و
نگهداشاات کارکنا  ،احتماالً چنین جوا

دهند :چو آ ها ش ا ل خود را میپسااندند و

جای دیگری برای رفتن ندارند .به بیا دیگر ،آنا هم در جوا
جوا

ترک کرد و هم در

ترک نکرد  ،همچنا به ساایوح کموزیاد عواملی چو رضااایت شاا لی ،تعهد

سااازمانی و دلبسااتگی شا لی اسااتناد میکنند .این در حالی اساات که برخی پژوهشگرا
(برای نمونااه گریفاات و همکااارا 1444 ،0؛ میشاااال و همکااارا  )1442 ،1از بررسااای
پژوهشهای ترک خدمت به این نتیجه میرساند که مت یرهای نگرشی فقط حدود چهار
تا پنج درصاااد از واریانس ترک خدمت را تبیین میکنند .حتی در موارد بسااایاری،
نگرشهای منفی یا جساتجوی ش ل به ترک کرد ربیی ندارد .بنابراین ،ماندگاری افراد
1. Vardaman
2. Nguyen et al
3. Lee et al
4. Griffeth et al
5. Mitchell et al
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در یم ش ل ،صرفاً به عوامل روانی و نگرشی باز نمیگردد؛ بلکه عوامل دیگری دخیل
هستند که در مد های سنتی ترک خدمت از قلم افتادهاند (سجادیا .)2191 ،
درهمتنیدگی شاا لی 2قلمرو و محدوده وساایعی از تأثیرات روا شااناختی ،اجتماعی و
مالی که بر ابقای کارکنا در ساازما تأثیرگذار اسات؛ تعری

میشود .این تأثیرات نهفقط

در شا ا ل بلکه خارج از محیط کاری کارکنا نیز وجود دارد و همانند شااابکه و محفظهای
افراد را در ساااازماا احاطه کرده و از تمایل به ترک خدمت در افراد میکاهد (رحیم نیا و
همکاارا  .)2191 ،درهمتنیادگی شااا لی باهعنوا مجموعاه نیروهاایی دیاده میشاااود که
کارکنا را در شا ل استبدامی فعلی خود نگه میدارد و تمایل به ترک خدمت آنا را نیز
کااهش میدهد (رابینساااو  .)1420 ،1درهمتنیدگی شااا لی از رویکردهای نوین در حوزه
نگهاداشااات اثرببش کاارکناا اسااات (الحربی .)1414 ،1این مورد متفاوت از مد ترک
خدمت ساانتی اساات؛ زیرا درهمتنیدگی شاا لی به جای ترک خدمت کارکنا (چرا افراد
ترک میکنند) بر حفظ و نگهداری کارکنا (چرا افراد میمانند) هدفگذاری کرده است
(تاکاویرا و همکارا .)1420 ،0
نظریة درهم تنیدگی شا ا لی ،بهعنوا مقولة حیاتی و به واسااایة تمرکزی که بر
عوامال پیشبین تاأثیرگاذار بر ماانادگااری افراد و کاهش تمایل کارکنا به ترک و
جابهجایی شاا لی دارد ،به مدیرا این امکا را میدهد که برای حفظ مناب ،انساااانی
ارزشآفرین در سااازما اقدامات مؤثری انجام دهند (یو و همکارا  .)1414 ،1کارکنانی
که تصااامیم به ترک ساااازما میگیرند ،صااارفاً تحت تأثیر مشاااکالت و چالشهای درو
ساازما و عوامل متأثر از شا ل و شارایط کاری خود نیستند و عوامل زیادی در این تصمیم
آ ها تأثیرگذار اسات .عوامل زیادی خارج از سازما نیز در تصمیم کارکنا مبنی بر ماند
در ساازما تأثیرگذار اسات .هرچند تأثیر عوامل ساازمانی بیشاتر از عوامل خارج از سازما
1. job embeddedness
2. Robinson
3. Alharbi
4. Takawira et al
5. Yu et al
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اسااات؛ اماا تأثیر عوامل خارج از محیط ساااازما را نباید نادیده گرفت (وارداما .)1414 ،
درهمتنیدگی شا لی از رویکردهای نوینی اساات که به هر دودسااته عوامل درو و خارج از
سازما توجه میکند.
بیشاااتر میالعات انجام شاااده در زمینه جلوگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنا بر
عوامل ساازمانی و شارایط محیط کار و نقش این عوامل در نگهداشت کارکنا پرداختهاند
(صافوی و کارتی  )1429 ،2و تأثیر عوامل برگرفته از جامعه در نگهداشت کارکنا نادیده
گرفته شاااده اسااات (جیا و همکارا  .)1414 ،1نگرشهای مربوط به کار و شاا ل تنها نقش
کوچکی در حفظ و یاا ترک خادمات کاارکناا بازی میکنند .در نتیجه عواملی به غیر از
رضاایت شا لی و تعهد سازمانی برای درک جابجایی و ترک خدمت کارکنا مهم هستند.
محققاا مادیریتی همچناا در حاا تحقیق بر روی عواملی هساااتناد که فرد متأثر از آ ها
تصااامیم به ماند در ساااازما میگیرد (تام و گرنوالد )1414 ،1و با درهم تنیدگی شااا لی
میتوا این عوامل را شااناخت .از طرفی با اتکا بر ادبیات موجود میتوا بهصااراحت ادعا
کرد کاه باا شاااناساااایی عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی شااا لی میتوا در مسااایر تازهای از
پژوهشهای مدیریتی گام برداشااات .میتوا ضااارورت انجام این پژوهش را به شااارح زیر
برشمرد -2 :اهمیت طرح راهکارهای عملی در جهت حفظ و نگهداشت کارکنا اثرببش،
بیش از پیش احساا

میشاود -1 .ترک خدمت داوطلبانه هزینههای هنگفتی برای ساازما

دارد کااه بااایااد از آ جلوگیری کرد -1 .بااا توجااه بااه اینکااه بیشاااتر میااالعااات نظااام منااد
درهمتنیدگی شاا لی در خارج از کشااور انجام شااده اساات ،اجرای این پژوهش با توجه به
شاارایط بومی کشاااور ضاارورت دارد .تاکنو به دالیل مبتلفی ازجمله :نو بود موضاااوع
درهمتنیادگی شااا لی ،عادم اطالعات کافی ،کمبود مد ها ،ناآشااانایی مدیرا با الگوها و
ماد هاای موجود و نبود نموناههای کاربردی به عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی شااا لی توجه
چندانی نشده است (نگوئن و همکارا  .)1420 ،از طرفی میالعات زیادی در زمینه بررسی
2. Safavi & Karatepe
1. Jia et al
3. Thome & Greenwald
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عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت انجام یافته است که مرور میالعات انجام شده نشا
از بررسای و شاناساایی عوامل متأثر از درو ساازما است و به عوامل برگرفته از جامعه در
مد های سنتی ترک خدمت کارکنا توجه کافی نشده است .با توجه به میالب فوق مسئله
اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی ش لی هست.

مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
واژه درهمتنیدگی ازنظر ل وی مترادف پیچیده شاده ،ریشاهدار شاده و کاشااته شااده هست.
درهمتنیدگی ش لی اولین بار توسط میشل و همکارا ( )1442با عنوا "نیروهای فوقالعاده
برای نگهااداشااات کااارکنااا " ارائااه شاااد .میشااال و همکااارا ( )1442بااا معرفی مفهوم
درهمتنیدگی شا ا لی به دنبا پاسااابگویی به این ساااؤا بودند که "چرا افراد در ساااازما
میمانند " درهمتنیدگی شا لی بهعنوا مجموعهای از نیروهایی (درو و خارج از سازما )
اسااات که کارکنا را در شا ا ل فعلیشاااا نگه میدارد (الحربی .)1414 ،در تعریفی دیگر
درهمتنیدگی شا ا لی بهعنوا مجموعهای وسااای ،از عوامل روا شاااناختی ،اجتماعی و مالی
تعری

شااده اساات؛ که بر ماند و حفظ کارکنا در سااازما تأثیر میگذارد (صاافوی و

کااراتی  .)1429 ،این تأثیرات در شااا ل همچنین در محیط کاری خارجی کارکنا وجود
دارند و معموالً شبیه رشتههایی در "و " یا "تور " هستند که فرد در آ ها درگیر میشود.
افرادی که تعداد بیشااتری از این رشاااتهها دارند بیشااتر در این و ها گرفتار میشااوند و با
دشواری بیشتری حاضر به ترک ش ل خود میشوند (ژانگ و همکارا .)1421 ،2
درهمتنیدگی ش لی سه بعد را در بر میگیرد :پیوستگی ،تناسب و فدا کرد  .هرکدام از این
ابعاد در ادامه تشریح میشود.
پیوستگی :2اولین عامل حیاتی در درهمتنیدگی شا لی مربوط به پیوستگی یا میزا ارتباط و
جامعه پذیری مردم با یکدیگر اسات .پیوستگی به تالش اجتماعی افراد در برقراری ارتباط با
دوساااتاا  ،همکاارا  ،گروههاا و تیمهاا در حین کار یا خارج از محیط کار گفته میشاااود
1. Zhang et al
2. Link
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(رابینساااو و همکارا  .)1420 ،پیوساااتگی بهعنوا ارتباطات رسااامی (اعضاااا تیم کاری و
همکارا ) و غیررساامی (خانواده و دوسااتا ) بین کارمندا  ،جامعه و سااازما فعلی شااناخته
میشاااود .اگرچاه این ارتباطات به لحاد تعداد و قدرت باهم تفاوت دارند ،اما هرچه تعداد
ارتباطات کارمند با جامعه و ساااازما بیشاااتر باشاااد ،میزا درهمتنیدگی کارمند هم بیشااتر
خواهد بود (افسر و بدیر.)1421 ،2
تناسببب :2دومین بعد درهمتنیدگی تناسااب هساات .تناسااب میتواند بهعنوا سااازگاری
ادراکشااده یا ساایح راحتی کارمند با سااازما و محیط تعری

شااود (فریرا و همکارا ،1

 .)1420این بعد در ساایح جامعه بهعنوا عواملی هساات که باعث میشااود فرد به جایی که
در آ زندگی میکند وابساااته شاااود .بعد تناساااب با درک ارزشها و اهداف به اشاااتراک
گذاشاته شاده بین ساازما و محیط مرتبط اسات (رامش و گلفند .)1424 ،0بر اسا

نظریه

میشال و همکارانش ( ،)1442ارزشهای شبصی ،اهداف ش لی و طرحهای آینده کارمند،
باید با فرهنگ ساازمانی و تقاضاهای ش لی مستقیم او ،دانش ،مهارتها و تواناییهای فرد؛
متناسااب شااود .بهعالوه ،فرد به کیفیت تناسااب خود با جامعه و محیط پیرامونیاش توجه
خواهد کرد (الحربی.)1414 ،

فداکاري :5فداکاری ساااومین بعد درهمتنیدگی شااا لی بوده و به هزینه مادی ،اجتماعی و
روا شااناختی درک شااده در نتیجه ترک سااازما و محیط توسااط فرد گفته میشااود (لی و
همکارا  .)1440ترک ساازما متحمل ضارر و زیا های مربوط به ش ل است .از آ جمله
میتوا به از دست داد همکارا صمیمی و آشنا ،پروژههای جالب و منفعتهای میلو ،
ثبات شا لی ،پیشرفت ش لی (فداکاری سازمانی) اشاره کرد .ترک سازما همچنین موجب
زیا های جامعهمحور هم میشاود؛ مانند از دسات داد یم معاوضه آسا  ،مراقبت روزانه

1. Afsar & Badir
2. Fit
3. Ferreira et al
4. Ramesh & Gelfand
5. Sacrifice
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یا عضاویت در باشاگاه محلی ،ترک کرد یم جامعه امن (فداکاری اجتماعی)(شهاوی و
همکارا .)1420 ،
مقایسبه درهم تنیدگی با سایر متغیرهاي ماابه :درهمتنیدگی ش لی یم پیشبینیکننده
قوی برای ترک خدمت کارکنا اسات .درهمتنیدگی شا لی فراتر از مد های سنتی ترک
خدمت (رضاایت شا لی ،تعهد ساازمانی و جایگزینهای شا لی) است .همووشانی بین مد
سانتی ترک خدمت داوطلبانه و مد درهمتنیدگی شا لی اغلب در حییه رضااایت ش لی و
تعهد سااازمانی ر میدهد .خصااوصاااً با بعد تعهد مسااتمر که برخی ویژگیهای آ ازنظر
مفهوم شابیه درهمتنیدگی شا لی هساتند (میشل و همکارا  .)1442 ،مقیا

تعهد مستمر دو

بعاد را در بر میگیرد .اولین بعاد تعهد با توجه به کمبود فرصاااتهای شااا لی جایگزین و
دومین بعد آگاهی از سرمایههای قربانی شده سازما هست؛ که درنهایت با خروج کارکنا
از ساازما همراه میشود (رابینسو و همکارا  .)1420 ،درهمتنیدگی ش لی برخالف تعهد
سااازمانی تنها یم کشااش عاطفی نیساات .میالعات انجام شااده توسااط میشاال و همکارا
( )1442حاکی از آ اسااات که درهمتنیدگی شا ا لی و تعهد مداوم ازلحاد مفهوم در ساااه
حوزه فرق میکنند .او اینکه تعهد مداوم تنها بر مساائل سازمانی تمرکز میکند .دوم تعهد
ماداوم مواردی کاه جایگزینهای شااا لی را ارزیابی میکند ،شاااامل نمیشاااود و در آخر
درهمتنیدگی شا لی منافعی را ارزیابی میکند که افراد احسا

میکنند با ترک ش ل آ ها

را از دسات میدهند .تعهد مساتمر بیشاتر به عناصار درو سازمانی توجه میکند درحالیکه
درهمتنیدگی به عوامل درو و برو شاا ل توجه میکند .درهمتنیدگی شاا لی با رضااایت
شا لی و تعهد ساازمانی متفاوت است زیرا دربرگیرنده فاکتورها و عوامل مبتل

اجتماعی

(برگرفته از جامعه) و مؤثر بر قصاد ترک ش ل نیز هست .به همین دلیل درهمتنیدگی عالوه
بر روانشناسی و رفتارسازمانی ریشه در جامعهشناسی نیز دارد (ریتز.)1420 ،2
عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی شببغلی :کارکنانی که تصاامیم به ترک سااازما میگیرند،
صاارفاً تحت تأثیر مشااکالت و چالشهای درو سااازما و عوامل متأثر از ش ا ل و شاارایط
1. Reitz
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کاری خود نیساااتند و عوامل زیادی در این تصااامیم آ ها تأثیرگذار اسااات .عوامل زیادی
خارج از ساازما نیز در تصامیم کارکنا مبنی بر ماند در سازما تأثیرگذار است .هرچند
تأثیر عوامل ساازمانی بیشتر از عوامل خارج از سازما است؛ اما تأثیر عوامل خارج از محیط
ساازما را نباید نادیده گرفت (وارداما  .)1414 ،کارکنانی که با ش ل و سازما خود بیشتر
درهمتنیده شاده باشاند ،اگر شارایط خارج از محل کار برای آ ها سابت باشد هم احتما
ماندنشااا در سااازما زیاد اساات (جیا و همکارا  .)1414 ،به تعدادی از میالعات مرتبط با
شناسایی عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی ش لی در جدو  1اشاره شده است.
جدول  .2عوامل مؤثر بر درهم تنیدگی شغلی (تنظیم محقق)
محقق/سا

عوامل مؤثر بر درهم تنیدگی
 -2حمایت سرپرستا

شهاوی و همکارا ()1420

 -1طرفداری کارکنا
 -1جو سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه
 -2پاداشهای سازمانی
 -1فرصتهای رشد و پیشرفت

نگوئن و همکارا ()1420

 -1عدالت رویهای
 -0حمایت سازمانی درک شده
 -1حمایت خانواده
 -2فرصت رشد و آموزش

وندیم)1422( 2

 -1فرصت توسعه حرفه
 -1حمایت سرپرستا (مدیرا )

چن و همکارانش ()1424

 -2باز بود ذهن (آماده پذیرش هر گونه عقیده و نظریه بود )
 -1تعهد سازمانی
 -2جبرا خدمات
 -1حمایت سرپرستی

برگیل و همکارا )1449( 1

 -1فرصت رشد
 -0تمایل کارمند

1. Van Dyk
2. Bergiel et al
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 -1وجود جایگزینهای ش لی
 -2مت یرهای جمعیت شناختی

مالو و همکارا )1440( 2

 -1فاکتورهای سازمانی
 -1دوستا و خانواده
 -2حمایت سازمانی
 -1حمایت سرپرستی

گیوسن 1و همکارا ()1441

 -1جایگزینهای ش لی کمتر
 -0شرایط مذهبی ،فرهنگی جامعه
 -2جنسیت
 -1رضایت

میشل و همکارا ()1442

 -1تعهد
 -0جستجوی ش ل
 -1جایگزینهای ش لی درک شده

پیامدهاي درهمتنیدگی شببغلی :ازنظر کیازاد و همکارا  )1421( 1درهمتنیدگی شااا لی
یکی از راهبردهای نوین در نگهداری مناب ،انسانی در سازما است که درصورتی که به آ
توجه کافی وجود داشااته باشااد؛ نتایج م بتی برای سااازما ایجاد خواهد کرد .کارکنانی که
نساابت به ش ا ل خود ارتباط ،تناسااب و سااازگاری بیشااتری داشااته باشااند؛ رفتار شااهروندی
ساازمانی ،عملکرد بهتری خواهند داشات و عدم شکلگیری رفتارهای مبر در محل کار
و جلوگیری از ترک خادمات داوطلبااناه از دیگر نتاایج درهم تنیادگی شااا لی کارکنا با
ساازما و شا لشاا است .درهم تنیدگی ش لی بین فاکتورهای پیشبینیکننده قصد ترک
خدمت ،قویترین عنصر شناخته شده است (چویی و کیم .)1421 ،0درهمتنیدگی ش لی در
کارکنا باعث ایجاد احسااا

رضااایت و خشاانودی نساابت سااازما و کارشااا میشااود.

کارکنانی که از کار خود راضی هستند؛ رفتارهای منفی درو سازمانی با همکارا  ،مشتریا
نبواهاد داشااات یاا حاداقل میزا رفتارهای مبر از آ ها مشااااهده میشاااود (دارات و
1. Mallol et al
2. Giosan
3. Kiazad et al
4. Choi & Kim
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همکارا  .)1420 ،2اگرچه میالعات درهم تنیدگی بیشاااتر به دنبا تأثیر آ بر ترک خدمت
داوطلبانه بودهاند ولی تحقیقات نشاااا میدهد که درهمتنیدگی بر عملکرد تأثیر معنیداری
دارد و یکی از نتایج درهمتنیدگی شاا لی بهبود عملکرد در سااازما اساات .افراد با ساایح
درهمتنیادگی بااال معموالً این نگرانی را دارند که کارشاااا را بهخوبی انجام ندهند ممکن
اسات شا لشاا را از دست بدهند؛ بنابراین تالش بیشتری برای انجام بهتر کارشا میکنند
(تیاا و همکاارا  .)1421 ،1رفتارهای ضااادتولیدی نیز از رفتارهای خروجی درهمتنیدگی
شااا لی هساااتناد کاه درهمتنیدگی بر آ ها ،تأثیر منفی دارد .رفتارهای ضاااد تولیدی مانند
گشااتوگذار بیشازحد در اینترنت ،سااو اسااتفاده از همکارا که میتواند به خوشنامی و
فرصاتهای ارتقا کارکنا آسایب بزند و در بدترین حالت منجر به خروج از سااازما شود
(لیو و ژو.)1429 ،1
میالعات زیادی در زمینه بررسای عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت انجام یافته
اسات که مرور میالعات انجام شده نشا از بررسی و شناسایی عوامل متأثر از درو سازما
اسااات و به عوامل برگرفته از جامعه در مد های سااانتی ترک خدمت کارکنا توجه کافی
نشاااده اسااات .در میاالعات گذشاااته مبنی بر عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی شااا لی ،عوامل
شاناسااییشاده بهصاورت موردی و جزئی شاناسااییشدهاند و میالعهای که بهطور جام ،به
شااناسااایی عوامل بوردازد ،مشاااهده نشااد .بهعنوا م ا برخی از پژوهشها نقش خانواده را
برجساته کردهاند .برخی میالعات به شارایط فرهنگی جامعه پرداختهاند .درحالیکه پژوهش
حاضر با رویکردی جام ،به شناسایی عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی پرداخته است.

1. Darrat et al
2. Tian et al
3. Lyu & Zhu
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روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هاادف کاااربردی و ازنظر رویکرد کیفی و بااه طور مشااابو رویکرد
فراترکیب اساات .فراترکیب برای یکوارچهسااازی چندین میالعه جهت ایجاد یافتههای
جام ،و تفسایری صورت میپذیرد (نیه و همکارا  .)1421 ،2نقیه قوت روش فراترکیب،
در توانایی آ نسابت به شاناساایی مقولههای مشترک و ایجاد یم چارچو

مفهومی از

د پیشااینه اساات .به اعتقاد زیمر ،فراترکیب نوعی میالعه کیفی اساات که اطالعات و
یافتههای اسااتبراجشااده از میالعات کیفی دیگر با موضااوع مرتبط و مشااابه را بررساای
میکند .در نتیجه ،نمونه موردنظر برای فراترکیب ،از میالعات کیفی منتبب و بر اسااا
ارتباط آ ها با پرساش پژوهش سااخته میشاود (زیمر .)1441 ،1در راساتای روششاناسی
پژوهش از روش هفت مرحلهای سااندلوسااکی و بارسااو )1441( 1اسااتفاده شااده اسااات.
خالصهای از این مراحل در شکل  2نشا داده شده است.

ارائه یافتهها

کنتر کیفیت

تجزیه وتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی

استبراج اطالعات مقاله

جستجو و انتبا مقاالت مناسب

بررسی نظاممند متو

تنظیم پرسش پژوهش

شکل  .1گامهای فراترکیب (سندلوسکی و بارسو)2002 ،

1. Nye et al
2. Zimmer
3. Sandelowski & Barroso
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گبا او ::تنظیم پرساااشهاای پژوهش :پاارامترهای پژوهش شاااامل چه چیز ( ،)Whatچه
جاامعاهای ( ،)Whoمحادودیت زمانی ( )Whenو چگونگی روش ( )Howاسااات؛ که بر این
اساا

ساؤا اصالی پژوهش شکل گرفت :عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی ش لی کارکنا در

سازما کدامند
گا دو  :بررسااای نظاممند متو  :جامعه آماری پژوهش را کلیه اساااناد علمی ،گزارشهای
پژوهشااای ،پایگاههای داده ،مجالت داخلی و خارجی درخصاااور درهمتنیدگی شااا لی
تشاااکیال دادناد .کلیادواژههای پژوهش در پایگاههای ،Springer ،Emerald ،Science Direct
 Google Scholar ،Scopusو  JSTORجساااتجو شاااد .درمورد موضاااوع درهمتنیدگی شا ا لی
کلیدواژه اصالی درهمتنیدگی شا لی برای جسااتجوی مقالههای پژوهش مورد اسااتفاده قرار
گرفت .نتیجه جساااتجو شاااامل  221مقاله ،کتا  ،پایا نامه و گزارشهای نهادهای مرتبط با
این حوزه بود.
گا سببو  :جسااتجو و انتبا مقالههای مناسااب :برای انتبا مقالههای مناسااب بر اسااا
الگوریتم مشااااهادهشاااده در شاااکال  1پاارامترهای مبتلفی از قبیل عنوا چکیده ،محتوا،
دسترسی و کیفیت روش پژوهش ارزیابی شده است.
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تعداد مقاالتی که یافت شد
N=221

تعداد مقاالت رد شده از نظر عنوا
N=19
کل چکیده غربا شده
N=00

تعداد مقاالت رد شده از نظر چکیده
N=19

کل محتوای مقاله بررسی شده
N=00

تعداد مقاالت ردشده از نظر محتوا
N=21

تعداد کل مقاالت اولیه
N=11

تعداد مقاالت ردشده از نظر نبود اطالعات
نویسنده
N=1

تعداد کل مقاالت نهایی
N=12

شکل  .2الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی

مرج ،مربوط به هر مقاله

گا چهار  :اسااتبراج اطالعات مقاله :اطالعات مقالهها بر اسااا

شاامل :نام و نام خانوادگی نویسانده به همراه ساا انتشار مقاله و اجزای هماهنگی بیا شده
در هر مقاله طبقهبندی شد.
گا پنجم :تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی :در این پژوهش بر اساااا

میالعات پیشاااین برای

تمام اطالعات استبراجشده کدی در نظر گرفته شد .سوس با در نظر گرفتن مفهوم هر یم
از کدها ،در یم مفهوم مشااابه دسااتهبندی شااد .بر این اسااا
شدند .بر اسا

مفاهیم پژوهش دسااتهبندی

تحلیلهای صورت گرفته و تحلیل محتوای مقاالت 11 ،مقاله نهایی انتبا

شاااد و درمجموع  0مقولااه 29 ،مفهوم و  00کااد برای درهم تنیاادگی شااا لی کشااا

و

فصلنامه علمی اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شماره چهلم ،تابستان 99

110

برچسبگذاری شد .یافتهها در این مرحله نشا داد که در میالعات گذشته و پیشین تاکنو
چنین میاالعاه نظاام منادی انجاام نشاااده و هریام از میالعات پیشاااین به جنبه خاصااای از
درهمتنیدگی شا لی توجه داشااتهاند .در جدو  1کدهای نهایی اساتبراجشااده مرتبط با هر
مقوله و مفهوم نشا داده شده است.
جدول  .2منابع و فراوانی مقولهها ،مفاهیم و کدهای استخراجشده
مقوله

مفهوم

کد

منبع
میشل و همکاران (،)2001

جنسیت

کوتزر)2012( 1

متغیرهای
جمعیتشناختی

سن

ریتز ()2012

تحصیالت

میشل و همکاران ()2001
2

سابقه فعالیتهای تخصصی

گوش و گورنتهام ()2012

تجربه و سابقه

تناسب شغل با رشته تحصیلی

افسر و بدیر ()2012

خدمتی

تجربه کاری مرتبط

رامش و گلفند ()2010

مهارتهای حرفهای
قدرت تجزیهوتحلیل مسائل
عوامل فردی

ژانگ و همکاران (،)2012

توانمندی حرفهای

خالقیت و نوآوری در کار
دقت و تمرکز در کار

موسز ،)2013( 3نافی

2

()2012
تانوا و هولتوم،)2002( 2
نگوئن و همکاران ()2012
لیم و وانگ،)2002( 2،
کوتزر ()2012
رابینسون و همکاران،
()2012

1. Coetzer
1. Ghosh & Gurunathan
3. Moses
4. Nafei
5. Tanova & Holtom
6. Lim & Wong
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کروسلی و همکاران

بازبودن ذهن

1

( ،)2002چن و همکاران
()2010
کلینتون و همکاران

نگاه راهبردی و آیندهنگر
چشمانداز فردی

2

( ،)2012ژانگ و همکاران
()2012

همراستایی اهداف و ارزشهای
فردی با اهداف و ارزشهای
سازمانی
داشتن آرامش و امنیت شغلی

موسز ( ،)2013نافی
()2012
ریتز ()2012
3

کم بودن تنش و استرس شغلی
راحتی و آرامش
کارکردن با سازمان

کار نسبتاً سبك داشتن
اجازه عضویت در تیم یا پروژههای
موردعالقه کارکنان

ویلیام و همکاران)2012( 2
ژانگ و همکاران ()2012
هولتون و اونیل ()2002

تطبیقپذیری کم فرد با شرایط جدید

رامش و گلفند ()2010

فقدان برخورداری از تحمل ابهام

تانوا و هولتوم ( ،)2002ریتز

بهمنظور وفقپذیری با شرایط جدید

()2012

سختی جلب اعتماد و اطمینان
کردن به همکاران جدید
ترس از دست دادن همکاران
قدیمی و آشنایی با همکاران جدید
اضطراب جدایی

هولتون و اونیل (،)2002

افسر و بدیر ()2012
گوش و گورنتهام ()2012

ترس از شغل جدید به دلیل عدم

رامش و گلفند (،)2010

اطمینان

نافی ()2012

ترس از نیافتن شغلی متناسب با
سابقه کاری
وابستگی مالی به سازمان

لیم و وانگ)2002( ،
ژانگ و همکاران ()2012

1. Crossley et al
2. Clinton et al
3. Holtom & O’Neill
4. William et al
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شرایط کاری فعاالنه
ماهیت شغل

امنیت شغلی
استقالل و اختیار در کار
انتظارات از شغل موجود

عوامل

انتظارات از شغل آینده

شغلی
انتظارات شغلی

موسز ( ،)2013نافی
()2012
هولتون و اونیل ()2002
1

یانگ ()2012
یانگ ( ،)2012ویلیاملی و
همکارن)2012( 2
یانگ ( ،)2012نگوئن و
همکاران ()2012

وجود آزادی شغلی برای دستیابی به

میشل و همکاران (،)2001

اهداف فردی

کوتزر ()2012
برگیل و همکاران (،)2002

وجود فرصت رشد شخصی

رابینسون و همکاران،
()2012

حرارت
رطوبت
کیفیت محل کار

سروصدای محل کار و اطراف آن
وضعیت تلفن ،اینترنت و تجهیزات
اداری

عوامل

پیوندهای

سازمانی

درونسازمانی

کروسلی و همکاران
()2002
کروسلی و همکاران
()2002
کروسلی و همکاران
()2002
تانوا و هولتوم ()2002

احساس تشابه با همکاران

لیم و وانگ ()2002

عالقه به همکاران

هولتون و اونیل (،)2002

روابط مناسب با مدیران

یانگ ()2012

روابط دوستانه با همکاران

میشل و همکاران ()2001

رضایت از میزان حقوق

رامش و گلفند (،)2010
ریتز ()2012

احساس احترام در محل کار

افسر و بدیر ()2012

رضایت از ساعت کاری

کلینتون و همکاران ()2012

1. Young
2. William Lee et al

شناسایی عوامل موثر بر هم تنیدگی ش لی با رویکرد ...

117

رضایت از شرایط

رضایت داشتن از سرپرست و مدیر

هولتون و اونیل (،)2002

فعلی

ارشد

نافی ()2012

فعال و پرنشاط بودن در محیط کار

لیم و وانگ ()2002

تمجید و قدردانی کردن از کارکنان
برای عملکرد خوب
ارائه فرصتهای جامعهشناختی به
کارکنان برای آشنایی با سازمان،
کارکنان و شرایط موجود

کلینتون و همکاران ()2012
هولتون و اونیل (،)2002
نگوئن و همکاران ()2012
هولتون و اونیل (،)2002

برخورداری از حمایت سرپرستان

وندیك ( ،)2011موسز
()2013

نظام پرداخت و
جبران خدمات

برابری حقوق

کوتزر ()2012

پرداخت رقابتی

کلینتون و همکاران ()2012

ارائه مشوقها و پاداش بر مبنای حق

هولتون و اونیل (،)2002

تصدی یا سابقه خدمت

نافی ()2012

نظام ارزیابی عملکرد مناسب
سابقه خدمت در صنعت
برخورداری از جایگاه اجتماعی

رامش و گلفند (،)2010

خوب میان مردم

نافی (،)2012

وجهه و اعتبار
سازمان در جامعه

سازمانها و شرکتها

ترفیع

()2012
کلینتون و همکاران ()2012

ارتباطات خارجی سازمان با سایر

فرصتهای رشد و

لیم و وانگ ( ،)2002ریتز

تانوا و هولتوم ()2002

اقدامات تیم مدیران عالی سازمان

کلینتون و همکاران ()2012

امکان انتقال داخل سازمان

نافی ()2012

اختیار در انتخاب مسیر شغلی
وجود مسیرهای شغلی مختلف
وضعیت تأهل

هولتون و اونیل (،)2002
کوتزر ()2012
لیم و وانگ ( ،)2002ریتز
()2012
هولتون و اونیل (،)2002
نافی ()2012
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شرایط خانوادگی و
دوستان

نحوه اشتغال همسر
تحصیالت همسر
دخیل بودن نظرات همسر در

هولتون و اونیل (،)2002

تصمیمات کاری

کوتزر ()2012

تعداد فرزندان

هولتون و اونیل ()2002

محل زندگی (دوستان غیرکاری)

برگرفته از
جامعه

عضویت در باشگاه
فعالیتهای چندگانه

()2012
تانوا و هولتوم ()2002

وجود دوستان و آشنایان صمیمی در

عوامل

تانوا و هولتوم ( ،)2002ریتز

عضویت در تیمهای ورزشی

در جامعه
حضور در اماکن مذهبی

میشل و همکاران (،)2001
مالول و همکاران (،)2002
کوتزر ()2012
میشل و همکاران (،)2001
نافی ()2012
میشل و همکاران (،)2001
کوتزر ()2012
میشل و همکاران (،)2001
لیم و وانگ ()2002

اماکن تفریحی و گردشگری مناسب

میشل و همکاران (،)2001

در محل زندگی

نافی ()2012

فاصله تا محل کار

تانوا و هولتوم ()2002

امکانات آموزشی ازجمله مدارس

نگوئن و همکاران ()2012

امکانات و تسهیالت

برای فرزندان

رفاهی

وضعیت مسکن

کلینتون و همکاران ()2012

رفت و آمد آسان

نگوئن و همکاران ()2012

دریافت ارثیه زیاد

نگوئن و همکاران ()2012
گیوسن و همکاران (،)2002

وجود جایگزینهای شغلی موجود

لیم و وانگ ( ،)2002رامش
و گلفند ()2010

جذابیت سایر مشاغل در خارج از
شرایط بازار شغل

سازمان

نافی ()2012

ایجاد مشاغل جدید تحت تأثیر

تانوا و هولتوم (،)2002

فناوریهای نوین

رامش و گلفند ()2010

عملکرد رقبا

نگوئن و همکاران ()2012
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ترس از آینده
فردگرایی در برابر جمعگرایی
رشد اقتصادی
جو فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی جامعه

نرخ تورم
تأثیرپذیری حرفه از سیاستهای
دولت
وجود رقابت سالم در حرفه

نافی ( ،)2012کوتزر
()2012
میشل و همکاران (،)2001
کوتزر ()2012
کلینتون و همکاران ()2012
رامش و گلفند (،)2010
ریتز ()2012
کوتزر ()2012
رامش و گلفند ()2010

گا شبباببم :حفظ کنتر کیفیت :محقق برای کنتر مفاهیم اسااتبراجی خود از مقایسااه
نظرات خود با یم خبره دیگر اسااتفاده نموده اساات و نتایج را با اسااتفاده از شاااخو کاپا
مورد سااانجش قرار داده اسااات .شااااخو کااپا زمانی که دو رتبهدهنده ،پاسااابگویا را
رتبهبندی میکنند و قصاد سنجش میزا توافق این دو رتبه دهنده را داریم؛ استفاده میشود.
شاااخو کاپا بین صاافر تا یم نوسااا دارد و هرچه این مقدار به یم نزدیکتر باشااد ،نشااا
میدهد که توافق بین رتبهدهندگا وجود دارد .ضاریب کاپای محاسابهشده توسط نرمافزار
ا پیا ا

مقادار  4/000بود کاه از مقادار قابلقبو آ (( )4/1جنسااان و آلن)2991 ،2

باالتر بود؛ بنابراین فرض استقال کدهای استبراجی رد میشود و استبراج کدها از پایایی
مناسبی برخوردار بوده است.

1. Jensen & Allen
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گا هفتم :ارائه یافتهها

جو فرهنگی ،سیاسی،
اقتصادی

عوامل برگرفته از
عوامل سازمانی
عوامل ش لی

چشمانداز
فردی

عوامل

راحتی کار
با سازما

درهم
تنیگی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

بحث و نتیجهگیري
هدف از پژوهش حاضاار شااناسااایی عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی شاا لی هساات .محقق با
اساااتفاده از روش فراترکیب بر مبنای تحلیل اساااناد و ادبیات موجود نشاااا داد که میتوا
عوامل مؤثر بر درهمتنیدگی شا ا لی را در  0دساااته قرار داد .عوامل فردی ،عوامل شا ا لی،
عوامل سازمانی و عوامل برگرفته از جامعه.
عوامل فردی :ازجمله عواملی که در جلوگیری از ترک خدمت داوطلبانه کارکنا در
ساااازماا هاا مورد توجاه قرار میگیرد ،اهداف و ویژگیهای فردی اسااات .بدو توجه به
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ویژگیهای فردی سااازما ها نمیتوانند حتی شااکل بگیرند .عوامل فردی از قبیل جنساایت،
سان ،ساابقه خدمت در ساازما  ،اضیرا و نگرانی جدایی از سازما از عواملی هستند که
مدیرا همواره باید به آ ها توجه داشاااته باشاااند .اگر نیازها و اهداف فردی کارکنا تأمین
شود؛ در راستای اهداف سازما تالش میکنند و به دنبا خروج از سازما نبواهند بود.
عوامل ش ا لی :عواملی ش ا لی ویژگیهایی برگرفته از ش ا ل هسااتند که در نگهداشاات
کارکنا در ساازما مؤثر هساتند .هر فردی ویژگیهای شابصیتی و روحی دارد که باید با
نوع شاا ل او سااازگار باشااد .اگر این تناسااب بین شاا ل و فرد وجود داشااته باشااد ،باعث
خشانودی فرد خواهد شاد و فرد به دنبا شا ل دیگری نبواهد بود .مدیرا سازما باید در
گزینش و بهکارگماری افراد در مشاااغل و شااناخت ویژگیهای آ ها دقت کافی را داشااته
باشند.
عوامل سااازمانی :عالوه بر مت یرهای فردی که کنتر آ ها در اختیار سااازما نیساات،
عوامل ساازمانی و البته ویژگیهای شا لی عواملی هساتند که کنتر آ ها در اختیار سازما
اسات .مدیرا با توجه به مت یرهای سازمانی که در ادبیات موضوع ،بهکرات به اهمیت آ ها
در نگهداشات کارکنا در ساازما تأکید شده است؛ میتوانند شرایط را برای کارکنا در
ساازما تسهیل کنند .عوامل سازمانی با مواردی از قبیل کیفیت محل کار ،فرصتهای رشد
و ترفی ،و پیوندهای درو سازمانی باید همواره مورد توجه مدیرا باشند.
عوامال برگرفتاه از جامعه :ماند کارکنا در شااا لشاااا تحت تأثیر عواملی فراتر از
ساایح سااازما اساات .عوامل برگرفته از جامعه ،عواملی هسااتند که در ساایح جامعه افراد را
تحات تاأثیر قرار میدهند .این تأثیرات میتواند م بت یا منفی باشاااد .چنانچه تأثیرات م بت
باشاد باعث ماندگاری افراد در شا لشاا و درصورتیکه جنبه منفی داشته باشد باعث ترک
خدمت داوطلبانه کارکنا میگردد .این تأثیرات فشاارهای واردشده از سوی جامعه هستند.
عوامال برگرفتاه از جاامعه با ویژگیهایی از قبیل شااارایط خانوادگی و روابط با دوساااتا ،
فعالیتهای چندگانه در جامعه در نگهداشات کارکنا مؤثرند .بهعنوا م ا کارکنانی که از
طرف خااانواده برای مواردی همچو  :درآمااد ،محاال زناادگی ،محاال تحصااایاال فرزناادا
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تحتفشاار قرار بگیرند؛ احتما خروج از ساازما برایشا بیشتر خواهد شد .افرادی که به
محال زنادگی خود عاادت کرده اناد یاا همساااایگاا خوبی دارند و در محل زندگی خود
آرامش دارند؛ به محل زندگی خود وابسااته بوده و سااعی میکنند در هما جا بمانند بنابراین
به دنبا ترک ش ل فعلی خود نیستند.
در راسااتای عوامل شااناساااییشااده فردی ،ش ا لی و سااازمانی به مدیرا در سااازما ها
پیشانهاد میشاود که شااخوهای شناساییشده را در نظر بگیرند و به همه ابعاد توجه داشته
باشااند .درمورد عوامل برگرفته از جامعه دودسااته پیشاانهاد ارائه میشااود .پیشاانهادات برای
مدیرا سازما ها و پیشنهادات برای مدیرا و سیاستگذارا کشوری .به مدیرا سازما ها
پیشااانهااد میشاااود باا اقادامااتی از قبیل کممهای مالی در ازای افراد تحت تکفل ،تأمین
سارویسهای رفتوآمد به محل کار ،ارائه هزینه کمم خرید مسکن به ماند کارکنا در
ساازما کمم نمایند .به مدیرا و مسئوال کشوری پیشنهاد میشود در زمینه ایجاد شرایط
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه تالش بسیار داشته باشند .در جامعهای که نر
تورم بساایار باال وجود داشااته باشااد افراد نمیتوانند از پس مبارج زندگی خود بربیایند و به
دنبا مشااااغلی با درآمد باالتر می گردند .اگر افراد یم جامعه کار کرد را امری فراتر از
وساایلهای برای کسااب درآمد بدانند نساابت به انجام آ تعهد بیشااتری خواهند داشاات و به
سازما ها متعهدتر خواهند بود.
در پژوهشهای آینده میتوا به بررساای هر یم از عوامل درهمتنیدگی ش ا لی و
تأثیر آ بر عملکرد و فرایندهای ساازما (خصوصی ،دولتی) پرداخت .همچنین میتوا
با توجه به ماهیت ،ساااختار و قوانین خار حاکم بر سااازما های خصااوصاای ،دولتی
(عمومی) و عامالمنفعه ،به بررسای درهمتنیدگی شا لی در هریم از این سازما ها اقدام
کرد .از آنجا که ممکن اساات عالوه بر عوامل شااناسااایی شااده در این پژوهش ،عوامل
دیگری نیز بر درهمتنیدگی شا لی مؤثر باشند ،به نظر میرسد اجرای پژوهشهای بعدی
برای تکمیل عوامل یاد شااده مفید واق ،شااود .درنهایت میتوا تفاوت عوامل مؤثر بر
درهمتنیدگی ش لی برای کارکنا سازما های خصوصی با دولتی را بررسی کرد.
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