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رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان
The Simple and Multiple relationships between Supportive Managerial Behaviors
Dimensions with Intention to Stay in Organization.
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Abstract
Introduction & Aim: The issue of employee turnover is
one of the organizational problems that affect organization
development. For organization managers who want to save,
protect and improve human resources, it is a problem and
also requires special attention. Applying proper methods of
management increases their motivation to continuous
communicate with organization. The objective of this
research was to study the relationship between supportive
managerial behaviors dimensions with intention to stay in
the organization. Method: This research was done in Health
Care Organization of Oil Industry of Isfahan during the
autumn of year 1390 (2011). Among the employees of
organization (in total 354 people), 187 employees were
selected in an convenience sampling way as the statistical
sample of this research. The research tools included
Supportive Managerial Behaviors Questionnaire (Rooney &
Gottlieb, 2007) and Intention to Stay Questionnaire (Hunt,
Osborn & Martin, 1981). The data was analyzed using
Pearson's correlation coefficient and multiple regression
analysis (stepwise method) and SPSS (version 18). Results:
The results showed that there is significant relationship
between supportive managerial behaviors dimensions
(except micromanaging) with intention to stay (p<0/01).
Also, the results of stepwise regression showed that among
the factors of supportive behaviors, enabling job support to
predicted percent intention to stay. Conclusion: Managerial
methods especially supportive behaviors of managers are
complement component to create a proper environment to
educate employees and increasing their motivation. Also,
employees’ realization of supervisors’ support, increases
motivation and their organizational commitment.
Keywords: Managers’ Supportive Behaviors, Intention to
Stay in Organization.
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چکیده

 مسأله ترک خدمت کارکنان و نیروهای متخصص یکی از معضالت:مقدمه و هدف

سازمانی است که ضربهای بر روند حرکت سازمان بوده و برای مدیر سازمان که در پی
 به صورت یک مشکل، بهبود و بهره وری نیروی انسانی خود میباشند، نگهداری،حفظ

 انگیزه، بکارگیری روشهای صحیح مدیریتی.یطلبد
 مطرح بوده و توجه خاصی را نیز م
 هدف این پژوهش مطالعه.آنان را برای ارتباط پایدار و طوالنی با سازمان افزایش میدهد

 این: روش.رابطه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان بود

. انجام شد0931 پژوهش در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان در پاییز سال

 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس781 ،) نفر453(از بین کلیه کارکنان سازمان مذکور
برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای رفتارهای

 اسبورن و،) و میل به ماندن در سازمان (هانت7 200 ،حمایتی مدیران (رونی و گوتلیب

 به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از ضریب همبستگی. ) بودند1981 ،مارتین

 استفادهspss18 پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به شیوه گام به گام) و از نرم افزار

 حمایت شغلی در، نتایج نشان داد که از بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران: یافتهها.شد

 حمایت شخصی و احترام و رفتارهای حمایتی رهبران کلی با میل به ماندن در،دسترس

) و براساس رگرسیون گام به گامP<0/10(سازمان رابطه همبستگی معنادار حاصل گردید
 حمایت شغلی در دسترس پیش بینی کننده میل،نیز از بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران

شهای مدیریتی بویژه رفتارهای حمایتی مدیران
  رو: نتیجه گیری.به ماندن بوده است

،جزء مکمل ایجاد یک محیط مناسب برای پرورش کارکنان و افزایش انگیزه آنان است

 انگیزه و احساس تعهدشان به سازمان را،همچنین برداشت کارکنان از حمایت سرپرستان

.افزایش میدهد

. میل به ماندن در سازمان، رفتارهای حمایتی مدیران:واژههای کلیدی

2931/6/02 :تاریخ دریافت
2931/8/ 12 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

یآورند .نرخ جابجایی و ترک
اکثر سازمانها نرخ ترک خدمت و جابجایی ساالنه را به عنوان درجه اثربخشی سازمان به حساب م 

یکنند که نیازهای
ًال ُمُمعرف مشکالت داخلی سازمانی است .کارکنان موقعیت کنونی خود را به این دلیل ترک م 
خدمت باال معمو ًال

آنان در شرایط فعلی کار برآورده نمیشود .اکثر موارد جابجایی و ترک خدمت بیش از اندازه برای سازمانها هزینه زا است

یزند .از
(شهبازی ،علی اکبری ،اسعدی و جواهری کامل .) 387 1 ،ترک خدمت کارکنان ،ثبات و تداوم کارهای سازمان را به هم م 

دست دادن کارکنان خوب تأثیر مخربی بر بقیه دارد و آنها را دچار بی انگیزگی و دلسردی میکند و در نتیجه بهره وری و رضایت
یزنند ،چرا که تنها هزینههای ملموس
شغلی در سازمان کاهش مییابد .اغلب سازمانها هزینههای ترک خدمت را خیلی کم تخمین م 

یگیرند (وینترتون.) 2004 ،2
را در نظر م 

به بیانی ساده ،میل به ماندن در سازمان به تمایل هوشیارانه و آگاهانه کارکنان برای ماندن با یک سازمان اشاره دارد (چو ،جوهانسن و

یکند که میل به ماندن در شغل نوعی حالت انگیزشی و
گوچیت .) 2009 ،3در این راستا تدریس حسنی(  ) 1372در پژوهش خود بیان م 

درونی بالقوه در فرد برای باقی ماندن در شغلی است که فرد بدان اشتغال دارد .این تمایل ممکن است در شرایط خاص و تحت تأثیر

عوامل مختلف به میل به ترک بیانجامد .میل به ترک ،به برآورد ذهنی فرد راجع به احتمال ترک سازمان در آینده ای نزدیک اشاره

ینماید.
م 

یکند (شاو ،گوپتا و دیلری ) 2005 ،4و تأثیری
تمایل کارکنان به ماندن یا ترک سازمان ،به جهت شرایط مالی که برای سازمان ایجاد م 

که بر کیفیت کاالو خدمات میگذارد (جانسون ) 1981 ،5کانون تمرکز اصلی در مدیریت منابع انسانی بوده است.

یدهد رهبر به
شهای کارکنان و رفتار در بخش رهبری که نشان م 
رفتارهای حمایتی مدیران عبارت است از حمایت کلی برای تال 
یشود
پیروانش احترام میگذارد و به نیازها و احساسات آنان توجه دارد (رفرتی و گریفین .) 2004 ،6سه اقدام سازمان باعث م 

کارکنان احساس کنند از آنها حمایت میشود یا حمایتی که از سوي سازمان احساس میکنند افزایش یابد .این اقدامات عبارتند از
شهاي سازمانی و شرایط شغلی) (استینگل همبر و
عدالت سازمانی (شور و شور ،) 1995 ،7حمایت مافوق و رویههای سازمانی (پادا 

وندنبرگ .) 2003 ،8آيزنبرگر رابطه علي حمايت سازماني ادراک شده و حمايت سرپرست ادراک شده را مورد بررسي قرار داد و

بصورت تجربي نشان داد که حمايت سرپرست ادراک شده يک پيش بين ،اما نه يک پيامد حمايت سازماني ادراک شده است.

بعبارت ديگر رفتارهاي حمايت کننده مديران مي تواند موجبات فراهم آوردن ادراک حمايت از سوي سازمان شود (روهادز

وآيزنبرگر.) 2002 ،

ِش کمک و توجهي که سرپرستان به سالمتي آنان دارد اشاره مي
حمايت ادراک شده سرپرست ،به ديدگاه کارکنان در خصوص ارز ِش

نمايد .سرپرستان به عنوان نمايندههاي سازمان عمل مي کنند و آنها براي راهنما يي و ارزيابي عملکرد زيردستان شان مسئول هستند.

بنابراين کارکنان تمايل دارند نگرش و رفتارهاي سرپرستان شان نسبت به خودشان مانند خبرهاي مربوط به حمايتهاي سازمان از

کارکنان را مشاهده نمايند (چو ،جوهانسن و گوجیت .) 2009 ،کارکنانی که احساس حمایت کنند ،متعهد و راضی اند ،کمتر غیبت
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یدهند که همگی این عوامل عملکرد سازمان را
یکنند و سازمان را به سادگی ترك نمیکنند بلکه تعهد باالیی به سازمان نشان م 
م 
یرساند (ریگل ،ادمونسون و هانسن.) 2009 ،9
یبخشد و آن را به اهدافش م 
بهبود م 

حمایت ادراک شده سازمانی ،اشاره به ادراک کارکنان از تعهد سازمان شان نسبت به آنها دارد .آیزنبرگر و همکاران (  ) 1986اظهار

یدهد ،نشان
یها وعالیق کارمندان درباره بهزیستی شان ،بهاء م 
کردند ،اعتقادات کلی کارکنان درباره میزانی که سازمان به نگران 
دهنده ادراک حمایت سازمانی است .تئوری حمایت سازمانی ،دیدگاه مبادله اجتماعی را برای فهم روابط مبادله ای کارفرما-کارکن

ارائه کرد (کیل -شاپیرو و کانوی .) 2005 ،10این تئوری توسط تیبات و کلی ) 1959 ( 11توسعه یافت و دالیل اینکه چرا افراد ارتباطات

شخصی با دیگران دارند را توضیح داده است .مبادله اجتماعی بعنوان همکاری بین دو یا بیشتر از دو بخش برای منافع دو جانبه تعریف

شده است (رابینسون .) 1996 ،12کارکنان تمایل دارند نگرش و رفتارهای سرپرستان شان نسبت به کارکنان را نشانه ی حمایت سازمان
از کارکنان در نظر بگیرند (چو و همکاران.) 2009 ،

مطالعات تجربي نشان مي دهد كه ادراك كي

مدير حمايتي به سطوح برترخشنودي شغلي ،توانا يي توليد ،تعهد سازماني و همچنين به

تهاي جابجا يي وتغ يي ركمتر ،تعارض كمتر كار -خانواده و افسردگي كمتر مي انجامد که در سطح کالن تر موجب اثربخشی
محدودي 
سازمانی میشود (مانسل ،برو و کول ، 2006 ،13بارچ-فلدمن،براندلو ،دندایان و اسکوارتز 2002 ،14و تامپسون ،بویاز و الینس،15
.) 1999

شهایی انجام گرفته که اغلب این تحقیقات در حوزه تعهد عاطفی که
در حوزه رابطه رفتارهای حمایتی رهبران با میل به ماندن پژوه 

یشود ،بوده است .شانوک و آیزنبرگر ) 2006 ( 16در بررسی رابطه حمایت سرپرست ادراک شده ،حمایت
میل به ماندن را شامل م 

سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و عملکرد دریافتند که بین حمایت سرپرست ادراک شده توسط کارکنان و عملکرد آنان رابطه

مثبت وجود دارد .روني و گوتليب )7 200 ( 17تحقيقي را با يک نمونه  122نفري از کارمندان يک شرکت انجام دادند .هدف آنها

بررسي رابطه بين سبک رهبري حمايتي مديران ،خشنودي و عملکرد شغلي زيردستان بود .نتايج نشان داد زيردستاني که داراي

استقالل شغلي باال يا پا يي ن (نه متوسط) هستند رهبري از نوع حمايتي را ترجيح مي دهند به طوري که اين شيوه رهبري باعث باالرفتن

سطح عملکرد و خشنودي آنها مي شود از طرفي آنها يي که خود مختاري کمي دارند نيز مايل به داشتن رهبري حمايتي و دوستانه مي

باشند .پرتو ( ) 138 6در پژوهش خود تحت عنوان رابطه رفتارهای حمایتی و غیر حمایتی مدیر با رضایت شغلی و هویت سازمانی
دریافت بین رفتارهای حمایتی و مشارکتی مدیران ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت منابع انسانی در سازمانها بویژه سازمانهای صنعتی ،مقوله حفظ و نگهداری نیروی انسانی
یآورد و یک سازمان
توانمند میباشد .با توجه به این موضع که نیروی انسانی توانمند و ماهر برای سازمان هزینه ی هنگفتی را به بار م 
یشود ،شاید بتوان گفت که از اصلی ترین دغدغههای فکری
برای دست یابی به کارکنان توانمند و شایسته متحمل هزینههای زیادی م 

مدیران سازمانها ،نرخ ترک خدمت کارکنان سازمان است ،به گونه ای که اگر بتواند این نرخ را به میزان قابل توجهی کاهش داده یا
یشود (حسینی .) 1388 ،بر اساس آنچه مطرح
آن را در سطح پائین و قابل قبولی حفظ نمود ،خود یک موفقیت برای سازمان قلمداد م 
9
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گرديد ،رفتار مدیریت و بخصوص رفتارهای حمایتی مدیران در میل به ماندن افراد در سازمان تأثير گذار است .اين موضوع كه آيا

یتواند ارتباط داشته باشد یا خیر و اگر ارتباطی وجود دارد ميزان اين ارتباط
رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان م 

چقدر است ،پژوهشگر را بر آن داشت تا تحقيقي در اين زمينه را به انجام برساند .براین اساس اهداف تحقیق بدین شرح است که

رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران و میل به ماندن مورد بررسی قرار گیرد.

رو ش

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است .جامعه آماري این پژوهش را کليه کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
اصفهان در پائیز  0931تشکیل دادند ،که بنا بر اطالعات بدست آمده ،تعداد کارکنان این سازمان در دوره زمانی تحقیق  453نفر بود

که در مراکز مختلف درمانی مشغول به کار بودند .نمونه پژوهش با توجه به نظر استیونز (  ، 1996به نقل از فراهانی و عریضی 1388 ،و

یگیرد ،انتخاب شد .در این پژوهش دو
گال ،بورک و گال ) 1384 ،که برای هر متغیر و زیر متغیر ،حداقل  15نفر گروه نمونه در نظر م 

ُخرد) و میل به
متغیر و سه زیر گروه شام ِلِل رفتارهای حمایتی مدیران (حمایت شغلی در دسترس ،حمایت شخصی و احترام و مدیریت ُخ
ماندن در سازمان مورد بررسی قرار گرفت که طبق روش تعیین حجم نمونه فوق الذکر تعداد افراد نمونه مورد نیاز حداقل  75نفر بود.

برای دستیابی به نمونه مکفی 200 ،پرسشنامه تهیه و پس از نمونه گیری به شیوه نمونه گیری در دسترس ،18در میان کارکنان توزیع

یباشد.
گردید .پس از بازگشت از  200پرسشنامه 781 ،پرسشنامه برای تحلیل در نظر گرفته شد ،لذا گروه نمونه پژوهش  781نفر م 
شیوه ی نمونه گیری در دسترس به این شکل بود که براساس توافق به عمل آمده با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ،در

شهای مختلف سازمان با توجه به فراوانی نسبی هر بخش درمانی ،از افراد در دسترس و عالقه مند به شرکت در پژوهش خواسته
بخ 

شد که به پرسشنامهها پاسخ دهند .همچنین در پژوهش حاضر 30 ،نفر نمونه به منظور بررسی پایایی و صحت پرسشنامهها و پیش از
انتخاب نمونه فرضیه آزمایی ،در نظر گرفته شد .ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بود که به شرح زیر است:

پرسشنامه رفتارهای حمایتی مدیران :19برای سنجش رفتارهای حمایتی مدیران ازپرسشنامه  72سؤالی رفتارهای حمایتی مدیران
که توسط رونی و گوتلیب (  )7 200ساخته شده و بر مبناي مقياس  5درجهاي ل كي رت (تقرب ًاًا هرگز =  1تا همیشه =  )5پاسخ داده
یشود ،استفاده شد .این  72سؤال شامل ُ 3بُبعد حمایت شغلی در دسترس (  12سؤال) ،حمایت شخصی و احترام ( 9سؤال) و مدیریت
م 

ُخرد ( 6سؤال) میباشد .رونی و گوتلیب(  )7 200مقدار پايا يي را از طريق آلفاي كرونباخ براي ُبُبعد حمایت شغلی در دسترس ، %39
ُخ
ُخرد  0/ 87ذكر كردهاند ،همچنين آنها روا يي اين پرسشنامه را از طریق
برای ُبُبعد حمایت شخصی و احترام  0/39و برای ُبُبعد مدیریت ُخ

تحلیل عاملی در حد مطلوبي گزارش كردهاند .پرسشنامه برای اجرا در این پژوهش از زبان انگیسی ترجمه شد .تعیین روایی صوری و

محتوا با استفاده از نظرات و اصالحات چند نفر از صاحب نظران انجام گردید .روا يي سازه بر مبناي تحليل عاملي اكتشافي و

چرخش واريماكس ،سواالت این پرسشنامه از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار است .پایایی ابعاد پرسشنامه با استفاده از آلفای

کرونباخ بین  0/ 74تا  0/ 86بدست آمد و پایایی کل نیز  0/88حاصل گردید.

پرسشنامه میل به ماندن :20براي سنجش میل به ماندن از پرسشنامه  4سؤالي میل به ماندن که که توسطهانت ،اسبورن و مارتین

21

(  ) 1981ساخته شده و هر سئوال شامل  5گزينه مي باشد و گزينهها به صورت الف( ،)1ب( ،)2ج( ،)3دال( ،)4ه( )5نمره گذاري مي

18

- Convenience Sampling
- Supportive managerial behaviors Questionnaire
20
- Intention to Stay Questionnaire
21
- Hunt, Osborn & Martin
19

27
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شوند ،استفاده شد .رزمجو(  ) 1384پايا يي اين ابزار را از طریق آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتيب برابر  0/ 70و  0/ 54گزارش نموده
است .در پژوهش حاضر ضرایب پایایی از طریق آلفاي کرونباخ  0/27برآورد گردید.

پرسشنامههاي پژوهش در محل كار اعضاي نمونه به صورت خودگزارش دهي پاسخ داده شده اند .دادههاي حاصل از پرسشنامهها،

لهای آماری با
از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .تحلی 
استفاده از نرم افزار آماری  SPSS18انجام گرفته است.

یافتهها

در جدول  ،1ميانگين ،انحراف معيار و همبستگي دروني بين متغيرهاي پژوهش ارائه شده است

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و ضریب همبستگی بین آنها

ابعاد

M

SD

1

2

3

4

5

حمایت شغلی در دسترس

34/ 06

01/71

1

-

-

-

-

71/ 19

3/55

-

-

حمایت شخصی و احترام
ُخرد
مدیریت ُخ

رفتارهای حمایتی مدیران

میل به ماندن در سازمان

7/ 61

30 / 82

71/ 04

91 / 08

4/ 22

14 /71

**0/258

1

** 0/ 947

** 0/ 936

*-0/ 47 1

-

-0/ 093

** 0/ 292

-

-

0/ 08

-0/ 131

** 0/ 28

-

1

1

** 0/ 272

همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است ،از بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران ،حمایت شغلی در دسترس (  r =0/ 29و

 ،)V=8/4حمایت شخصی و احترام (  r =0/ 28و  )V=7/8و رفتارهای حمایتی رهبران کلی (  r =0/ 28و  )V=7/3با میل به ماندن
ُخرد با میل به ماندن رابطه معنادار حاصل نشده است ( .)P<0/ 05
همبستگی مثبت و معنادار داشته اند ( .)P<0/10بین مدیریت ُخ

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ابعاد رفتارهاي حمايتي مدیران و ميل به ماندن در جدول  2و  3ارائه شده است.

جدول  :2همبستگي چندگانه نمرات کلی رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان در مدل گام به گام
متغیرهای پیش بین
حمایت شغلی در دسترس

R

R2

خطای استاندارد برآورد

F

معناداری

0/ 292

0/580

4/ 03

71/ 26

0/1 00 0

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،از بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران ،در یک گام حمایت شغلی در دسترس پیش بینی

ُخرد توان پیش بینی کنندگی میل به ماندن را نداشته اند.
کننده میل به ماندن بوده است و ابعاد حمایت شخصی و احترام و مدیریت ُخ

نتایج نشان داده که ابعاد رفتارهای حمایتی توانسته اند  8/5درصد از تغییرات میل به ماندن را تبیین کنند .در جدول  3ضرایب
استاندارد و غیراستاندارد پیش بینی به ماندن از طریق متغیرهای پیش بین ارائه شده است.

جدول  :3ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی میل به ماندن در سازمان از طریق متغیرهای پیش بین در رگرسیون گام به گام
مقادیر ثابت و متغیرهای پیش بین در گام دوم
مقدار ثابت

حمایت شغلی در دسترس

B
8/9

0/ 121

خطای استاندارد
1/ 28

0/ 029

Beta
-

0/ 292

t

معناداری

6/ 99

0/100

4/ 15

0/100

یشود ،حمایت شغلی در دسترس پیش بینی کننده میل به ماندن بوده است ( .)P<0/10نتایج بتای
چنانچه در جدول  3مشاهده م 
استاندارد بیانگر این بوده که با اضافه شدن یک انحراف استاندارد به حمایت شغلی در دسترس به میزان  0/ 292برحسب انحراف

استاندارد به میل به ماندن افزوده شده است .فرمول رگرسیون به شرح زیر است.

یگیرد که
(حمایت شغلی در دسترس )  = 8/9 + 0/ 121میل به ماندن در سازمانبنابراین فرضیه پژوهش بدین ترتیب مورد تأیید قرار م 

کلیه ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان دارای رابطه همبستگی ساده و حمایت شغلی در دسترس با میل به

یباشد.
ماندن دارای رابطه چندگانه معنادار ( )P< 0/10م 
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بحث و نتیجه گیری

ُخرد و میل به ماندن در سازمان رابطه همبستگی ساده
مطابق با یافتههای پژوهش ،بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران به جز مدیریت ُخ
یدهد که ،مؤلفههای رفتارهای حمایتی
معناداری وجود دارد ( .)P<0/100عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان م 

توانستهاند به طور مجموع  8/5درصد ،از واریانس متغیر میل به ماندن در سازمان را بطور معناداری ( )P<0/100تبیین کنند .بنابراین

ترکیب خطی از مؤلفههای رفتار حمايتي مدیران میتواند تا حدودی میل به ماندن را پیش بینی کند ( .)P<0/10نتایج این پژوهش

مطابق با یافتههای مائرتز ،گریفت ،کمپبل و آلن،)7 200 ( ،22هایسا و همکاران (  ) 2006و روهادز و آیزنبرگر (  ) 2002است.

نتایج این پژوهش نشان داد که دو ُبُبعد حمایت شغلی در دسترس و حمایت شخصی و احترام در رفتارهای مدیریت رابطه مثبتی با میل

یگردد ،توانسته است تا
به ماندن در سازمان داشته است .از طرفی ترکیب خطی این متغیرها که مجموع ًاًا رفتار حمایتی مدیر را سبب م 

حدودی میل به ماندن را پیش بینی کند ،گرچه از لحاظ آماری این روابط ضعیف است ،اما حاکی از وجود رابطه ای معنادار و مؤثر

یتوان این گونه بیان کرد که به طور کلی حمایت مدیران از
در میان این متغیرها بوده اند .بنابراین در تبیین یافتههای بدست آمده م 

کارکنان به عنوان بخشی از حمایت ادراك شده از سوي سازمان توسط کارکنان ،در سطح فردي و سازمانی پیامدهايی به همراه

خواهد داشت .حمایت ادراك شده از سوي سازمان در سطح فردي منجر به افزایش رضایت شغلی و ایجاد نگرش و احساس مثبت
یگردد .در سطح سازمانی نیز حمایت ادراك شده از سوي سازمان باعث افزایش تعهد
(مائرتز و همکاران )7 200 ،در کارکنان م 

یشود و از سوي دیگر رفتار ترك خدمت آنها را کاهش
عاطفی و بهبود عملکرد کارکنان (آیزنبرگر و همکاران ) 1986 ،م 

شهای دیگری نیز ،سبک مدیریت و میزان رضایت از شیوه مدیریت بر تمایالت ترک شغل کارکنان بسیار
یدهد .مطابق با پژوه 
م 
نهاتون و امرسون (  1998؛ به نقل از هیلمان و همکاران ) 2008 ،بر این باورند که
مؤثر است (هایسا و همکاران .) 2006 ،همچنی 

یکنند و در حقیقت نوع رفتار آنها تعیین میکند که کارکنان در سازمان
سرپرستان ،نقش بسیار مهمیدر تمایل به ماندن در شغل ایفا م 

بمانند و یا آن را ترک کنند .حمایت شغلی ابعاد وسیعی دارد ،در این پژوهش از سه مؤلفه حمایت شغلی در دسترس ،حمایت شخصی

ُخرد استفاده شده است .حمایت شغلی در دسترس شامل؛ تشویق خودمختاری و راهنما يي و همکاری در وظایف
و احترام و مدیریت ُخ

یگردد که به اثربخش تر شدن کارکنان در وظایف شغلی شان کمک
است (رونی و گوتلیب .)7 200 ،این موارد رفتارهایی را شامل م 

یکنند .به طور مثال؛ تشويق خودمختاری ،شامل رفتارها يي است كه كاركنان را تشويق مي كند تا استقالل داشته باشند و اظهار نظر
م 

کنند و راهنما يي و همکاری در وظایف ،شامل رفتارها يي است كه هدف از آنها مشخص كردن وظايف شغلي کارکنان و مهارت

شهاي عملي است .این طبقه در واقع نمایانگر حمایت ابزاری (هاوس ) 1981 ،و ُبُبعد هدایت و
مديريت جهت مساعدت كاركنان به رو 

راهنمائی (باررا و انالی ) 1981 ،در ادبیات حمایت اجتماعی است .به طور کلی حمایت شغلی در دسترس به معنای شفاف سازی کار
یشود .این
و ایجاد حس حمایت در کارکنان است .در واقع ایجاد شرایطی است که کارکنان احساس کنند از آنها حمایت م 

یتوانند از طریق اقداماتی مانند افزایش عدالت سازمانی (شور و شور ،) 1995 ،حمایت مافوق و بهبود رویههای سازمانی
حمایتها م 

شهاي سازمانی و شرایط شغلی) (استینگل همبر و وندنبرگ ،) 2004 ،23نیز ایجاد گردند .حمايت سرپرست ادراک شده
(پادا 

بصورت ادراک کارکنان از اينکه سرپرست براي آنها ارزش قائل است و براي رفاه آنها نگران است ،تعريف شده است (شانوک و

آيزنبرگر .) 2006 ،از طرفی ،همان گونه که پیشتر نیز بیان گردید ،حمایت ادراك شده از سوي سازمان منجر به افزایش رضایت

یگردد .یکی دیگر از ابعاد رفتارهای حمایتی
شغلی ،افزایش تعهد و کاهش رفتار ترك خدمت (مائرتز و همکاران )7 200 ،م 
- Maertz , Griffeth, Campbell & Allen
- Stinglhamber & Vandenberghe

22
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رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی ...

29

مدیران ،حمایت شخصی و احترام افراد سازمان است .در سازمانهاي امروز ،به دليل تغ يي راتي كه در اولويت بندی نيازهاي كاركنان
به وجودآمده است بايد چنان محيطي فراهم ساخت كه برانگيزنده و ارضاء كننده نيازها يي فراتر از فقط نيازهاي فيزيولوژ يكي و

ايمني باشد (هرسي و بالنچارد .) 1372 ،حمایت شخصی و احترام شامل رفتارهایی هستند که موجب باال بردن عزت و توجه به
یشوند و از دو زیر ُبُبعد دیگر ،نگرانی واقعی و بازشناسی (رونی و گوتلیب )7 200 ،تشکیل شده است.
بهزیستی فردی کارکنان م 

ًال صحبت با کارکن درباره
یکند (مث ًال
نگراني واقعي ،در واقع توجه مدیر را نسبت به زندگی خانوادگی و شخصی پرسنل منعکس م 

مسائل غیر کاری؛ اعطای زمان استراحت در صورت نیاز) .جنبه کلیدی این ُبُبعد آنست که رفتار مدیر به پیشی گرفتن از وظایف

یشود .این موضوع شامل ارتباطات فردی و صمیمیتر ،از سوی
متعارف نقش سرپرست به حمایت کارکنان بطور حرفه ای ادراک م 

یباشد .کولینز ( )0102در پژوهش خود نشان داد که روابط بین فردی و ارتباطات غیر وظیفه ای مانند قراردادهای روانشناختی
مدیر م 
میان رهبر و اعضا و تعامل میان آنها در تمایل به ترک شغل افراد تاثیر گذار بوده است .بازشناسی ،به حمایت ابزاری یا ُبُبعد هدایت در

ادبیات حمایت اجتماعی شباهت دارد .شناخت ،شامل انواع مختلفی از جمله جبران پولی ،بازخورد لفظی و کالمی ،و ارائه عمومی

یشود .حمايت یک كمك دوجانبه است كه موجب خلق تصور مثبت از خود ،پذيرش خود ،اميدواري ،احساس
بازخورد مثبت م 

یدهد (عسگری و
یدهد و تمام اينها به فرد فرصت خودشكوفا يي و رشد را م 
عشق و رضايتمندي میگردد و اضطراب را كاهش م 
یها با تشویق و حمایت
یگذارند و هنگام دشوار 
یکه مدیران سازمان به فردیت کارکنان خود احترام م 
شرف الدین .) 1389 ،هنگام 
یدهند ،در حقیقت از امنیت و عزت نفس کارکنان شان دفاع کرده اند .بديهي است
آنان ،احساس شایستگی و مؤثر بودن را پرورش م 

يها به حمايت اطرافيان و دوستان خود نياز دارند تا احساس امنيت كنند .لذا هر چه حمايت
كه همه انسانها در هنگام گرفتار 

اجتماعي ديگران بيشتر باشد اميدواري شان نيز بيشتر است (وان ليون و همکاران .)0102،همانطور که در نظریه تبادل اجتماعی گفته

شد ،ریشهی این تئوری در مفهوم معامله ی متقابل قرار دارد (کیم و آندرو .)7 200 ،انسانها دوست دارند همان طور که آنهابا

یکنند ،دیگران نیز در قبال آنان همان گونه رفتار کنند .اگر رفتار سرپرستی با کارمندش حمایتی و منصفانه باشد،
سایرین رفتار م 

کارمند نیز برای جبران این رفتار ،سعی در ارتقای عملکرد خود دارد .باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود

یباشد .این امر،
طرز تفکر کارکنان ،رفتار آنان و عملکرد شغلی آنها است و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیر اثرگذار م 

یرساند (دکاپ و همکاران.) 2003 ،
اهمیت مفهوم معامله متقابل را که باعث شکل گیری پدیده ی تبادل اجتماعی شده است ،م 

ُخرد به عنوان سومین مؤلفه رفتار حمایتی در پژوهش حاضر استفاده شده است .اما این متغیر با متغیر میل به ماندن رابطه
مدیریت ُخ
همبستگی معناداری نداشته است .پژوهشی که مشابه با این نتیجه باشد ،در ادبیات پژوهش یافت نشد .رونی و گوتلیب (  )7 200اظهار

یکردن کارها ،زیر نظر داشتن کارکنان و محدوديت قدرت تصميم گيري مجموع ًاًا ویژگیهای یک روش مدیریتی را
داشتند رسم 
ینامند .به نظر میرسد این گونه رفتارهای حمایتی که شامل ،رفتارها يي كه
ُخرد م 
یدهند که بطور معمول آنرا مدیریت ُخ
تشکیل م 
یباشند و رفتارها يي
شیوههای رسمي را تشويق يا اجرا مي كند و یا رفتارها يي كه درگیر بررسی موقعیت فیزیکی کارکنان در سازمان م 

یدهد ،عواملی بوده اند که در تمایل کارکنان برای باقی ماندن در شغل ،تأثیر
كه قدرت خالقانه تصميم گيري كاركنان را کاهش م 

گذار نیستند .از طرفی چنین اقداماتی بیشتر با کلیت سازمان در ارتباط است تا رفتار مدیر؛ در واقع چنین متغیرهایی ادراکی از جو
حمایتی یک سازمان و یا شیوه مدیریت کالن یک سازمان یا واحد اداری است و احتماال کمتر به طور مستقیم به عنوان رفتارهای

یشود.
حمایتی مدیریت ،در نظر گرفته م 

یتوان اشاره کرد که رفتارهای حمایتی مدیران در این پژوهش بر پایه ادراک کارکنان از
به عنوان محدودیتهای پژوهش حاضر م 
این متغیر مورد سنجش قرار گرفته است ،بنابراین در تعمیم نتایج این پژوهش باید احتیاط شود ،همچنین برای نمونه گیری در این
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یگردند ،با این حال امکان اجرای نمونه گیری
پژوهش از شیوه در دسترس استفاده شده است .در این شیوه برخی از متغیرها کنترل نم 

یهایی همراه است و در موارد بسیاری از جمله سازمان مورد برسی این پژوهش امکان پذیر
تصادفی در سازمانهای دولتی با دشوار 
یباشد.
نم 

یتوان گفت که مدیران با راهبردها و اقداماتی مانند فراهم نمودن اطالعات ،تفویض اختیار ،مدیریت
به عنوان پیشنهادات تحقیق م 

مشارکتی ،تشکیل تیم و استقالل دادن به کارکنان ،باید بسترها و شرایط برای انجام وظایف سازمانی را طوری فراهم نمایند تا کارکنان

یخواهند با رغبت و انگیزه درونی انجام دهند .مدیران باید کنترلها و محدودیتها را کاهش دهند و از راهبردهای
آنچه را که م 

یها به
جذب کردن استفاده کنند و الزم است در سازمانها تا حد امکان در برخوردها و تعامالت درون سازمانی و حتی تصمیم گیر 

شرایط کارکنان در حوزههای خانوادگی ،اجتماعی و شغلی توجه شود تا بدین وسیله تعهد مبادله ای و پیوستگی کارکنان تقویت
نهای شغلی و تمایل به ترک خدمت همراه
شود .تقویت این ابعاد ،در کارکنان با افزایش میل به ماندن و کاهش جستجوی جایگزی 

يشود که سازمانها؛ حمایت مدیریتی و
خواهد بود و همچنین به منظور ایجاد و توسعه تمایل کارکنان به ماندن در سازمان ،توصیه م 

حمایت سازمانی را نسبت کارکنان توسعه دهند.
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