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Abstract
Introduction: Turnover intention is influenced by several factors in the organization. The current
study aimed at determining the correlation between perception of performance appraisal policies,
and job satisfaction and turnover intention in the staff of Guilan University of Medical Sciences,
Rasht, Iran.
Methods: The current descriptive-correlational study was conducted on the 693 personnel of Guilan
University of Medical Sciences on the statistical population. Considering the total number of
statistical population and according to the Morgan table 248, of which were selected by simple
random sampling method. To collect data, the poon performance appraisal policies questionnaire
and the turnover intention questionnaire developed by Longo and Mura, Jenkins and Thomlinson
employee’s intention to turnover questionnaire and Minnesota job satisfaction questionnaire were
used. Validity was assessed through content validity, convergent, and divergent validity. Data were
analyzed with SPSS version 19 as well as SmartPLS 2 software.
Results: There was a positive and significant correlation between performance appraisal policies
and job satisfaction (β = 0.768), and negative relationship with turnover intention (β = -0.358); in
addition, there was a negative and significant relationship between job satisfaction and intention to
staff turnover (β = -0.436).
Conclusions: Employee’s perception of motivational policies of performance appraisal has a direct
relationship with job satisfaction and inverse relationship with turnover intention. Also, more job
satisfaction leads to a reduced employees turnover intention. Also, job satisfaction further leads to
a decrease in the employee’s turnover intention. It is suggested that authorities pay more attention
to the job promotion and job opportunities in order to increase job satisfaction in the personnel.
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چکیده
مقدمه :تمایل به ترک خدمت ،تحت تأثیر عوامل مختلفی در درون سازمان میباشد .هدف کلی این مطالعه تعیین همبستگی ادراک
از سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن است.
روش کار :روش مطالعه حاضر توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری مورد پژوهش ،کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن به
تعداد  303نفر است .با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان 242 ،نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .برای اندازه گیری متغیرها از "پرسشنامه سیاستهای ارزیابی عملکرد پون" ( Poon Performance Appraisal
 )Policies Questionnaireو "پرسشنامه تمایل به ترک شغل لونگو و مونرا" ( Longo & Mura Employee’s Intention
 )to Turnover Questionnaireو"پرسشنامه تمایل به ترک شغل جن کینز و تاملینسون" ( Jenkeins and Thomlinson
 )Employee’s Intention to Turnover Questionnaireو پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا" ( Minnesota Job
 )Satisfaction Questionnaireاستفاده شده است .سنجش روایی از طریق روایی محتوا ،مورد تأیید قرار گرفت .دادهها با نرم افزار
اس پی اس اس نسخه  10و نرم افزار  SMARTPLS2تحلیل شد.
یافتهها :ادراک از سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی دار ( )β = 9/132و با تمایل به ترک شغل
همبستگی منفی و معنی داری ( )β = -9/312دارد .همچنین رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان همبستگی منفی و معنی
داری ( )β = -9/433دارد.
نتیجه گیری :درک کارکنان از سیاستهای انگیزشی ارزیابی عملکرد ،همبستگی مستقیم با رضایت شغلی و رابطه معکوس با ترک
شغل دارد .همچنین رضایت شغلی بیشتر ،منجر به کاهش ترک شغل کارکنان میشود .لذا پیشنهاد میشود تا مسئولین برای افزایش
رضایت شغلی کارکنان توجه بیشتری به فرصتهای ارتقاء و توانمندسازی و شرایط کاری آنان داشته باشند.
واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،تمایل ،ترک خدمت کارکنان ،عملکرد ،ادراک
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
متناسب با استعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی،
شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربههای موفق و جو سازمانی
ارتباط دارد ( .)2به مفهوم کسب لذت روحی ناشی از ارضای نیازها،
تمایالت و امیدهای فرد از کار خود میباشد ( .)3رضایت شغلی از همان
بدو معرفی ،واکنش شناختی و نگرش (و بر اساس رویکردهای نوینتر

یکی از عمدهترین مفاهیمی که از یک سو تالشهای نظری و بنیادی
بسیاری را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر در تمامی سطوح
مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده است،
رضایت شغلی است ( .)1رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس
خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار
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به ترک خدمت را تحت تأثیر قرار میدهند ،سیاستهای ارزیابی عملکرد
است ( .)22سیاستهای ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و
فعالیتهایی اطالق میگردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه
از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف و شیوههای اقتصادی
توام با کارایی و اثربخشی صورت میگیرد ( .)23سیاستهای ارزیابی
عملکرد تمامی روشهای ارزیابی کیفی و کمی کارها را شامل میشود.
سیاستهای ارزیابی عملکرد ،تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها
با منابع و امکانات و فناوریهای موجود در سازمان میباشد ( .)24در
راستای رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به
ترک خدمت ،مطالعاتی صورت گرفته است Poon .در مطالعهای با
عنوان تأثیر سیاستهای ارزیابی عملکرد روی رضایت شغلی و تمایل به
ترک شغل بیان کرد که ادراک کارکنان از سیاستهای ارزیابی عملکرد
از مهمترین عواملی است که با تمایل به ترک شغل و رضایت شغلی
رابطه دارد ( .)21وی همچنین در مطالعه خود نشان داد که
سیاستهای انگیزشی در سازمانهای مختلف مالزی با رضایت شغلی
رابطه مستقیم و مثبتی دارد و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی و
معنی داری دارد .مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد
کارکنان یا برخی از آنها که به طور معمول در حوزه تصمیم گیریهای
مهمی نظیر افزایش حقوق و ترفیع به کار گرفته میشوند ،دست به
اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابلههای احتمالی آنها با نظام کاری
تحت امر خود بکاهد .نظامها و سیاستهای ارزیابی عملکرد میتوانند
رضایت و تمایل به جستجوی جایگزینهای شغلی و ترک خدمت
کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند ( .)23لذا با توجه به اهمیت موضوعات
فوق ،پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی درک از سیاستهای
ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل در کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام شد.

یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب میشود که رفتار افراد را هدایت
میکند ( Jenkeins & Thomlinson .)4تالش کالسیک برای
تعریف رضایت شغلی را منتسب به  Hookeمیدانند .وی رضایت شغلی
را به عنوان ترکیبی از موارد روانشناختی ،فیزیولوژیکی و محیطی
تعریف کرد که باعث میشوند شخص از شغل خود اظهار رضایت نماید
( . )1برخی دیگر از تعاریف رضایت شغلی چنین آمده است :رضایت
شغلی ممکن است به عنوان حوزهای تعریف شود که کارکنان در آن
احساس مثبت یا مطلوب در مورد کار و محیطِ کاری دارند ( )3برعکس،
اشاره به احساسِ نامطلوب یا منفی نسبت به کار ممکن است نارضایتی
شغلی تعریف شود ( .)1همانطور که گفته شد نیازهای فرد ،محرک و
برانگیزاننده او در اقدام به کار جهت رفع این نیازها میباشد .اگر هدفی
برای فرد از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار باشد ،فرد برای دستیابی
به آن فعالیت بیشتری انجام خواهد داد ( .)2برآورده شدن نیاز ،رضایت
خاطر فرد را بهوجود میآورد و این احساس رضایت منجربه تحریک فرد
برای تالش بیشتر و کارآیی مطلوبتر میشود ( .)0رضایت شغلی
مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با عوامل روانی ،جسمانی و
اجتماعی ارتباط دارد ( .)19بنابراین ،وجود انگیزش و رضایت در شغل
برای ادامه اشتغال الزم و ضروری است و اگر فرد به شغل خود عالقمند
نباشد و در انجام وظایفش برانگیخته نشود ادامه حرفه برایش مالمتآور
خواهد بود ( .)11ترک خدمت نیز در مقابل آمیختهای از شناخت و
رفتار محسوب میشود که از دسترسی بالقوه به جایگزینهای شغلی
نشأت میگیرد ( .)12تمایل به ترک خدمت ( Turnover
 )Intentionادراک فرد نسبت به ترک خدمت میباشد ،اگرچه فرد در
حال حاضر در موقعیت شغلی خود مانده باشد .میل به ترک خدمت
مترادف ترک خدمت پیش بینی ( )Anticipated Turnoverاست
که به معنی احتمال ترک موقعیت شغلی توسط فرد میباشد ( .)13به
طور کلی تعاریف متعددی از تمایل به ترک شغل ارائه شده است :فرایند
فکرکردن ،برنامه ریزی و قصد ترک شغل ،درجهای است که فرد جایگاه
کلی شغلی خود را به عنوان کم اهمیتترین منبع ارضای نیازهای
اصلیاش درک کند ( )14درجه بی اهمیتی شغل برای خود انگاره کلی
یک فرد ( )11در تعریف عام ،ترک خدمت را خروج از سازمان و اظهار
نارضایتی از شغل دانسته اند .در تعریف خاص ،آن را تغییر در عضویت
فرد در سازمان بیان مینماید که طیف وسیعی از جابه جاییها و تغییر
وضعیتها را شامل میشود ( .)13در سطح سازمانی ،شواهد زیادی
وجود دارد که ترک شغل ،هزینههای کارمندیابی و جایگزینی را به
همراه دارد ( . )11میزان باالی ترک خدمت ،یک ترس برای بسیاری از
مدیران است ،زیرا که کارکنان با مهارت و توانائیهای باال سازمان را
ترک میکنند و در مقابل آنهایی در سازمان باقی میمانند که
نمیتوانند شغل دیگری را پیدا کنند ( .)12پژوهشها نشان میدهد که
تمایل به ترک شغل به خوبی میتواند ترک شغل آتی کارکنان را پیش
بینی کند ( .)10برخی معتقدند که ترک ارادی اعضاء یک سازمان،
میتواند اثر بخشی یک سازمان را کاهش دهد (.)29
از سویی ،سازمانها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی
امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند .عملکرد یک استراتژی است
که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد
حاصله بر پایه آن عوامل میباشد ( .)21از طرفی ،از زمره نظامها یا
سیاستهایی که در درون یک سازمان به شدت رضایت شغلی و تمایل

روش کار
در این مطالعه توصیفی-همبستگی ،جامعه آماری شامل کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تعداد  303نفر بود .با در نظر گرفتن
تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان ،تعداد  242نفر به
عنوان حداقل نمونه آماری تعیین گردید که به روش نمونه گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .معیار ورود افراد به نمونه مورد بررسی،
شامل رضایت و تمایل به شرکت در این مطالعه بود .همچنین حداقل
سنوات خدمتی مورد نیاز آنان 2 ،سال تعیین شده بود تا بتوان دقت
مطالعه را افزایش داد .افرادی که این معیارها را نداشتند از نمونه مورد
بررسی حذف شدند.
پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش ،بدین شرح میباشند:
"پرسشنامه سیاستهای ارزیابی عملکرد پون ( Poon
 )Performance Appraisal Policies Questionnaireکه
توسط  )21( Poonدر سال  2913طراحی شده ،استفاده شده است
که شامل  11گویه میباشد که بر اساس طیف  1گزینهای لیکرت با
حداقل  1تا حداکثر  1نمره اندازه گیری شد و نمره  1پاسخ دهنده
نشان دهندۀ سطح پایین و نمره  1نشان دهنده سطح باالی دیدگاه فرد
است .به تعداد  39پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
گیالن توزیع گردید و میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 9/14
برآورد گردید ( . )21رضایت شغلی دارای دو مؤلفه رضایت درونی و
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به دست آمده از نظرات این افراد نشان داد که پرسشنامه در نظر گرفته
شده برای متغیرهای پژوهش حاضر ،برای ارزیابی این متغیرها مناسب
بوده و روایی محتوای پرسشنامه ،تأیید شد .به منظور بررسی پایایی،
تعداد  39پرسشنامه که هر یک به تنهایی ،شامل پرسشنامههای
متغیرهای پژوهش حاضر بود ،در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
گیالن توزیع شد و آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامهها محاسبه و
تأیید شد .برای جمع آوری دادهها ،تعداد  229پرسشنامه در بین
کارکنان بخش درمان و اداری دانشگاه علوم پزشکی گیالن توزیع شد و
در نهایت تعداد  213پرسشنامه جمعآوری گردید .در خصوص
مالحظات اخالقی ،ابتدا موضوع و روش اجرای مطالعه به افراد انتخاب
شده اعالم گردید ،اطالعات خصوصی و شخصی آنان حفاظت گردید و
البته هیچگونه بارمالی برای آنان به همراه نداشت .در پایان ،باید گفت
این پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچ گونه
مغایرتی ندارد .جهت توصیف مشخصات جمعیت شناختی از آمار
توصیفی و به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای مطالعه از روش
مدل یابی معادالت ساختاری و نرم افزار  SMARTPLS2استفاده
شده است .دادهها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه  10تحلیل شد.

رضایت بیرونی بوده و برای سنجش آن از پرسشنامه رضایت شغلی مینه
سوتا" ( )Minnesota Job Satisfaction Questionnaireکه
توسط  Weissو همکاران ( )21در سال  1031طراحی گردیده،
استفاده شده است که شامل  29گویه میباشد که بر اساس طیف 1
گزینهای لیکرت با حداقل  1تا حداکثر  1نمره اندازه گیری شد .نمره 1
پاسخ دهنده نشان دهندۀ سطح پایین و نمره  1نشان دهنده سطح
باالی دیدگاه فرد است .به منظور بررسی میزان آلفای کرونباخ ،تعداد
 39پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن توزیع
گردید و میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  9/21برآورد گردید
( .)21همچنین ،در مطالعه حاضر دو مؤلفه احساس کارکردن با سازمان
و تصمیم به ترک سازمان برای متغیر تمایل به ترک شغل در نظر گرفته
شده است که جهت سنجش آن "پرسشنامه تمایل به ترک شغل لونگو
و مونرا" ( Employee’s Intention to Turnover
 )Questionnaire Longo & Muraکه توسط Longo &d
 )22( Muraدر سال  2911طراحی گردیده است .این پرسشنامه
شامل  0گویه میباشد که بر اساس طیف  1گزینهای لیکرت با حداقل
 1تا حداکثر  1نمره اندازه گیری شد .و نمره  1پاسخ دهنده نشان
دهندۀ سطح پایین و نمره  1نشان دهنده سطح باالی دیدگاه فرد است.
به منظور بررسی میزان آلفای کرونباخ ،تعداد  39پرسشنامه در میان
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن توزیع گردید و میزان آلفای
کرونباخ برای این پرسشنامه  9/10بدست آمد ( .)22بعالوه ،از
"پرسشنامه تمایل به ترک شغل جن کینز و تاملینسون" ( Jenkeins
and Thomlinson Employee’s Intention to Turnover
 )Questionnaireتوسط  )1( Jenkeins & Thomlinsonدر
سال  2912طراحی گردیده ،استفاده شده است که شامل  0گویه
میباشد که بر اساس طیف  1گزینهای لیکرت با حداقل  1تا حداکثر 1
نمره اندازه گیری شد .و نمره  1پاسخ دهنده ،نشان دهندۀ سطح پایین
و نمره  1نشان دهنده سطح باالی دیدگاه فرد است .به منظور بررسی
میزان آلفای کرونباخ ،تعداد  39پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی گیال ن توزیع گردید و میزان آلفای کرونباخ برای این
پرسشنامه  9/19برآورد شد (.)1
نمره کل گویه های مربوط به یک متغیردر هر نمونه مورد بررسی (به
طور مثال ،جمع نمرات یک نفر از متغیر تمایل به ترک خدمت) ،نشان
دهنده دیدگاه فرد در خصوص متغیرمربوطه و گویه های آن است .در
مطالعه حاضر ،جهت سنجش روایی ،از روایی محتوایی استفاده شد.
برای بررسی روایی محتوایی ،ابتدا پرسشنامهها برای  1نفر از مدرسین
گروه مدیریت دولتی ارسال گردید تا ابزار از نظر روایی محتوا ،مورد
ارزیابی قرار گیرد .در این فرآیند ،مدل مفهومی پژوهش حاضر که بیانگر
متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها بود ،تعاریف نظری و عملیاتی
متغیرهای پژوهش و پرسشنامهها برای مدرسین ارسال گردید تا تطابق
بین پرسشنامه ها و متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گیرد .بازخورد

یافتهها
در این مطالعه ،نتایج آمار توصیفی نشان داد که  31/2درصد از
پاسخدهندگان زن و  34درصد نیز مرد بود ،همچنین  9/2درصد از
پاسخدهندگان نیز به این گزینه پاسخ ندادهاند .سن  1/3درصد از
پاسخدهندگان بین  12تا  24سال 11/2 ،درصد بین  21تا  31سال،
 20/3درصد بین  32تا  32سال 20/1 ،درصد بین  30تا  41سال و
 22/1درصد  41سال به باال بودهاند ،و همچنین  1/3درصد از
پاسخدهندگان نیز به این گزینه پاسخ ندادهاند .میزان تحصیالت 9/4
درصد از پاسخدهندگان زیر دیپلم 14/2 ،درصد دیپلم 1/4 ،درصد فوق
دیپلم 13/1 ،درصد کارشناس 10/1 ،درصد کارشناس ارشد و 4/3
درصد نیز دکتری میباشد .و همچنین  9/4درصد از پاسخدهندگان نیز
به این گزینه پاسخ ندادهاند .در ادامه ،به بررسی آمار استنباطی مطالعه
حاضر پرداخته میشود .در گام اول ،بار عاملی گویه های مربوط به
متغیرهای مطالعه بررسی شده و گویۀ  3رضایت شغلی به دلیل اینکه
کمتر از  9/4بود ،از مدل حذف شد و با اجرای مجدد مدل ،تمامی اعداد
بارعاملی از  9/4بیشتر محاسبه گردید و تأیید شد .بعد از سنجش
بارهای عاملی سئواالت ،نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده سازهها
میرسد که نتایج آن در قالب جدول  1ارائه میشود
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نیز در قالب حالت معنی داری و استاندارد
در تصویر  1و  2قابل مشاهده است .همچنین این نتایج در جدول 3
نیز ارائه می گردد.

جدول  :1آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده
ضریب پایایی ترکیبی

ضرایب آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراج شده

رضایت شغلی

9/03

9/031

9/440

ارزیابی عملکرد

9/01

9/203

9/412

تمایل به ترک خدمت

9/01

9/014

9/221

3

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،1شماره  ،2فروردین و اردیبهشت 7931

جدول  :2آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده
ضریب پایایی ترکیبی

ضرایب آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراج شده

رضایت شغلی

9/031

9/02

9/113

ارزیابی عملکرد

9/094

9/22

9/112

تمایل به ترک خدمت

9/011

9/014

9/221

تصویر  :1مدل در حالت معنی داری

تصویر  :2مدل در حالت استاندارد

4

همتی نوعدوست گیالنی و همکاران

جدول  :3نتایج آزمون فرضیات
حالت معناداری

فرضیه

حالت استاندارد

رد یا تأیید فرضیه

روابط مستقیم
سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با رضایت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی
گیالن رابطه دارد.
سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی
گیالن رابطه دارد.
رضایت شغلی با تمایل بر ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن رابطه دارد

11/193

9/132

تأیید

2/111

-9/312

تأیید

3/121

-9/433

تأیید

روابط غیر مستقیم
سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده از طریق رضایت شغلی شغلی با تمایل بر ترک
شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن رابطه دارد.

نتایج حاصل از جدول  2نشان میدهد که ضریب پایایی ترکیبی و
ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرهای پژوهش از  9/1بیشتر بوده که
حاکی از تأیید پایایی مناسب مدل است .در خصوص میانگین واریانس
استخراج شده رضایت شغلی و ارزیابی عملکرد کمتر از  9/1است .در
این شرایط باید سئواالتی از متغیر مربوطه را که دارای بارعاملی کمتری
هستند را حذف کرده و مجدد میانگین واریانس استخراج شده را
محاسبه گردد .بنابراین ،گویه های  13 ،11 ،14 ،1 ،4 ،2رضایت شغلی
و  11 ،0 ،4 ،3 ،2 ،1ارزیابی عملکرد نیز از مدل حذف گردید .نتایج به
شرح ذیل تغییر نمود.
نتایج حاصل نشان میدهد که ضریب پایایی ترکیبی و ضرایب آلفای
کرونباخ تمامی متغیرهای مطالعه از  ،9/19و میانگین واریانس استخراج
شده آنها از  9/1بیشتر بوده و لذا از این منظر مورد تأیید است .روایی
واگرا ،معیار بعدی بررسی برازش مدلهای اندازه گیری است که به روش
بارهای عاملی متقابل و  )20( Fornell & Larckeمورد بررسی قرار
گرفتند که در هر دو مورد تأیید شده است .همچنین شاخص برازش
کل ( )GoFبرابر با  9/310محاسبه شد که نشان از برازش قوی مدل
است .نتایج مربوط به آزمون مدل مطالعه در حالت استاندارد و معنی
داری به شرح ذیل ارائه میشود:
نتایج آزمون فرضیات در جدول  3قابل مشاهده میباشد.

1/9111

-9/423

تأیید

شده و تمایل به ترک شغل میباشد و شدت ارتباط برابر با -9/312
است .این نتیجه نیز با نتایج مطالعه  )21( Poonهمسو است .در نتیجه
هرچقدر ارزیابی کارکنان مطابق با هنجارهای موجود رفتار باشد ،در
نتیجه تمایل به ترک شغل کارکنان کاهش خواهد یافت .در نهایت در
فرضیه سوم نشان داده شد که رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل
(کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن) رابطه منفی دارد .شدت این
رابطه برابر  -9/433است .در نتیجه هرچقدر رضایت نسبت به شغل
خود مثبت باشد ،در جامعه آماری مورد پژوهش ،تمایل به ترک کارکنان
از شغل کمتر میشود .نتایج بدست آمده همراستا با نتایج مطالعه رحیم
نیا و هوشیار ( )29میباشد .با توجه به نتایج این مطالعه میتوان بیان
کرد که عدالت سازمانی موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان و در
نهایت رضایت شغلی موجب کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان
خواهد شد ( .)21با توجه به فرضیههای مطالعه ،مشخص گردید که
درک کارکنان از سیاستهای انگیزشی ارزیابی عملکرد ،رابطه
مستقیمی با رضایت شغلی و رابطه معکوسی با ترک شغل دارد و
همچنین رضایت شغلی بیشتر منجر به کاهش ترک شغل کارکنان
میشود .بنابراین ،مدیران سازمان نباید برای به دست آوردن حمایت و
همکاری کارکنان ،رتبههای باالیی را به آنها اختصاص دهند .مدیران
و سرپرستان باید مطابق با هنجارهای موجود ،رفتار کرده و به رویهها و
قوانین مکتوب و همچنین نانوشته سازمان توجه نمایند تا با عدم تأیید
همکاران خود مواجه نشوند .همچنین ،سازمان شرایطی را برای کارکنان
فراهم کند تاآن ها این اختیار را داشته باشند که بتوانند در صورت
صالحدید ،انجام کارهای خود را از زمانی به زمان دیگر موکول کنند.
سازمان با استخدام کردن افرادی که به صورت پیمانی فعالیت دارند،
میتواند شرایطی را فراهم کند تا امنیت شغلی فرد باال رفته و به دنبال
آن کیفیت ارائه خدمات باال رود .در نتیجه با توجه به نتایج ذکر شده،
به نظر میرسد گرایش هرچه بیشتر به سیاستهای ارزیابی عملکرد
درک شده و رضایت شغلی و بهبود آنها ،میتواند منجر به کاهش تمایل
به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن شود.

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین رابطه ادراک کارکنان از
سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل در
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن است .نتایج حاصل از آزمون
فرضیه اول نشان داد که سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده در
ابعاد سیاستهای ارزیابی تنبیهی و سیاستهای ارزیابی انگیزشی با
رضایت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن رابطه مثبت و معنیداری
دارد و شدت این رابطه برابر  9/13است .این نتیجه با نتایج یافتههای
 )21( Poonهمخوانی دارد .او در مطالعه خود نشان داد که
سیاستهای انگیزشی در سازمانهای مختلف مالزی با رضایت شغلی
رابطه مستقیم و مثبتی دارد .در نتیجه میتوان گفت هرچقدر درک
کارکنان از شیوههای ارزیابی عملکرد در محیط کار باال رود ،رضایت
شغلی آنان افزایش خواهد یافت .فرضیه دوم ،مبنی بر رابطه معنیداری
سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل است.
نتایج حاکی از تائید رابطه منفی بین سیاستهای ارزیابی عملکرد درک

نتیجه گیری
یافتههای این مطالعه نشان داد که درک کارکنان از سیاستهای
انگیزشی ارزیابی عملکرد ،رابطه مستقیمی با رضایت شغلی و رابطه
معکوسی با ترک شغل دارد .همچنین رضایت شغلی بیشتر ،منجر به
کاهش ترک شغل کارکنان میشود .لذا پیشنهاد میشود تا مسئولین
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 ریاست محترم دانشکده بهداشت،دانش آقای دکتر فردین مهرابیان
 که راهگشای این پژوهش بوده،دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن
 از زحمات اساتید گروه، بعالوه. قابل تقدیر و تشکر میباشد،است
 کارکنان بخش درمان و اداری دانشگاه،مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
 مساعدت،علوم پزشکی گیالن و کلیه همکاران که در انجام این پژوهش
.نمودند سپاسگزاری میشود

برای افزایش رضایت شغلی کارکنان توجه بیشتری به فرصتهای ارتقاء
 این پژوهش دارای.و توانمندسازی و شرایط کاری آنان داشته باشند
محدودیتهایی مانند در نظر نگرفتن ابعاد سیاستهای ارزیابی عملکرد
.و ویژگیهای جمعیت شناختی دارد

سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یاسره رئوفی
سنگاچین به راهنمایی خانم دکتر مهناز همتی نوعدوست گیالنی با کد
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