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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار -خانواده و حمایت
سازمانی ادراکشدهادراکشده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی انجام شد .پژوهش حاضر توصیفی
و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد متأهل رسته بهداشت نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران (ناجا) در شهر تهران بود که در سال  96به خدمت فعالیت داشتند .از این جامعه تعداد  152نفر
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه تعارض کار – خانواده
(نت میر و همکاران ،)2996 ،مقیاس نیت ترک شغل (اوریلی ،چاتمن و کالدول ،)2992،پرسشنامه
دلبستگی شغلی (کانونگو )2991،و پرسش¬نامه حمایت سازمانی ادراکشده (ایزنبرگر و همکاران)2999 ،
گردآوری شد و با استفاده از مدلسازیمدلسازی معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد
اثر مستقیم تعارض کار -خانواده بر نیت ترک خدمت و اثر مستقیم تعارض خانواده-کار بر نیت ترک
خدمت ،مثبت معنادار؛ اثر مستقیم حمایت سازمانی ادراکشدهادراکشده بر نیت ترک خدمت و اثر مستقیم
دلبستگی شغلی بر نیت ترک خدمت ،منفی معنادار است .همچنین ،نتایج نشان داد که نقش واسطهای
دلبستگی شغلی در رابطۀ تعارض کار – خانواده و نیت ترک خدمت ،معنادار نیست ،اما نقش واسطهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *.2استادیار مشاوره گروه روانشناسی دانشگاه لرستانsalman_zarei@yahoo.com .
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دلبستگی شغلی در رابطۀ تعارض خانواده -کار و نیت ترک خدمت ،معنادار است .درنهایت نتایج نشان داد
که نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطۀ حمایت سازمانی ادراکشده و نیت ترک خدمت ،معنادار است.
مطالعه حاضر بر نقش واسطهای دلبستگی شغلی بهعنوانبهعنوان یک مکانیسم مهم در رابطه تعارض کار-
خانواده و حمایت سازمانی ادراکشده با نیت ترک خدمت تأکید دارد؛ بنابراین ،گسترش حمایت سازمانی
ادراکشده و کاهش تعارض کار -خانواده میتواند روش خوبی برای کاهش نیت ترک خدمت باشد.
کلیدواژهها :تعارض کار -خانواده ،دلبستگی شغلی ،حمایت سازمانی ادراکشدهادراکشده ،نیت ترک
خدمت.
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مقدمه
هر شغلی با استرس شغلی همراه است ،اما در برخی مشاغل بیشتر است و این مشکل معلول
نوع کار ،تنوع وظایف و مسئولیتهای آن است (عیسی مراد و خلیلی صدرآباد.)2996،
نیرویهای نظامی به لحاظ مأموریت ویژهای که دارند نسبت به سایر سازمانها در معرض
تنیدگیهای بیشتری قرار دارند ،تنیدگیهای که میتواند منجر به افزایش نیت ترک خدمت
آنان شود (دیوپر و دی .)1229 ،2در همین راستا ،مطالعه قماشچی )1222(1نشان میدهد که
مشاغل انتظامی و نظامیگری از مشاغل دارای فشار روانی و جسمانی باال و پیچیدگیهای
خاص است .همچنین ،نیروی انتظامی به دلیل آمادهباش مداوم برای مأموریت و خدمت ملی
شغلی است که نیازمند آموزش روانی و جسمانی است (ناساب .)1229 ،9این توقعات باال
برای بهره وری و آمادگی روانی و جسمانی باال در بین نیروی انتظامی فشارهای روانی باالیی
را ممکن است ایجاد کند و منجر شود که پرسنل تعارض شغلی ،مشکالت انگیزشی،
مشکالت بهداشت روانی ،فرسودگی شغلی و درنهایت تمایل به ترک خدمت را تجربه کنند
(بالیر و فیلیپس )1229 ،2و همین شرایط باعث میشود که برخی از افراد ،بهویژه افراد زبده
و توانا ،مجبور به ترک خدمت از نیروی انتظامی ج.ا.ا .شوند .ترک خدمت کارکنان،
موضوع بحث انگیز جدیدی در عرصه مدیریت منابع انسانی است و در اکثر موارد در کنار
رفتارهایی چون غیبت ،تأخیر و نافرمانی در محل کار نوعی رفتار اجتنابی است که جای بذل
توجه از سوی مقامات سازمانی دارد (آگاروال و ساجید .)1229 ،5مککارتی ،تیرل و
لهان )1229(6عنوان میکنند پرداختن به ترک خدمت ،کمکی به زمینه کاربردی و پیشگیرانه
پدیده ترک خدمت نمیکنند و نوعی توجیه بعد از وقوع حادثه محسوب میشود .ازاینرو،
برخی از پژوهشگران حوزه منابع انسانی ترجیح میدهند از نیت ترک خدمت 9بهجای ترک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Dupre, K. E & Day, A. L
9. Ghomashchi, F
7. Nassab, R.
4. Blair, J. D & Phillips, R. L
5. Agarwal, P & Sajid, S. M
6. McCarthy, G., Tyrrell, M. P & Lehane, E
3. Turnover intention
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خدمت استفاده کنند (گریفث ،هوم و گارتنر .)1222 ،2نیت ترک خدمت ،به ارزیابی ذهنی
فرد از احتمال ماندن یا رفتن از سازمان در آینده نزدیک و همچنین ،بر قصد کارمند برای
کنار کشیدن از عضویت در سازمان و ترک شغل جاری خود داللت دارد (تراسون.)1229 ،1
در واقع ،نیت ترک خدمت آخرین فرآیند قبل از خروج فرد از سازمان و قویترین
پیشبینیپیش بینی کننده ترک خدمت واقعی است (اکرادی و صدفی موسوی.)2999 ،
پرایس )1222(9درمدل علی نیت ترک خدمت خود که اساس پژوهش حاضر است ،عوامل
اصلی تأثیرگذار بر نیت ترک خدمت را در سه دسته عوامل فردی -شغلی (مانند ویژگیهای
شخصیتی ،دلبستگی شغلی ،استرس شغلی ،تعارض کار -خانواده) ،عوامل ساختاری-
سازمانی (حمایت سازمانی ادراکشده ،سبکهای رهبری ،عدالت سازمانی) و عوامل
محیطی (امکان اشتغال در سایر مشاغل) تقسیم میکند .در همین راستا ،مرور ادبیات پژوهش
همسو با مدل علی نیت ترک خدمت پرایس ( )2999نشان میدهد که نیت ترک خدمت با
تعارض کار -خانواده (بالتس ،ژدانوا و کالرک1222 ،2؛ آنافرتا ،)1222 ،5دلبستگی شغلی
(باکر و تاریس1222 ،6؛ یانگ و احمد )1229،9حمایت سازمانی ادراکشده (بایرن1225 ،9؛
دمیرتاس و آکدوگان )1225 ،9را مطرح کردهاند.
دراینبین بر اساس مدل علی نیت ترک خدمت پرایس ( )1222و مبانی پژوهشی
مطرحشده یکی از متغیرهای که میتواند برای کارمندان استرس ایجاد کند و احتمال ترک
سازمان را افزایش دهد تعارض کار -خانواده است (السام ،ایمران ،انوار ،هامید و کافایت،22
 .)1229در جوامع امروزی کارمندان بهطور مداوم با چالشهای مرتبط با تعارض بین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Griffeth, R. W., Hom, PW & Gaertner, S
9. Terason, S
7. Price, J. L
4. Baltes, B. B., Zhdanova, L. S., & Clark, M. A
5. Anafarta, N
6. Bakker, A. B & Taris, T. W
3. Ying, L.H. & Ahmad, K.Z
8. Byrne, Z. S
2. Demirtas, O. & Akdogan, A
01. Alsam,N., Imran, R., Anwar, M., Hameed., Z., & Kafayat, A
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نقشهای کاری و خانوادگی روبرو هستند (آونگ و جیاراج )1222 ،2و هر شخصی
صرفنظر از ویژگیهای جمعیت شناختی ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی و یا ساختار
خ انوادگی تحت تأثیر مسائل مرتبط با کار و خانواده قرار دارد (مک میالن ،موریس و
آتچلی .)1222 ،1گرینهوس و بیوتل" )2995( 9تعارض کار – خانواده " 2را بهعنوانبهعنوان
یک نوع تعارض بین نقشی تعریف کردهاند که در آن فشارها و تقاضاهای ناشی از حوزههای
کار و خانواده با هم ناسازگار هستند به صورتی که برآوردن تقاضاهای هر دو حوزه بسیار
مشکل است و این مسئله منجر به ایجاد استرس و احساسات ناخوشایند میشود (به نقل از
ناذیر ،کاظمی ،خالید ،کیانی و شهزاد .)1222 ،5در همین راستا ،نت میر ،بولز و
مکماریان )2996(6عنوان میکنند که بر اساس نظریه نقش 9افراد از تعدد نقشها و فشار ناشی
از نقشهای متعدد دچار استرس میشوند و برای فرار از فشارهای یک نقش ممکن است
یکی از نقشها را قربانی کنند .این قربانیکردن میتواند یا در قالب کمکاری در یکی از
نقشها و یا در قالب ترک کامل یکی از آنها ،مثالً ترک شغل یا ترک همسر باشد (نقل از
ویلیس ،اوکونر و اسمیت .)1229 ،9در کنار موارد مطرح شده ،پژوهشگران بسیاری تعارض
کار -خانواده را با افزایش تأخیر و غیبت کارمندان از کار (بروملیس ،باکر و ایووما1221 ،9؛
ناذیر ،کاظمی ،خالید ،کیانی و شهزاد )1222 ،و تمایل به ترک خدمت و افزایش کنارهگیری
از کار (کارلسون ،گرزایواچ و کاکمار1222 ،22؛ دی و چامبرلین )1226 ،22مرتبط دانستهاند.
همچنین ،دباشی ،نوری ،عریضی و دیباجی ( )2995در پژوهش خود دریافتند که تعارض
کار – خانواده بهعنوانبهعنوان یک متغیر فردی -شغلی رابطه منفی معناداری با تمایل به ماندن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Ong, H. L. C., & Jeyaraj, S
9. McMillan, H. S., Morris, M. L., & Atchley, E. K..
7. Greenhaus, H. J & Beutell, N. J
4. work-family conflict
5. Nazir, N., Kazmi, S., Khalid, T., Kiyani, M., & Shahzad, SH
6. Netemeyer,R., Boles, L & McMurrian, R
3. role theory
8. Willis, A.T., O’Conner, B.D., & Smith, L.
2. Brummelhuis, L. L., Bakker, A. B., & Euwema, M. C
01. Carlson, D. S., Grzywacz, J. G., & Kacmar, k. m
00. Day, A. L& Chamberlain, T. C
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در شغل دارد .درمجموع ،مفهومسازی نخست این پژوهش به این صورت است که اگر افراد
تعارضی بین کار و خانواده احساس کنند ،احتمال دارد برای کاستن یا حذف این تعارض،
به ترک خدمت و یافتن شغل دیگری که چنین تعارضی را نداشته باشد ،فکر کنند (آنافرتا،
 .)1222بر این اساس ،وارد کردن این متغیر بهعنوانبهعنوان یکی از پیشایندهای اثرگذار بر
نیت ترک خدمت کارکنان مهم است.
بر اساس مدل علی نیت ترک خدمت پرایس ( ،)1222عالوه بر عوامل فردی -شغلی،
عوامل سازمانی نیز در نیت ترک خدمت میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند .یکی از مهمترین
این عوامل ،حمایت سازمانی ادراکشده 2است .ازنظر ایزنبرگر ،کامینگز ،ارملی و
لینچ )2999(1حمایت سازمانی ادراکشده به باورهای فرد دربارۀ درجهای که سازمان به
کارکنان خود متعهد است اشاره دارد .در بیانی تقریباً مشابه ،فریس ،براون و هلر)1229(9
مفهوم حمایت سازمانی ادراک شده را باور کارمند به اینکه سازمان به نقش و سهم وی در
موفقیت سازمان بها و ارزش میدهد ،تعریف کردهاند .پژوهش رودز و ایزنبرگر)1221( 2
نشان میدهد هرچه کارکنان احساس کنند تحت حمایت سازمان قرار دارند ،به همان نسبت
بر میزان تعهد سازمان و تمایل آنها به ماندن در سازمان افزوده میشود .همچنین ،نتایج
پژوهش ریتز و آندرسون )1222(5نشان میدهد که حمایت سازمانی ادراکشده از یکسو
موجب افزایش عملکرد و تمایل به ماندن کارکنان در سازمان و از سویی دیگر ،موجب
کاهش میزان فشارهای شغلی و رفتارهای اجتنابی نظیر تمایل به ترک خدمت میگردد .در
همین راستا ،مطابق با نظریه تبادل اجتماعی بلو ( )2962افرادی که حمایت بیشتری را از
کارفرمای خود درک کنند ،بهاحتمالزیاد خود را مکلّف به جبران زحمات میدانند و یکی
از راه های فرد برای جبران زحمات سازمان ،مشارکت مستمر است (چوی و چییو.)1229 ،6
در همین راستا ،مطابق با پژوهشهای انجام شده مبتنی بر نظریه مذکور ،هر چه کارکنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. perceived organizational support
9. Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S & Lynch, P
7. Ferris, D. L., Brown, D. J & Heller D
4. Rhoades, L & Eisenberger, R.
5. Reitz, O. E. & Anderson, M. A.
6. Choi, H & Chiu, W
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حمایت سازمانی بیشتری را ادراک کنند ،احتمال کمی وجود دارد که دنبال شغل دیگر یا
ترک سازمان باشند (سبک رو ،کلهریان ،کامجو و طالقانی2992،؛ رحیم وند2992،؛
تاموسیگی1222،2؛ نایر ،1221،1آریف .)1229 ،9در کنار موارد مطرح شده ،کورتسیس و
همکاران )1225(2در مطالعات خود پیامدهای عدم حمایت سازمانی ادراکشده را شامل:
فرسود شغلی ،رفتار کاری ضد بهره وری ،نیت ترک خدمت ،ترک خدمت واقعی ،تنبلی،
تمایل به غیبت و افزایش تأخیر عنوان کردهاند .درمجموع ،مفهومسازی دوم این پژوهش به
این صورت است که زمانی کارکنان این حساس را ادراک کنند که سازمان آنها را مورد
مساعدت و حمایت قرار میدهد ،احتماالً خود را جزیی از سازمان متبوع خود میپندارند و
نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری میکنند (دمیرتاس و آکدوگان .)1225 ،بر این
اساس ،واردکردن این متغیر بهعنوانبهعنوان یکی از پیشایندهای اثرگذار بر نیت ترک خدمت
کارکنان مهم است.
بر اساس مدل علی نیت ترک خدمت پرایس ( )1222عالوه بر عوامل ساختاری -سازمانی
دلبستگی شغلی 5بهعنوان یک متغیر فردی -شغلی نیز پیشبینی کننده بسیار مهمی برای
رفتارهای شغلی کارکنان است چراکه با ویژگیهای شغل فرد در ارتباط است و میتوانند
در نیت ترک خدمت نقش مهمی را ایفا کند (سیوفیان ،عبداهلل و دیاب .)1226 ،6دلبستگی
شغلی یکی از مهم ترین متغیرهای شغلی است که نوعی عامل اساسی در زندگی کارکنان
است زیرا آنها بهصورت ذهنی و عاطفی تحتالشعاع درجه دلبستگی خود به کار قرار
دارند (ورد و پارک .)1229 ،9کانونگو )2992(9بر اساس نظریهی انگیزشی
هرزبرگ )2959(9و نظریه نیازهای مزلو )2952(22دلبستگی شغلی را یک باور توصیفی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Tumwesigye, G
9. Nayer, F
7. Arif, S
4. Kurtessis, J. N et al
5. job involvement
6. Suifian, T., Abdallah, A. B & Diab, H
3. Word, J & Park, S. M
8. Kanungo, R. N
2. Herzberg’s Motivation Theory
01 Maslow’s Theory of Need
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تعریف میکند که در یک زمان به وجود میآید و با پتانسیل ارضای نیازها توسط شغل
جاری فرد ارتباط دارد و عنوان میکند فردی دارای دلبستگی شغلی است که فعاالنه در آن
شغل حضورداشته باشد ،آن را عالقه محوری قلمداد کند ،عملکرد در شغل را محور
عزتنفس خود بداند و عملکرد شغلی را همسو و سازگار با خودپنداری بداند (روتنبری و
موبرگ .)1229 ،2بهبیاندیگر ،دلبستگی شغلی بیانگر تعیین هویت روانی فرد با یک شغل
خاص است؛ بنابراین ،فرایند تعیین هویت روانی به درجه برجستگی نیازهای درونی و بیرونی
فرد و ادراکهای وی از پتانسیل شغل برای تأمین نیازها بستگی دارد (تیواری و سینگ،1
 .)1222در همین راستا ،براون )2996(9مطرح میکند که حالت شناختی تعیین هویت با شغل
بر مبنای ادراکات از پتانسیل آن شغل برای ارضای نیازهای روانی پیش میرود و سپس
فرایندهای انگیزشی را که بر اشتیاق ،تالش ،عملکرد ،تمایل به غیبت و ترک خدمت سایه
میاندازند ،تشدید میکند (چو و هوانگ .)1221 ،2همچنین ،نتایج مطالعه تیواری و سینگ
( )1222نشان میدهد اگر کارکنان با دلبستگی شغلی باالتر نسبت به سازمان خود تعهد
باالتری دارند .در کنار موارد مطرح شده ،نتایج مطالعات خان و نعمتی ،)1222(5یه)1229(6
و اینسون ،بنکه و السزلو )1229(9نیز نشان میدهد کارمندانی که دلبستگی بیشتری به
شغلشان دارند از رضایت شغلی باالتری برخوردار هستند و تالش بیشری برای رسیدن به
اهداف سازمانی از خود نشان میدهند و در نتیجه تمایلی برای ترک سازمان خود ندارند.
درمجموع ،بر اساس نظریه دلبستگی شغلی کانونگو ( )2992مفهومسازی سوم این پژوهش
به این صورت است که اگر کارکنان دلبستگی شغلی داشته باشند ،یعنی شغل کنونی خود
را واجد صالحیت ارضای نیازهای سطح باال بدانند و آن را عالقه محوری قلمداد کنند
بهاحتمال کمتری سازمان خود را ترک خواهند کرد (باکر و تاریس .)1222 ،بر این اساس،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Rotenberry, P. F & Moberg, P. J
9. Tiwari, V & Singh, S.K
7. Brown, D. J
4. Cho, V & Huang, X
5. Khan, K & Nemati, A. L
6. Yeh, C. M
3. Inson, M., Benke, L & Lasezelow, Q
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وارد کردن این متغیر به عنوان یکی از پیشایندهای اثرگذار بر نیت ترک خدمت کارکنان
مهم است.
در خصوص ،نقش واسطهای دلبستگی شغلی قابلذکر است که در اکثر پژوهشهای
تعارض کار -خانواده ،از دلبستگی شغلی بهعنوان پیشدرآمد و محرّک تعارض کار و
خانواده ،نه پیامد تعارض کار و خانواده ،یاد شده است .دلیل اصلی انتخاب دلبستگی شغلی
در این پژوهش بهعنوان پیشایند تعارض کار و خانواده ،مفهومسازی دلبستگی شغلی
بهصورت دلبستگی کاری (یعنی درگیری حسابی در کار) است (بروملیس ،باکر و ایووما،
 .)1221در مقابل ،این پژوهش با پذیرش اصل علّیت دوسویه و بر مبنای مدل فشارها منابع
شغلی 2فرض میکند اگر دلبستگی شغلی در بین کارکنان زیاد باشد ،آنگاه حتی باوجود
تعارض کار -خانواده باز هم فرد ممکن است در عضویت سازمانی باقی بمانند و فکر تغییر
شغل را نداشته باشد (شافلی و بیکر .)1222،1در مسیر دیگر فرض میشود دلبستگی شغلی
در رابطۀ بین رابطه حمایت سازمانی ادارکشده و نیت ترک خدمت نیز میانجیگری کند.
در همین رابطه ،رودز و آیزنبرگر ( )1221دلبستگی شغلی را بهعنوان یکی از پیامدهای
حمایت سازمانی ادارکشده معرفی کردند و مدّعی شدند که حمایت سازمانی ممکن است
از طریق ارتقای شایستگی ادارکشدۀ کارکنان ،عالقه کارکنان به کارشان را افزایش دهد.
همچنین کورتسیس و همکاران ( )1225نیز در مطالعات فراتحلیل خود ،رابطۀ متوسط و مثبتی
بین حمایت سازمانی ادارکشده و دلبستگی شغلی پیدا کرده بودند .لذا بر اساس مطالب
مطرح شده میتوان ،فرض میانجیگری دلبستگی شغلی در رابطۀ بین تعارض کار -خانواده
و حمایت سازمانی ادارکشده با نیت ترک خدمت را عنوان کرد.
در مجموع اینکه ،نیروی انسانی مهمترین عامل حیاتی برای عملکرد هر سازمان است و تمام
سازمانهای امروزی برای حفظ نیروی انسانی خود بهعنوان مهمترین مزیت رقابتی در دنیای
پر تالطم امروزی سرمایهی زیادی را صرف استخدام ،آموزش ،پیشرفت و حفظ کارکنان
خود میکنند اما همواره از اینکه سرمایههای انسانی خود را ازدستداده و زیان ببینند نگران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Job Demands-Resources model
9. Schaufeli, W. B & Bakker, A.
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هستند زیرا با از دست دادن نیروهای خود تجربیاتی را از دست میدهند که طی سالها تالش
بهدستآمده است (ریچز ،بالنچارد و والراندی .)1229 ،2از اینرو سازمانها باید با حمایت
از کارکنان تالش کنند که ترک خدمت را به حداقل برسانند .بر این اساس ،این پژوهش
قصد دارد تا صرفاً از سه جنبه تعارض کار -خانواده ،حمایت سازمانی ادارکشده و
دل بستگی شغلی به نیت ترک خدمت در بین کارکنان نیروی انتظامی ج.ا.ا بنگرد.
بهبیان دیگر ،این پژوهش در تالش است تا نیت ترک خدمت افراد را از جنبۀ فشاری که دو
دامنۀ کار و خانواده بر فرد وارد میکنند و نیز از جنبۀ اینکه آیا افراد برداشت خوبی درباره
حمایت سازمان خود دارند ،تبیین کند .لذا در این پژوهش سعی شده است در قالب یک
مدل نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطه تعارض کار-خانواده و حمایت سازمانی
ادارک شده با نیت به ترک خدمت در کارکنان نظامی به محک آزمون گذاشته شود .این
مدل در نمودار  2ارائه شده است.

نمودار  :1مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Richer, S., Blanchard, C., & Vallerandi, R
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روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کارکنان نظامی مرد
متأهل رسته بهداشت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (ناجا) در شهر تهران بود که در
سال  96-99به خدمت فعالیت داشتند .جهت تعیین حجم نمونه بر اساس دیدگاه
کالین )1229(2که عنوان میکند در مدلسازیمدلسازی معادالت ساختاری حجم نمونه
حداقل  122نفر قابل دفاع است با بیش برآورد و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه تعداد
 152نفر با استفاده از روش نمونهگیری در درسترس انتخاب شدند .مالکهای ورود به
پژوهش شامل :متأهل بودن ،دامنه سنی  12تا  52سال ،سابقه کار بیش از  1سال و تحصیالت
باالتر از دیپلم بود .مالکهای خروج از پژوهش درجهدار نبودن (کارمند) ،درجهی باالتر از
سرگرد و حضور در یک پژوهش دیگر در حین مطالعه بود .پس از مراجعه به یگانهای
بهداشت و درمان نیروی انتظامی در سطح شهر تهران و آشنایی با کارکنان ،اهداف پژوهش
و اطمینان دهی به آنان در خصوص محرمانه ماندن اطالعات شخصی
پرسشنامههایپرسشنامه پژوهش در اختیار آن دسته از کارکنانی قرار گرفت که برای پاسخ
اعالم آمادگی کردند .همچنین ،مالحظات اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین
حریم خصوصی و رازداری رعایت گردید .درنهایت ،پس از اجرای پرسشنامههاپرسشنامه
تعداد  12پرسشنامه به علت مخدوش بودن از روند پژوهش حذف شد و دادههای مربوط
به  116نفر مورد تحلیل قرار گرفت .در ادامه شرح ابزارهای مورداستفاده بهتفصیل آمده
است.
پرسشنامه تعارض کار – خانواده :2این پرسشنامه توسط نت میر ،بولز و مک
ماریان )2996(9طرحی شده است .شامل  22سؤال است که  5سؤال اول تعارض کار -خانواده
و  5سؤال دوم تعارض خانواده -کار را بررسی میکند .در این پرسشنامه ،هر سؤال در قلب
طیف لیکرت  5درجهای ( =2کامالً مخالفم تا  =5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .روایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Kline, R
9. Work- Family Conflic Questionnaire
7. Netemeyer, R. G., Boles, J. S., & McMurrian, R.
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ابزار توسط نت میر و همکاران ( )2996در مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین ،هر ،روچه و تیلور )1221(2در پژوهشی پایای ابزار را با استفاده روش باز آزمایی
پس از سه ماه برابر با  2/99گزارش کردهاند .دباشی ،نوری ،عریضی و دیباجی ( )2995پایایی
درونی این مقیاس را با استفاده از محاسبه استفاده ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه
برابر با  2/99گزارش کرد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بای
بخش تعارض کار -خانواده برابر با  2/92و برای خانواده – کار برابر با  2/99به دست آمد.
مقیاس نیت ترک شغل :2این مقیاس توسط اوریلی ،چاتمن و کالدول )2992(9سلخته
شده است و شامل  9سؤال است که تمایل فرد به مشاغل دیگر و عالقهمندی وی به کارکردن
در سازمان کنونی خود و میزان تمایل به ترک شغل را اندازهگیری میکند .پاسخ به هر سؤال
بر اساس یک مقیاس  5درجهای لیکرت از حالت خیلی کم (نمره  )2تا خیلی زیاد (نمره )5
امتیازدهی میشود .نمرات باالتر از میانگین نشاندهنده سطح باالتری از تمایل به ترک
خدمت است .اوریلی و همکاران ( )2992پایای دورنی این مقیاس را با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ را برابر  2/92گزارش کردهاند .رسولی ،شهایی و صفایی ( )2992در پژوهشی
پایایی راب ا استفاده از روش باز آزمایی برابر با  2/99و با استفاده از آلفای کرونبخ برابر با
 2/99گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر
 2/99به دست آمد.
پرسشنامه دلبستگی شغلی :4این پرسشنامه توسط کانونگو ( )2991ساخته شده است.
شامل  22سؤال است که بر اساس یک مقیاس لیکرتی  5درجهای از بسیار مخالفم ( )2تا
بسیار موافقم ( )5نمرهگذاری میشود و نمره باالتر نشاندهنده دلبستگی بیشتر کارکنان به
شغلشان است .ظریفی ،یوسفی و صادقی ( )2992روایی سازه پرسشنامه را از طریق تحلیل
عاملی مرد آزمون قرارداد و نشان داد که سؤاالت برای سنجش متغیر موردنظر از روایی سازه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Haar, J. M., Roche, M., & Taylor, D.
9. Turnover Intention Questionnire
7. O’ Reilly, C. A., Chatman, J & Caldwell, D. F
4. Job Involvemet Questionnire
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قابل قبولی برخوردار هستند .پایایی پرسشنامه در پژوهش یوگار و کلیک )1229(2از طریق
آلفای کرونباخ برابر با  2/99به دست آمد که نشاندهنده اعتبار قابلقبول ابزار اندازهگیری
است .همچنین ،در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر با  2/99به
دست آمد
پرسشنامه حمایت سازمانی ادراکشده :2این مقیاس توسط ایزنبرگر ،کامینگز،
ارملی و لینچ ( )2999طراحی شده است .شامل  9سؤال است که بر اساس یک مقیاس لیکرتی
 9درجهای از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )9نمرهگذاری میشود .رودز و ایزنبرگر
( )1221در مطالعات متعددی شواهدی دال بر روایی این پرسشنامه گزارش کردهاند .در
پژوهش مونتیانو )1229(9پایای ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  2/95گزارش
شده است .عرب زادگان ( )2992روایی این پرسشنامه را با استفاده از همبستگی بین یک
سؤال کلی که روح پرسشنامه در آن وجود دارد ،با نمره کلی میسنجد و ضریب روایی آن
را  2/55گزارش کرد که نشاندهنده روایی مطلوب آن است .زارع ( )2992پایایی درونی
این مقیاس را با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با  2/99گزارش کرد .در
پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  2/96به دست آمد.

یافتهها
یافتههای جمعیت شناختی نشان داد که بیشترین نفرات شرکتکننده در این پژوهش در بازه
سنّی  22تا  52سال ( 25/2درصد) قرار دارند .سطح تحصیالت اکثریت شرکتکنندگان این
پژوهش کارشناسی ( 19/9درصد) بود .اکثریت نمونۀ آماری بین  6تا  22سال ( 22/9درصد)
سابقه و تجربۀ کاری داشتند .همچنین 69 ،درصد شرکتکنندگان افسر و  91درصد درجهدار
بودند و درنهایت اینکه اکثریت شرکتکنندگان در درجه سروانی ( 91درصد) قرار داشتند.
در ادامه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش مطرح میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Uygar, A & Klik, G
9. Percieved Organizational Support uestionnire
7. Munteanu, M. R
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جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصها
تعارض کار -خانواده

22/92

5/19

9/21

11/69

- 2/259

- 2/569

تعارض خانواده -کار

22/29

9/29

6/29

29/92

2/261

- 2/999

حمایت سازمانی ادراکشده

91/56

9/29

26/59

22/16

2/292

- 2/695

دلبستگی شغل

99/29

9/15

12/99

29/22

- 2/599

2/221

نیت ترک خدمت

9/99

1/62

2/26

21/91

2/929

- 2/695

متغیرها

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

استاندارد

نتایج جدول  2نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در
تعارض کار -خانواده به ترتیب برابر با  22/92و 5/19؛ در تعارض خانواده -کار به ترتیب
برابر با  22/29و 9/29؛ در حمایت سازمانی ادراکشدهادراکشده به ترتیب برابر با 91/56
و 9/29؛ در دلبستگی شغلی به ترتیب برابر با  99/29و  9/15و در نیت ترک خدمت به
ترتیب برابر با  9/99و  1/62است .همچنین ،جدول  2نشان میدهد که توزیع نمرهای
آزمودنیها در تمام متغیرهای پژوهش نرمال هستند؛ زیرا مطابق با دیدگاه کالین)1222( 2
کجی در دامنه ( 2و  )-2و کشیدگی در دامنه ( 1و  )-1نشانگر نرمال بودن توزیع دادهها
است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Kline, R

211

نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار -خانواده و ...

جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرها و بررسی همخطی چندگانه متغیرهای پیشبین
ضرایب همبستگی

شاخصهای آماری

شاخصهای همحسی چندگانه
عامل تورم

متغیرها

2

 -2تعارض کار -خانواده

2

2/22

 -1تعارض خانواده -کار

2/61

2

2/91

2/99

-2/59

- 2/99

2

2/19

5/99

 -2دلبستگی شغلی

- 2/12

- 2/19

2/21

2

2/92

2/59

 -5نیت ترک خدمت

- 2/99

- 2/19

- 2/52

- 2/29

-

-

 -9حمایت سازمانی
ادراکشدهادراکشده

1

9

2

5

2

آماره تحمل

واریانس
9/25

p<2/25 p<2/22

نتایج جدول  1نشان میدهد که نیت ترک خدمت با تعارض کار -خانواده (،P(2/22
)r = - 2/99؛ با تعارض خانواده –کار ()r = - 2/19 ،P(2/22؛ با حمایت سازمانی
ادراکشدهادراکشده ( )r = - 2/52 ،P(2/22و همچنین با دلبستگی شغلی (،P(2/22
 )r = - 2/29رابطه منفی معناداری داد .همچنین ،دلبستگی شغلی با تعارض کار -خانواده
()r = - 2/12 ،P(2/22؛ با تعارض خانواده -کار ( )r = - 2/19،P(2/22رابطه منفی معنادار
و با حمایت سازمانی ادراکشدهادراکشده ( )r=2/21 ،P(2/22رابطه مثبت معنادار دارد.
در بخش دیگر ،مقادیر عامل تورم واریانس 2و آماره تحمل 1برای متغیرهای پیشبین نشان
میدهد بین متغیرهای همخطی چندگانه وجود ندارد (کالین.)1222 ،
بهمنظور اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه متغیرهای پیشبین با متغیر وابسته و
همچنین بررسی تناسب دادههای مشاهدهشده با مدل پژوهش و بررسی برازش مدل از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نمودار  1خروجی نرمافزار لیزرل بر اساس ضرایب
استاندارد شده و نمودار  9خروجی نرمافزار بر اساس ضرایب معناداری ( )tرا به تصویر
کشیده است .الزم ذکر است که فرایند نامگذاری متغیرها در نرمافزار لیزرل به این صورت
بود که نیت ترک خدمت ( ،)ITLحمایت سازمانی ادراکشده ( )POSو تعارض کار-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Variance Inflation Factor
9. Tolerance
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خانواده ( ،)WTFتعارض خانواده – کار ( )FTWو دلبستگی شغلی ( )JIدر نظر گرفته
شد.

نمودار  .2خروجی نرمافزار بر اساس ضرایب استاندارد

217
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نمودار  .3خروجی نرمافزار بر اساس ضرایب معناداری ()t
جدول  :3شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر
شاخصهای برازش

مقدار

دامنه قابلقبول شاخص

نتیجه

جذر برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

2/251

کمتر از 2026

برازش

2/222

بزرگتر از 2025

برازش

2 /6

کمتر از 9

برازش

شاخص نیکویی برازش ()GFI

2/95

بزرگتر از 2092

برازش

شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ()AGFI

2/91

بزرگتر از 2092

برازش

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

2/95

بزرگتر از 2092

برازش

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

2/99

بزرگتر از 2092

برازش

ریشه میانگین باقیمانده استانداردشده ()SRMR

2/229

کوچکتر از 2029

برازش

عدم معناداری کای مربع
نسبت کای مربع به درجه آزادی (𝒇𝒅

𝟐⁄

𝝒)

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال دهم ،شمارة  ،77بهار 2731

211

جدول  .4ضرایب استانداردشده مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل مفهومی پژوهش
مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

بر دلبستگی شغلی از:
تعارض کار -خانواده

واریانس تبیین شده
2/16

2/25

تعارض خانواده -کار

**

حمایت سازمانی ادراکشده

**

-

-2/29

-

2/25

-2/25
-2/29
2/25
2/21

بر نیت ترک خدمت از:
تعارض کار -خانواده

**2/11

2/229

2/11

تعارض خانواده -کار

**2/25

*-2/29

2/29

حمایت سازمانی ادراکشده

**

**

دلبستگی شغلی

**

-2/92
-2/26

-2/29
-

-2/22
- 2/26

p<2/25 p<2/22

نتایج نشان میدهد که ضریب مسیر تعارض کار -خانواده و نیت ترک خدمت با β=2/11
و  t=9معنادار است .ضریب مسیر تعارض خانواده -کار و نیت ترک خدمت با  β=2/25و
 t=1/29معنادار است .ضریب مسیر حمایت سازمانی ادراکشدهادراکشده و نیت ترک
خدمت با  β=-2/92و  t= -2/15معنادار است و همچنین ضریب مسیردلبستگی شغلی و نیت
ترک خدمت با  β= -2/26است و  t= -1/92معنادار است .در خصوص نقش واسطهای
دلبستگی شغلی نتایج نشان میدهد که ضریب مسیر تعارض کار -خانواده و دلبستگی شغلی
با  β=2/25و  t=2/62معنادار نیست ولی ضریب مسیر تعارض خانواده -کار و دلبستگی
شغلی با  β= -2/29و  t= -1/55معنادار است ،درنتیجه میتوان میانجیگری دلبستگی شغلی
در رابطۀ بین تعارض خانواده -کار و نیت ترک خدمت را پذیرفت .در خصوص نقش
واسطهای دلبستگی شغلی در رابطۀ بین حمایت سازمانی ادراکشده و نیت ترک خدمت،
نتایج نشان داد که ضریب این مسیر با  β= 2/25و  t= 5/62معنادار است .همچنین ،نتایج نشان
میدهد که متغیرهای پیشبین درمجموع  21درصد از واریانس نیت ترک خدمت را
پیشبینی میکنند.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار-
خانواده و حمایت سازمانی ادراکشده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی انجام شد.
در این پژوهش با مفهومسازی تعارض کار -خانواده در قالب دو بعد تعارض کار با خانواده
و تعارض خانواده با کار ،نتایج نشان داد هر دو جنبۀ تعارض کار و خانواده اثر مثبتی بر نیت
ترک خدمت دارند .این اثر مثبت مستقیم حاکی از آن است کم یا زیاد شدن هر دو شکل
تعارض (تعارض کار  -خانواده و تعارض خانواده  -کار) باعث افزایش نیت ترک خدمت
کارکنان نظامی میشود .این نتیجه با نتایج پژوهشهای ویلیس ،اوکونر و اسمیت (،)1229
بروملیس باکر و ایووما ( ،)1221ناذیر ،کاظمی ،خالید ،کیانی و شهزاد ( ،)1222کارلسون،
گرزایواچ و کاکمار ( ،)1222دی و چامبرلین ( ،)1226دباشی ،نوری ،عریضی و دیباجی
( )2995که عنوان میکنند هر گونه تعارض بین حوزههای کاری و خانوادگی منجر به نیت
ترک خدمت می شود ،همسو است .در تبیین این نتیجه بر اساس نظریه نقش قابل ذکر است
کارکنانی که استرس نقشی تجربه میکنند ،درصدد تقلیل حالت منفی برخواهند آمد و اگر
آنها استرس منفی را ناشی از کار بدانند ،یعنی اگر کار با خانوادۀ آنها در تداخل باشد،
ممکن است این تخلیۀ منابع را با ترک سازمان برطرف کنند (ویلیس ،اوکونر و اسمیت،
 .)1229در مقابل ،نتایج پژوهش دی و چامبرلین ( )1226گویای این است که افراد فارغ از
اینکه آیا کار با خانواده تعارض دارد یا اینکه خانواده با کار در تعارض است ،سعی میکنند
فشار و تنش ناشی از تعارض را با جستجوی مشاغل دیگر از بین ببرند .در همین راستا،
گرینهاوس و همکاران ( )1222نیز مطرح میکنند که وقتی کارکنان تعارض کار -خانواده
را تجربه کنند ،احتمال دارد برای از میان بردن این تعارض از شغل خود دست بکشند.
در بخش دیگر پژوهش ،نتایج نشان داد اثر مستقیم حمایت سازمانی ادراکشده بر نیت
ترک خدمت منفی است .این اثر حاکی از آن است که افزایش حمایت سازمانی ادراکشده
باعث کاهش تمایل کارکنان نظامی برای ترک سازمان میشود .نتیجهای که از این پژوهش
به دست آمد ،با پژوهشهای ریتز و آندرسون ( ،)1222سبک رو ،کلهریان و کامجو
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( ،)2992رحیم وند ( ،)2992تاموسیگی ( ،)1222نایر ( ،)1221آریف ( ،)1229بوفاردی،
استورات و آدیس ( )1225همسو است .مفهوم حمایت سازمانی ادراکشدهادراکشده بیان
میکند که کارکنان دربارۀ موضعگیری سازمان نسبت به خود برداشتهایی را دارند .اگر
تصوّر کارمندان این باشد که سازمان در شرایط عادی و سخت به عملکرد آنها بها میدهد
و از آنها حمایت به عمل میآورد ،آنگاه ممکن است که کارمندان عضویت سازمانی را در
خود هویتی جا دهند و بدین وسیله پیوند هیجانی مثبتی به سازمان پیدا کند (دمیرتاس و
آکدوگان .)1225 ،چنین واکنشی از سوی کارمند به حمایتهای سازمانی ،جوهرۀ نظریۀ
تبادل اجتماعی بلو ( )2962و بهویژه مفهوم تالفی است .بر طبق اصل تالفی ،وقتی کارکنان
به این نتیجه برسند که سازمان از آنها حمایت به عمل میآورند ،آنها از طریق تمایل به
ماندن در عضویت سازمانی ،یا به عبارت بهتر عدم ترک سازمان ،درصدد جبران این زحمات
سازمانی برمی آیند (چوی و چییو .)1229 ،همچنین ،بهزعم رودز و آیزنبرگر ( )1221افزایش
حمایت سازمانی کارکنان از یکسو موجب افزایش عملکرد و تمایل به ماندن کارکنان در
سازمان میشود و از سویی دیگر موجب کاهش میزان فشارهای شغلی و رفتارهای اجتنابی
(نظیر تمایل به ترک خدمت) میگردد.
همچنین یافتهها نشان داد اثر مستقیم دلبستگی شغلی بر نیت ترک خدمت کارکنان
نظامی منفی است .این اثر حاکی از آن است که هرچه میزان دلبستگی شغلی کارکنان نظامی
به شغلشان بیشتر باشد تمایل کمتری برای ترک سازمان دارند .در همسو با این یافته ،مطالعه
اینسون ،بنکه و السزلو ( )1229نیز نشان میدهد کارمندانی که دلبستگی بیشتری به شغلشان
دارند نگرشهای مثبتتری نسبت به شغل خود دارند و تالش بیشری برای رسیدن به اهداف
سازمانی از خود نشان میدهند و در نتیجه تمایلی برای ترک سازمان خود ندارند .همچنین
مرور ادبیات پژوهشی نشان می دهد یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای خان و نعمتی
()1222؛ یه ( )1229و تیواری و سینگ ( )1222که رابطه منفی دلبستگی شغلی با نیت ترک
خدمت را تأیید کردهاند ،همسو است .در همین راستا چو و هوانگ ( )1221بر اساس مبانی
روانشناسی مثبت مطرح میکنند زمانی که شغل فرد باعث ایجاد احساسات خوشایند،
نگرشهای مثبت و حاالت ذهنی مطلوب در وی شود ،این احساسات میتواند اشتیاق و
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دلبستگی شغلی فرد را باال ببرد و میتواند پیامدهای مطلوب فردی و سازمانی در پی داشته
باشد که یکی از مهم ترین پیامدها نداشتن تمایل به ترک شغل و سازمان است .همچنین در
تبیین یافته این پژوهش میتوان بیان داشت که رابطه بین دلبستگی شغلی و نیت ترک خدمت
میتواند بهوسیلۀ نگرشهای شغلی ،بهویژه رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیز تسهیل شود.
در همین راستا ،ورد و پارک ( )1229از تعامل دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی برای
پیشبینی نیت ترک افراد بهره بردهاند .این مدل مطرح میکند کارکنانی با دلبستگی شغلی
و تعهد سازمانی باال حداقل نیت ترک خدمت را دارند زیرا آنها هم مجذوب شغل و هم
مجذوب سازمان شدهاند و مطابق دیدگاه کانونگو ( )2991در خصوص دلبستگی شغلی آنها
کار را تصویر ذهنی خود میدانند و خود را با سازمان تعیین هویت میکنند .درنتیجه ،آن
افراد سطح باالیی از تالش کاری را در مشاغل خود به معرض نمایش میگذارند و تالش
زیادی برای حفظ گروه و حمایت از سازمان نشان میدهند .درمجموع اگر کارکنان
دلبستگی شغلی داشته باشند شغل کنونی خود را واجد صالحیت ارضای نیازهای سطح باال
میدانند بر تالشهای مربوط به نگهداری گروه در جهت حمایت از سازمان تمرکز میکنند
و آنگاه تمایل کمتری برای ترک سازمان خواهند داشت.
در بخش دیگر نتایج نشان داد که دلبستگی شغلی در رابطۀ تعارض کار – خانواده و
نیت ترک خدمت نقش واسطهای ندارد اما در رابطه بین تعارض خانواده -کار و حمایت
سازمانی ادراکشده با نیت ترک خدمت کارکنان نظامی نقش واسطهای ایفا میکند .با آنکه
در بسیاری از پژوهشهای تعارض کار -خانواده از دلبستگی شغلی بهعنوان محرک تعارض
کار -خانواده یاد می شود ،اما در این پژوهش با پذیرش اصل علیت دوسویه فرض بر این
گذاشتهشده بود که حتی باوجود شرایط فشار آور در بین کار -خانواده ،اگر فردی دلبستگی
شغلی داشته باشد ،ممکن است بازهم در عضویت سازمانی باقی بماند؛ اما عدم رابطۀ معنادار
میان تعارض کار با خانواده و دلبستگی شغلی حاکی از آن است که دلبستگی شغلی
نمیتواند در رابطۀ بین تعارض کار با خانواده و نیت ترک خدمت ،میانجیگری کند و این
نتیجه گویای آن است که پیشفرض علیت دوسویه بین تعارض کار و خانواده و دلبستگی
شغلی نادرست است .در مقابل ،شواهد این پژوهش گویای آن بود که رابطۀ بین تعارض
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خانواده با کار و نیت ترک خدمت ،از طریق سطح دلبستگی شغلی کارکنان ،تعدیل
میشود؛ بهعبارتدیگر ،دلبستگی شغلی میتواند قدری از تعارض خانواده با کار را کاهش
دهد و بدین ترتیب از شکل گیری نیت ترک خدمت در کارکنان جلوگیری به عمل آورد
که این یافته با پژوهش شافلی و بیکر ( )1222و ویلیس ،اوکونر و اسمیت ( )1229همسو بود.
همچین ،بر اساس مدل فشارها -منابع شغلی میتوان بیان داشت که دلبستگی شغلی با ایجاد
یک تصویر مطلوب از شغل در ذهن کارکنان بهعنوان یک منبع شغلی میتواند فشار ناشی
از تعارض های خانواده با کار را کاهش دهد و باعث شود که کارکنان کماکان از حضور
در سازمان خود لذّت ببرند و نگرش منفی نسبت به شغل پیدا نکند .درنهایت در خصوص
نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و نیت ترک
خدمت میتوان بیان داشت باآنکه حمایت سازمانی ادراکشده مستقیماً بر نیت ترک خدمت
کارکنان تأثیر منفی داشت ،این تأثیرگذاری در حالت غیرمستقیم و از طریق دلبستگی شغلی
شدت یافت به این معنا که اگر کارکنان از سویی سازمان موردحمایت قرار گیرند تعهد و
دلبستگی بیشتری به ارزشهای شغلی و سازمانی خود پیدا میکنند و این امر باعث میشود
که در خدمت سازمان باقی بمانند و کمتر به دنبال تغیر سازمان و شغل خود باشند .این یافته
پژوهش حاضر بامطالعه کورتسیس و همکاران ( )1225که عنوان میکنند ارزش گرفتن و
حمایت از طرف سازمان میتواند دلبستگی کارکنان به شغل را افزایش دهد و مانع از ترک
خدمت آنها شود همسو و همخوان است .در همین راستا رودز و آیزنبرگر ( )1221دلبستگی
شغلی را بهعنوان یکی از پیامدهای حمایت سازمانی ادارکشده معرفی میکنند و مدّعی
میشوند حمایت سازمانی ممکن است از طریق ارتقای شایستگی ادارکشدۀ کارکنان،
عالقه کارکنان به کارشان را افزایش دهد.
این پژوهش مانند پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی رو به رو بوده است که باید به
آنها توجه شود .این پژوهش در قلمرو کارکنان نظامی مرد متأهل رسته بهداشت نیروی
انتظامی ج.ا.ا (ناجا) شهر تهران و در زمستان  96انجام گردیده است ،از این رو باید در تعمیم
نتایج به دیگر رستههای نیروی انتظامی ،کارکنان مجرد و سایر سازمانهای نظامی در تهران
و سایر شهرستانها احتیاط شود .لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در سازمانها و رستهها
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متفاوت از ناجا و سایر یگانهای نظامی انجام شود و با مقایسه نتایج با نتایج این پژوهش
درک مناسب تری از پیشایندهای نیت ترک خدمت حاصل شود .همچنین ،با توجه به اثر
مثبت تعارض خانواده-کار بر نیت ترک خدمت پیشنهاد میشود که سازمان دورههای
آموزشی در زمینه آموزش خانواده ،نحوه ارتباط اثربخش در خانواده ،کنترل رفتار و
پاسخگویی عاطفی برای کارکنان و خانوادههای برگزار شود تا در جهت کاهش تعارض
خانواده در کار باعث کاهش نیت ترک خدمت کارکنان شود؛ زیرا اگر کارکنان احساس
نمایند که سازمان نه تنها در محیط شغلی بلکه در حیطه زندگی خانوادگی نیز نسبت به آنها
و نیازهایشان توجه دارد ،احساس میکنند که دارای جایگاه و ارزش مهمی در سازمان
هستند ،خود را بیشتر وقف سازمان میکنند و با اهداف و رسالتهای سازمان همسویی
بیشتری از خود نشان میدهند .در نهایت اینکه ،با توجه به اثر منفی حمایت سازمانی شده بر
نیت ترک خدمت پیشنهاد می شود که سازمان سعی نماید این حس را در کارکنان خود
تقویت کند که آنها برای سازمان مهم هستند و سازمان همواره نسبت به سالمت آنان در تمام
ابعاد جسمانی ،روانی و معنوی و شرایط زندگی خانوادگی آنان توجه کافی مبذول دارد.
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