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 چکیده
ها مورد تأیید قرارگرفته است،  با وجود اینکه امروزه منافع فراوان جوّ بخشش درک شده در سازمان

وکارهای فعال درزمینه ارائه خدمات، خصوصاً در صنایع مرتبط با گردشگری، از این مقوله  بسیاری از کسب

ش درک شده بر رفتار اند. از این منظر، تحقیق پیش رو درصدد بررسی تأثیر جوّ بخش مهم غافل مانده

گری رفتار  یادگیری، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل بوده و عالوه بر آن، به بررسی نقش میانجی

لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه پردازد.  یادگیری در روابط متغیر مستقل و وابسته می

شود که میزان و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ می تالشبه اینکه در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، 

این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع  لذا در دنیای واقعی موردبررسی قرار گیرد، ،ای علمی به مسئله

مشهد است که  شهر پذیران ها و مهمان آپارتمان متصدیان پذیرش هتل ،جامعه آماری تحقیق پیمایشی است.

است. نتایج تحقیق نشان نفر  085ها حدود  تعداد آن )در زمان تحقیق( اطالعات موجود بر اساس آمار و

، استدهد که جوّ بخشش درک شده دارای تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی و رفتار یادگیری کارکنان  می

شده در تحقیق، رابطه میان جو بخشش درک شده و تمایل به ترک شغل  حال برخالف فرضیه مطرح بااین

گری رفتار یادگیری در ارتباط میان جوّ بخشش درک شده،  رد تأیید قرار نگرفت.عالوه بر این نقش میانجیمو

 رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

 جوّ بخشش درک شده، رفتار یادگیری، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل. های کلیدی:واژه
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 مقدمه

شود  ی اقتصادی بسیاری از کشورها محسوب می یع مهم برای توسعهگردشگری ازجمله صنا

 ،های وابسته به صنعت گردشگری ها و شرکت سازمان(. امروزه، 1331)محمودی و همکاران، 

استفاده از هایی همچون  ، به روشبه نیازهای موجود فوریگویی بهینه و  پاسخ منظور به

ی ازحد بر رفتار کارکنان شده و کنترل بیش ریزی برنامه های یگذار یمش های پیچیده، خط تکنولوژی

 یرویکرد بیش فعالشوند و در این راه،  مشارکت دارند، متمسك می در انتقال خدمات به مشتری که

شوند. این امر  و معموالً از توجه به رفتارهای سازمانی مثبت غافل می گیرند در پیش می را

 رفتارهای با چگونه افراد که بپردازند این موضوع بررسی به تاداشته  بر آنپژوهشگران سازمانی را 

 افراد برای توانند می که رفتارهایی دهند؛ می نشان واکنش کار محل های احترامی بی به انحرافی

عنوان یك پاسخ اجتماعی  اغلب به، بخششباشند. در این میان  داشته همراه به  منفی پیامدهای

برای  مزایای فیزیکی و عاطفی فراوانیزیرا  ،شود می قلمداد آزار دیگراناذیت و  به مطلوب و صحیح

 روابط تا کند می کمك افراد همچنین به .(2510و همکاران،  1)آدامز فرد بخشنده به دنبال دارد

 و 2بارکلی) کنند غلبه کننده، تضعیف احساسات و افکار بر و نموده ترمیم را کار محل ی دیده آسیب

 (.2510 ،3سالدانیا

های فعال در صنعت گردشگری و پذیرش مهمان است،  های خدماتی که اعم از سازمان سازمان

بوده و کامالً با پیامدهای منفی چنین خطاهایی آشنایی دارند؛   هرروز با خطای احتمالی مواجه

ها و کاهش درآمد پیامدهایی همچون استرس، خدمات معیوب، نارضایتی مشتری، افزایش هزینه

منظور رفع چنین خطاهایی، معموالً رویکرد  های خدماتی به سازمان .(2512و همکاران،  1)گوچیت

گیرانه با  های سخت های دقیق و سیاست های پیچیده، سیستم ای را از طریق از فناوری گرایانه پویش

طای انسانی را توان خ با همه این اوصاف هرگز نمی گیرند. کنترل رفتار کارمندان، به کار می برتمرکز 

دهد، دشوار  که چه خطای خاصی رخ می بینیِ این چراکه پیشحذف و یا از بروز آن جلوگیری نمود، 

های خدماتی غالباً خطاها به دلیل  در سازمان. باشند ناپذیر می است و چنین خطاهایی اجتناب

نبودن، عدم  اند از: ملموس ها عبارت دهد که این خصوصیت های متمایز مشاغل رخ می خصوصیت

 .(2515، 0و جنگ 0)نمکانگپذیری، فناپذیری و تغییرپذیری مالکیت، عدم تفکیك

های  شود. در سازمان بنابراین، جوّ کار مبتنی بر بخشش، در بخش خدمات حیاتی تلقی می

شود، معموالً به علت ایجاد خطا، پرداخته که بخشش وجود ندارد و مسبب خطا توبیخ می  خدماتی

که کارمندان نسبت  و کارکنان تمایلی به صحبت کردن درباره خطاهایشان ندارند. هنگامیشود  نمی
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های  به صحبت درباره خطاها و نواقص خدمات، احساس خطر کنند، تمایلشان به شرکت در فعالیت

عدم برقراری ارتباط با دیگران درباره (. 2513و همکاران،  1)وندایكیابد  بهبود خدمات کاهش می

های بهبود خدمات، احتماالً دم یادگیری از خطا و تمایل کمتر کارکنان به شرکت در فعالیتخطا، ع

های مرتبط با  ها و شرکت منجر به ضعف در مواجهه با خطا شده و نهایتاً بر عملکرد کلی سازمان

تواند به ترمیم  در این میان بخشش میگذارد.  ها اثر می آپارتمان صنعت گردشگری ازجمله هتل

های  کننده ناشی از آسیب دیده کمك کند و سبب شود افراد بر احساسات تضعیف وابط کاری آسیبر

مرتبط با  های سازمان شاغل در قرار گرفتن کارکنان(. 2510فردی غلبه نمایند )بارکلی و سالدانیا، 

 ها مزایای بسیاری را در جهت رفع رای آنتواند ب می ،بخشش درک شده جوّدر  پذیرش مهمان،

پذیری و تبادل اطالعات با دیگر  احساس راحتی، ریسكمشکالت کاری به ارمغان آورد، مزایی چون 

)آدامز و  گردد اعضای سازمان می اعضای سازمان که درنهایت منجر به بروز رفتار یادگیری در میان

مندی افراد را نسبت  رضایت احساس احتماالًجو بخشش درک شده  ،عالوه بر این(. 2510همکاران، 

از خروج افراد بااستعداد و  بدین ترتیب و افزایش داده کنند، میبه شغلی که در آن فعالیت 

نماید  میجلوگیری  شده،های زیادی  هزینهمتحمل تربیتشان  برایای که سازمان  باتجربه

ت خطا و که در تحقیقات کنونی جبران خدمات به مسائل مدیری (. ازآنجایی2511، 2)پاالنسکی

عنوان شکافی در ادبیات توسط  های بخشش درک شده توجهی نشده است، لذا این مورد به جنبه

 محققان در نظر گرفته نشده است. 

 بابخشش درک شده  ی میان جوّ رابطه بررسی، هدف این مطالعه ذکر گردیدبا توجه به آنچه 

گری  چنین نقش میانجی ، و همشغلترک  تمایل بهو  ها آن ، رضایت شغلیکنانرفتار یادگیری کار

در  3(«JD-Rمنابع شغلی ) -مطالبات شغلی»مطالعه حاضر از مدل . همچنین است رفتار یادگیری

 مطالعاتکه  ازآنجاییکند.  قالب چارچوبی نظری برای توجیه روابط پیشنهادی خود استفاده می

در کشور ایران و خصوصاً در صنعت گردشگری  ،بخشش درک شده و نتایج حاصل از آن درزمینه جوّ

، شغلی بردن سطح رضایت جهت باال تواند راهکارهای مناسبی ، تحقیق کنونی میاستبسیار اندک 

خدماتی  ارائه این امر منجر بهارائه نماید که  ،یادگیری و عدم تمایل کارکنان به ترک شغل

عالوه بر این  .شود میمشتریان صنایع گردشگری به  و خطا اشتباه با حداقلروزتر و  تر، به باکیفیت

وکار خصوصاً در صنایع گردشگری بسیار حیاتی  نگرش کارکنان هم برای مالکان و عملکرد کسب

وسیله  ، که این تحقیق بر آن است تا مسیری جدید را در ادبیات مدیریت گردشگری بهاست

اند را به   مورد آزمون قرار نگرفتهفرد بر نگرش کارکنان که قبالً های منحصربه ران تشخیص پیش

 وجود آورد.
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 مبانی نظری

 درک شده بخششجو 

قصد منفعت  بخشش از دیدگاه فرد بخشنده عبارت است از یك تغییر فردی و داوطلبانه به

رساندن به شخص خاطی )و سایر افراد مرتبط( که در بستر یك تعامل بین فردی )مابین خطاکار و 

 سبب بخشنده فرد طرف از بخشش اظهار(. 2510 همکاران، و آدامز)پیوندد  بخشش گر( به وقوع می

 سوی به عدالتی، بی در پاسخ به و عبور نموده خوبی به وجود آمده به تعارض از بتواند او ات شود می

هایی همچون عفو، غفران،  های دین اسالم، بخشش خطاکار با واژه در آموزه .کند حرکت رابطه ترمیم

های اخالقی معرفی  شده است. امیرالمؤمنین)ع( عفو را باالترین مرتبه کرامت صفح و... توصیه

. در روایت دیگر، عفو و غفران، صفات الهی به ودیعه نهاده شده در (1300،  )تمیمى آمدى 1نمایند می

عفو پیشه کن و به نیکی ». امام صادق)ع( در تفسیر آیه ق(1153)مجلسی،  2اند شده یبندگان معرف

که به را  یکسیعنی »( ازجمله فرمودند: 133سوره اعراف، آیه) 3«کن. امر نما و از اهل جهالت، دوری

عمد  امام سجاد)ع( درباره کسی که به (ق1331)بحرانی،  1«)ببخشی و( عفو نمایی. تو ظلم نموده

، ستا تر شایسته )نسبت به او( برای تو عفو و گذشت»کرده و مرتکب بدی شده، فرمودند:  خطا

ریشه قول و فعل ناپسند او را  و بودهاز تکرار مجدد عمل ناپسند )موجب بازدارندگی  عفو،چراکه 

بن )ا 0«شود. وقمع کند( و عالوه بر آن در بسیاری از امثال این فرد، موجب ایجاد ادب نیکو می قلع

 (ق1303،  شعبه حرانى

 رفتار یادگیری

 اجتماعی سازی شبکه و دانش حاصل از مکالمات، توزیع 0جمعی و اجتماعی ی یادگیری، نتیجه

  تعاملی محتوای و درسی مطالب معلمان، طریق از دانش یادگیرنده، جامعه در یك. شود تعریف می

 کسب را جدیدی اطالعات فرد که هنگامی(. 2511 ،3وو) آید شده در جامعه، به دست می توزیع

 معنادار، یادگیریِ ی تجربه به دستیابی جهت باید گذارد، می اشتراک به دیگران با را یادانشی کند می

 آفرینی ارزش منجر به تواند می دانش، اشتراک دیگر بیان به. کند استفاده دانش بازسازی فرایند از

 باعث بدیع، عناصری ی ارائه با و مزایای فراوانی داشته باشد تواند دانش حاصل از تعامل می. شود

 که است فکری و عملی مستمر فرایند یادگیری، رفتار. شود سازمان فکری های دارایی تقویت

                                                           
 « الْعَفْوُ تَاجُ الْمَکَارِم»  1
 « الْعَفْوَ وَ الْغُفْرَانِ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْدَعَهُمَا فِی أَسْرَارِ أَصْفِیَائِه»  2
 «أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِینَ خُذِ الْعَفْوَ وَ»  3
 « ... تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ... وَ تَفْسِیرُهُ أَنْ »  1
هِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ وَ حُسْنِ بِكَ لِمَا فِی وَ أَمَّا حَقُّ مَنْ سَاءَکَ الْقَضَاءُ عَلَى یَدَیْهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَإِنْ کَانَ تَعَمَّدَهَا کَانَ الْعَفْوُ أَوْلَى»  0

 « الْأَدَبِ مَعَ کَثِیرِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْخَلْقِ
6 Social and collective outcome 
7 Wu 
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 اطالعات، اشتراک بازخورد، پیگیریِ پرسشگری، نتایج، ی درباره تفکر: از اند عبارت آن های ویژگی

 این کمك به(. 1333 ،1ادموندسون) غیرمنتظره نتایج و خطاها ی درباره بحث درخواست کمك،

 فردی، عملکرد طریق، از این و پرداخته دانش ترکیب و اشتراک کسب، به توانند می افراد ها، فعالیت

 (.2513 ،3همیلتون و 2گوچیت) کنند تسهیل را سازمانی و گروهی

 رضایت شغلی

که به  شغلشان به کارمندان احساسی های واکنش عبارت است از شغلی طورکلی، رضایت به

 صورت این به را شغلی رضایت الک (.2513 ،0السچینگر و 1وونگ) است عناصر متعددی وابسته

 شغلی خود ی تجربه یا شغل ارزیابی از ناشی مثبتِ یا بخش لذت عاطفی حالت: است کرده تعریف

شده بین  عبارت است از میزان ارتباط مشاهده کند که رضایت شغلی . الند بیان می(1330 ،0الک)

(. 2553، 3کند با آنچه شغل و سازمان به او ارائه داده است )الند آنچه یك فرد از شغلش مطالبه می

معنادار است  و مثبت کاری، عملکرد و کلی رضایت نشان دادند که رابطه بین همکاران و ادواردز

 های استراتژی با استفاده از توانند می مدیران که است معتقد اسپرینگر(. 2558 ،8ادواردز و همکاران)

شغلی  عملکرد کاری کارکنان را افزایش داده و بدین ترتیب، ی انگیزه و شغلی رضایت مدیریتی،

 و باالتر کارگر و کارمند کاری ی انگیزه چه هر حقیقت . در(2551 ،3اسپرینگر)بخشند  بهبود را ها آن

 چه هر بالعکس،. بود خواهد باالتری سطحی در نیز او باشد، عملکرد تر مثبت شغلش به او نگرش

 خواهد قرار تری پایین سطح در نیز فرد باشد، عملکرد تر پایین کار، به نسبت مثبت نگرش و انگیزه

 (.1331 ،11پورتر و 15استیرز) گرفت

 تمایل به ترک شغل 

. آید می شمار به انسانی منابع مدیریت مسائل ترین مهم از یکی سازمان در شغل ترک به تمایل

 شغل ترک برای فرد یك ریزی و قصد شود: برنامه چنین تعریف می این شغل معموالً ترک به تمایل

و همکاران،  12نزدیك )ریزوان ای آینده در دیگر شغلی یافتن جهت وجو جست و سازمان در کنونی

 موردبحث و بررسی و سازمانی استرس های مدل از بسیاری در سازمان ترک به فرد تمایل (.2511

 شغل بهتری شناسایی و ارزیابی سازمان، در شغل ترک به تمایل یکی از علل اصلی است. قرارگرفته

و همکاران،  13)آلن تر است متناسب کارکنان روانی روحی و های ویژگی و ها توانمندی است که با
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 پیش های چالش ترین مهم از یکی شغل، ترک به تمایل که اند کرده ادعا پیشین مطالعات (.2513

گردد )ریزوان  متأثر سازمان در گرفته صورت شغلی های جایی جابه از تواند می که هاست سازمان روی

 آموزش، استخدام، قالب در را سرمایه زیادی معاصر، های سازمان (. ازآنجاکه،2511و همکاران، 

 برخی در باید مدیران رو، ازاین. کنند می خود صرف کارکنان روی بر نگهداری و پیشرفت، و توسعه

برسانند )حسین زاده و  حداقل به را کارکنان ترک خدمت احتمالی، های هزینه تمامی با مواقع،

 (.1332رستگار، 

 

 چارچوب نظری

 تأثیر جوّ بخشش درک شده بر رفتار یادگیری

 رفتارهای در زیاد احتمال به کارمندان مناسبی حاکم است، بخشش جوّ که هایی سازمان در

رسانی به مسافران در مراکز اقامتی  اگر نقصی در خدمت مثال، برای. کنند می مشارکت یادگیری

 دارند باور زیرا ندارند، خود خدماتی خطاهای پذیرش به تمایلی غالباً وجود داشته باشد، کارمندان

 کارکنان که هنگامی (.2510 همکاران، و گوچیت) اندازند می خطر به را موقعیتشان کار، این با که

اگر خطایی به  که اند و مطمئنکنند  احساس تکریم می گذارند، یاحترام م دیگرانبه  ،خدمات

دانش خود  ها نخواهد بود، همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که مدیریت گزارش شود، متوجه آن

(. 2553، 2و گیتل 1ا موردبحث و بررسی قرار دهند )کارملیخطاهایشان رو به اشتراک بگذارند را 

به  است، سازمان یاعضا انیم متقابلو احترام  بین فردیاعتماد  ی،امن روان طیمح یك  یژگیو

 یِمنف عواقباز  هراسیو را بر عهده بگیرند  نقش خود ،خاطر یبا آسودگ بتوانندافراد  شکلی که

 که هنگامی .(1333)ادموندسون،  خود نداشته باشند شغلی گاهیجا خویش و ریمربوط به تصو

 احتمال بیشتری وجود دارد که به کارکنان در محیط کار احساس امنیت روانی داشته باشند،

رابطه مثبت میان احساس امنیت روانی و رفتار یادگیری نشانگر آن  .رو آورند یریادگی یرفتارها

و  3انجامد )بردلی می یریادگی یبه رفتارها زیبخشش ن جوّاز  کارکنان ادراک است که احتماالً

  (.2512همکاران، 

 دارد.ی مثبتی با رفتار یادگیری  رابطهدرک شده بخشش  جوّ :7فرضیه 

 تأثیر جوّ بخشش درک شده بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل

که منابع شغلی ـ 1شده است؛  (، از دو جزء تشکیلJD-Rمنابع شغلی ) -مدل مطالبات شغلی

یا سازمانی شغل کـه بـرای دسـتیـابی بـه اهداف  اجتماعی های فیزیکی، روانی، اند از جنبه عبارت

 شوند ی فردی می دهند و موجب رشد و توسعه بوده، مطالبات شغلی را کـاهش می شغلی کارکردی

یا سـازمانی شـغل کـه  های فیزیکی، روانی، اجتماعی جنبهاند از  عبارت ی کهمطالبات شغلـ 2
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. های فیزیکی یا روانی همراه هستند درنتیجه با هزینه ،طلبند تـالش جسمی یا روانی فرد را می

، 2و دِمروتی 1طورکلی مطالبات شغلی و منابع شغلی با یکدیگر همبستگی معکوس دارند )بکر به

سازمانی، تمایل کمتر به ترک (. منابع شغلی، منجر به نتایج کاریِ مثبت )مانند افزایش تعهد 2553

(. جوّ بخشش سازمانی، منبع شغلی 2515، 1و استرایکلند 3شوند )ببکاک رابرسون شغل( می

 همکاران، و گوچیت)شود  توجهی برای کارکنان شاغل در صنعت گردشگری محسوب می قابل

ها( کامالً وابسته  آپارتمان های مرتبط با پذیرش مهمان )ازجمله هتل ، چراکه کارها در سازمان(2510

برداری از اهداف سازمانی با یکدیگر همکاری کنند، بخششِ  به افراد است و کارکنان باید برای بهره

(. 2511، 0تواند بر کارایی و اثربخشی سازمان، تأثیر مثبتی داشته باشد )کاکس خطا در محل کار می

صه کرد. چنین محیطی یك منبع توان در جوّ بخشش و فضای کاری خال محیط کاریِ حمایتی را می

(. 2511بخشد )گوچیت و همکاران،  شود که نتایج شغلی کارمندان را بهبود میشغلی محسوب می

دهند و احتمال  هایی، کارکنان و مدیران تمایل بیشتری به بخشش نشان می در چنین محیط

(. 2511کاکس، آمیزی داشته باشند ) کمتری وجود دارد که نسبت به فرد خاطی رفتار خصومت

دهد. برای مثال،  بخشش خطا در محل کار، احتماالً سطوح تنش و استرس را نیز کاهش می

که خطای یك کارمند در بخش خدمات، به نقص در خدمات منجر شود، وجود جوّ بخشش  هنگامی

ا یا جای تمرکز بر توجیه خط تواند به او کمك کند تا ذهن خود را درگیر حالت تدافعی نکند و به می

رو ادراک کارکنان از جوّ بخشش در یك  های حل پیش رو فکر کند. ازاین علل و نتایج آن، به راه

سازمانِ مرتبط با پذیرش مهمان، احتماالً موجب افزایش رضایت شغلی شده و تمایل به ترک شغل 

 دهد. را کاهش می

 ی مثبتی دارد. بخشش درک شده با رضایت شغلی رابطه جوّ: 4فرضیه 

 ی منفی دارد. ترک شغل رابطه تمایل بهدرک شده با  بخشش جوّ: 9یه فرض

 تأثیر رفتار یادگیری بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل

منجر به  تواند یعملکرد دارد، م برکه  یریعالوه بر تأث ،یریادگی یرفتارها به شتریبرو آوردن 

 که هنگامی .(2511)گوچیت و همکاران،  شود شغلبه ترک  تمایلو کاهش  یشغل تیرضا شیافزا

  اطالعات و  دانش برای خود کسب تنها ، نهکنند مشارکت می یریادگی یرفتارها درافراد سازمان 

نمایند. این امر موجب تشکیل یك  کسب تجربه می زین گرانید ها و اشتباهاتنقصبلکه از کنند، می

 ،ندهیدر آ دنتوان یمیك  هرشود که برای اعضای سازمان در دسترس بوده و  می 0دانش اشتراک منبع

 مشترک، درک دانشِ توسعهبه  یریادگید. رفتار ناستفاده کن خودعملکرد  بهبود در جهت  از آن
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 تیرضا طورکلی به و کند یمواجهه با خطا کمك م هنگام در مؤثر های استراتژیخطاها و  متقابل از

(. رفتار 2555و همکاران،  1دهد )متیو را کاهش می شغلبه ترک  لیو م افزایش دادهرا  یشغل

 یکمك کنند. دسترسبه یکدیگر  هنگام بروز خطا، سازد تا در یادگیری، اعضای سازمان را قادر می

و  موقع بودنهب ،یشغل افزایش بازده کار، تیفیک بهبود تنها موجب نه های در سازمانمنابع نیبه چن

    بهبود  را گروه یاعضا انیدر م بین فردیروابط بلکه کیفیت  شود، یم یبه اهداف فرد یابیتدس

و همکاران،  2نماید )چو میاحساسات مثبت در محل کار کمك  افزایش درنهایت بهبخشد و می

 به. کندرسی میبرشان را  شغلیدر واحد ی ریادگیاز رفتار  کارکنانادراک  حاضر، یهمطالع (.2558

با  منفی یا و رابطه یشغل تیمثبت با رضا یا رابطه ی،ریادگیاز رفتار  کارکنان رسد ادراک نظر می

 .داشته باشد شغلبه ترک  تمایل

 ی مثبتی دارد. رفتار یادگیری با رضایت شغلی کارکنان رابطه :2فرضیه

 ی منفی دارد. ترک شغل رابطه تمایل بهرفتار یادگیری با  :1فرضیه 

 رضایت شغلی بر تمایل به ترک شغلتأثیر 

به فرد نسبت به شغلش  مندی رضایت است که براثرمثبت  هیجانی حالترضایت شغلی یك 

(. رضایت شغلی مفهومی است که توجه زیادی در حوزه رفتار سازمانی و 1330)الک،  آید وجود می

ی رضایت  دلیل رابطه طورکلی ادبیات مدیریت، به خود اختصاص داده است. این توجه وافر به به

شغلی با مفاهیم دیگری مثل تعهد سازمانی، تغییر و تبدیل، تمایل به ترک شغل، عملکرد شغلی، 

عبارت است از میزان  (. رضایت شغلی1332رفتار شهروندی سازمانی و... است )رستگار و همکاران، 

شغل و سازمان به او ارائه کند با آنچه  شده بین آنچه یك فرد از شغلش مطالبه می ارتباط مشاهده

 کردن رها و شغلی رضایت بین رابطه بررسی به که اخیر قرن (. باز نگران2553داده است )الند، 

 اگر یعنی اند؛ منفی بین این دو متغیر ارائه نموده رابطه یك بر وجود اند، شواهدی دال پرداخته شغل

 به نباشند، راضی خود شغل از اگر و کرد نخواهند رها را خود کار باشند، راضی خود شغل از کارکنان

اند که کارکنانی با سطح  محققان دریافته (.1333 مقیمی،) ورزند می مبادرت خود شغل کردن رها

و همکاران،  3)کیم دهند از خود بروز می شغل،تمایل کمتری نسبت به ترک  ،رضایت شغلی باال

 توجهی قابلپذیری  مسئولیت حس ،رضایت شغلیتوان گفت  می ،بر اساس مطالعات موجود (.2550

تالش جهت بهبود »و  «از خود دانستن کار» حستواند  امر می اینآورد که  به ارمغان می را در افراد

 ،تنیدگی باکار به دلیل تطابق و درهم ،تمایل افراد به ترک شغل بدین ترتیب و دهدافزایش  را« آن

  (.2515، 0و چو 1)گوچیت کاهش یابد
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 گذارد. در کارکنان تأثیر می شغلصورت منفی بر تمایل به ترک  رضایت شغلی به: 1رضیه ف

 گری رفتار یادگیری بررسی نقش میانجی

افزایش  ها، باعث خطا در سازمان مدیریت رویکرد که معتقدند(، 2510و همکارانش ) وندایکی

 بهره یادگیری از خدماتی کارکنان. دهد می رخ یادگیری حالت این در زیرا شود، می عملکرد سازمانی

 برای اطالعات ارزشمندی بوده و موجب فراهم شدن منفی بازخورد از شکلی خطاها چراکه برند، می

 شرایط ی درباره دانش کسب کنش، ی نحوه تغییر شود؛ اطالعاتی درباره چگونگی خاطی می افراد

)وندایکی و همکاران،  شوند می خاصی که منجر به خطا های  موقعیت بهتر درک و خطاها مختلف

 برای زیرا در چنین فضایی خطای سازمانی اثر مثبت دارد، مدیریت رویکرد بر بخشش، (. جو2550ّ

 برای شروط ترین مهم از یکی ارتباط، .شود به کار گرفته می« سرزنش بدون رویکردِ» خطا، مدیریت

رخ  یطیدر مح خطا،از  یریادگیپژوهشگران تأکیددارند که داده است.  خطاهای رخ از یادگیری

ی خطا آزاد تلقی شود و پرسش فعاالنه و اشتراک اطالعات بارهبحث در و گزارش دهی که دهد یم

به ارتباط آزاد  ،شرایطی نیچن جادیبا ا ،بخششِ جوّ .(2510برقرار باشد )گوچیت و همکاران، 

 یرفتارها شیبه افزا باید منجربخشش  جوّاز  کارکنان ادراک ،درنتیجه .کند یکمك م ی خطابارهدر

ها و  پذیرش مهمان مانند هتل مرتبط با های بخشش سازمان جوّ رسد که به نظر می. ی شودریادگی

 ی،ریادگی یرفتارها شیو افزا دهد یم شیرا افزا یریادگی یرفتارها زیاد احتمال به سایر مراکز اقامتی

رسد رفتار  به نظر می ن،ی. بنابراشود منجر می شغلبه ترک  تمایلو کاهش  یشغل تیرضا شیبه افزا

کند. با توجه به مبانی  گری می یادگیری، رابطه بین جوّ بخشش و نتایج عملکرد کارکنان را میانجی

 های زیر را عنوان کرد: توان فرضیه نظری موجود می

و رضایت شغلی کارکنان را  هدرک شد بخشش جوّی میان  رفتار یادگیری رابطه :1فرضیه 

 کند. می گری میانجی

ترک شغل را  تمایل بهو  درک شده بخشش جوّی میان  رفتار یادگیری رابطه :2فرضیه 

 .کند گری می میانجی

 مدل ،شده و با توجه به ادبیات موجود بین متغیرها و فرضیات مطرح ذکر گردیدبر اساس آنچه 

 ( نمایش داد:1شکل )توان در قالب  مفهومی پژوهش را می
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رفتار یادگیریجو بخشش درک شده

رضایت شغلی

تمایل به ترک شغل

 
 مدل مفهومی -7شکل 

 

 تحقیق شناسی روش

 رفتار بر شده درک بخشش تأثیر جوّ وتحلیل تجزیه و بررسی به پژوهش این در که ازآنجایی

 در یادگیری رفتار گری میانجی نقش چنین هم و افراد شغل ترک به تمایل و شغلی رضایت یادگیری،

 است کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این لذا شود، می پرداخته وابسته و مستقل متغیر میان ارتباط

 روابط نوع و میزان که شود می سعی پرسشنامه، ابزار از استفاده با تحقیق این در که این به توجه با و

 به تحقیق این لذا گیرد، قرار موردبررسی واقعی دنیای در علمی ای مسئله به پاسخ برای متغیرها بین

 مطالعات استاندارد های سنجه از متغیّرها سنجش برای. است پیمایشی نوع از کار انجام روش لحاظ

 ی شیوه از استفاده با ایرانی سازمانی ی درزمینه استفاده منظور به ها سنجه. شد استفاده پیشین

 درک بخشش متغیر جوّ در نامه پرسش سؤاالت. است شده سازی بومی ترجمه، -بازگشت -ترجمه

 3 با شغلی رضایت ،(2510) گوچیت مطالعات از سؤال 0 و 3 با ترتیب به یادگیری رفتار و شده

 تنوا و نادری مطالعات از سؤال 3 با شغل ترک به تمایل و ،(2550) ساکس مطالعات از سؤال

 عاملی تحلیل تکنیك از استفاده با نیز نامه پرسش های سازه روایی همچنین. گردید انتخاب( 2515)

 های گویه شدن بار معناداری و گرفت قرار ارزیابی مورد AMOS افزار نرم از استفاده با تأییدی

 آورده 3 جدول در تأییدی عاملی تحلیل نتایج. گرفت قرار تأیید مورد موردنظر، های سازه به مربوطه

 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با نیز مورداستفاده ابزارهای درونی انسجام همچنین. است شده

 مقادیر تمامی گردد می مشاهده که طور همان. است شده گزارش 2 شماره جدول در که شد ارزیابی

 .است برخوردار الزم پایایی از ابزار، گرفت نتیجه توان می کهاست  3/5 باالی

 بر که بودند مشهد پذیران شهر مهمان و ها آپارتمان هتل پذیرش متصدیان تحقیق آماری جامعه

 پذیران مشهد، تعداد آپارتمان داران و مهمان موجود در اتحادیه هتل اطالعات و آمار اساس

واحد( است که غالباً هر واحد،  033واحد )مجموعاً  283پذیران  واحد و مهمان 230ها  آپارتمان هتل

برآورد  نفر 085 ودیك متصدی پذیرش روزانه )اصلی( دارد، لذا تعداد کل متصدیان پذیرش، حد

 ابتدا روش این در. شد استفاده معلوم جامعه برای کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین برای. شد
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 به آن معیار انحراف جایگذاری با شد، سپس آزمون پیش نامه، پرسش 35 شامل اولیه ی نمونه یك

 حداقل ،50/5 خطای میزان و 30/5 اطمینان سطح و برآورد دقت با کوکران فرمول در 05/5 میزان

 ها، نامه پرسش از تعدادی بازگشت عدم بینی پیش به توجه با. گردید تعیین نفر 231  نمونه حجم

 نامه پرسش 230 تعداد، این از و توزیع شد متصدیان بین ساده تصادفی صورت به  نامه پرسش 205

 ها، داده وتحلیل تجزیه منظور به. گرفت قرار مورداستفاده وتحلیل تجزیه فرایند در که شد داده برگشت

 همبستگی ضرایب ی محاسبه برای پیرسون همبستگی تحلیل نظیر آماری، تحلیل مختلف های روش

 با ساختاری ی معادله الگوی برازش بررسی برای ساختاری ی معادله مدل یابی صفر و ی مرتبه

 افزارهای نرم از استفاده با موردنظر های تحلیل. گرفت قرار مورداستفاده شده، آوری جمع های داده

( SPSS v.19) اجتماعی علوم برای آماری ی بسته و( AMOS v.18)  گشتاوری ساختارهای تحلیل

 .گرفت صورت

 

 وتحلیل یافته ها تجزیه

 مدل یابی الگوی در مکنون متغیرهای رویکرد کارگیری به های شرط پیش از یکی که ازآنجایی

 همبستگی تحلیل منظور بدین است، پژوهش متغیرهای میان همبستگی وجود ساختاری، ی معادله

 هر کرونباخ آلفای متغیرها، سایر با متغیر هر همبستگی میزان ،2 جدول در. شد انجام پیرسون

 .است شده ارائه معیار، انحراف و میانگین شامل ها آن توصیفی های آماره نیز و متغیر
 

 میانگین، انحراف معیار، پایایی و  همبستگی متغیرها (:4)جدول 

، >p  5051داری  همبستگی در سطح معنا **؛>p  5050داری  در سطح معنا (یك دنباله)همبستگی **توضیح جدول باال: 

 .باشند مقادیر درون پرانتز نشانگر ضریب آلفای کرونباخ می

 

 بین ی رابطه به مربوط همبستگی، ضریب ترین بزرگ دارد که آن از نشان جدول این ضرایب

 نیز ضریب ترین کوچك. است 110/5 میزان به شده، درک بخشش جوّ و شغلی رضایت متغیرهای

 که است 533/5 میزان به و شده درک بخشش جوّ و شغل ترک به تمایل بین ی رابطه به مربوط

 ازحد بیش متغیرها همه میانگین که دارد آن از نشان متغیرها میانگین. است شده غیر معنادار البته

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
7 4 9 2 

    (310/5) 00/5 83/3 بخشش درک شده جوّ -7

 85/5 85/3 رفتار یادگیری -4
**383/5 (805/5)   

 08/5 12/3 رضایت شغلی -9
**110/5 

**303/5 (351/5)  

 -533/5 03/5 51/3 شغلتمایل به ترک  -2
*221/5- 

**151/5- (380/5) 
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 شده درک بخشش جوّ متغیر به مقدار بیشترین بین، دراین و است 3 عدد یعنی نامه، پرسش متوسط

 .دارد تعلق شغل ترک به تمایل به نیز مقدار کمترین و

 آن نتایج که گردید استفاده اسمیرنوف کولموگروف آزمون از متغیرها، بودن  نرمال آزمون برای

 بیشتر آزمون، این در ها داده بودن نرمال برای الزم مقدار. است گردیده ارائه 2 جدول آخر ستون در

 معناداری سطح است، مشخص 3 جدول در که گونه همان .است 50/5 از معناداری سطح بودن

 .است تأیید مورد ها داده بودن نرمال فرض بنابراین است، 50/5 از بیشتر متغیرها تمامی

 )بار رگرسیونی وزن معناداری است الزم شده، ارائه ساختاری مدل ارزیابی از پیش همچنین

 برازندگی از تا شده بررسی مربوطه های گویه بینی پیش در نامه پرسش مختلف های سازه عاملی(

. شود حاصل اطمینان ها سازه گیری اندازه در ها آن نشانگرهای بودنقبول  قابل و گیری اندازه های مدل

 با. رسید انجام به AMOS افزار نرم و( CFA) تأییدی عاملی تحلیل تکنیك از استفاده با مهم، این

 های گویه بینی پیش در متغیرها، تمامی رگرسیونی وزن یافته، برازش CFA مدل در اینکه به توجه

 فرآیند از ها گویه از یك هیچ بود، صفر با دار معنا تفاوت دارای ،33/5 اطمینان سطح در نامه، پرسش

 ها آن برای معناداری سطح که است این ها گویه معناداری مبنای. نشدند گذاشته کنار وتحلیل یهتجز

 تحلیل نتایج. گرفت قرار وتحلیل یهتجز مورد نامه، پرسش از گویه 25 درنهایت، لذا. باشد 50/5 زیر

 شده ارائه ،3 جدول در CFA مدل برازش های شاخص همراه به معنادار های گویه برای تأییدی عاملی

 بار داری معنا و نشانگر تأیید داشته گیری اندازه های مدل مطلوب برازش از نشان ها شاخص این. است

 .است مربوطه مکنون متغیر بهشده  مشاهده متغیر هر شدن
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 نامه ( برای گویه های پرسشCFAنتایج تحلیل عاملی تأییدی ) (:9)جدول 

 

 ها گویه نام متغیر
بار 

 عاملی
سطح 

 معناداری
 نتیجه

آزمون نرمال 
 ها بودن داده

بخشش  جوّ
 درک شده
 گوچیت

(4071) 

 را همدیگر اشتباهات و خطاها ما -1
 .بخشیم می

 معنادار 555/5 331/5

531/5 
دل  به کینه یکدیگر از ما -2

 .گیریم نمی
 معنادار 555/5 833/5

 خطاها گرفتن نادیده به تمایل ما -3
 .داریم یکدیگر اشتباهات و

 معنادار 555/5 031/5

رفتار 
 یادگیری
 گوچیت

(4071) 

 به مشغول آن در که بخشی در ما -1
 راهکارهای مورد در هستیم، کار

 اشتباهات از یادگیری و جلوگیری
 .نماییم می نظر تبادل و بحث

 معنادار 555/5 033/5

531/5 

 در راهکارهایی درک برای مرتباً ما -0
 وقت کاری فرآیندهای بهبود جهت

 .گذاریم می

 معنادار 555/5 031/5

 مشکالت حل ترفیع، جهت در ما -0
 با همیشه کاریمان بخش خطاهای و

 مسئله به واقف و متناسب افراد
 .نماییم می مشورت

 معنادار 555/5 333/5

 همیشه خود، کاری بخش در ما -3
 جهت در را ما که راداریم کسی

 کاری فرآیندهای ساختن مطمئن
 .نماید می یاری

 معنادار 555/5 380/5

 اطالعات وجوی جست در اغلب ما -8
 جهت در را ما که هستیم جدیدی
 .نماید هدایت کاری مهم تغییرات

 معنادار 555/5 303/5

تمایل به 
 شغلترک 

 فکر سازمان ترک به اغلب من -3
 .کنم می

 معنادار 555/5 003/5

501/5 
 پیدا برای آینده های سال در من -15

 .کرد خواهم تالش دیگر شغل کردن
 معنادار 555/5 000/5

 آتی های سال در احتماالً من -11
 .نمایم ترک را خود شغل

 معنادار 555/5 083/5

رضایت 
 شغلی
 ساکس

(4001)، 

 خود شغل از درمجموع من -12
 هستم. راضی

 معنادار 555/5 083/5

500/5 
 را خود کنونی شغل کل در من -13

 .دارم دوست
 معنادار 555/5 103/5

 در کردن کار درمجموع من -11
 .دارم دوست را ام کنونی شغل

 معنادار 555/5 311/5

χ2 = 117.013; df = 75; χ2/df = 1.560, CFI= 0.973; TLI= 0.907; IFI= 0.918; RMR= 
0.067;GFA=0.873 , RMSEA= .045 
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 روشن را متغیرها بین روابط شدت و است یافته برازش SEM مدل ی دهنده نشان ،2 شکل

 کای نسبت معنادار، غیر اِسکوئر کای است الزم مطلوب، ساختاری ی معادله الگوی یك در. سازد می

 از تر بزرگ برازش، نیکویی و هنجار شده برازش های شاخص ،3 از کمتر آزادی ی درجه به اِسکوئر

 از تر کوچك مانده، باقی مربعات میانگین ی ریشه ،3/5 از تر بزرگ تطبیقی، برازش شاخص ،85/5

 ی معادله الگوی برای. باشد 58/5 از تر کوچك برآورد، خطای مربعات میانگین ی ریشه و 53/5

 با برابر آزادی ی درجه به اِسکوئر کای نسبت ،513/113 با برابر اِسکوئر کای یافته، برازش ساختاری

 ،31/5 و 32/5 ،80/5 ترتیب به برازش نیکویی و تطبیقی هنجارشده، برازش های شاخص ،018/1

 500/5 برآورد خطای مربعات میانگین ی ریشه و 502/5 مانده باقی مربعات میانگین ی ریشه

 ترند مطلوب گفته، پیش برازش نقاط از نهایی، الگوی برازش های شاخص ی کلیه .استآمده  دست به

 .  دارد حکایت مدل بخش رضایت کامالً برازش از که

 

 
 ی ساختاری . الگوی معادله4شکل 

 

 بر شده درک بخشش جوّ اثرجز  به متغیرها بین مستقیم اثرات تمامی یافته،برازش  مدل در

 برای(. p<.05, t >1.96) هستند معنادار و مثبت 30/5 اطمینان سطح در شغل، ترک به تمایل

 رابطه یك بودن معنادار شرط و استشده  استفاده t-value و p-value شاخص دواز  فرضیه آزمون

 از خارج دوم شاخص مقدار یا و 50/5 از تر کمموردنظر  رابطه برای اول شاخص مقدار که است این

 بر شده درک بخشش جوّ اثر ضریب گردد، می مشاهده 3 جدول در کهگونه  . همانباشد ±30/1 بازه

است  -13/5 و 03/5 ،13/5 با برابر ترتیب به شغل ترک به تمایل و شغلی رضایت یادگیری، رفتار

 معنادار غیر سوم فرضیه و معنادار اول فرضیه دو t-value و p-value شاخص دو به توجه با که

 -13/5 و 20/5 با برابر ترتیب به شغل ترک به تمایل و شغلی رضایت بر یادگیری رفتار اثر. گردد می

         . دارد قرار مطلوب بازه در ضریب دو هر برای t-value و p-value شاخص دو مقدار کهاست 

(p-value و 50/5 از کمتر t-value 30/1 بازه از خارج± .)ترک به تمایل بر شغلی اثر رضایت ضریب 
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 اساس این بر است. معنادار 30/5 اطمینان سطح در نیز ضریب این کهاست  -01/5 با برابر نیز شغل

 اثر غیرمستقیم بررسی به تحقیق این هشتم و هفتم های فرضیه .گردد می تأیید تحقیق ششم فرضیه

 غیرمستقیم اثر میزان است، پرداخته شغل ترک به تمایل و شغلی رضایت بر بخشش درک شده جوّ

 بر مستقل متغیر اثر a فرمول این در که شود می محاسبه زیر فرمول با وابسته بر مستقل متغیرهای

 اثر میزان محاسبه بر عالوه. B_indirect=a×b. است وابسته بر میانجی متغیر اثر b و میانجی

 این کرد. محاسبه نیز را غیرمستقیم اثر معناداری سوبل آزمون از استفاده با توان یم غیرمستقیم

 :است زیر شرح به فرمول

T-value= (a*b)/√ (b^2*〖sa〗^2+a^2*〖sb〗^2)  فرمول این در که؛ a :متغیر اثر میزان 

 بر میانجی اثر میزان: b میانجی، بر مستقل اثر استاندارد خطای میزان: sa میانجی، بر مستقل

 با. (1333 وابسته است )محسنین و اسفیدانی، بر میانجی اثر استاندارد خطای میزان: sb وابسته،

 .گیرد می قرار یموردبررس میانجی فرضیات ادامهدر  شده، ارائه توضیحات به توجه

 2 شکل در کهگونه  همان شغلی، رضایت بر بخشش جوّ غیرمستقیم اثر میزان محاسبه جهت

 رفتار و شده درک بخشش جوّ متغیر دو بین رابطه برای مسیر ضریب مقدار گردد، می مالحظه

 20/5 برابر شغلی رضایت و یادگیری رفتار متغیر دو بین رابطه برای و 13/5 با برابر یادگیری

 بااست.  122/5 با برابر شغلی رضایت بر بخشش جوّ غیرمستقیم اثر میزان بنابراین،. گردید محاسبه

 میزان به غیرمستقیم اثر برای t-value مقدار ،شده گفته فرمول درآمده  دست به اعداد جایگذاری

 غیرمستقیم اثر گفت توان می ،است ±30/1 بازه از خارج اینکه به توجه با که آمدبه دست  101/2

 توان می یگرد عبارت . بهاست معنادار یادگیری رفتار طریق از شغلی رضایت بر شده درک بخشش جوّ

. دهد افزایش را شغلی رضایت یادگیری، رفتار افزایش طریق از تواند می شده، درک بخشش جوّ گفت

 از شغل ترک به تمایل بر شده درک بخشش جوّ غیرمستقیم اثر میزان محاسبه جهت همچنین

 رابطه برای مسیر ضریب مقدار گردد، می مالحظه 2 شکل در کهگونه  همان یادگیری، رفتار طریق

 رفتار متغیر دو بین رابطه برای و 13/5 با برابر یادگیری رفتار و شده درک بخشش جوّ متغیر دو بین

 جوّ غیرمستقیم اثر میزان بنابراین،. گردید محاسبه  -13/5 برابر شغل ترک به تمایل و یادگیری

 مقدار فرمول، در اعداد جایگذاری بااست.  -215/5 با برابر شغل ترک به تمایل بر شده درک بخشش

t-value 30/1 بازه از خارج اینکه به توجه با که آمدبه دست  01/2 میزان به غیرمستقیم اثر برای± 

 یگرد عبارت است. به معنادار شغل ترک به تمایل بر بخشش جوّ غیرمستقیم اثر گفت توان می ،است

 شغل ترک به تمایل یادگیری، رفتار افزایش طریق از تواند می شده درک بخشش جوّ گفت توان می

 ،1 جدول در خالصه طور به پژوهش، 8 تا 1 های فرضیه آزمون ی نتیجه. دهد کاهش را کارکنان

 :است شده داده نشان
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 های پژوهش ی نتایج آزمون فرضیه خالصه (:2)جدول 

 

 ی و پیشنهاداتریگ جهینت

درک شده بر رفتار یادگیری، رضایت شغلی و تمایل  جوّ بخششهدف اصلی این تحقیق، بررسی 

مشهد بود. در این  یران شهرپذ ها و مهمان آپارتمان به ترک شغل در میان متصدیان پذیرش هتل

ها و  آپارتمان از متصدیان پذیرش هتل شده یآور های جمع تحقیق هشت فرضیه تدوین شد و از داده

بخشش  فاده گردید. بر همین اساس ابتدا میزان تأثیر جوّها است مشهد برای آزمون آن یرانپذ مهمان

در میان متصدیان پذیرش  شغلدرک شده بر رفتار یادگیری، رضایت شغلی و تمایل به ترک 

آوری  هایی که از جمع مشهد موردسنجش قرار گرفت و سپس با یافته یرانپذ ها و مهمان آپارتمان هتل

تأثیر  یرازغ معناداری این ارتباط، به ،اختاری به دست آمدپرسشنامه و تحلیل آن با مدل معادالت س

راستا با تحقیقات  مورد تأیید قرار گرفت. این نتایج هم شغل،جو بخشش درک شده بر تمایل به ترک 

را  شغل،بخشش درک شده بر تمایل به ترک  تأثیر جوّ ییدتأ است. عدم (2511گوچیت و همکاران )

در  بایددر ادبیات مرتبط با این موضوع در نظر گرفت که دلیل آن را  یعنوان مسیر جدید توان به می

ایران کشوری با  که ییوجو نمود. ازآنجا مسائل فرهنگی و اقتصادی حاکم بر یك جامعه جست

و از طرفی بیکاری در  استکه دارای نیروی کار بسیار عظیمی  شود میجمعیت جوان محسوب 

تواند از جنبه  ترک شغل و بیکار شدن می تمایل به، لذا وردخ به چشم میمناطق کشور  بسیاری از

علت دیگر شاید این امر باشد که تمایل به ترک شغل، گاهی اوقات  فرهنگی موردتوجه قرار گیرد.

های شغلی بوده و جوّ بخشش و هر جوّ مثبت دیگر،  های فردی و ویژگی ناشی از عدم تطبیق توانایی

که فرد شغل  یهنگامات فردی و برخی مشاغل را فراهم کند، بنابراین تواند فاصله انتظار هرگز نمی

 نتایج
 فرضیه

ضریب 
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

عدد 
 معناداری

سطح 
 معناداری

ی  نتیجه
 آزمون

رفتار  ←بخشش درک شده جوّ  -7
 یادگیری

 تأیید 555/5 321/3 531/5 13/5

رضایت  ←بخشش درک شده جوّ -4
 شغلی

 تأیید 555/5 385/3 530/5 03/5

تمایل  ←بخشش درک شده جوّ -9
 شغلبه ترک 

 رد 011/5 -010/5 503/5 -13/5

 تأیید 555/5 385/2 53/5 20/5 رضایت شغلی ←رفتار یادگیری  -2
تمایل به ترک  ←رفتار یادگیری  -1

 شغل
 تأیید 555/5 -151/3 531/5 -13/5

تمایل به ترک  ←رضایت شغلی  -1
 شغل

 تأیید 555/5 -81/0 583/5 -01/5

رفتار  ←بخشش درک شده  جوّ -1
 رضایت شغلی ←یادگیری

 تأیید 555/5 -515/0 50/5 -333/5

رفتار  ←بخشش درک شده  جوّ -2
 شغلتمایل به ترک  ←یادگیری

 تأیید 555/5 -310/3 501/5 28/5
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شود و فضای بخشش در  کند، متمایل به ترک شغل فعلی می های خود پیدا می تری با توانایی مناسب

 کند. ران قوی برای کاهش تمایل به ترک شغل در افراد را ایفا می تواند نقش یك پیش این میان نمی

در میان  شغلتأثیر رفتار یادگیری بر رضایت شغلی و تمایل به ترک  ،پژوهشدر مرحله بعد این 

قرار گرفت که با توجه به  یشهر مشهد موردبررس یرانپذ ها و مهمان آپارتمان متصدیان پذیرش هتل

توان ادعا کرد که با افزایش رفتار یادگیری  می ،شده های مطرح نتایج ذکرشده و معنادار شدن فرضیه

یابد. از  در آنان کاهش میشغل و تمایل به ترک  یافته یشها افزا آن رضایت شغلی ذیرش،پ متصدیان

راستا  هم (2511گوچیت و همکاران ) ها آمده در این تحقیق با یافته دست های به این منظر یافته

ای  ینهتواند تجربه افراد را درزم می ،توان ادعا کرد که رفتار یادگیری در کار است. بر همین اساس می

آن را تغییر دهد تا به افزایش رضایت شغلی و  یا گونه باالتر برده و به ،باشند که مشغول فعالیت می

منجر گردد. در مرحله بعد که بررسی تأثیر رضایت شغلی بر تمایل به  شغلکاهش تمایل به ترک 

توان ادعا  می ،آمده از پژوهش دست با توجه به نتایج به ،بود پذیرش در میان متصدیان شغلترک 

شود که  کاسته می شغلترک  بهاز میزان تمایالت آنان  ،که با افزایش رضایت شغلی کارکنان نمود

حساب آورد. در بررسی نقش  به (2550کیم و همکاران ) با تحقیقات همسوتوان  این نتیجه را می

توان گفت رفتار  می ،آمده دست بر اساس نتایج به ،گری رفتار یادگیری در پژوهش حاضر میانجی

بخشش درک شده با رضایت شغلی و تمایل به  تواند روابط میان جوّ می یخوب یادگیری در سازمان به

گوچیت با تحقیقات  همسوتوان  را در میان کارکنان مورد تأیید قرار دهد. این نتایج را می شغلترک 

 دانست.  (2510و همکاران )

تواند کاربردهای فراوانی را برای مدیران و مالکان  در این تحقیق می آمده دست بههای  یافته

پذیران و سایر مراکز اقامتی و پذیرایی وابسته به صنعت گردشگری،  ، مهمانها آپارتمان هتلها،  هتل

توان ادعا کرد که وجود جوّ  گرفتن نتایج حاصل از تحقیق پیش رو، می در نظربه ارمغان آورَد. با 

یی دارد که این امر منجر به سزاهای شغلی نقش  شده در سازمان، در کاهش استرسبخشش درک 

گردد. لذا  به رضایت شغلی و کاهش تمایل به ترک شغل، از طریق بروز رفتارهای یادگیری می

نیازی برای  های گردشگری باید جهت حفظ و ابقای نیروی انسانی توانمند که پیش مدیران سازمان

هایشان را  شود، جوّ بخشش درک شده در سازمان سب با نیازهای مشتری تلقی میارائه خدمات متنا

توان ادعا کرد که اشاعه رفتار  تقویت نمایند. عالوه بر این، بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، می

. استیادگیری در میان کارکنان صنعت گردشگری از طریق جوّ بخشش درک شده، قابل حصول 

ها و راهکارهایی را در جهت درگیر  ها، برنامه یمش خطهای گردشگری باید  مانبنابراین مدیران ساز

بروز نتایج مثبت )از قبیل کاهش تمایل به ترک شغل(  منظور بهنمودن کارکنان در رفتار یادگیری 

توان گفت موفقیت این امر تا حدودی منوط به ایجاد محیط و جوّی امن  در نظر بگیرند که اساساً می

 .استان )همان جوّ بخشش درک شده( در سازم
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هایی است. مشهد  ها، پژوهش حاضر نیز دارای محدودیت همانند سایر تحقیقات و پژوهش

یك شهر زیارتی، همواره مقصد خیل عظیمی از مسافران داخلی و خارجی است که همین  عنوان به

ی این شهر گردیده است. این و سایر مراکز اقامت ها آپارتمان هتلها،  امر، موجب افزایش تعداد هتل

هایی از قبیل عدم دسترسی، پراکنده بودن و  پژوهش را با دشواری مدنظرموضوع جامعه آماری 

پذیران در سطح  و مهمان ها آپارتمان هتلنداشتن اطالعات دقیق مبنی بر تعداد متصدیان پذیرش 

در یك شهر زیارتی شهر مشهد مواجه ساخت. همچنین با توجه به اینکه نتایج این تحقیق 

ین قبیل باوجودا، شاید قابلیت تعمیم به سایر شهرهای ایران را نداشته باشد. آمده دست به

نیروی انسانی  بهتر چهی را جهت مدیریت هر توجه قابلها، تحقیق حاضر، دستاوردهای  محدودیت

قیق کنونی های تح حال برخی از کاستی ینباافعال در صنعت گردشگری به ارمغان آورده است، 

که مشهود است،  طور همانتواند مسیر تحقیقات آتی در این زمینه را تا حدودی روشن نماید.  می

ی بر ایجاد جوّ بخشش درک شده، رفتار یادگیری و دیگر توجه قابلی دارای تأثیر سازمان فرهنگ

سی تأثیر آن بر مسائل مرتبط با سازمان است، لذا در تحقیقات آتی در نظر گرفتن بُعد فرهنگ و برر

 وفصل حلتواند بسیاری از مشکالت موجود را  های سازمانی، می جوّ بخشش درک شده و دیگر مؤلفه

توان تحقیقات آتی را در مسیر بررسی عوامل تأثیرگذار یا به عبارتی تعیین  نماید. عالوه بر این، می

بدین طریق بتوان نقش  های اثربخش بر جوّ بخشش درک شده در سازمان عنوان نمود تا ران پیش

 گری جوّ بخشش درک شده را تأیید کرد. میانجی
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