Organizational Culture Management
Vol. 19, No. 3, Autumn 2021
Manuscript Type: Applied Article

https://jomc.ut.ac.ir/
Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
DOI: 10.22059/jomc.2021.318081.1008221

Designing a Model for Absenteeism Management Using
Mix Methods Approach
Mahdi Nasr Esfahani1, Saeed Sharifi2, Alborz Gheitani2, Mehrnaz Nasr Esfahani3
1. PhD Student of Public Administration, Department of Management, Isfahan (Khorasgan)
Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2. Assistant Professor, Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic
Azad University, Isfahan, Iran
3. Visiting Professor, Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad
University, Isfahan, Iran and Assistant Professor, Najafabad Branch, Islamic Azad
University, Najafabad, Iran
(Received: February 1, 2021; Accepted: April 11, 2021)

Abstract
This study aimed at presenting a model of employee absenteeism management using
mixed methods approach. This applied, exploratory study was carried using grounded
theory and exploratory factor analysis. The qualitative part involved 19 in-depth and
semi-structured interviews with the organizational experts and employees who had
been frequently involved with absenteeism. In the quantitative part, 302 questionnaires
were distributed among the employees of Isfahan provincial branch of Iranian National
Tax Administration. The non-probability, dependent heterogeneous sampling method
was used for the qualitative part, and random sampling method was applied in the
quantitative part. The analysis of the data collected in the qualitative section was done
manually and using software MAXQDA 12 based on grounded theory. In quantitative
part, the data obtained from the exploratory factor analysis of the questionnaire
responses was analyzed using SPSS statistical software (version 26). The results of
grounded theory led to the attainment of the employee absenteeism management model
based on exploratory factor analysis.
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طراحی الگوي مدیریت غیبت از کار کارکنان با رویكرد
آمیخته
مهدی نصراصفهانی ،1سعيد شريفی ،2البرز قيتانی ،2مهرناز نصراصفهانی

3

 .1دانشجوی دکتری رشتة مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .2استادیار دانشکدة مدیریت ، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 .3استاد مدعو دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران؛ استادیار
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد ،نجفآباد ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/11/13 :ـ تاریخ پذیرش)1400/01/22 :

چكيده
پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی مدیریت غيبت از كار با رویکرد تركيبی انجام گرفت .این پژوهش از نظر هدف كـاربردی و
از نظر روش اكتشافی است؛ كه به صورت كيفی و كمّی (آميخته) با اسـتفاد از روشهـای نظریـة داد بنيـاد و تحليـ عـاملی
اكتشافی صورت پذیرفت .در بخش كيفی پژوهش ،تعداد  19مصاحبة عميق و نيمهساختاریافته با جامعة خبرگان سازمانی و نيز
كاركنانی كه خود اقدام به غيبتهای مکرر كاری كرد اند انجام شد و در بخش كمّی  302عدد پرسشنامة محقـقسـاخته بـين
كاركنان سازمان امور مالياتی كشور در استان اصفهان توزیـ و سـ ج جمـ آوری شـد .روش نمونـهگيـری در بخـش كيفـی
غيراحتمالی و از نوع هدفمند غيرمتجانج وابسته به معيار و در بخش كمّی تصادفی ساد بود .تجزیهوتحلي داد های كيفی به
صورت دستی و نرمافزاری مکج كيو.دی.ای  12بر اساس روش داد بنياد انجام پذیرفت و در بخش كمّی داد های بهدستآمـد
از پرسشنامة تحلي عاملی اكتشافی با كمك نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس  26تحلي شد .یافتههای این پژوهش پج از اعمـا
روش داد بنياد به ارائة مد مدیریت غيبت كاری كاركنان بر اساس روش تحلي عاملی اكتشافی منجر شد.

كليدواژگان
تحلي داد بنياد ،تحلي عاملی اكتشافی ،مدیریت غيبت از كار.



رایانامة نویسندة مسئولsaeed.sharifi2003@gmail.com :
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مقدمه
اقدامات انجام شده در جهت بهبود اقتصادی ،تأثیر قابل توجهی بر رویکرد مددیریت منداب
انسانی گذاشته است و آن را بهوضوح میتوان در اقدامات مددیریت منداب انسدانی جهدت
افزایش کارایی در برخورد با مسائل مربوط به کارکنان مشدادده کدرد ).(Mishra 2017:726

یکی از مسائل مهمی که بسیاری از سازماندا با آن مواجهاند غیبت کداری کارکندان اسدت.
غیبت کارمند میتواند تأثیر منفی بر ثبات سازمان بگذارد و باعث اتالف منداب در سدازمان
شود .به دمین دلیل است که مدیرانی که از این واقعیت مطل اند اغلد

دزیندهددای غیبدت

کارکنان را برآورد میکنندد و بده دنبدا پیددا کدردن راهحدلددایی بدرای بهبدود آن دسدتند
(.)Maestas & Rennane 2018

امروزه یکی از چالشدای مهم سازماندا ،بهویژه در بخش دولتی ،مدیریت و کدادش غیبدت
کاری کارکنان است (بردبار و دمکاران  .)129 :2014زیرا این موضوع باعث کادش بهدرهوری و
تحمیل دزینهدای گزاف به کارفرمایان و جامعه می شود و عدم ثبات نیروی انسانی ،ددر ومدر
در محیط کار ،نارضایتی ،کادش روحیة کارمندان ،افت شدید کیفیت خدمات ارائهشده از سدوی
سازماندا ،و در نهایت تدأثیر منفدی بدر عملکدرد)(Dionne and Dostie 2014:120

و تدراز مدالی

سازمان را به دنبا دارد ( .)Kocakulah et al. 2016:89پس میتوان گفت غیبدت کداری کارکندان
یکی از معضالت سازمانی است که مدیریت و کارایی مجموعه را خدشهدار می کندد و دسدتیابی
به ادداف سازمانی را تحت تأثیر قرار میددد (عضدی و ساالری .)76 :2013
بنابراین ،پدس از بررسدی برخدی از پدژودشددای پیشدیند دمانندد کدوتیتز 1و دمکدارانش
( ،)2018لوسددینا 2و دمکددارانش ( ،)2017فلددین 3و شددومبرگر ( ،)2017الیسددی 4و دمکددارانش
( ،)2016مددودالی 5و نکوسددی ( ،)2015بصددریا ،)2015( 6پرابهددو ،)2013( 7اعتمددادینددژاد و
1. Kottwitz
2. Losina
3. Flynn
4. Allisey
5. Mudaly
6. Basariya
7. Prabhu
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دمکددارانش ( ،)2017حیدددری و دمکددارانش ( ،)2017پوریعقددو و دمکددارانش (،)2016
موعودی و دمکارانش ( ،)2015راهنجات و دمکارانش ( )2011مدیتدوان گفدت غیبدت کداری
کارکنان برای سازماندا بسیار پردزینه اسدت و مدیتواندد دزیندهددای اداری و مدالی و کدادش
بهرهوری سازماندا را به دنبا داشته باشد؛ که متأسفانه در گذشته مدیران سازماندا کمتدر بده آن
توجه کردهاند .با وجود اینکه محققان فعدا در حدوزم منداب انسدانی در زمیندة غیبدت کارکندان
پژودشدای خوبی انجام داده اند ،دمچنان خألدای پژودشدی بدهویدژه در خصدو

شناسدایی

مؤلفهدای مؤثر بر غیبت کارکنان از جنبهدای مختلف و نیز ایجاد سدازگاری بدرای مددیریت آن
احساس میشود .زیرا با بررسی برخی از پژودشدای صورتگرفته این نتیجه به دست آمد کده
پژودشگران بیشتر به دنبا بیان تأثیر برخی از رفتاردای سازمانی بر میزان غیبت کداری کارکندان
یا شناسایی برخی از جنبهدای اثرگذار غیبت کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی بودهاند.
بدین جهت در پژودش حاضر پژودشگران با رویکرد آمیخته بده دنبدا ارائدة الگدویی
مناس

و بومی برای مدیریت غیبت از کار بودند تا ابهامات فراوانی که در مسدیر مددیریت

غیبت کاری کارکنان پیش روی مدیران سدازمانددا قدرار دارد برطدرف شدود و در نهایدت
بهرهوری سازمان افزایش یابد و تحقق ادداف سدازمانی میسدر شدود .در مقالدة حاضدر بده
برطرف شدن خألدای نظری و عملی در زمینة غیبت و چگونگی مدیریت آن پرداخته شدد
و محققان به صورت مشخص به دنبا پاسخگویی به این پرسش بودند که الگوی مدیریت
غیبت از کار کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان چگونه است؟
بيان مسئله
دمانطور که در بخش مقدمه اشاره شد غیبت شغلی موضدوع مهمدی در سدازمانداسدت کده
دزینهدای مالی و انسانی زیادی به بدار میآورد (موحدیفر و دمکداران  )195 :2016و از آن
به مثابة یکی از دالیل اصلی کادش بهرهوری و ایجاد دزینه برای سازمانددایی کده بده دنبدا
اجرای برنامهدای کاری منسجم دسدتند ندام بدرده مدیشدود (, Sears, Coberley & Pope Shi

 .)2013:353; Dalton & Mesch 2011:810; Cascio 2012:251مثالً در گزارش مرکز کنتدر و
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پیشگیری از بیماریدای ایاالت متحده 1در سا  2015بهرهوری ازدسترفته ناشی از غیبت از
کار در دزینة کارفرمایان ایاالت متحده  225/8میلیارد دالر در سا یا  1685دالر در خصو
در کارمند است .نیز ،گزارش جدید منتشرشدده در کشدور انگلسدتان حداکی از آن اسدت کده
غیبت در محل کار دزینة سرمایهگذاری و بهرهوری در انگلستان را  18میلیدارد پوندد افدزایش
داده است و این بخشی از روند افزایشی است که از سا  2011تدا سدا  2017ادامده داشدته
است و پیشبینی میشود در این کشور دزینة غیبت در سا  2020بده  21میلیدارد پوندد و در
سا  2030به  26میلیارد پوند افزایش خوادد یافت (.)Maestas & Rennane 2018
عالوه بر آثار مالی ،غیبت کاری کارکنان میتواند آثار غیرمالی فراوانی بده دنبدا داشدته
باشد؛ دمانند نارضایتی و بیاعتمادی شهروندان جامعه به سازمان و دستگاه حاکمیتی ،تدأثیر
منفی در تحقق ادداف و عملکرد سازمان ،بسط و گسترش جوّ بیاعتمادی بین دمکداران و
مدیران و سازمان ،ایجاد مشکالت شخصی و خانوادگی و روحی و جسمی برای کارکنان و
تأثیر آن بر انجام دادن وظایف سازمانی و خانوادگی کارکنان ،و موارد فراوانی از این دسدت
).(Badubi 2017:32
در کشور ایران نیز گزارش دیئت عدالی نظدارت معاوندت توسدعة مددیریت و سدرمایة
انسانی رئیسجمهور ،که پس از بررسی عملکرد دیئدت ددای رسدیدگی بده تخلفدات اداری
کارمندان در شش ماه نخست سا  1393انجام پذیرفت ،نشدان داد در مجمدوع  7519رأی
صادر شده که  6474مورد آرای دیئت بدوی و  1045مورد آرای دیئتدای تجدیدنظر بوده
است 73/8 .درصد تخلفات اداری شامل چهار عنوان تخلف است .1 :غیبدت غیرموجده بده
صورت متناو

یا متوالی؛  .2نقدص قدوانین؛  .3کدمکداری و سدهلانگداری در انجدام دادن

وظایف؛  .4اعما و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری .گفتنی اسدت غیبدت غیرموجده بده
صورت متناو

یا متوالی با فراواندی  26/5درصدد دارای بیشدترین فراواندی میدان عنداوین

تخلفات اداری بوده است.

2

(1. Centers for Disease Control and Prevention (CDCP
2. https://www.tabnak.ir
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در این پژودش پس از شناسایی مؤلفهدای مؤثر بر غیبت کاری کارکنان ادارم کدل امدور
مالیاتی استان اصفهان ،که یکی از ادارات مطرح میان دیگر ادارات کل سازمان امور مالیداتی
بر اساس شاخصدای میزان وصو مالیات و پراکندگی جغرافیایی و تعددد نیدروی انسدانی
است 1،اقدام به طراحی الگوی مدیریت غیبت از کار کارکنان در این ادارم کل شد .زیرا پس
از بازدیددددای میدددانی و بررسددی اسددناد و مدددار موجددود در آن اداره وجددود مشددکل
طوالنیمدت و ریشهدار در خصو

غیبت کاری کارکندان بده صدورت سداعتی ،تدأخیر و

تعجیل در ورود و خرو  ،و روزانه (متوالی و غیرمتوالی) مشخص شد.

2

پيشينة تحقيق
مدیریت غیبت ،در تعریف ،طرحریزی ،برنامهریدزی و کنتدر اقددامات بده منظدور کدادش
غیبت ناشی از عوامل شغلی با ددف افدزایش بهزیسدتی و رفداه کارکندان و بهبدود عوامدل
اقتصادی ،شناخته میشود و در اینجا بهزیستی کارکنان شامل قددرت جسدمی و عداطفی و
مالی کارکنان میشود و محدود به مدیریت بهداشت نیست ،بلکه ترکیبی از قدرت جسدمی
و عاطفی و مالی است

)2018:109

 .(Kottwitz et al.برای اجدرای مددیریت غیبدت از کدار

کارکنان در سازماندا باید مراحلی را طی کرد که عبدارت اندد از .1 :تشدخیص و شناسدایی
عوامل و مؤلفهدای اثرگذار بر غیبت کارکنان؛  .2مشخص کردن میزان تأثیر در یک از ایدن
عوامل بر غیبت از کدار کارکندان؛  .3برنامدهریدزی و اقددامات پیشدگیرانه؛  .4انددازهگیدری
اثربخشی این اقدامات؛  .5تجزیهوتحلیل و ارزیابی میدزان تدأثیر ایدن اقددامات در عملکدرد
سازمان(.)Koziol & Koziol 2016:61

در ادامه برخی از پژودشدای صورتگرفته در خصو

غیبت کاری کارکنان و عوامل

مؤثر بر آن ارائه میشود.

1. www.isf-maliat.ir
2. http://www.intamedia.ir
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جدول  .1خالصهای از تحقیقات انجامشده

عنوان

نتیجه

بررسددی تددأثیر غیبددت از کددار،
کوتدداهمدددت و بلندمدددت ،بددر
شاخص توانایی انجام کار
پیشبینی غیبت از کار بدر اسداس
صددفات شخص دیتی کارکنددان ادارم
کددل ورزش و جوانددان خراسددان
رضوی
بررسددی تددأثیر فعالیددت بدددنی بددر
بهرهوری ،کادش غیبت از کدار ،و
تعلددق خدداطر کدداری کارکنددان زن
دانشگاه آزاد اسالمی

توانایی انجام کار با غیبت از کار کوتاهمددت و بلندمددت رابطده دارد و
میتوان از آن به عنوان ابزاری ساده و مفید جهت شناسایی کدارگران در
معرض غیبت از کار استفاده کرد.
صفات شخصیتی قدرت پیشبینی غیبت از کار کارکنان را دارد.

محقق
حسینینژاد و
دمکاران ()2019
شجاعی و دمکاران
()30 :2019

تمرین ددوازی موجد افدزایش بهدرهوری و تعلدق خداطر کداری در
آزمودنیدا شد .اما تمرینات دوازی تأثیری بر کادش غیبت کارکندان از
کار نداشت.

حبیبیوطن و
دمکاران (:2018
)581

بررسددی نقددش خودکارآمدددی و
رضایت شغلی در غیبت از کار در
سددازمان تددأمین اجتمدداعی شددهر
اصفهان

خودکارآمدی (فردی و جمعی و انتظار پیامددای فدردی و جمعدی) بدر
رضایت شغلی تأثیر مثبت میگذارد و خودکارآمدی (فردی و جمعی و
انتظار پیامددای فردی و جمعی) بدر غیبدت از کدار تدأثیر منفدی دارد و
رضایت شغلی بر غیبت از کار تأثیر منفی دارد و رضایت شدغلی نقدش
واسطهای جزئی بین خودکارآمدی (فردی و جمعی و انتظدار پیامدددای
فردی و جمعی) و غیبت از کار دارد و جنسیت بر غیبدت از کدار تدأثیر
ندارد و سابقة کار بر غیبت از کار تأثیر ندارد.

انصاری و نکویی
()2017

بررسی نقش عوامل روانشدناختی
در غیبت از کار کارکندان دانشدگاه
علوم پزشکی اصفهان

غیبدت از کدار مددیتواندد یددک پاسد ناکارآمدد اجتنددابی بده وضددعیت
روانشناختی ،اجتماعی ،و انعکاس سالمت روان باشد.

ابرادیمی و دمکاران
()180 :2016

عوامل مؤثر بر غیبت از کار ناشدی
از بیماری

بررسی ارتبداط کیفیدت خدوا و
خوا آلودگی با غیبدت از کدار در
شرکت گاز

بررسدددی غیبدددت کارمنددددان در
بیمارستاندای شهر جلبون

تنها عوامل مؤثر بر غیبدت از کدار ناشدی از بیمداری و اخدذ مرخصدی
استعالجی ابتال به بیماری نبوده است و عوامل دیگری مانندد جنسدیت،
مصرف سیگار ،ابتال به بیماری مزمن ،و کفالت از بستگان نیز بر تصمیم
فرد برای عدم حضور در محل کار مؤثر بوده است.
بین میانگین تعداد روزدای غیبت از کدار در افدراد بدا کیفیدت خدوا
مطلددو و نددامطلو اخددتالف معن دیداری وجددود دارد و نیدز ارتبدداط
مستقیم و قوی بین کیفیت خوا و خوا آلودگی و غیبدت از کدار در
افراد مورد مطالعه وجود دارد؛ لذا با کدادش کیفیدت خدوا و افدزایش
میزان خوا آلودگی افراد تعداد روزدای غیبت از کار آندا نیز افدزایش
مییابد.
یافتهدای این پژودش نشان داد سابقة خانوادگی افدراد در انجدام غیبدت
کاری کارکنان مؤثر است و نیز دستمزد پایین یکی از مهدمتدرین دالیدل
سدهلانگداری کارکندان در کددار اسدت و در نهایدت یکندواختی کددار و
امکانات ناکافی از دالیل دیگر انجام غیبت کاری کارکنان است.

پوریعقو و
دمکاران (:2016
)21

زارع و دمکاران
()1 :2016

آنوپاما)24 :2020( 1

1. Anupama
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ادامۀ جدول  .1خالصهای از تحقیقات انجامشده

عنوان

نتیجه

بررسی تدأثیر غیبدت در بهدرهوری
کارکنددان بددا ارجدداع ویددژه بدده
شرکتدای تولیدی

وجود اختالفات فردی و ردبری ضعیف بده طدور جداگانده بدا میدزان
غیبت و استرس کارکنان رابطة معنیداری دارد.

گوپتا)581 :2020( 1

بررسی نقش تعددیلکننددم حجدم
کار بر کادش غیبت کارمندان

در حجم کاری باال غیبت کاری کارکنان افزایش مییابد.

دی ریور ،ون ورد و
کیلروی:2019( 2
)3462

بررسی فشار ناشی از کمبود زمدان
و نبود زمان فراغدت بدرای انجدام
امددور شخصددی بددا غیبددت از کددار
کارکنان بیمارستاندای سوئیس
بررسی فعالیت فیزیکی و تدأثیر آن
بر غیبت کاری کارکنان
تغییرات سازمانی ،محیط رواندی و
اجتماعی کار ،و تأثیر آن بر غیبدت
کارکنان :یک مطالعة آینددهنگارانده
در میان کارمندان ارشد دولتی
بررسی رابطة بین رضدایت شدغلی
و انجام غیبت شغلی و نقش گنداه
در این رابطه

محقق

تأثیر فشار ناشی از کمبود زمان و نبود زمدان انجدام فراغدت از کدار بده
عنوان عامل مؤثر بر انجام غیبتدای مکرر تأیید شده است.

کوتیتز و دمکاران
()109 :2018

بین فعالیت بدنی بیشتر توسط کارکنان سالم و کدادش میدزان غیبدت از
کار ارتباط معنیداری وجود داشته است.

لوسینا 3و دمکاران
()2017

تغییرات سازمانی و محیط کار ضعیف از نظر روانشناختی و اجتمداعی
به غیبت کارکنان در میان کارمندان ارشد دولتی منجر میشود.

برینگارد 4و
دمکاران (:2017
)234

رضایت شغلی میزان انجام غیبت از کدار را کدادش مدیدددد و انجدام
رفتاردای کمتر آلودهشده به گنداه ،دمانندد خودخدوادی ،مدیتواندد بده
کادش انجام غیبت از کار مؤثر باشد.

فلین و شومبرگر
()982 :2017

5

به دلیل اینکه مدیریت غیبت دنوز در دوران رشد خود به سر میبرد تعریفی مشخص و
پایدار از آن و دمچنین قلمرو تعریفشده و چارچو

مفهومی بر اساس تحقیقات تجربدی

وجود ندارد ( .)Kottwitz et al. 2018:109; Koziol & Koziol 2016:61از طرفی بسیاری از
مدیران بدون اینکه مدلی مناس

برای مدیریت غیبت از کار داشته باشند اقدام به استفاده از

روشدای کادش غیبت غیرکارآمد کردهاند .این در حالی است که تحقیقات نشان مدی دددد
محیطدای کاری ضعیف ( )Breinegaard, Jensen, and Bonde 2017:234و ردبری ناکارآمد
با میزان غیبت کارکنان رابطة معنادار دارد ( .)Raja and Gupta 2019:581از طرفدی عدواملی
1. Gupta
2. De Reuver, Van Voorde & Kilroy
3. Losina
4. Breinegaard
5. Flynn & Schaumberg
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چون حجم کاری باال ( )2019:3462 de Reuver, Van de Voorde, and Kilroyو فشار ناشدی
از کمبود زمان عوامل مؤثر بر غیبتدای مکرر ( )Kottwitz et al. 2018:109معرفی شدهاند که
نیاز به روشدای مدیریتی مناس

خود دارند و کادش غیبت را با الگویی مناس

میطلبند.

اهداف مشخص تحقيق
ددف اصلی این پژودش طراحی الگوی مدیریت غیبت از کار کارکندان در ادارم کدل امدور
مالیاتی استان اصفهان بود .ادداف فرعی این پژودش نیز عبارت است از:
 .1شناسایی شرایط علّی مدیریت غیبت کاری کارکنان در ادارم کل امور مالیاتی استان اصفهان؛
 .2شناسایی بستردای حاکم مدیریت غیبت کداری کارکندان در ادارم کدل امدور مالیداتی اسدتان
اصفهان؛
 .3شناسایی شرایط مداخلهگر مدیریت غیبت کاری کارکنان در ادارم کدل امدور مالیداتی اسدتان
اصفهان؛
 .4شناسایی رادبرددای مدیریت غیبت کاری کارکنان در ادارم کل امور مالیاتی استان اصفهان؛
 .5شناسایی پیامددای مدیریت غیبت کاری کارکنان در ادارم کل امور مالیاتی استان اصفهان.
روش پژوهش
این پژودش با ددف ارائة الگوی مدیریت غیبت کاری کارکنان در ادارم کدل امدور مالیداتی
استان اصفهان اجرا شد؛ بدین منظور تحقیق حاضر از نظر ددف از نوع مطالعات کداربردی
و از نظر روش از نوع تحقیقات اکتشافی محسو

میشود کده بده صدورت کیفدی و کمّدی

(آمیخته) با استفاده از روشدای نظریة دادهبنیاد و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.
در بخش کیفی این تحقیق ابتدا مؤلفهدای مؤثر بر غیبدت کداری کارکندان ،از طریدق پیشدینة
موضوع و دانش موجود ،شناسایی و از نظرات اسدتادان دانشدگاه و کارشناسدان خبدرم سدازمانی
استفاده شد تا از خروجی آن بتوان در انتخا مجموعه سؤاالت اولیه برای مصداحبه کدردن ،کده
به صورت نیمهباز و ساختاریافتة عمیق بود و بر اساس سؤاالت اصدلی پدژودش طراحدی شدده
بود ،استفاده کرد؛ بدین منظور لیستی از مؤلفهدای اولیه ،بهدسدتآمدده از بخدش پیشدینة نظدری،
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پس از مشورت با استادان مطل حوزم مناب انسانی و خبرگان سازمانی آشدنا بدا مباحدث غیبدت
کاری کارکنان ،به عنوان رادنمایی برای طراحی پروتکل اولیة سؤاالت مصداحبه ،انتخدا شدد و
سپس فرایند مصاحبه به صورت فردی و گرودی با خبرگدان سدازمانی آشدنا بدا مباحدث غیبدت
کاری کارکنان و نیز کارکنانی که خود اقدام به غیبتدای مکرر کاری کردهاند شروع شد .گفتندی
است ،بعد از در مصاحبه دادهدای بهدستآمده از مصاحبهدا تجزیهوتحلیدل شدد تدا عدالوه بدر
استخرا کددای مفهومی اولیه و دستهبندی مقولهدا پروتکل اولیة سدؤاالت مصداحبه تکمیدل و
در جهت در چه بهتر انجام دادن مصاحبهدای بعدی استفاده شود.
این مصاحبهدا ،به تعداد  19مصداحبه ،در متوسدط زمدانی بدین 40تدا  60دقیقده انجدام
پذیرفت و تا میزانی تکرار شد که به پاس دای کموبیش تکراری برسد .سپس ،با استفاده از
روش دادهبنیاد ،دادهدای جم آوریشده در این بخش ،که خدود دارای سده مرحلدة اصدلی
کدگذاری باز و کدگذاری محوری و کدگدذاری انتخدابی بودندد ،بده دو صدورت دسدتی و
نرمافزاری مکس کیو.دی.ای 12 .تجزیهوتحلیل شد.
در ادامه و در بخش کمّی تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .زیرا نتایج
حاصل از بخش کیفی پژودشگران را با انبودی از دادهدا و عوامل روبدهرو سداخت و نیداز
بود اقدام به کادش دادهدا و عوامل و دمچنین شناسایی ساختار جدید شود .به دمین سب
با کمک نتایج حاصل از طراحی ،توزی  ،جمد آوری ،و بررسدی پرسشدنامة محقدقسداخته
(تحلیل عاملی اکتشافی) ،که سؤاالت آن بر اساس دادهدای بهدسدتآمدده در بخدش کیفدی
تحقیق طراحی و با کمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس  26بررسی و تحلیل شد ،الگدوی
مدیریت غیبت از کار کارکنان بر اساس روش تحلیدل عداملی اکتشدافی در ادارم کدل امدور
مالیاتی استان اصفهان طراحی شد.
جامعة آماري و روش نمونهگيري
جامعة آماری این تحقیق ،عالوه بر پیشینه و متدون موجدود در خصدو

موضدوع پدژودش،

خبرگان سازمانی آشنا با مباحث مربوط به غیبت کاری کارکنان و نیز کارکنانی بودند که خدود
اقدام به غیبتدای مکرر کاری در ادارم کل امور مالیاتی استان اصفهان کرده بودند .تعداد افراد
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این جامعه معموالً حین انجام دادن تحقیق مشخص میشود (رنجبر و دمکداران .)238 :2012
در خصو

انتخا

جامعة آماری برای توزی پرسشنامهای کده در تحلیدل عداملی اکتشدافی

استفاده شد کارکنان شاغل در ادارم کل امور مالیاتی استان اصفهان انتخا

شدند.

در این تحقیق و در بخش کیفی ،بدرای انتخدا شدیوم نموندهگیدری ،از روش نموندهگیدری
غیراحتمالی ،از نوع ددفمند غیرمتجانس وابسته به معیار ،کمک گرفته شد .در بخدش کمّدی ایدن
پژودش برای انتخا روش نمونهگیری به منظور تکمیل پرسشدنامة تحلیدل عداملی اکتشدافی از
روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .برای تعیین تعداد حجم نمونة مورد نیداز ،بدا توجده
به اینکه مجموع سقف نمونة پیشنهادی برای این نوع تحلیلدا  300نمونده اسدت ( Kline 2010:

 330 ،)456عدد پرسشنامه به صورت دستی و الکترونیکی (سایت پرسشنامة الکترونیکدی پدرس
الیددن) 1توزید شددد؛ کدده پددس از بررسددی پرسشددنامهدددای جمد آوریشددده و کنددار گذاشددتن
پرسشنامهدای مخدوش و بیکیفیت تعداد  302عدد از پرسشنامهدا مورد قبو واق شد.
روايي و پايايي دادهها (قابليت اعتماد 2تحقيق)

در این تحقیق برای بررسی روایی در بخش کیفدی از نسدبت روایدی محتدوایی الوشده 3و بدرای
سنجیدن پایایی از روش اقتباسدی فلیندت 4و دمکدارانش ( )2002و نیدز از دو رابطدة  .1قابلیدت
اطمینان دولستی  .2مایلز و دوبرمن استفاده شد .برای ارزیابی قابل اتکا بودن دادهددا و تفسدیردا
از معیاردای تحقیقات تفسیری شامل اعتمادپذیری ،انتقا پدذیری ،اتکاپدذیری ،تصددیقپدذیری،
راستی ( )Guba and Lincoln 1994:388و معیاردای نظریدة برخاسدته از دادهدداد شدامل تطدابق،
فهمپذیری ،عمومیت ،کنتر پدذیری ( )Corbin and Strauss 1990:192اسدتفاده شدد .در بخدش
کمّی این پژودش ،برای سنجش اعتبار تحلیل عاملی اکتشافی ،از جددو آزمدون کدایزر د مایردد
اولکین و شاخص تقارن بارتلت و جدو مقادیر ویژه کمک گرفته شد.
نسبت روایی محتوایی یک روش سنجش روایی است کده الوشده آن را طراحدی کدرده
است .جهت محاسبة این نسبت از نظرات کارشناسان متخصص در زمیندة محتدوای آزمدون
1. https://survey.porsline.ir
2. Trustworthiness
)3. Content Validity Ratio Lawshe (CVR
4. Flint
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مورد نظر استفاده میشود و با توضیح ادداف آزمون برای آندا و ارائدة تعداریف عملیداتی
مربوط به محتوای سؤاالت به آندا از آندا خواسته میشود سدؤاالت را بدر اسداس طیدف
سهبخشی «گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ،ولی ضروری نیست»« ،گویه ضدرورتی
ندارد» طبقهبندی کنند (عسکری و دمکاران .)1391
N
5
5
2 
2 1
N
5
2
2

nE 

() 1

CRV 

که در این رابطده  :CVRنسدبت روایدی محتدوایی :nE ،تعدداد متخصصدانی کده بده گزیندة
«ضروری» پاس دادهاند :N ،تعداد کل متخصصان که پرسش را بررسی کردهاند (

Leedy et

 )al. 2001است .در نهایت ،پس از اجرای این روش ،اگدر در نتدایج بدهدسدتآمدده مقددار
محاسبهشده از مقدار جدو بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای آن گزینه پذیرفته میشود.
بدین منظور ،محققان پس از ساخت پرسشنامهای از نتایج حاصل از مد دادهبنیاد آن را
در اختیار پنج نفر از خبرگان سازمانی آشنا با مباحث غیبت کاری کارکندان قدرار دادندد تدا
میزان فراوانی موافقت در فرد با گویهدای پرسشنامه مشخص شود که مقدار بهدسدتآمدده،
دمانطور که در رابطة  1مشخص است ،عدد  1را نشان میددد که حداقل این مقدار بدرای
 5نفر  99درصد است .بنابراین ،نسبت روایی محتوایی بهدستآمده باالتر از حدداقل مقددار
است و مقولهدا و مؤلفهدای مدیریت غیبت از روایی محتوایی برخوردار است.
در ادامه برای تعیین پایایی در بخش کیفی از رابطة قابلیت اطمیندان دولسدتی )(Wang 2011

استفاده شد .فرایند استفاده از این رابطه به این صورت است که کدگذاریدایی کده محقدق پدس
از مصاحبهددا انجدام داده توسدط یکدی دیگدر از اسدتادان کدگدذاری ثانویده مدیشدود و نتدایج
بهدستآمده با کدگذاری در مرحلة او مقایسه میشدود .در ایدن رابطده  PAOضدری
اطمینان (ضری

قابلیدت

پایایی) n1 ،تعدداد کدددای اسدتخرا شدده در مرحلدة او  n2 ،تعدداد کدددای

استخرا شده در مرحلة دوم ،و  mکددای مشابه استخراجی از در دو مصاحبه

است.
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نتایج بهدستآمده از این پژودش نشان داد تعداد کددای استخرا شدده در مرحلدة او
 1099و در مرحلة دوم  890است و تعداد کددای تکراری نیز  793کد بوده است.
2 m
2  793

 0.7973
n1  n 2 1099  890

() 2

PAO 

در رابطة قابلیت اطمینان دولستی ،خروجیدای پژودش  79/73درصد محاسبه شد کده
در حد مطلو

است (.)Holsti 1969: 63

برای اطمینان بیشتر از پایایی این پژودش ،نتایج با رابطة مایلز و دوبرمن( )1994( 1رابطة
 )3آزموده شد.
100  n 100  793

 72.22
n  m 793  305

() 3
که در این رابطه  Rضری

R

پایایی n ،تعداد کدددای مشدابه ،و  mتعدداد کدددای متفداوت

است که پس از محاسبة اعداد در این رابطه ضری

پایایی به میزان  72/22درصدد محاسدبه

شد .این عدد باالی  70درصد و عددی قابل قبو است.
در ادامه نتایج روش اقتباسی فلینت و دمکاران برای ارزیابی قابل اتکدا بدودن دادهددا و
تفسیردا در خصو

معیاردای تحقیقدات تفسدیری د شدامل اعتمادپدذیری ،انتقدا پدذیری،

اتکاپذیری ،تصددیقپدذیری ،راسدتی

)and Lincoln 1998:410

دادهبنیادد شامل تطابق ،فهمپذیری ،عمومیت ،کنتر

 (Gubaو معیارددای نظریدة

پذیری)(Corbin and Strauss 1990:192

استفاده شد؛ که در نهایت به تأیید رسید.
در بخش کمّی این پژودش برای سنجش اعتبار تحلیل عاملی اکتشافی از جدو آزمون
کایزر -مایر -اولکین و شاخص تقارن بارتلت و جدو مقادیر ویژه کمک گرفتده شدد کده
دمگی تأیید شدند.
در ادامه ،به عنوان نمونه ،آزمون کایزرد مایرد اولکین و شاخص تقارن بارتلت و جدو
مقادیر ویژه و نیز شاخص برازش جهت عوامل علّی آورده شده است.

1. Miles & Huberman
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جدول  .2آزمون کایزرـ مایرـ اولکین و شاخص تقارن بارتلت عوامل علّي

آزمون کایزرـ مایرـ اولکین
شاخص تقارن بارتلت

0/585

مجذور کای

47361/79

درجة آزادی

9054

سطح معناداری

0/000

شاخص کایزرد مایرد اولکین عددی بین  0تا  1است و اگر ایدن شداخص بدزرگتدر از
 0/5باشد حجم نمونه کافی است .از آنجا که در این پژودش این شاخص برای عوامل علّی
 0/585بود نمونه حجم کافی داشت.
شاخص بارتلت به صورت مجذور کای 1گزارش میشود و اگر احتمدا ایدن شداخص
 0/05یا کوچکتر باشد ماتریس دمبستگی مناس

تحلیل عاملی است .از آنجدا کده سدطح

معناداری  0/000و از  0/05کوچکتر است چندگانگی خطی وجود ندارد.
بر اساس جدو مقادیر ویژم عوامل علّی ،تنهدا عامدلددای دارای مقدددار ویددژم  1یدا
بیشدتر به عنوان منب ممکدن تغییدرات در دادهدا پذیرفته میشدوند .به دمین منظور تعدداد
سؤاالت پرسشنامة توزیعی مربوط به عوامل علّی ،که شامل  135سؤا بود و در سؤا یک
عامل در تحلیل عاملی اکتشافی در نظر گرفته میشد ،پدس از اجدرای عوامدل در ندرمافدزار
اس.پی.اس.اس  26با  16بار اجرا به  88سؤا کادش یافت و سؤاالتی که بار عاملی کمتدر
از  0/4داشتند حذف شدند .عالوه بر این ،عواملی که فقط یک سؤا در آن قرار گرفته بدود
و مشابه آن سؤا در گروهدای دیگر نیز یافت میشد حذف شدند .به این ترتی

با کدادش

تعداد عوامل استخراجی در نهایت  17عامل قابل قبو اصلی شناسایی شد.
يافتههاي پژوهش
در بخش یافتهدای این تحقیق ،ابتدا به شرح مختصر یافتهدای بهدستآمده در بخش کیفدی (روش
تحلیل دادهبنیاد) و سپس بخش کمّی (روش تحلیل عاملی اکتشافی) پرداخته خوادد شد.

1. Approx. Chi-Square
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يافتههاي بخش كيفي پژوهش

تحلیل دادهدا در روش دادهبنیاد طی سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری ،انتخدابی بدا کمدک
مد کوربین و استراوس )2008( 1انجام پذیرفت (الوانی و دمکاران .)55 :2011
كدگذاري باز

در کدگذاری باز ،با تفکیک اطالعات کیفی جم آوریشده ،مقولهدا شکلبندی میشود .در
این مرحله با تحلیل دادهدای گردآوریشده از مصاحبهدا ،مشاددهدا ،یادداشتدای روزانه،
و یادداشتدای فنی (حاصدل از عملیدات میددانی) مقولدهددای اصدلی و فرعدی اسدتخرا
میشوند (محقر و صادقیمقدم  .)40 :2011کدگذاری باز تا مرحلدة اشدباع مقولدهددا و در
قال

یک فرایند زیگزاگی (رفت و برگشتی) ادامه مییابد (بازرگان  .)2008مطال

بخشدی

از کدگذاری باز یکی از مصاحبهدا در جدو  3به عنوان نمونه آورده شده است.
جدول  .3نمونهای از مفاهیم استخراجشده از یکي از مصاحبه

مفاهیم استخراجشده و کدهاي مفهومي از مصاحبة شمارة 1
مفاهیم استخراجشده

کد مفهومي

عده ای دم دستند که اگرچه عالقه به این کدار دارندد و انگیدزم الزم را ددم دارندد ،بده خداطر
مشکالت خانوادگی نتوانستهاند آنطور که باید در این اداره حضور داشته باشند؛ مثالً مدادر پیدر
دارند ،بچهشان را باید برسانند به مدرسه ،و مواردی از این دست.
ویژگیدای شخصیتی افراد است .چون افراد از لحاظ ویژگدیددای شخصدیتی بدا ددم خیلدی
متفاوتاند .مثالً برخی کارمندان به دلیل تنوعطلبی نمیتوانند در این شدغل فعالیدت کنندد .ایدن
افراد در ابتدا درست انتخا نشدهاند و در جایی که دوست داشتهاند به کار گرفته نشدهاند.
کارکنان کسانی را میبینند که دمردم شغلی آندا دستند و فعالیدت کداری زیدادی ندارندد و بدر
اساس ارتباطاتی که دارند بیشتر از کارکنانی که فعالیت کداری زیدادی دارندد حقدو و پداداش
میگیرند.
افرادی دستند که سابقة کاری باالیی دارند و چون سابقة آندا خیلی باال رفته اسدت بدهسدختی
میتوان غیبتدای آندا را مدیریت و کنتر کرد .به نظر مدن بده ایدن افدراد ارتقدای شدغل ددم
نمیتوان داد .چون اعتماد به آندا ریسک است .پس باید اقداماتی نظیر جابهجایی شغلی بدرای ایدن
افراد در نظر گرفت.
برخی کارمندان در مکانی دور از محل کار زندگی میکنند و وسیلة نقلیة مناسبی ندارند .وجدود
سرویس یا نزدیک کردن محل کار کارمند به محل زندگی بسیار مؤثر است.

 .1تدداخل وظدایف خدانوادگی در شددغل
(تعارض خانواده /کار)
 .2بدیتددوجهی بده ابعدداد شخصدیتی فددرد
دنگددام اسددتخدام (عدددم تطددابق شددغل و
شاغل)
 .3جایگیری روابط به جای ضوابط
 .4عدم عدالت توزیعی
 .5نبود سدازوکار مناسد بدرای روبدهرو
شدن با غیبت کارکنان باسابقه
 .6جابهجایی شغلی خاطیان
 .7مسافت زیاد بین محل کار و سکونت
 .8نبود سرویس ایا و ذدا
 .9جابهجایی افراد به محدلددای نزدیدک
محل زندگی

1. Corbin & Strauss
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كدگذاري محوري

این کدگذاری به این دلیل محوری نامیده میشود که حو محور یک مقوله محقق میشود.
در مرحلة کدگذاری محوری ،مقولهدا بده طدور نظدری بده مقولدة اصدلی ارتبداط داده شدد
(داناییفرد و امامی  .)83 :2007در این مرحله کدگذاری محوری تکمیل شدد کده طبدق آن
خط ارتباطی میان مقولهدای پژودش د شامل شدرایط علّی ،مقولة محوری ،شرایط زمیندهای،
شرایط مداخلهگر ،رادبرددا ،پیامددداد مشدخص شدد .سپس ،به سدؤاالت پدژودش پاسد
داده شد .در ادامه به عنوان نمونه قسمتی از سؤا و پاس ارائدهشدده در خصدو

عوامدل

علّی مدیریت غیبت کارکنان در ادارم کل امور مالیاتی استان اصفهان آورده شده است.
جدول  .4عوامل علّي

ردیف

مقولههاي اصلي

1

بیعدالتی

2

تعارض خانواده /کار

مقولة مستخرج نهایي
نقش بیعدالتی توزیعی در موضوع ارتقا و ایجاد بیانگیزگی
بیعدالتی در حق کارمند با وجود رعایت استاندارددای شغلی
بیعدالتی توزیعی
در بیعدالتی در سیستمدای رفادی در مقایسه با سایر سازماندا
ایجاد احساس بیعدالتی در دمکاران
بیعدالتی رویهای
بیعدالتی و نابرابری در پرداختدا
تعارض خانه /کار در جوانان ،در خصو

اختال در رفتوآمد در محیط کار به علدت

تفریحات خار از ساعات متعارف
تداخل وظایف زندگی با وظایف شغلی در کارکنان با سابقة باال
تعارض خانواده /کار فرزند کوچک
تداخل وظایف زندگی با وظایف شغلی ،بهخصو
عدم شایستهساالری در انتصابات
3

عدم شایستهگزینی در
انتصابات

عدم عدالت رویهای در شایستهساالری و ارتقا
عدم تطابق ویژگیدای شخصیتی با پست مدیریتی
فشار بیرونی در انتصابات
پایین بودن وجدان کاری در کارمند

4

تعهد کاری پایین

وجود تعهد پایین در برخی از کارکنان (تعهد پایین)
عدم وظیفهشناسی فرد
در اولویت نبودن حضور بهموق در محل کار

در زنان
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با توجه به عوامل استخراجی ،خروجی نهایی تئوری دادهبنیاد به مدلی میانجامد کده در
ادامه آورده شده است.
كدگذاري انتخابي

در کدگذاری انتخابی نتایج کدگذاری محوری و انتخابی بار دیگر بررسی و مقولة اصدلی
انتخا

میشود .کد گذاری انتخابی ،مقوله اصلی را به شکلی نظاممند به سدایر مقولدهددا

ارتباط میددد؛ ارتباطات را اعتبار میبخشد و مقولهدایی را که نیاز بده توسدعة بیشدتری
دارند توسعه میددد .کدگذاری انتخابی با روشن کردن خط داسدتان بدر اسداس الگدوی
ارتباط شناساییشده بین مقولدهددا و زیرمقولدهددا در کدگدذاری بداز و محدوری شدروع
میشود .گامدای کدگذاری انتخابی عبارت اند از :معین کردن خدط داسدتان ،ارتبداط دادن
زیرمقولهدا به مقولة اصلی ،اعتباربخشی به روابط ،و پر کردن شکافدای بدین مقولدهددا
(محقر و صادقیمقدم  .)57: 2011در این مرحله به تعریف مقولة اصلی و ربط دادن سایر
مقولهدا به این مقوله و صورتبندی الگوی تحقیق پرداختده مدیشدود .شدماری تکنیدک
وجود دارد که میتوان از آندا برای آسان کردن فرایند کدگذاری انتخابی اسدتفاده کدرد.
نوشتن خط سیر داستان از آن جمله است که در ادامه قسمتی از سیر داستان عوامل علّدی
به عنوان نمونه آورده شده است.
این داستان پس از  19مصاحبه با خبرگان سازمانی آشنا بدا مباحدث مربدوط بده غیبدت
کاری کارکنان و نیز کارکنانی که خود اقدام به غیبتدای مکدرر از کدار در ادارم کدل امدور
مالیاتی استان اصفهان کردهاند ،به منظور ارائة الگوی مددیریت غیبدت کداری کارکندان ،بدر
اساس روش دادهبنیاد ،جاری شد .آنچه در این مصاحبهدا بهروشنی مشادده شدد ادمیدت و
ضرورت مدیریت غیبت کاری کارکنان در ادارم کل امور مالیاتی استان اصدفهان بدود .مدثالً،
مشارکتکنندگان در این پژودش در خصو

عوامل علّی مدیریت غیبدت کداری کارکندان

غالباً اظهار میکردند بخش عمدم علل غیبت کاری کارکنان بدیعددالتی ،تعدارض خدانواده/
کار ،عدم شایستهگزینی در انتصابات ،تعهد کاری پایین ،عدم حمایدت مناسد

از کارکندان،

ضعف در ارائة خدمات رفادی ،مشکالت اقتصادی و مالی ،جَوّ ضعیف دمکاری ،تشویق و
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تنبیه ناکارآمد ،عدم دلبستگی شغلی ،انگیزم شغلی پایین ،عدم ریشهیابی دالیل غیبت اسدت.
دربارم مشکالت موجود در خصو

انتصا

کارکنان و عدم رعایت شایستهگزینی یکی از

مصاحبهشوندگان گفت« :برخی دمکاران از جایگاه شغلی خودشان ناراضی دستند و باعث
بیانگیزگی آندا شده است و نتایج آن در تأخیر و غیبت کاری خودش را نشدان مدیدددد.
این موضوع کمی پیچیده است .چون مثالً وقتی فرد در نیروی نظامی استخدام مدیشدود بدا
داشتن نقشة راه میداند که با طِی کردن این مسیر و این آموزشدا در فالن سنوات خددمتی
فالن درجه را دریافت خوادد کرد .اما متأسفانه در ادارم ما اینطور نیست و ما میبیندیم کده
برخی دمکاران ،در زمان الزم ،با آنکه لیاقت آن را داشته است ،پست خود را نگرفتدهاندد و
این باعث بیانگیزگی فرد میشود .چون فرد میبیند فدردی کده سدنوات او از وی کمتدر و
توانایی او دم کمتر بوده است ارتقای پست داشته است».
با توجه به عوامل استخراجی ،خروجی نهایی تئوری دادهبنیاد به مددلی انجامیدد کده در
ادامه میآید.
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بیعدالتی
تعارضخانواده/کار
عدمشایستهگزینیدرانتصابات
تعهدکاریپایین
عدمحمایتمناسبازکارکنان
ضعفدرارائةخدماترفاهی
مشكالتاقتصادیومالی
جَوّضعیفهمكاری
تشویقوتنبیهناکارآمد
عدمدلبستگیشغلی
انگیزةشغلیپایین
عدمریشهیابیدالیلغیبت
تعارضمسئولیتهایاجتماعی/کار
مسافتزیادبینمحلکاروسكونت
عدمتوجهبهسالمتجسمیوروحی
مشكالتشخصیوخانوادگی
ناکارآمدیسیستمهایکنترلونظارت
ضعفدرسیستمارزیابیعملكرد
جایگزینیروابطبهجایضوابط
ریختنقبحتخلف
ناآگاهیازقوانینحضوروغیاب
عدمتناسبشغلوشاغل
بیتوجهیبهنیرویانسانی
عدمجامعیتمعیارهایگزینشواستخدام
فقدانتفویضاختیار
یكنواختیکار
اخالقکاریضعیف
تعارضکار/خانواده
تعارضادامةتحصیل/کار
ساختارسازمانی
گرانباریشغل(حجمزیادکار)
محیطکارنامناسب(فیزیكی)
مدیریتکارراهه
مدیریتناکارآمد
شكلگیریفرهنگکمکاری
یادگیریاجتماعیمنفی
دریافتبازخوردمنفیازراستگوییوصداقت
عدمیكپارچگینرمافزارهایمالیاتی

شرايط علّي مديريت غیبت

مباحثقانونی
مباحثاقتصادی
مباحث اجتماعیوفرهنگی
دینومذهب
قدرترسمی/غیررسمی
جغرافیایی
شرایطسازمانی
نظارتبرونسازمانی

بسترهای مديريت غیبت

مديريت غیبت

هستة محوری

ارزشهایفردیوتربیتخانواده
عواملبرونسازمانی
ویژگیهایفردی
بیماریوفوتبستگان
حوادثغیرمترقبه

عوامل مداخلهگر

اجرایقانوندربرخورد بامتخلفان
اصالحرویكردهای شایستهگزینی
اصالحساختار
اصالحنظامجبرانخدمت
اصالحنگرشجامعهبهسازمان
ارائةتسهیالت بانكیورفاهی
افزایشحستعلقوهویت
ابهامزدایی درخصوصاهدافسازمانی
جابهجایی شغلی خاطیان
آموزشکارکنان
آموزشمدیران
بهبودحمایتازکارکنان
بهبودفرایندارزیابی عملكرد کارکنان
بهبودفرایندارزیابی عملكرد مدیران
بهبودفرایندگزینشواستخدام
بهبودفرایندهای کنترلونظارت
اجراوبهبودعدالتتوزیعی ورویهای
ریشهیابی وحلمشكالتکارکنان
بهبودشرایطفیزیكیمحیطکار
تغییردرجَوّسازمانی
بهبودواصالحروشهایمدیریت
تفویضاختیار
تقویتوظیفهشناسی واخالقکار
تقویتمثبتومنفی
استفادهازساعاتکاریشناورودورکاری
توجهبهسالمتکارکنان
درنظرگرفتنمحلسكونتدرانتخابمحلکار
توجهویژهبهنیرویانسانی
اجرایراهبردهای کاهشفشارکار
استفادهازراهبردهای فرهنگی
تقویتتعامالت مدیرانوکارکنان

راهبردهای مديريت غیبت

ارتقاوپیشرفت
احساسحمایتسازمانی
نظموانضباطدرمحیطکار
رضایتمندی
ارتقایاخالقیات
انگیزش
احساسهویتواهمیت
افزایشدقتوسرعتدرکار
افزایشتعهدووفاداری
تعادلخانوادهـکار
افزایشخالقیتفردی
نشاطوشادابی
خوشبینی
ارتقایسالمت
دلبستگیشغلی
بهبودعملكردفرد
کاهشفشارکاری
ارتقایشایستهساالری
هماهنگیشغلوشاغل
تحققاهدافسازمان
احساسعدالت
تعادلکارـخانواده
بهبودبهرهوریوعملكرد
تأمیننیازهایکارکناندرسازمان
بهبودکیفیتخدمات
بهبودروابطبینفردی
رعایتقراردادروانشناختی
بهبودجوّسازمانی
رضایتاربابرجوع
شكلگیریشادابیونشاطدرجامعه
تقویتقانونگرایی
رضایتعمومیازسازمان
کاهشفشارهایبیرونیبرسازمان
افزایشاعتبارسازمان
کاهشخطرجادهایومحیطزیست
توسعهوپیشرفتکشور

پیامدهای مديريت غیبت

شکل  .1مدل مدیریت غیبت از کار در ادارة کل امور مالیاتي استان اصفهان (استخراجي از روش تحلیل داده)
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يافتههاي بخش كمّي پژوهش حاصل از تحليل عاملي اكتشافي

ابتدا نحوم توزید دادهدای در یک از شاخصدا با کمک توزید نرما بررسدی شد .بدرای
این کار از آزمون کولموگروف د اسمیرنوف ) (ksاستفاده شد .بررسیدا نشان داد گویهددای
استخراجی از توزی نرما پیروی نمیکنند .بنابراین ،با استفاده از روشدای تبدیل انددازه و
لوگاریتمگیری از گویهدا ،به توزی نرما تبدیل شدند.
سپس از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین ابعداد مختلدف ددر شداخص اسدتفاده شدد.
پیشفرضدای تحلیل عاملی اکتشافی کفایت حجم نمونه و چندگانگی خطی اسدت .بدرای
بررسی کفایت حجم نمونه از آزمون کایزرد مایرد اولکین ) )KMOاستفاده شد که میزان آن
باید بیشتر از  0/5درصد باشد؛ که تأیید شد .جهت بررسی چندگانگی خطی نیز از شاخص
تقارن بارتلت استفاده شد؛ که در سطح معنادار قرار گرفت.
در ادامه به عنوان نمونه جدو خروجدی تحلیدل عداملی اکتشدافی عوامدل بسترسداز و
زمینهای آورده شده است .نتایج این جدو  ،که با کمک ندرمافدزار اس.پدی.اس.اس 26 .بده
دست آمده ،نشانددندم تعددداد عاملدای قابل اسدتخرا است .برای تعیین تعداد عامدل از
معیار کایسدر اسدتفاده شدد .بر اساس این معیار ،فقط عامدلددای دارای مقددار ویدژم  1یدا
بیشتر به منزلة منب ممکن تغییرات در دادهدا پذیرفته میشوند .پرسشنامة توزیعی شامل 31
سؤا دربارم عوامل بسترساز بود که در سؤا به منزلة یک عامل در تحلیل عاملی اکتشدافی
در نظر گرفته شد .پس از اجرای عوامل در نرمافزار اس.پی.اس.اس ،26 .با دشت بار اجرا،
تعداد سؤاالت به  20سؤا کادش یافت و سدؤاالتی کده بدار عداملی کمتدر از  0/4داشدتند
حذف شدند .عالوه بر این ،عواملی که فقط یک سؤا در آن قرار گرفته بود و مشدابه ایدن
سؤا در گروهدای دیگر نیز یافت میشد حذف شدند .بده ایدن ترتید

بدا کدادش تعدداد

عوامل استخراجی در نهایت  6عامل قابل قبو اصلی شناسایی شدد کده جددو  8عوامدل
استخرا شده و درصد تغییرات آندا را نشان میددد .این جدو نشان میددد مقدار ویدژم
 6عامل بیشتر از  1است و این عوامل  59درصد تغییرات دادهدا را تبیین میکنند.
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جدول  .5مقادیر ویژه

مقادیر ویژه
عامل

مجموع مجذورات بار عاملي استخراجي
درصد تغییرات

درصد تغییرات

کل

درصد واریانس

1

6/087

19/636

19/636

2

4/242

13/685

33/321

4/242

3

2/613

8/429

41/751

2/613

4

2/201

7/100

48/850

2/201

7/100

5

1/812

5/845

54/695

1/812

5/845

54/695

6

1/475

4/759

59/454

1/475

4/759

59/454

تجمعي

کل

درصد واریانس

6/087

19/636

19/636

13/685

33/321

8/429

41/751
48/850

تجمعي

نهادینه بودن روشدای گزینش ناکارآمد
عدالت جغرافیایی ضعیف
دیده نشدن خانمدا جهت ارتقا به ردم مدیران میدانی در شهرسدتانددای کوچدک
(وجود سقف شیشهای در مقابل ارتقای پست زنان در شهردای کوچک)
نقش دین در زمینة در اولویت قدرار دادن کدار در مندز و تربیدت فرزندد بدرای
خانمدا
تفاوت ویژگیدای روانی و ذاتی بین زنان و مردان
نگرش مردساالرانه
نقش ادامة تحصیل در ارتقا و شکلگیری حساسیت در محیط کار
زمانبر بودن تصمیمگیری در بخش دولتی
نقش اصناف و اتحادیهدای شغلی
اصحا رسانه (مطبوعات ،فضای مجازی ،صداوسیما)
نقش قدرت برونسازمانی
وجود فردنگ رابطهمحور در مقابل ضابطهمحور
نقش البیدا در انتصابات و برخورد با افراد
وجود البیدا در انتصابات مدیران ناکارآمد
قوانین و مقررات اداری
امکان آموزش ضمن خدمت
وجود امکانات رفادی قابل تأمین برای کارکنان
وجود مجوزدای قانونی
شرایط اقتصاد محیط بیرونی
بودجة سازمان

مسائل فرهنگي و زیستي

مؤسسات بیروني

مداخالت سیاسي و
پارتيبازي

ظرفیتهاي قانوني

عوامل

امکانات رفاهي

فاکتورها

محدودیتهاي مالي

جدول  .6عوامل شناسایيشده از تحلیل عاملي اکتشافي عوامل بسترساز و زمینهای

0/805
0/564
0/795
0/583
0/795
0/747
0/564
0/622
0/564
0/828
0/725
0/805
0/725
0/805
0/564
0/795
0/805
0/805
0/564
0/795
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هستة محوری

ارزشهایشخصی

پیشینةکارکنان

عواملجمعیتشناختی

حوادثغیرمنتظره

هویتواهمیتشغلی

ادراكبیعدالتی

رواجبیاعتماییسازمانی

ناآگاهیازقوانینورویهها

مشكالتحملونقلودوریمحلکار

محدودیتدای مالی

امکانات رفادی

ظرفیتدای قانونی

توجهبهمسائلفرهنگیهنگاماستخداموانتصابات

محیطی

برقراریروابطغیررسمیباکارمند

استخداموانتصابکارکنانباتوجهبهمحلسكونت

دورکاریوساعاتکاریشناور

مداخالت سیاسی و پدارتیبدازی

انتقالکارکنـانمشـكلدارونـاتوانبـهموقعیـتهـای
شغلیکماهمیتتر

کنترلوتوسعةمدیران

بهبودنظموانضباط

گسترشوتوسعةاخالقحرفهای

پیامدهایاجتماعی(کالن)

کــاهشریســ تــرددوآلــودگی

مؤسسات بیرونی

مسائل فردنگی و زیستی

روشنگریوآموزشقوانینانضباطی

مدیریتمسیرشغلی

ادراكازگرانباریشغلی
برساخت(مفاهیم)اجتماعی

ایجادفضاییآراموشفافهمراهحمایت
بسترهای مديريت غیبت

نظارتوکنترلدرهمةسطوحومراحلشغلی

بهبــودنگــرشونتــایجرفتــاریدر
کارمند

تعــارضخــانوادگی/کــارمربــوطبــه
جنسیتوسن

جامعه

افزایش شهرتواعتبارسـازماندر

بهبودنگرششغلی

تعادلکاروخانوادهوبالعكس

انعطافپذیریوپشتیبانیازکارکنان

منظور(توسعهومشاوره)
انتظارکارکنانازمدیریت

مشاورهوتوسعهوتقویتکانالهـایارتبـاطیبـهایـن

کارکنان

شایستهگزینـیمبتنـیبـرشایسـتگیهـایمـدیرانو

بهرهوری

واعتماد
کارکردهایمنابعانسانی

جهتکاهشغیبت

برگزاریدورههاوآموزشهایغیرتخصصی(شـغلی)در

محیطکارمملوازآرامشورضایت

راهكارهایمالی

مباحثمرتبطباشغل

راهبردهای مديريت غیبت

پیامدهای مديريت غیبت

احساسحمایتسازمانیومدیریتی

بیماریومشكالتخانوادگی

جوّغیرقابلاعتماد

وجدانومسائلاخالقی

آموزشعالیبرایتعدیلآن

نگرانیهای مالی وبیمهای وتمایـل بـه

بینظمیهایمرتبطباشغل

خشكیوعدمانعطافپذیری

مشكالتمدیریتکارراههوانتصاب
فقدانبهزیستی

یادگیریمنفیوکنترلناکارآمد

شرايط علّي مديريت غیبت

عوامل مداخلهگر

مديريت غیبت
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نتيجه
تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در زمیندة بررسدی عوامدل ایجادکننددم غیبدت از کدار انجدام
پذیرفته است (Kottwitz et al. 2018؛ حبیبیوطن و دمکاران 2018؛ پوریعقو

و دمکاران

2016؛ شجاعی و دمکداران 2019؛ زارع و دمکداران  .)2016امدا ددی تحقیدق مشخصدی
دربارم این موضوع که چگونه میتوان غیبت را مدیریت کرد انجام نشده است .پژودشگران
در این پژودش ،با ارائة مدلی برای مدیریت غیبت از کار ،سعی کردندد ،بدا شناسدایی علدل
غیبت از کار ،راه کاردایی برای کادش آن به مدیران سازماندا ارائه ددند تا با بهرهگیدری از
آن دزینهدای ناشی از کمبود نیروی انسانی در سازمان کادش یافته و سدازمان بدا عملکدرد
در این پژودش ،ابتدا دادهدا از طریق مصاحبه گردآوری شد و پس از تجزیده و تحلیدل بدا
کمک روش داده بنیاد ،مد پارادایمی مدیریت غیبت کاری کارکنان ارائه گردید .بده دمدین
منظور ،در مرحله کدگذاری باز و بر مبنای تحلیل جمله به جمله مصاحبهددا ،تعدداد 1099
کد باز اولیه و  673کدمفهومی استخرا و در مرحله کد گذاری محوری ایدن کدددا در 78
مقوله اصلی و  531مقوله فرعی دستهبندی شدند؛ در ادامه فرایندد ،از روش تحلیدل عداملی
اکتشافی استفاده شد که خروجی آن منجر به  57مقوله اصلی و  296مقوله فرعی شامل 17
عامل علی 6 ،عامل زمینهای 4 ،شرایط مداخلهگر 18 ،استراتژی و  12پیامد ،گردید.
در این تحقیق عوامل مختلفی دلیل غیبت از کار معرفی شد که از آن جمله میتدوان بده
یادگیری منفی و کنتر ناکارآمد ،مشکالت مدیریت کارراده و انتصدا  ،فقددان بهزیسدتی،
خشکی و عدم انعطافپذیری ،بینظمیدای مرتبط با شغل ،نگرانیددای مدالی و بیمدهای و
تمایل به آموزش عالی برای تعدیل آن ،وجدان و مسائل اخالقدی ،جدوّ غیدر قابدل اعتمداد،
بیماری و مشکالت خانوادگی ،تعارض خانوادگی /کار مربوط به جنسیت و سدن ،ادرا از
گرانباری شغلی ،برساخت (مفادیم) اجتماعی ،مشکالت حمدلونقدل و دوری محدل کدار،
ناآگادی از قوانین و رویهدا ،روا بیاعتنایی سازمانی ،ادرا بیعدالتی ،و دویت و ادمیت
شغلی اشاره کرد .تعدادی از عوامل علّی شناساییشده در این پژودش جدیدند .برخدی نیدز
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در سایر تحقیقات بررسی شدهاند .بصریا ( )2015و مودالی و نوکسی )2015( 1نشان دادندد
یادگیری منفی میتواند غیبت در سازمان را افدزایش دددد .لوسدینا 2و دمکدارانش ()2017
تأثیر فقددان بهزیسدتی بدر غیبدت را بررسدی کردندد .مدودلی و نوکسدی ( )2015بده تدأثیر
نگرانیدای مالی و اقتصادی بر افزایش میزان غیبت اشاره کردند .بصریا ( )2015تدأثیر جدوّ
غیر قابل اعتماد را تحلیل کرد .در تعداد قابل توجهی از تحقیقات نیدز تدأثیر تعدارض کدار/
خانواده بر غیبت از کار بررسی شده است؛ از جمله تحقیدق بصدریا ( ،)2015پوریعقدو

و

دمکدددارانش ( ،)2016زارع و دمکدددارانش ( ،)2016کویتدددویتز و دمکدددارانش (.)2018
چادوداری )2020( 3نشان داد جنسیت افراد بر غیبت از کار مؤثر است .تحقیقات دمچندین
نشان داد گرانبداری شدغلی (Allisey et al. 2016؛  )De Reuver et al 2019و دیددگاهددای
اجتماعی افدراد ( )Allisey et al. 2016نیدز بدر میدزان غیبدت تدأثیرگدذار اسدت .از طرفدی،
دمانطور که در مادم  92فصل ددم قانون مدیریت خدمات کشدوری آمدده اسدت ،مددیران
مسئو نظارت و کنتر و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام دادن وظایف محوله دسدتند
و در زمینة عملکرد آنان باید پاسخگو باشند .به استناد دمین مدادم قدانونی مدیتدوان گفدت
مسئوالن با آسانگیری در برخورد با خاطیان به شکلگیری یادگیری اجتماعی در تمایل بده
بینظمی دخیلند که منجر به ادرا از بیعدالتی در برخورد بدا خاطیدان مدی شدود .دنگدام
استخدام نیروی جدید اگر او را به جای بهکارگیری در کنار نیروی متعهد و کاردان در کندار
یک کارمند نامنظم به کار گیرند باعث انتقا خلقیات کارمند بیانضدباط بده کارمندد جدیدد
خوادند شد (اجتماعیسازی منفی در خصو

بینظمی سیستماتیک) و این ندوع یدادگیری

و اجتماعیسازی منفی نامناس  ،عالوه بر دَدررفت تواناییدای مناب انسانی جدید ،باعدث
ایجاد خساراتی بعضاً جبرانناپذیر به دیگر کارکنان و سازمان خوادد شد.
در این پژودش عوامل مداخلهگر مؤثر بر غیبت از کدار کارکندان بده چهدار دسدته تقسدیم
شدند؛ حوادث غیرمنتظره ،عوامل جمعیدتشدناختی ،پیشدینة کارکندان ،ارزشددای شخصدی.
1. Mudaly & Nkosi
2. Losina
3. Chaudhari
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بستردای مدیریت غیبت نیز در پنج گروه معرفی شدند؛ مسائل فردنگی و زیستی ،مؤسسدات
بیرونی ،مداخالت سیاسی و پارتیبازی ظرفیتدای قانونی ،امکانات رفادی ،محددودیتددای
مالی .در این پژودش رادبرددایی نیز برای مدیریت غیبت معرفی شدد؛ از جملده رادکارددای
مالی ،کارکرددای مناب انسانی ،شایستهگزینی مبتندی بدر شایسدتگیددای مددیران و کارکندان،
مشاوره و توسعه و تقویت کانا دای ارتباطی به ایدن منظدور (توسدعه و مشداوره) .بدا دددف
اجرای رادبرددای پیشبینیشده برای مدیریت غیبت ،پیامددایی برای سدازمان متصدور شدده
است که از آن دا میتوان به محیط کار مملو از آرامش و رضایت و اعتماد ،افزایش بهدرهوری،
تعاد کار و خانواده و بالعکس ،افزایش شهرت و اعتبار سازمان در جامعه ،احساس حمایدت
سازمانی و مدیریتی ،و بهبود نگرش و نتایج رفتاری در کارمند اشاره کرد.
در ادامه ،بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژودش ،پیشنهاددا و نکاتی کاربردی ارائده
میشود که توجه به آندا میتواند در کاستن مشدکالت مدرتبط بدا مددیریت غیبدت کداری
کارکنان سودمند باشد:
 .1عدم تعاد بین کار و خانواده میتواند والدین متعهد را از کار بده طدور خدا

دور

نگه دارد .مثالً مادران صبحدا باید فرزندان خود را برای رفدتن بده مدرسده آمداده کنندد یدا
مراقبت از آندا را دنگام بیماری بر عهده دارند .بنابراین ،تعداد بدین کدار و خدانواده بایدد
مورد توجه مدیریت باشد .سازماندا ممکن است روشدای مختلفی برای دستیابی بده ایدن
ددف به کار گیرند؛ مثل اختصا

مراکز مراقبدت از کودکدان در داخدل سدازمان یدا مهیدا

ساختن شرایط کار در خانه برای والدین.
 .2در نظر گرفتن عملکرد به عنوان معیار پرداخت میتواند عاملی بسیار مهم در کدادش
غیبت کاری کارکنان باشد .اگر کارکنان این ادرا را داشته باشند که کار سخت و عملکدرد
عالى مورد توجه قرار مىگیرد ،سطح عملکرد خود را باال خوادند برد و کَمکاری و تأخیر و
غیبت کاری آنان کادش خوادد یافت.
 .3شایستهگزینی در انتصا
و افزایش انگیزم کاری باشد.

مدیران و کارکنان نیز میتواند از مشو دای کادندم غیبدت
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 .4مدیران سازمان به منظور کادش دزینهدای ناشی از غیبدت مدیتوانندد از روشددای
تقویت خودکنترلی در کارکنان استفاده کنند؛ به این صورت که با ایجداد حدالتی دروندی در
فرد او را ،بدون کنتر عامل خارجی ،به انجام دادن وظایفش متمایل سدازند .بدرای کدادش
در سازمان نهادینده

غیبت از طریق خودکنترلی در سازمان پیشنهاد میشود بستردای مناس

شود؛ مانند :خودکنترلی با ایمان به خدا و گسترش اعتقادات مذدبی ،توجه بده شخصدیت و
حرمت کارکنان ،رضایت شغلی و ارضای نیازدای کارمندان ،دادن انگیزه به افراد و تشدویق
آندا به خودکنترلی ،ایجاد حس تعلق و وفاداری به سازمان.
 .5توجه به مسیر محل زندگی کارمندان و محل کار میتواند مشکالت مدیریت حضور
و غیا

کارمندان را کادش ددد که خود با استفاده از سیستم حملونقل مناس

و توجه به

نزدیک بودن محل زندگی فرد به محل کار میسر میشود.
 .6در بخش سوءرفتار کارمندان ،رویة انضباطی و موارد غیبت از کار ذکر شود .این کار
باعث میشود اجرای موارد انضباطی در خصو

کارمندان بدرای مددیران بسدیار سدادهتدر

شود.
 .7با استخدام پزشک و روانشناس در واحد مناب انسانی به سدالمت کارمنددان توجده
شود .استخدام پزشک و روانشناس یا متخصص طِ

کدار در سدازمانددای بزرگدی مانندد

سازمان امور مالیاتی مورد نیاز است و باید بیشتر به آن توجه شود .چون حسابرسی شدغلی
با استرس باال و ساعات کار طوالنی و کاری تکراری است که موج

فرسودگی و تحلیدل

جسمی و روحی بسیاری از کارمندان شدده اسدت .توجده بده سدالمت روحدی و جسدمی
کارمندان در سازمان میتواند به کادش غیبت از کار کارکنان کمک کند.
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