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بررسی رابطه بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری مدیران سطوح متوسطه آموزش و پرورش
شهرستان پارسآباد مغان
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چکیده
چرخش شغلی از جمله عوامل موثر بر ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری در هر سازمانی است .هدف از پژوهش
حاضر بررسی رابطه بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری میباشد .روش پژوهش توصیفی ،از
نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش ،مدیران سطوح متوسطه آموزش و پرورش شهرستان پارسآباد مغان بود كه از
میان آن نمونهای به حجم  521نفر به صورت نمونهگیری طبقهبندی تصادفی ،انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه-
های استاندارد بود .جهت تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آمار توصیفی ،آزمونهای پیرسون و رگرسیون چندگانه به كمك
نرم افزار SPSS

استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد كه تمامی فرضیهها تایید شدند .پس از انچام اصالحات و

دستیابی به الگوی نهایی با توجه به مقادیر مربوط به برازش ،نشان داد كه ،مدل از برازش و قدرت خوبی برخوردار است،
همچنین بین چرخش شغلی و ابعاد آن با میزان ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری مدیران سطوح متوسطه آموزش و
پرورش شهرستان پارسآباد مغان رابطه معناداری دارد.
واژگان كلیدی :ترک خدمت ،چرخش شغلی ،رفتارهای ضد بهرهوری.

.استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،واحد پارسآباد مغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پارسآباد مغان ،ایران.
kh.sarboland@iaupmogan.ac.ir
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مقدمه
در امتداد عملکرد وظیفهای حوزه مهمی وجود دارد و آن رفتار ضد بهرهور میباشد .رفتارهای ضدبهرهور در محیط
كار به هرگونه رفتارهای عمدی اطالق میشود كه از اعضای سازمان سر میزند ،به طوریکه اینگونه رفتارها در مقابل
مصلحت و منفعت سازمان میباشد .رفتارهای كاری ضد بهرهور مجموعه وسیعی از رفتارها میباشد كه سازمان را از مسیر
عادی خارج میكند و آن شامل رفتارهایی چون سرقت ،رفتارهای ضد ایمنی و خطرناک ،استفاده ناصحیح از اطالعات و
سوء استفاده از زمان و منابع میباشد (گل پرور و خاكسار .)58-29 ،5981 ،رفتارهای ضد بهرهور ،تنها رفتارهایی نیستند كه
كاركنان میتوانند به انجام آن مبادرت ورزند ،كاركنان گاهی در سازمان به جای این گونه رفتارها ترجیح میدهند سازمان
را ترک كنند .ترک خدمت میتواند به دوشکل صورت گیرد كه یك پدیده آن بصورت مستقیم كه در این حالت كارمند
با میل و یا علیرغم میل خود محل كار را ترک میكند و دیگر حضور فیزیکی در محیط كار خود ندارد .دومین پدیده آن
بصورت غیرمستقیم و یا ترک خدمت مجازی كه در این حالت كارمند حضور دارد ولی ذهن و فکر و تخصصش حضور
ندارد و این حالت خطرناکترین حالت ممکن هست .بطور خالصه واژه ترک خدمت چنین تعریف میشود كه خروج
اختیاری كاركنان از سازمان ،كه موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد برای سازمان پرهزینه بوده و
از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است .ترک خدمت ممکن است ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی و نارضایتی از
مدیران باشد و یا دالیل شخصی داشته باشد (رستگار و دیگران.)39-551 ،5932،
امروزه ترک شغل كاركنان كلیدی در سازمانهای سرآمد به یکی از مهمترین نگرانیهای مدیریت منابع انسانی
تبدیل شده است .به همین دلیل ،سازمانهایی كه بتوانند دالیل و عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت كاركنان را درک
كنند ،خواهند توانست پیش از اینکه كاركنان سازمان را ترک كنند ،سیاستها و روشهای موثری را برای حفظ و
نگهداری منابع انسانی كارآ به كار بگیرند كه سیرت نیك مدیران یکی از آنهاست .امروزه داشتن كاركنان و مدیران
انعطاف پذیر ،ماهر ،و چند مهارت ،شاید برای هر سازمانی و به طور كلی برای هر سیستمی یك آرزو باشد .وجود اینگونه
افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعهای میتواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در زمان و منابع را
فراهم آورد و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش را فراهم میآورد .اما چگونه میتوانیم صاحب چنین نیروهایی
در سازمان شویم ،راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد كه یکی از این راهکارها چرخش شغلی افراد
است .اگر بتوان افراد را در مشاغل همخانواده و همگون كه با آنها آشنایی دارند ،جابجا كرد ،چرخش شغلی ایجاد میشود،
به واسطه این كار افراد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در كار خود از تنوع باالتری برخوردار میگردند ،به عضو مناسبی از
سازمان تبدیل شده و انگیزه كار در آنان تقویت میشود (كویجر و همکاران .)191-118 ،2001 ،5چرخش شغلی ،آموزش
ضمنخدمت نیز نامیده شده است یعنی اینکه كارمند یك واحد یا یك بخش میتواند مهارتهای شغلی مختلفی را در طول
یك دوره زمانی مخصوص آموزش ببیند ،همچنین به عنوان روش عملی برای غنیسازی و توسعه شغلی در نظر گرفته می-
شود.

1- Kuijer et al
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چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی درنظر گرفته میشود كه كارمندان مهارتهای شغلی را از بخش های
مختلف یاد میگیرند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در وظایف برطرف میكنند (جورگنسن و
همکاران .)5125-5199 ،2001 ،5هدف محقق از این تحقیق استفاده مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان پارس
آباد مغان برای بهبود وضعیت سازمانی و برای پیشبرد اهداف سازمانی است .در كل هدف نهائی پژوهش حاضر دستیابی به
این سوال است كه بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری مدیران سطوح متوسطه آموزش و
پرورش شهرستان پارس آباد مغان چه رابطهای وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
در میان عوامل تولید ،عامل نیروی انسانی برخالف سایرمنابع سازمانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ كننده سایر
عوامل و اهرم اصلی در بهبود عملکرد و كارایی سازمانی از جایگاه ویژهای برخوردار است .اگر انسان با انگیزه و توانمند
باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن به كار گیرد و بهترین عملکرد را محقق سازد و نهایتاّ سازمان را بهرهور كند و گرنه
عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه میباشد .از آنجایی كه ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری
مشکالت و هزینههای زیادی را بر سازمان اعمال مینمایند ،لذا مدیران عالوه بر آنکه در صدد شناسایی علل بروز این
رفتارها هستند ،تالشهای زیادی جهت مدیریت و جلوگیری از بروز این گونه رفتارها مبذول میدارند و در حقیقت سازمان
و مدیران ،مسئول مستقیم ایجاد جو مساعد كاری به دور از هرگونه ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری میباشند.
چرخش در مشاغل باعث افزایش دانش و تجربیات فرد میگردد و از خستگی و ماللت روحی نیز میكاهد ،این امر موجب
تحوالت فکری و خالقیت و نوآوری میشود .چرخش شغلی یکی از راههای رفع مشکالت كاری از جمله ترک خدمت و
رفتارهای ضد بهرهوری است كه اجرای آن میتواند ،عالوه بر كاهش صدمات ،فواید دیگری مانند افزایش خالقیت و
نوآوری برای سازمانها داشته باشد (خیرخواه و دلجو.)91-12 ،5988 ،
مطالعه حاضر به دلیل قابلیت ارتقای درک ما از متغیرهایی كه با ترک خدمت و رفتارهای ضدبهرهوری ،در رابطه
هستند حائز اهمیت است و از جنبه عملی و كاربردی با ارائه یك سلسه اصول راهنما و كلیدی بر كاهش رفتارهای ضدبهره-
ور و ترک خدمت تأكید نماید .شناخت چرخش شغلی و ارتباط آن با رفتارهای انحرافی كاركنان میتواند مدیران و
كاركنان سازمان را در انجام بهتر وظایف سازمانی یاری كند .پیش از این مطالعه منظمی در این مورد صورت نگرفته است.
هدف این تحقیق نظم بخشی به این مطالعات و استفاده مدیران و كاركنان از آن در سازمان است .با توجه به اینکه محقق در
این تحقیق موضوع تحقیق را محدود مدیران سطوح متوسطه اموزش و پرورش شهرستان پارس اباد مغان نموده است و
تاكنون در هیچ تحقیقی در آن سازمان به این موضوع پرداخته نشده است ،نتیجه این تحقیق میتواند به مدیران درجهت
بهبود كارایی كمك نماید.
رستگار ( رستگار و دیگران )39-551 ،5932،در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و
تمایل به ترک خدمت كاركنان شعبة بانك ملّت در دو شهر بابل و بابلسر به این نتیجه رسید كه عجین شدن و رضایت
شغلی ،رابطهای منفی و معنادار با تمایل به ترک خدمت دارند .همچنین ،عجین شدن با شغل ،رابطة مثبت و معناداری با
رضایت شغلی كاركنان دارد .دری و همکاران (دری و دیگران )5-25 ،5935 ،در تحقیقی با عنوان زمان بندی دو هدفه

1

- Jorgensen et al
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شیفت كاری و گردش شغلی كاركنان چند مهارته با رویکرد مهندسی عوامل انسانی چنین نتیجهگیری كردند كه روش بهینه
یابی ارائه شده قابلیت ارائه گزینههای تصمیمگیری مناسب با توجه به سیاستهای كاهش هزینه ،افزایش تنوع شغلی و
آموزش كاركنان چند مهارتی را دارد.
در پژوهشی هسیه و چائو )Hsieh& Chao, 2004 , 1108-1123( 5در صنایع تایوان دریافتند كه چرخش
شغلی كاركنان ،عملکرد شغلی را كاهش و فرسودگی شغلی را افزایش میدهد .پژوهشی توسط كیمازان در سال 2050
تحت عنوان مطالعه بررسی رابطه و اثر چرخش متغیر شغلی ،عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در میان كاركنان شاغل در
بخش بانکی در پاكستان مورد بررسی قرار دادند ،مطالعه نشان داد كه بین گردش شغلی ،عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در
میان كاركنان رابطه مثبت وجود داشت ،در حالی كه بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی رابطه منفی وجود داشت (به نقل از
جمالی منفرد و شیبات احمدی)29-91،5932 ،
با توجه به اهمیت و نقشی كه بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت و رفتارهای ضد بهرهوری مدیران سازمانی
دارد ،ضرورت پژوهشهای بیشتر در تائید یا رد یافتههای پژوهشهای قبلی احساس میشود .از این رو در پژوهش حاضر
پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مدل مفهومی تحقیق به صورت ذیل ارئه میشود.
ترک خدمت

رفتارهای ضد

ترفیع
چرخش شغلی

بهرهوری

تنزل درجه
استعفاء
جابجایی

شکل  .5منبع :خلج قاسمآبادی  ،5932افخمیاردكانی و فرحی.5935 ،
با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش به صورت ذیل ارائه میگردد:
فرضیه اصلی  -5بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
فرضیههای فرعی
 -5-5بین ترفیع با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
 -5-2بین تنزل درجه با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
 -5-9بین استعفاء با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
 -5-1بین جابجایی با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
فرضیه اصلی -2بین چرخش شغلی با رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
فرضیههای فرعی
-2 -5بین ترفیع با رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
 -2-2بین تنزل درجه با رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
1 -Hsieh & Chao
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-2 -9بین استعفاء با رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
 -2-1بین جابجایی با رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،كاربردی و بر حسب روش تحقیق و گردآوری دادهها ،پیمایشی از نوع توصیفی -همبستگی
میباشد و جامعه آماری این پژوهش كلیه مدیران سطوح متوسطه آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان میباشند كه
تعداد آنها برابر  200نفر میباشد .روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده بوده و همچنین برای تعیین
حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شدهاست كه طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر  521بدست آمدهاست.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد زیر استفاده شد بخش اول :در این پژوهش منظور از چرخش
شغلی نمرهای است كه از پاسخ به پرسشنامه خلج قاسم آبادی ( )5932به دست میآید .بخش دوم :برای سنجش متغیر ترک
خدمت از پرسشنامه  25سوالی استاندارد در مقیاس پنج درجهای لیکرت استفاده شد (افخمی اردكانی و فرحی-25 ،5935 ،
 )5و بخش سوم پرسشنامه ضد بهره ور دارای چهار مولفه است شامل انحرافات شخصیتی ،انحراف از تولید ،انحرافات
سیاسی و پرخاشگری فردی میباشد .در این تحقیق و بنا به محدودیتهای موجود ،از روش روایی محتوا (ظاهری) برای
اعتباریابی استفاده شده است .بدین ترتیب پس از ترجمه ،تعدادی پرسشنامه بین خبرگان و اساتید دانشگاهی توزیع گردید
و در نهایت پس از اعمال تغییرات پیشنهاد شده ،روایی ظاهری پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفتهاست.
برای سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آزمون آلفای كرونباخ استفاده شد ،برای بدست آوردن ضریب آلفای
كرونباخ ابتدا تعداد  90پرسشنامه تهیه و در بین جامعه آماری توزیع گردید سپس بعد از جمع آوری پرسشنامهها با استفاده از
نرم افزار  ،SPSSضریب آلفای كرونباخ كل پرسشنامه طبق جدول  5بدست آمده برای پرسشنامهها(بزرگتر از  0/1می-
باشند) میتوان گفت كه پرسشنامهها از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.
جدول  -5-9ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامهها
پرسشنامه

ضریب آلفای كرونباخ

چرخش شغلی

0/83

ترک خدمت

0/19

رفتارهای ضدبهره وری

0/35

تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمونهای استفاده شده پژوهش حاضر پس از تکمیل پرسشنامه ،دادههای گردآوری
شده ،بر اساس مقیاسهای اندازه گیری متغیرها كدگذاری شده و با نرم افزار  SPSSپردازش و تجزیه و تحلیل شد.
تجزیه و تحلیل توصیفی :روشهای توصیفی شامل معیارهای تمایل به مركز و پراكندگی و درصد ،فراوانی میباشد
كه برای طبقهبندی دادهها و نمایش آنها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده میشود.
تجزیه و تحلیل استنباطی :ابتدا با آزمونکولموگروف -اسمیرنف نرمال بودن متغیرها آزمون شد .به علت نرمال بودن
توزیع متغیرها از آزمونهای پارامتریك ،ضریب همبستگی پیرسون و از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
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یافته های تحقیق
در این قسمت از پژوهش ،توسط آزمون آماری در خصوص تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه آماری و نتایج تجزیه
و تحلیل آورده شدهاست .برای تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا آمارتوصیفی كه به بررسی متغیرهای جمعیت
شناختی تحقیق شامل جنسیت ،میزان تحصیالت و ...همچنین شامل جداول درصد ،فراوانی و نمودارمیباشد.
جدول  .2شاخصهای مركزی متغیرهای ابعاد چرخش شغلی ،ترک خدمت و رفتارهای ضدبهره وری
چرخش

ترک

رفتارهای

شغلی

خدمت

ضدبهرهوری

میانگین

9/89

9/32

9/88

1/59

انحراف معیار

0/10

0/13

0/11

0/18

0/98

حداقل نمرات

2/10

2/12

2/82

2/90

2/80

2/99

حداكثر نمرات

1/10

1/12

1/11

1/80

1/80

1/99

آماره

ترفیع

تنزل

استعفا

جابجایی

9/90

9/80

9/30

0/91

0/93
2/21
1/10

درجه

طبق نتایج جدول ( )2میانگین چرخش شغلی برابر  ،9/89ترک خدمت  ،9/32رفتارهای ضدبهره وری  ،9/88ترفیع ،1/59
تنزل درجه  ،9/90استعفاء  9/80و جابجایی 9/30است.
جهت تحلیل دادهها و آمار استنباطی باید نرمال بودن و نبودن دادهها از طریق آزمون شاپیرو-ویلك یا آزمون
كولموگروف-اسمیرنوف استفاده شود تا از نرمال بودن دادهها اطمینان حاصل گردد.
جدول  .9نتایج آزمون كولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
آماره

چرخش شغلی

ترک خدمت

رفتارهای ضد بهرهوری

میانگین

9/89

9/32

9/88

انحراف معیار

0/10

0/13

0/11

مقدار  zكولموگروف -اسمیرنوف

0/909

0/213

0/321

سطح معنی داری

0/080

0/039

0/095

طبق نتایج جدول  9و با توجه به اینکه سطح معنیداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/31بیش از  0/01است ،بنابراین
میتوان گفت كه توزیع متغیرهای چرخش شغلی ،ترک خدمت و رفتارهای ضدبهره وری نرمال است و جهت تحلیل
فرضیات باید از آزمونهای پارامتریك (پیرسون و رگرسیون) استفاده كرد.
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آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی :5بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین چرخش شغلی بامیزان ترک خدمت

چرخش شغلی

آمارهها

ترک خدمت

ضریب همبستگی پیرسون

*-0/259

سطح معناداری

0/059

تعداد نمونه

521

طبق نتایج جدول  1و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/31كمتر از  0/01است ،بنابراین
میتوان گفت كه فرضیه اصلی  5تایید میشود و بین چرخش شغلی با میزان ترک خدمت كاركنان رابطه معکوس معنی
داری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  -0/25است.
فرضیه اصلی :2بین چرخش شغلی با رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین چرخش شغلی بارفتارهای ضد بهره وری

چرخش شغلی

آمارهها

رفتارهای ضدبهره وری

ضریب همبستگی پیرسون

**-0/921

سطح معناداری

0/005

تعداد نمونه

521

طبق نتایج جدول  1و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/33كمتر از  0/05است ،بنابراین
میتوان گفت كه فرضیه اصلی 2تایید میشود وبین چرخش شغلی با رفتارهای ضدبهره وری كاركنان رابطه مستقیم معنی
داری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  -0/92است.
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فرضیه فرعی اول تا چهارم :بین ابعاد چرخش شغلی با میزان ترک خدمت در كاركنان رابطه معناداری دارد.
جدول  .9نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ابعاد چرخش شغلی با میزان ترک خدمت
ابعاد چرخش شغلی

آمارهها
ضریب همبستگی

ترفیع

پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی

تنزل درجه

پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی

استعفاء

پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی

جابجایی

پیرسون
سطح معناداری

ترک خدمت
**-0/995
0/000
**0/288
0/005
**0/815
0/000
**-0/312
0/000

طبق نتایج جدول  9و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/33كمتر از  0/05است ،بنابراین
میتوان گفت كه بین ابعاد چرخش شغلی با میزان ترک خدمت رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین میزان
ترک خدمت كاركنان با ترفیع ، -0/99تنزلدرجه  ،0/28استعفاء  ،0/81جابجایی  -0/31است كه متغیرجابجایی با ضریب
 -0/31در بیشترین میزان و متغیرتنزل درجه با  0/28در كمترین رابطه با متغیر ترک خدمت میباشد.
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فرضیه فرعی پنجم تا هشتم :بین ابعاد چرخش شغلی با میزان رفتارهای ضدبهره وری در كاركنان رابطه معناداری دارد.
جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ابعاد چرخش شغلی بارفتارهای ضدبهره وری
ابعاد چرخش شغلی
ترفیع
تنزل درجه
استعفاء
جابجایی

آمارهها

رفتارهای ضدبهره وری

ضریب همبستگی پیرسون

-0/015

سطح معناداری

0/115

ضریب همبستگی پیرسون

**0/232

سطح معناداری

0/005

ضریب همبستگی پیرسون

**0/852

سطح معناداری

0/000

ضریب همبستگی پیرسون

**-0/110

سطح معناداری

0/000

طبق نتایج جدول  1و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/33كمتر از  0/05است ،بنابراین
میتوان گفت كه بین ابعاد چرخش شغلی با میزان رفتارهای ضدبهرهوری رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین
رفتارهای ضدبهرهوری كاركنان با تنزل درجه  ،0/32استعفاء  ،0/85جابجایی  -0/11است كه متغیر استعفاء با ضریب
0/85در بیشترین میزان و متغیر تنزل درجه با  0/23در كمترین رابطه با متغیررفتارهای ضدبهرهوری میباشد.
جدول  .8خالصه مدل رگرسیون بین ابعادچرخش شغلی بامیزان ترک خدمت
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

0/31

0/31

0/31

طبق نتایج جدول ( )8ضریب همبستگی بین ابعادچرخش شغلی با میزان ترک خدمت برابر  0/31است و ضریب تعیین نیز
برابر  0/31است و  0/31با ضریب تعیین نشان میدهد كه متغیر وابسته میزان ترک خدمت را تعیین میكند و بقیه مربوط به
متغیرهای دیگر میباشد.
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جدول .3نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین ابعادچرخش شغلی با میزان ترک خدمت
ضرایب غیر استاندارد
مؤلفهها

B

ضریب

انحراف

استاندارد

معیار

Beta

T

.Sig

1/911

0/000

مقدار ثابت

0/991

0/552

-1/232

0/000

ترفیع

-0/039

0/022

-0/532

0/000

تنزل درجه

0/505

0/020

0/259

1/599

استعفاء

0/532

0/092

0/255

9/080

0/000

جابجایی

-0/995

0/023

-0/119

-29/512

0/000

برای تعیین تاثیر ابعاد چرخش شغلی (ترفیع ،تنزل درجه ،استعفاء و جابجایی) به عنوان متغیر پیش بین و میزان ترک خدمت
به عنوان متغیر مالک ،با تحلیل رگرسیون چند گانه به روش ورود تحلیل شدند .همانطور كه در جدول شماره( )3مشاهده
می شود میزان pمشاهده شده در این متغیرها معنیدار است و نتایج نشان میدهد كه متغیر ترفیع (،)BETA = -0/53تنزل
درجه ( ،)BETA=0/25استعفاء ( )BETA=0/25وجابجایی ( )BETA= -0/11متغیر میزان ترک خدمت را پیش بینی
میكنند.
جدول .50خالصه مدل رگرسیون بین ابعادچرخش شغلی با رفتارهای ضدبهرهوری
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

0/81

0/15

0/10

طبق نتایج جدول ( )50ضریب همبستگی بین ابعاد چرخش شغلی با رفتارهای ضدبهرهوری برابر  0/81است و ضریب تعیین
نیز برابر  0/15است و  0/10با ضریب تعیین نشان میدهد كه متغیر وابسته رفتارهای ضدبهرهوری را تعیین میكند و بقیه
مربوط به متغیرهای دیگر میباشد.
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جدول .55نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین ابعاد چرخش شغلی بارفتارهای ضدبهرهوری
ضرایب غیر استاندارد
مؤلفهها

B

انحراف
معیار

ضریب
استاندارد Beta

T

.Sig

1/198

0/000

مقدار ثابت

5/039

0/211

-0/829

0/152

ترفیع

-0/093

0/011

-0/012

0/005

تنزل درجه

0/093

0/019

0/289

2/909

استعفاء

0/159

0/093

0/133

9/091

0/000

جابجایی

-0/281

0/092

-0/998

-1/959

0/000

برای تعیین تاثیر ابعاد چرخش شغلی (ترفیع ،تنزل درجه ،استعفاء و جابجایی) به عنوان متغیر پیش بین و رفتارهای ضدبهره-
وری به عنوان متغیر مالک ،با تحلیل رگرسیون چند گانه به روش ورود تحلیل شدند .همانطور كه در جدول شماره()55
مشاهده میشود میزان pمشاهده شده در این متغیرها معنیدار است و نتایج نشان میدهد كه متغیر تنزل درجه (BETA 0/28
=) ،استعفاء ( ،) BETA =0/13جابجایی ( )BETA =-0/99متغیر رفتارهای ضدبهرهوری را پیش بینی میكنند.
 بحث و نتیجه گیرینتایج تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نشان داد كه همه فرضیهها مورد تایید قرار گرفتند و همچنین برای تعیین تاثیر ابعاد
چرخش شغلی (ترفیع ،تنزل درجه ،استعفاء وجابجایی) به عنوان متغیر پیش بین و میزان ترک خدمت به عنوان متغیر مالک،
با تحلیل رگرسیون چند گانه به روش ورود تحلیل شدند و بدلیل معنی دار بودن نتایج میتوان گفت كه ابعاد چرخش شغلی
میتواند میزان ترک خدمت را پیش بینی كند و همچنین برای ابعاد چرخش شغلی به عنوان متغیر پیش بین میتوانند
رفتارهای ضدبهرهوری را پیش بینی كنند .بر اساس نتایج فرضیه اصلی اول و فرضیههای فرعی اول تا چهارم مبنی بر رابطه
بین ابعاد چرخش شغلی با میزان ترک خدمت مدیران سطوح متوسطه آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان
پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 پیشنهاد میشود كه بعد از اینکه كاركنان حرفهای به بخشهای دیگر چرخش پیدا كردند ،به آنها اجازه دادهشود در بخش مشخص و ویژهای رشد كنند.
 ارتقاء كاركنان با رعایت عدالت و اساس شایستگی برای آنها باشد. افزایش سطح عملکرد كاركنان با چرخش شغلی آنها مرتبط باشد. -چرخش شغلی هیچ تاثیری بر روی ارتباط بین شما و مافوقها و همچنین با همکاران نداشته باشد.
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 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد با شایستگی ساالری كاركنانی را كه شایستگی دارند ترفیع وكاركنانی را كه نسبت به سازمان بی تفاوت هستند تنزل درجه بدهند و از تنزل درجههای بدون دلیل و بدون
عدالت جلوگیری شود.
 مدیران سطوح متوسطه آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد ،پذیرش استعفاء كاركنان را با شرایط خیلی سختانجام گیرد تا از تحلیل رفتگی شغلی كاركنان جلوگیری شود.
بر اساس نتایج فرضیه اصلی دوم و فرضیههای فرعی پنجم تا هشتم مبنی بر رابطه بین ابعاد چرخش شغلی با میزان رفتارهای
ضدبهرهوری مدیران سطوح متوسطه آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 فرصت پیشرفت برای همه كاركنان در سازمان برابر باشد. باال بردن تفویض اختیار در بین پرسنل و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و تمایل به خلق چیزهای نو. تعداد جلسات اطالع رسانی بیشتری در خصوص چرخش شغلی در درون واحدها برگزار شود. ایجاد فضای صمیمی بین كاركنان و مشاركت آنها در تصمیمات سازمان و ایجاد روحیه تمایل به كارآفرینی درافراد جهت توسعه و پیشبرد كارآفرینی در سازمان .
 چرخش شغلی با مشوقهایی همراه باشد ،بویژه هنگامی كه در چرخش شغلی افراد به حوزههای كاری دورترمنتقل میشوند.
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