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Abstract
Aim: This study aimed to assess the
reliability and validity of the Job
Embeddedness Questionnaire among BuAli Sina University staff. Method: This
research was applied in terms of purpose
and in terms of data collection was a
descriptive
survey.
The
statistical
population of the study includes all 777staff of Bu-Ali Sina University. A sample
of 215 people was selected as a statistical
sample for the study using a stratified
random sampling method. Cochran's
formula was used to estimate the statistical
sample size. The Job Embeddedness
Questionnaire was used to collect research
data. In this study, after assessing the
content validity, exploratory factor analysis
was used to evaluate the construct validity.
Cronbach's alpha was used to evaluate the
reliability using SPSS20 software. Result:
According to the exploratory factor
analysis,
the
Job
Embeddedness
Questionnaire was divided into six factors
under the headings of fit for the
organization, sacrifice for the organization,
connection with the organization, fit with
society, sacrifice for society, and
connection with society. The reliability of
the questionnaire also using Cronbach's
alpha was calculated for organizational
fitness (0.76), sacrifice for the organization
(0.72), connection with the organization
(0.82), fit with society (0.73), sacrifice for
society (0.75), and connection with society
(0.70). Conclusion: As findings, it can be
concluded that the 18-item questionnaire is
a suitable scale for measuring job
embeddedness among staff.
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Reliability,
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چکیده
 پژوهش حاضیر بیا هیدف پاییای سینج و اعتبارییاب:هدف
پرسشنامه نهادینه شدن شغل در بین کارکنان دانشگاه بوعل
 این پیژوهش از نظیر هیدف: روش.سینا همدان صورت گرفت
 توصیف از نیوع پیمایشی، و از نظر گردآوری دادهها،کاربردی
 جامعه آمیاری پیژوهش شیامل کلییه کارکنیان دانشیگاه.است
 نفر م باشد که با استفاده از777 بوعل سینا همدان به تعداد
 نفر215 رو نمونه گیری تصادف طبقهای نمونهای به حجم
 جهیت.به عنوان نمونه آمیاری جهیت مطالعیه انتخیاب شیدند
.برآورد حجم نمونه آماری از فرمول کوکران بهیره گرفتیه شید
برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشینامه نهادینیه شیدن
 در این مطالعه پس از بررس روای محتیوا.شغل استفاده شد
جهت بررس روای سازه از تحلییل عیامل اکتشیاف و بیرای
بررس پایای از آلفای کرونباخ و جهت تحلییل دادههیا از نیرم
 بر اساس تحلیل عامل: یافتهها. استفاده شدSPSS20 افیار
اکتشاف پرسشنامه نهادینه شدن شغل در شش عامیل تحیت
 پیونید بیا، فدا کردن بیرای سیازمان،عناوین تناسب با سازمان
 فدا کردن بیرای جامعیه و پیونید بیا، تناسب با جامعه،سازمان
 پایای پرسشینامه نییی بیا اسیتفاده از.جامعه تقسیم بندی شد
ضییریب همبسییتگ آلفییای کرونبییاخ بییرای تناسییب سییازمان
 پیونید بیا سیازمان،)0/72(  فدا کردن بیرای سیازمان،)0/76(
 فیدا کیردن بیرای جامعیه،)0/73(  تناسب بیا جامعیه،)0/82(
 با: نتیجهگیری.) محاسبه شد0/70( ) و پیوند با جامعه0/75(
18 توجه به این یافته ها م توان نتیجه گرفت کیه پرسشینامه
 مقییاس مناسیب بیرای سینجش نهادینیه،سوال بدست آمده
.شدن شغل در بین کارکنان است
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نهادینه شدن شغل
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مقدمه
جرب و نگهداشت کارکنان یک از مهم ترین مسائل است که سازمانها با آن روبرو م شوند و از
دیدگاه مدیریت نیی جرب و نگهداشت کارکنان باکیفیت ،امروزه مهمتر از هر زمان دیگری اسیت.
در این زمینه هیلتروپ )1991( 1معتقد است که توانای جرب و حفظ استعدادها به سیرعت در
حال تبدیل شدن به یک از مسائل کلیدی برای میدیران منیابع انسیان و سیازمانهیای آنهیا در
سراسر جهان است .از طرف دیگر روندهای مانند جهان شدن ،افیایش دانشکاری ،پیشرفتهیای
تکنولوژیک باعث شده که جرب و نگهداشت سرمایه انسان برای سازمانها حیات باشد .بررسی
هیینههای جا به جای کارکنان و کمبود نیروی کار متخص و متعهد بر اهمیت حفظ کارکنیان
به عنوان کلیدی برای موفقیت سازمان افیوده است (هولتوم ،میچل ،ل و ابرل .)231 :2008 ،2
جا به جای کارکنان بر عملکرد و اثربخش سازمان اثر م گرارد (هاگیت .)6 :2020 ،3از ایین
رو کاهش جا به جای کارکنان با توجه به هیینههای مال و غیر مال آن برای سازمان (واردامان،
راجرز و مارلر ،)52 :2020 ،یک از برنامه های اصل رهبیران هیر سیازمان بیوده اسیت (هیولمی،
چپمن و باقرست .)872 :2013 ،4مساله مهم در ادبیات مدیریت و سیازمان ایین اسیت کیه چیرا
کارکنان در سازمان باق م مانند و چه عامل باعث م شود که برای انجام کارشان انگییه بگیرند
(اوزسلی و سنکچ  .)872 :2014 ،5در مطالعات روانشناخت در سطح خرد تمرکی پیژوهشهیا
بیشتر بر رضایت شغل و تعهد سازمان بوده است .در سطح کالن اقتصاد دانان بر روی چگیونگ
تاثیر نیروهای بازار مانند نرخ بیکاری و عرضه و تقاضا شغل بر روی جا به جای کارکنیان مطالعیه
کردهاند .از سوی دیگر تحقیقات جامعه شناخت بر متغیرهای مانند اثرات جا به جای بر سازمان،
اثر تغییرات سازمان بر جا به جای و اندازه سیازمان تمرکیی کیردهانید .از منظیر میدیریت منیابع
انسان  ،جا به جای کارکنان تامین نیروی انسان را با مشکل مواجه م کند و هیینههیای زییادی
را برای سازمان به منظور استخدام و آموز نیروی جدید به وجود م آورد(چو و سیون:2012 ،6
 .)101مدلهای سنت جا به جای کیه توسیط میارس و سییمون )1985( 7میورد بررسی قیرار
گرفتهاند بیشتر بر دالیل جا به جای کارکنان تمرکی کیردهانید( .بسیی  .)13 :2005 ،8بیر پاییه
مدلهای سنت  ،در ی توضیح سیاده اگیر کارکنیان از شیغل خیود راضی نباشیند ،شیغلهیای
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جایگیین را جستجو م کنند .ساختارهای نگرش که اغلب مورد بررس قرار گرفتهانید رضیایت
شغل و تعهد سازمان م باشند (کاندن .)68 :2016 ،با این حال توضیح و تفسیر جیا بیه جیای
کارکنان بر اساس ساختارهای نگرش  ،سطح بسیار پایین است .چیرا کیه مشیخ شیده اسیت
متغیرهای رضایت شغل و تعهد سازمان تنها  15تا  25درصد از جا به جای کارکنان را توضییح
م دهند و همچنین مشخ شده است که فرصتهای شغل جایگیین نیی کمتر از ی درصد از
جا به جای کارکنان را توضیح م دهد .از این رو محققان با توجه به نق میدلهیای سینت بیه
دنبال پاسخ به این سوال بودند که "چرا کارکنان در شغلهای خود باق م مانند؟" به جای ایین
سوال که چرا کارکنان شغل خود را ترک م کنند (کاندن .)69 :2016 ،در نهاییت میدل نهادینیه
شدن شغل  1توسط میچل و همکارانش )2001( 2به منظور پاسخ گوی به ایین سیوال کیه چیرا
کارکنان در شغل خود باق م مانند ،ارائه شد (هاگیت .)6 :2020 ،نهادینیه شیدن شیغل نشیان
م دهد که عوامل مربو به شغل (سازمان) و عوامل خار از شغل ،عوامل تعیین کنندهای در جا
به جای کارکنان م باشند (میوزس .)1 :2013 ،3در طیول دهیه گرشیته ،تمرکیی تحقیقیات بیر
نهادینه شدن افیایش یافته است (واردمن ،راجرز و مارلر )3 :2020 ،4و محققان انواع مختلفی از
نهادینه شدن را از قبیل نهادینه شدن اجتماع  ،یا دلبستگ بیه منطقیه و مردمی کیه افیراد در
میان آنها زندگ م کنند ،نهادینه شدن شغل  ،یا دلبستگ و سنگر گرفتن در ی شغل را مورد
مطالعه قرار دادهاند (نگ و فلدمن .)696 :2009 ،5ل  6و همکاران ( )2004معتقدنید کیه کیاهش
غیبت و جا به جای داوطلبانه ،اثرات مثبت نهادینه شدن شغل هسیتند .عیالوه بیر ایین شیواهد
تجرب نشان داده است که نهادینه شدن شغل نتای مثبت بر بازدههای فیردی و سیازمان دارد
(یلدز2018 ،7؛ جول و سیلف2020 ،8؛ چوتیگیاوانیچ و سیورود2020 ،9؛ نیور و عبید.)2020 ،،
امروزه نگهداشت کارکنان و جا به جای آنها یک از نگران های عمده در سازمان ها و به خصوص
در زمینه آموز عال است (اراسموس ،گربرل و ون نیکرک .)32 :2015 ،10چرا که آنها کارکنان
متخص خود را به دلیل اینکه بخشهای خصوص و دیگر سیازمانهیا قیادر بیه دادن پیادا و
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میایای بهتر هستند از دست م دهند و با توجه به اینکه جا به جای کارکنیان بیه رفیاه سیازمان
ضرر م رساند ،باعث کاهش سرمایه مال  ،انسیان و اجتمیاع می شیود و بیه دنبیال آن دانیش،
مهارت و پیوندهای اجتماع از سازمان خار م شوند ،این در حال است کیه دانشیگاههیا بیرای
بقاء و بالندگ خود باید به گونهی نظامند ،شرایط جیرب و تیامین ،بهسیازی و پیرور  ،جامعیه
پریری ،حفظ و نگهداشت ،انگیی و رهبری منیابع انسیان را فیراهم سیازند ،تیا اینکیه اعضیای
سازمان بتوانند قابلیتها و شایستگ های خود را نشان دهند .دقت پیایین در فراینیدها بیه وییژه
نگهداشت نیروی منابع انسان در نهایت باعث خواهد شد تا نیروی منیابع انسیان توانمنید کمتیر
بتوانند قابلیتها و ظرفیتهای خود را نشان داده و بهرهوری سازمان داشته باشند .بدین منظیور
اکثر سازمانها به دنبال آن هستند که از خرو و جیا بیه جیای کارکنیان خیود تیا حید زییادی
جلوگیری کنند .نهادینه شدن شغل یک از سازههای است که می توانید در ایین زمینیه کمی
کننده باشد ،چرا که با سنجش اجیای درون و بیرون شغل باعیث جیرب و مانیدن کارکنیان در
شغل خود م شود و جا به جای کارکنان را کاهش م دهد .از این رو میا در پیژوهش حاضیر بیه
دنبال این هستیم که به پایای و اعتبار سنج پرسشنامه نهادینه شدن شیغل در بیین کارکنیان
دانشگاه بوعل سینا همدان بپردازیم.
مبانی نظری پژوهش
نهادینه شدن شغلی
1

مفهوم نهادینه شدن اولین بار توسط گرانوویتر در سال  1985برای اولین بار در ادبیات جامعه شناسی
مورد استفاده قرار گرفت .این مفهوم بر این نکته تاکید دارد که چگونه روابط اجتماع بیر فعالییتهیای
اقتصادی تاثیر م گرارد(ناف  .)9 :2014 ،2میچل و همکیاران ( )2001مفهیوم نهادینیه شیدن را بیرای
اولین بار در زمینه مدیریت منابع انسان مطرح کردند (جیا و همکاران .)110 :2020 ،3آنها این مفهیوم
را در زمینه سازمان برای توضیح اینکه چرا افراد در سازمان باق م مانند به کار بردند (سیلف ،گیردن
و گو  .)5 :2020 ،4آنها معتقدند که ممکن است افراد به مشاغل خیود بچسیپند و عوامیل اجتمیاع
ممکن است به این احساس کم کند ،و همچنین معتقد بودند که هر دو نیروی مرتبط بیا سیازمان و
جامعه ممکن است مانع خرو کارکنان از شغل شان شود و ساختار جدیدی را بیه نیام نهادینیه شیدن

1. Granovetter
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شغل ارائه دادند که مانند ی تور یا تار است کیه افیراد در آن گییر می کننید (فلییپس ،وهمکیاران،1
 .)547 :2009افراد با ارتباطات زیاد ،بیشتر در تور سازمان گیر م کنند و از این رو ترک سازمان بیرای
آنها دشوارتر خواهد بود (میچل و همکاران .)1104 :2001 ،زیرا از طرق مختلف که به عوامیل درونی
و بیرون شغل مرتبط است ،در شغل خود نهادینه شدهانید (جیانیگ ،لییو ،می کی  ،لی و میچیل،2
 .)1079 :2012و وقت که افراد در ی شبکه از ارتباطات در شغل یا اجتماع دخیل می شیوند ،تیرک
سازمان برای آنها دشوار م شود (میچل و همکاران .)1104 :2001 ،نهادینه شدن شغل یی سیاختار
است برای توضیح اینکه چرا افراد در مشاغل خود باق م مانند (پاشا صفوی و کاراتپیه.)288 :2019 ،
نهادینه شدن شغل مجموع نیروهای است که افراد را از ترک شغل خود بیاز می دارد (فسیبندر ،ونیدر
هایدن و گریم شاو .)329 :2019 ،3این تئوری نشان م دهد ما در شغل و جوامیع خیود می میانیم بیه
این دلیل که ما با روابط با افراد دیگر ،گروهها ،سازمانها ،مکانها و اشیاء زندگ می کنییم( .کلینتیون،
نایت و گست .)111 :2012 ،4نهادینه شدن شغل به معنای ترکیب نیروهای است که افراد را از تیرک
شغل شان باز م دارد ،یا نشان دهنده تلفی مولفههای است که بر تصمیم افراد بیرای بیاق مانیدن در
سازمان یا ترک سازمان داللت دارد (رحیم نیا ،اسیالم و نصیرت  .)616 :2019 ،در واقیع ایین نظرییه
معرف کننده دیدگاه جدید است که بر عوامل که کارکنان را تشوی می کنید تیا در سیازمان بیاق
بمانند تمرکی دارد (ناف  .)8 :2014 ،و عامل مهم برای سنجش دلبستگ کارکنیان بیه سیازمانشیان
م باشد (باالسوبرمنین ،)2211 :2017 ،5و بر مجموعیهای از تیاثیرات بیر تصیمیم یی کارمنید بیرای
ماندن در محل کار اشیاره دارد (هولتیوم ،میچیل و لی  .)319 :2006 ،6نهادینیه شیدن شیغل طییف
گستردهای از ایدهها است که بر حفظ کارکنان تاثیر م گرارد .فردی که با الیههای بیشیتری بیا شیغل
خود مرتبط م شود ،با شغلش نهادینه م شود ،یعن به شیوههای مختلف با عوامیل درونی و بیرونی
شغلش مورد تاثیر قرار م گیرد .جنبههای مهم از نهادینه شدن شغل عبارت است از مییان است کیه
شغل شبیه یا متناسب با دیگر جنبههای زندگ فرد است ،مییان است کیه شیخ بیا دیگیر افیراد و
فعالیتها مرتبط است و هر آنچه که فرد با ترک شغل از قبیل میاییا و منفعیتهیا و سیایر جنبیههیای
ارزشمند شغل از قبیل محیط کاری امن و خوشیایند از دسیت می دهید (میچیل و همکیاران:2001 ،
 .)1105نهادینه شدن طیف متنوع از نیروهای است که چسپندگ به ی سازمان را ایجاد می کنید
و این نیروها در سه بعد تناسب ،پیوندها و فدا کردن قرار م گیرد (جوی و سلف.)9 :2020 ،
1. Felps, Mitchell, Hekman, Lee, Holtom & Harman
2. Jiang, Liu, Mckay, Lee & Mitchell
3. Fasbender, Van Der Heijden & Grimshaw
4. Clinton, Knight & Guest
5. Balasubramanian
6. Holtom, Mitchell & Lee
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 )1تناسب :1ادراک کارکنان از سازگاری با سازمان و محیط است .تناسب یعن سازگاری ادراک شیده
کارمند با سازمان ،محیط و اجتماع اطراف و به سازگاری بین کارمند و سیازمان کارفرمیا (در محیل
کار) و بین فرد و جامعه (خار کار) اشاره دارد.
 )2پیوندها :2پیوند اندازهای است که افراد بیا دیگیران و فعالییتهیای دیگیر ارتبیا دارنید و شیامل
ارتباطات رسم و غیر رسم بیین یی کارمنید و موسسیات ییا میردم اسیت .پیونید رشیتهای از
ارتباطات بین کارمند و خانوادها در شبکهی اجتمیاع  ،روانشیناخت و میال اسیت کیه شیامل
دوستان کاری و غیرکاری ،گروهها ،جامعه و محیط فیییک است که در آن قرار دارند.
 )3فدا کردن :3فدا یا قربان کردن نشان دهنده هیینههای ادراک شده از میایای مادی یا روان اسیت
که فرد با ترک سازمان یا اجتماع خیود در دو بعید میال و اجتمیاع از دسیت می دهید( .هاشیم،
اشاک ،هیلم .)33 :2017 ،4
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها ،توصیف از نوع پیمایش اسیت .جامعیه
آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعل سینا همدان به حجم  777نفر می باشید کیه بیا اسیتفاده از
رو نمونه گیری تصادف طبقه ای  215نفر به عنوان نمونیه آمیاری جهیت مطالعیه انتخیاب شیدند.
جهت برآورد حجم نمونه آماری از فرمول کوکران بهره گرفته شید .ابییار گیردآوری دادههیای پیژوهش
پرسشنامه نهادینه شدن شغل هولتوم و همکاران ( )2006می باشید .روایی محتیوای و صیوری ایین
پرسشنامه توسط متخصصان و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت .برای سینجش پاییای پرسشینامه
نیی از رو آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است .بر این اساس ضیریب آلفیای کرونبیاخ  α=0/ 91بیه
دست آمد .پرسشنامه شامل  18گویه که بر اساس طیف پن درجه ای لیکرت طراح شده است .ایین
پرسشنامه دارای شش بعد تناسب با سازمان (سوالهای  1تا  ،)3فداکردن برای سازمان (سیوالهیای 4
تا  ،)6پیوند با سازمان (سوال های  7تا  ،)9تناسب با جامعیه (سیوال هیای  10تیا  ،)12فیداکردن بیرای
جامعه (سوالهای  13تا  ،)15پیوند با جامعه (سوالهای  16تا  )18م باشید .تجیییه و تحلییل دادههیا
با استفاده از نیرم افییار آمیاری  SSPS20در دو سیطح توصییف و اسیتنباط انجیام شید .در سیطح
توصیف از آمارههای نظیر میانگین ،انحیراف اسیتاندارد ،کجی و کشییدگ و در سیطح اسیتنباط از
تحلیل عامل اکتشاف بهره گرفته شده است.
1. Fit
2. Links
3. Sacrifice
4. Hashim, Ishak, & Hilmi
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یافتههای پژوهش
نتای بدست آمده از آمار جمعیت شناخت پاسخ دهندگان در خصوص جنسییت عبیارت اسیت 17/2
درصد نمونه آماری را کارکنان زن و  82/8درصد را کارکنان مرد تشکیل م دهند .میانگین سین آنهیا
 41/3سال و میانگین سنوات خدمت آنها  11/4سیال بیود ،بیشیتر نمونیه آمیاری  48/4درصید دارای
مدرک کارشناس بودند .در جدول  1گویههای پرسشنامه مرکور ارائه شده است.
جدول .1گویههای پرسشنامه نهادینه شدن شغلی
 )1در شغلم از مهارتهای و استعدادهایم به خوب استفاده م کنم.
 )2احساس م کنم که به خوب با سازمانم تطاب دارم.
 )3اگر در این سازمان باق بمانم ،به بیشتر اهداف خود دست پیدا م کنم.
 )4معتقدم که چشم انداز استخدام من با این سازمان عال است.
 )5اگر این شغل را ترک کنم ،باید چییهای زیای را قربان کنم.
 )6در این شغل آزادی زیادی برای پیگری اهدافم دارم.
 )7من با همکارانم از نیدی
 )8من عضوی از ی

کار م کنم.

گروه کاری موثر هستم.

 )9در شغلم ،مکرر با اعضای گروه کاریام در تعامل هستم.
 )10با محل زندگ ام به خوب تطاب دارم.
 )11من واقعا جای را که زندگ م کنم ،دوست دارم.
 )12جای که در آن زندگ م کنم ،اوقات فراغت را که دوست دارم برای من فراهم م کند.
 )13ترک جامعهای که در آن زندگ م کنم بسیار سخت است.
 )14اگر منطقهای را که در آن زندگ م کنم ،ترک کنم ،همسایگانم را از دست م دهم.
 )15اگر منطقهای را که در آن زندگ م کنم ،ترک کنم ،دوستان غیرکاریام را از دست م دهم.
 )16من در فعالیتهای فرهنگ و تفریح محل زندگ ام شرکت م کنم.
 )17در ی

یا چند سازمان اجتماع فعالیت م کنم.

 )18اصالت خانوادگ من ریشه در از این جامعه دارد.

قبل از انجام تحلیل استنباط الزم بود که از پیش فرض هیای تحلییل عیامل اکتشیاف از جملیه
نرمال بودن توزیع دادهها ،کفایت نمونهبرداری و تناسب دادههیا بیرای انجیام تحلییل عیامل اطمینیان
حاصل شود .کالین )2011(1پیشنهاد م کنند که در تحلیل عامل  ،قیدر مطلی چیولگ و کشییدگ
متغیرها نباید از  ±1/96بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  2قدر مطل چولگ و کشییدگ تمیام
متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شیده می باشید .در جیدول  2شیاخ هیای توصییف متغیرهیا شیامل
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگ و کشیدگ ارائهشدهاند.
1. Kline
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
چولگی
انحراف استاندارد
میانگین
متغیر
-0/58
0/50
4/34
تناسب با سازمان
-0/35
0/49
4/38
فدا کردن برای سازمان
-0/66
0/56
4/27
پیوند با سازمان
-0/82
0/54
4/36
تناسب با جامعه
-0/89
0/54
4/38
فدا کردن برای جامعه
-1/08
0/58
4/17
پیوند با جامعه

کشیدگی
-0/04
-0/38
0/70
1/19
1/21
1/26

در ادامه انجام تحلیل عامل اکتشاف بر نمونه تحقی با استفاده از آزمون بارتلت و شاخ کفاییت
نمونهبرداری ) (KMOبررس شد .شاخ کفایت نمونهگیری برابر  0/61بود .هر چه انیدازه شیاخ
KMOبه  1نیدی تر باشد ،کفایت نمونهگیری بهتری در انتخاب معرف ها (متغیرهای آشکار) وجیود
داشته است .نقطه بر اندازه شاخ  KMOبرای کفایت نمونهگیری  0/6بیان شده است یعن اگیر
شاخ  KMOباالتر از  0/6باشد ،مالک کفایت نمونهگیری برآورد شده است و اگر پیایین تیر از 0/6
باشد به این معن است که مالک کفایت نمونهگیری برآورد نشده اسیت .بنیابراین حجیم نمونیه بیرای
انجام تحلیل عامل کاف م باشد .همچنین مقدار آزمون بارتلت  1085/96در سیطح  0/01معنی دار
است که نشان م دهد ماتریس همبستگ در جامعه برابیر صیفر نمی باشید .بنیابراین شیرایط تحلییل
عامل حاصل شده است.
در جدول  ،3بارهای عامل هر ی از گویههای پرسشنامه نهادینه شدن شیغل ارائیه شیده اسیت،
مطالعات مقادیر مختلف برای پریر گویههای در تحلیل عامل عنوان کردهاند ،امیا یی اتفیاق نظیر
برای مقدار  0/30وجود دارد ،بر این اساس گیارههای که عامل نتواسته انید بیاالتر از  0/30از تغیییرات
آنها را تبیین کنند ،بایست تعدیل یا حرف گردد .لرا حداقل مییان قابل قبول جهت پیریر گوییههیا
در عوامل زیر بنای  0/30 ،در نظر گرفته شد .بیر مبنیای نتیای جیدول  ،3بیار عیامل همیه گوییههیا
پرسشنامه باالتر از مقدار  0/30و قابل قبول بودند.
جدول  .3بارعاملی گویههای پرسشنامه نهادینه شدن شغلی
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گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

گویه

بارعاملی

1

0/53

7

0/75

13

0/73

2

0/72

8

0/65

14

0/69

3

0/56

9

0/85

15

0/64

4

0/57

10

0/79

16

0/54

5

0/74

11

0/79

17

0/62

6

0/64

12

0/42

18

0/54
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در مرحله بعد از تحلیل عامل  ،ارز های ویژه عاملها با رو تحلیل مثلفیههیای اصیل و قیدرت
تبیین واریانس و درصد تجمع واریانس آزمون مشخ شد ،همانگونه که در جدول  4مشخ اسیت
تعداد  6عامل با ارز ویژه بیشتر از ی  65/88 ،درصد از واریانس کل پرسشنامه نهادینه شدن شیغل
را تبیین م کند که قدرت تبیین نسبتاً مناسب است.
جدول  .4مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده
عامل

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

درصد تجمعی واریانس

عامل اول

2/26

12/55

12/55

عامل دوم

2/05

11/42

23/97

عامل سوم

2/00

11/12

35/10

عامل چهارم

1/98

11/04

46/14

عامل پنجم

1/83

10/19

56/34

عامل ششم

1/71

9/53

65/88

نتای حاصل از جدول  4و نتیجه گیری آزمون شیب دامنه در قالب نمیودار سینگ ریییه (نمیودار
شماره  )1آمده است ،که  6عامل را برای پرسشنامه نهادینه شدن شغل نشان م دهد.

نمودار  .1نمودار سنگ ریزه برای تعیین تعداد مؤلفههای پرسشنامه نهادینه شدن شغلی
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جدول  ،5میاتریس دوران یافتیه گوییههیای پرسشینامه نهادینیه شیدن شیغل بعید از چیرخش
واریماکس را نشان م دهد .ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه پژوهش به ترتییب بیرای تناسیب بیا
سازمان  ،0/76فدا کردن برای سازمان  ،0/72پیوند با سازمان  ،0/82تناسب با جامعه  ،0/73فدا کیردن
برای جامعه  0/75و پیوند با جامعه  0/70م باشد و باالتر از  0/70هستند ،لیرا همسیان درونی ابعیاد
پرسشنامه مربور مورد قبول واقع م شوند.
جدول .5ماتریس دوران یافته گویهها و ابعاد پرسشنامه نهادینه شدن شغلی
عاملها
تناسب با

فدا کردن

پیوند با

سازمان

برای سازمان

سازمان

تناسب با جامعه

فدا کردن برای
جامعه

پیوند با جامعه

1

0/72

4

0/75

7

0/84

10

0/88

13

0/84

16

0/72

2

0/84

5

0/86

8

0/80

11

0/88

14

0/82

17

0/78

3

0/73

6

0/79

9

0/91

12

0/62

15

0/78

18

0/72

آلفای کرونباخ
0/76

0/72

0/82

0/73

0/75

0/70

بحث و نتیجهگیری
امروزه دنیای کار با پیچیدگ ها و تغییرات سریع روبیرو اسیت (رحیمی  ،محمیدی و کییان :1397 ،
 ،)45و جرب و نگهداشت کارکنان یک از مهمترین مسائل (خواجوی ،زائیری و تاجیی ،)25 :1398 ،
و قلب موفقیت سازمان محسوب م شود (رشیدی .)110 :1398 ،هنگام که کارکنان احسیاس می -
کنند که ارز های سازمان م تواند زندگ پیچیده را برای آنها آسانتر کند ،آنها تمایل بیشتر بیه بهیره
ور و موثر بودن دارند و مدت زمان طوالن تری با سازمان بیاق می ماننید .عیامل کیه در ایین زمینیه
م تواند کم کننده باشد ،مفهوم نهادینه شدن شغل است که اساس برای کاو نظریههیا در میورد
نیازهای افراد برای مقابله با قصد کارکنان برای ترک سازمان است و با سنجش اجیای درونی و بیرونی
شغل به ماندن کارکنان در سازمان کم م کند .از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه و اعتبارییاب
پرسشنامه نهادینه شدن شغل در بین کارکنان دانشگاه بوعل سینا انجام شد .نتای پژوهش نشیان داد
که شش عامل تناسب با سازمان ،فدا کردن برای سازمان ،پیوند با سازمان ،تناسب با جامعیه ،فیداکردن
برای جامعه و پیوند با جامعه شناسای و مورد تایید قرار گرفت .این نتای همسیو بیا نتیای یافتیههیای
1
هولتییوم و همکییاران ( )2006و رابینسییون و همکییاران ،)2014( 1ریتییی ،)2014( 2و ریتییی و اسییمیت
1. Robinson, Kralj, Solnet, Goh & Callan
2. Reitz
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( )2019بود ،چرا که در این پژوهش نیی عوامل نهادینه شدن شغل مورد تایید قیرار گرفتیه اسیت .بیر
اساس نتای به دست آمده م توان گفت که نهادینه شدن نشان دهنده دغدغههیای روانشناسی اسیت
که باعث م شود ی کارمند شغل خود را حفظ کند .مفهوم نهادینه شدن شغل توضیح م دهید کیه
چرا کارکنان با وجود فرصتهای که به آنها از جاهای دیگر عرضه م شود ،در شیغل خیود بیاق می -
مانند .نهادینه شدن شغل سازهای است که از مطالعات در مورد اینکه چگونه جیا بیه جیای کارکنیان
م تواند در سازمان کاهش پیدا کند ،منشاء گرفته است .هر چند در مقایسیه بیا سیازه جیا بیه جیای ،
نهادینه شدن بر ماندن کارکنان در سازمان بیشتر از ترک آن تمرکی دارد و نشان دهنده طیف وسییع
از ایدههای است که شخ را برای ماندن در سازمان ترغیب م کند و در واقع سیازهای ضید تیرک ییا
عقب نشین از سازمان است .و همچنین به عنوان ی سیازه کلییدی مییانج بیین عوامیل درونی و
بیرون شغل و نگهداشت کارکنان نظریه پردازی شده است .نهادینه شدن شغل به عنوان راه یا روشی
مفهومسازی شده که از طری آن کارکنان به محل کاری خود و جامعیه در سیه شیکل مختلیف ماننید
پیوند ،تناسب و فدا کردن وابسته م شوند .تناسب به مطابقت بین توانای های افراد و الیامات سیازمان
و سازگاری بین مهارتهای فرد و سازمان اشاره م کنید .کارکنیان کیه تناسیب درسیت بیین اهیداف
شخص خود ،ارز ها و مهارتها و سازمان و شغل خود م یابند به احتمال زیاد در سازمان باق می -
مانند .پیوند نشان دهنده مییان تعداد ارتباطات است که افراد با افراد و فعالییت هیای دیگیر در محییط
کار دارند .به عبارت دیگر پیوند نشان دهنده رابطه رسم و غیررسم بیین یی کارمنید و سیازمان و
دیگر افراد در جامعه را نشان م دهد .هر چه تعداد پیوندها بین کارمند و سیازمان و ییا جامعیه بیشیتر
باشد ،کارمند احساس مسئولیت بیشتری به شغل ،سازمان و جامعه نشان م دهد .فدا کردن بیه منیابع
محسوس یا میایای روانشناخت اشاره دارد که ی کارمند اگر از سازمان خار شود از دست م دهید.
در واقع عالوه بر پیوندها و تناسب ،کارکنان همچنین در نظر م گیرند که چه چییی را از نظر میاییای
مادی و روان با ترک سازمان از دست م دهند .هر مقدار که کارمند ترک شغلش برایش سخت باشید،
ترک سازمان یا جامعه برای او سخت تر م شود.
بررس همسان درون پرسشنامه نهادینه شدن شغل نیی نشیان داد کیه ابعیاد ایین پرسشینامه از
پایای قابل قبول برخیوردار هسیتند ،ایین نتیای همسیو بیا یافتیههیای هولتیوم و همکیاران (،)2006
رابینسون و همکاران ( ،)2014ریتی ( )2014و ریتی و اسیمیت ( ،)2019اسیت کیه پاییای پرسشینامه
نهادینه شدن شغل را تایید کرده بودند ،به هر حیال مفیاهیم میرتبط بیا مسیائل شیغل و سیازمان و
آشنای کارکنان با آنها در کنار بیان ساده و قابل فهم گیاره های پرسشنامه نهادینه شدن شغل توانسیته
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ها و قابلیت تعمیم پرسشینامه منجیر شیود و نویید بخیش امکیان

است ،به برداشت یکسان از شاخ
توسعه ابیار شود.
نهادینه شدن شغل ی ساختار است که مشخ کننده این عامل است که چرا افیراد در سیازمان
باق م مانند .این ساختار نشان م دهد ما در شغل و جوامع خود م میانیم بیه ایین دلییل کیه میا در
دایرهای از روابط با افراد دیگر ،گروهها ،سازمانها ،و مکانها زندگ م کنیم .پس زمان که ایین روابیط
مثبت باشند ،افراد در محیط های سازمان باق م مانند و هیینههای جا به جای و غیبیت در سیازمان
کاهش م یابد و همچنین باعث مشارکت کارکنان در رفتارهای مثبت سیازمان می شیود و اسیتمرار و
بقای سازمان و اثربخش آن در دنیای متغیر امروزی را تضمین خواهد کرد .در نهاییت می تیوان بییان
کرد که نهادینه شغل تالش آگاهانه از سوی فیرد و سیازمان بیرای اطیالع از مهیارتهیا ،گیرایشهیا،
ارز ها ،فرصتها ،محدودیتها ،انتخابها و دستاوردهایش و همچنین تشخی هدفهای مربیو بیه
شغل و تعیین برنامهای برای دستیاب به این هدفها است ،همچنین نهادینه شدن شغل مشوق بیرای
خود -مدیریت افراد در شغلشان م باشد و م تواند یگانگ فردی-سازمان را برای سیازمان و فیرد بیه
همراه داشته باشد .پژوهش حاضر جیء اولین کوششها در ایران بیرای اعتبارییاب پرسشینامه نهادینیه
شدن شغل م باشد که در بین کارکنان انجام گرفت .تعمیم یافتههای ایین تحقیی بیه سیازمانهیا و
کارکنان دیگر با محدودیت مواجه است .همچنین برای افیایش تعمیم پریری یافتهها توصییه می شیود
این پژوهش در سازمانهای دیگر و با نمونههای دیگر تکرار شود.
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