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چکیده
امروزه پارادایم مدیر بهعنوان مربی یا مربيگری مدیریتی به گفتمان جدیدی در حوزۀ مدیریت
منابع انسانی تبدیل شده است .باتوجهبه مزایایی که مربيگری مدیران بر نگرشهای شغلی و رفتاری
کارکنان دارد ،سازمانها و شرکتهای زیادی تشویی شدهاند تا در راستای نهادینهنمودن این
سبک مدیریتی تالش نمایند .بر همين اساس ،هدف از انجام این تحقيی ،بررسی رابطۀ رفتار مدیر
بهعنوان مربی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بهطورمستقيم و نيز بهطور غيرمستقيم از طریی
نگرشهای شغلی کارکنان شامل رضایت شغلی ،تعهدسازمانی و هویت سازمانی است .جامعۀ
آماری این تحقيی شامل کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی میشود که  055نفر به روش
نمونهگيری تصادفی ساده بهعنوان نمونه آماری تحقيی انتخاب شدهاند .برای آزمون فرضيهها از
رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج تحليل دادهها نشان داد که رفتار
مدیر بهعنوان مربی ،بر نگرشهای شغلی و کاهش تمایل به ترک خدمت ،تأثير مستقيم دارد.
همچنين ،نتایج نشان داد که بين تعهد و هویت سازمانی با کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان،
رابطه منفی و معنیداری وجود دارد ،ولی بين رضایت شغلی وتمایل به ترک خدمت،
رابطۀ معنیداری وجود ندارد.

کلیدواژه :مدیر بهعنوان مربی؛ رضایت شغلی؛ تعهد سازمانی؛ هویت سازمانی؛ تمایل به
ترک خدمت
 .7این مقاله از رساله دکتری مدیریت منابع انسانی با عنوان "تبيين و طراحی مدل پرورش مدیران ميـانی بـهعنـوان مربـی بـا رویکـرد
همافزایی عملکرد در بخش دولتی ایران" استخراج شده است.
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مقدمه
امروزه سازمانها بهدنبال ارتقای نگرشهای شغلی و رفتـاری کارکنـان خـود هسـتندکه اغلـب
بهعنوان کارکنان دانشگر 7شناخته شدهاند .به عبارتی بهتر ،سازمانها بهدنبال رضـایت شـغلی ،تعهـد
سازمانی ،هویت سازمانی و حفظ و نگهداشت کارکنان و نيز کاهش تمایل به تـرک خـدمت آنهـا
هستند .الزمۀ تقویت رفتارها و نگرشهای مثبت شغلی و رفتاری و اینکه کارکنان ،رضـایت شـغلی
داشته باشند و هویتشان را براساس سازمان متبوع خویش تعریف کنند و با سازمان و شـغل خـویش
عجين شوند ،استفاده از رویکردهای نوین مـدیریتی در سـازمان اسـت .یکـی از ایـن سـازوکارهای
حوزۀ مدیریت منابع انسانی که در این زمينه نقش مهمی دارد ،پـارادایم 0مـدیر بـهعنـوان مربـی 7یـا
مربيگــری مــدیریتی 7اســت (الينگــر ،بــاتی و هملــين0577 ،0؛ اورد و ســلمان7787 ، 6؛ الينگــر و
بوستروم .)7777 ،5مربيگری مدیران بهعنوان یک راهبرد بـرای توسـعۀ منـابع انسـانی تعریـف شـده
است (بوند و اسنکيو )0577 ،8و یک فرایند پویاست که باعث بهبود عملکرد کار مـیشـود (جـو و
همکاران .)0570 ،ازاینرو ،امروزه سازمانها به مربيگری توجه زیادی نشان میدهند و منابع مـادی
و انسانی زیادی را در زمينۀ مربيگری سرمایهگذاری میکنند ،بهطورمثال ،اکثر سازمانهـای پيشـرو
دنيا ،از قبيل :ناسا ،7وودافون ،75ولوو ،77کوکاکوال ،70و خيلی از سـازمانهـای بـزرگ امریکـایی از
جمله  ،CNNمجله نيویورک تایمز ،شرکت هواپيمایی  ،KLMشرکت  BMWسبک مربيگـری را
به اشکال مختلف برای مدیریت کارکنانشان بهکار میگيرند (فتحی واجارگاه و همکـاران7777 ،؛
خدامی .)7770 ،بارون و مورین )0575( 77نيز عضویت 70555نفر از  75کشور دنيا در فدراسـيون
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جهانی مربيگری را ناشی از تأثير مربيگری برای اعمال تغيير در سازمانها مـیداننـد .نتـایج تحقيـی
مؤسسۀ توسعۀ پرسنل 7در سـال  0575نشـان داد کـه بـيش از  5/85از سـازمانهـای موردمطالعـه از
رویکرد مربيگری اسـتفاده مـیکننـد (گـویتر  -جـانس .)0577 ،0رواج مربيگـری در سـازمانهـای
معاصر میتواند بهدليل تغييرات سریع در محي سازمانها همانند جهانیشـدن ،پيشـرفت فنـاوری و
ماهيت کار باشد .پس میتوان گفت در دو دهۀ گذشته مربيگری مدیران در سازمانها متداول شده
است ،بااینوجود مستندات تجربی اندکی در خصوص نتایج حاصل از آن وجـود دارد (سـنگری و
ولی پوری.)7777 ،
ضررورت انجام تحقيی به جایگاه ممتاز راه و شهرسازی در توسعه کشور برمیگردد کـه لـزوم
توجه به منابع انسانی را توجيهپذیر میسازد .وزارت راه و شهرسازی بـا رسـالت سـاخت زیربناهـای
فنی کشور و فعاليت مؤثر در زمينه ترابری ،ساخت مسکن و شهرسـازی ،نقـش مهمـی را در تحقـی
برنامههای راهبردی کشور ،توسعه اقتصادی کشور و تحقی توسعه پایدار ایفا میکنـد .رسـالتهـا و
مأموریتهای فوق ،مستلزم بهرهمندی از منابع انسانی خالق ،توانمند و منعطـف اسـت کـه ظرفيـت
تحمل فشارهای کاری و پذیرش مسئوليتهای سازمانی را داشته باشند .بدنۀ کارشناسی وزرات راه
و شهرســازی از کارکنــان متخصــو ،دانشــگر و باتجریــه تشــکيل شــده اســت کــه بهــرهگيــری از
توانمندیها و تخصو آنها ،تقویت نگرشهای شغلی و رفتاری و نيز حفظ و نگهداشت آنها بـرای
سازمان ،حياتی است و سبک مدیریتی "دستور بـده و کنتـرل کـن "7در مـورد آنهـا مصـداق پيـدا
نمیکند ،بلکه آنها بهدنبال خودهدایتی و توانمندسازی هستند و مدیران در برخورد با آنها بهعنـوان
مربـی رفتـار کننـد .چـون امـروزه بـيشازپـيش از مـدیران انتظـار مـیرود کـه بـرای توانمندسـازی
کارکنان در راستای خودهدایتی 7تالش کرده (سوليوان 7770 ،0؛ پارک )0555 ،6و شرای را برای
یادگيری اثربخش و توسعۀ فردی کارکنـان تسـهيل نماینـد (بـاس و بـاس0558 ،5؛ اِوِرد و سـلمان،
1. Institute of Personnel Development
2. Guyther –Jones
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7. Bass & Bass
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7787؛ گيلی .)0555 ،7همانطورکه الينگر و کلر )0557( 0معتقدنـد کـه بـرای حفـظ و نگهداشـت
کارکنان خوب ،باید توسعه مهارتهای مربيگری در مدیران به یک ضرورت تبـدیل شـود .اوِرِد و
سِلمان ( )7787نيز معتقدند یکی از ویوگیهای مدیران اثـربخش ،مربيگـری اسـت ،بایـد بـهعنـوان
بخشی از اعمال مدیریت روزانه انجام شود .بنابراین این تحقيی بهدنبال پاسخگویی به سـؤاالت زیـر
است:
 .7رابطۀ بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و نگرشهای شـغلی (رضـایت شـغلی ،تعهـد سـازمانی و
هویت سازمانی)کارکنان و تمایل به ترک خدمت چگونه است؟
 .0تأثير رفتار مدیر به عنوان مربـی بـر تمایـل بـه تـرک خـدمت کارکنـان بـهصـورتمسـتقيم و
همچنين بهصورت غيرمستقيم از طریی بهبود نگرشهای شغلی چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
مدیر بهعنوان مربی
مرور ادبيات مدیریت نشان میدهد که از دهـۀ  7755تـالش شـده اسـت کـه اصـول مربيگـری
ورزشی وارد بستر مدیریتی شود (اورد و سـلمان .)7787 ،در طـول دهـههـای  7785و  7775اتخـاذ
سبک مربيگری در مدیریت مورد حمایت واقع شد (مارشال ،)0555 ،7و این دیدگاه مطرب شد که
مربيگری ،تسهيلکننده توسعۀ شـغلی و عملکـرد تيمـی اسـت (پـارک )0555 ،و اینکـه مربيگـری،
بهرهوری سازمانی را افـزایش مـیدهـد (الدی شوسـکی .)0575 ، 7بنـابراین ،پـارادایم جدیـدی در
مدیریت با عنوان "مدیر بهعنوان مربی" یا "مربيگری مدیریتی" ظهور کرد (اورد و سـلمان7787 ،؛
الينگــرو همکــاران0577 ،؛ الينگــر و بوســتروم .)7777 ،مــدیران مربيگــر دارای رفتارهــای خاصــی
هســتندکه عبارتنــد از :توانمندســاز ،توســعهدهنــده ،تســهيلکننــدۀ یــادگيری ،مــدیریت احساســات،
مدیریت اسـتعدادها ،پاسـخگو ،مشـارکتجـو ،عملگـرا ،راهنمـا و حـامی ،مسـئلهگشـا ،تـيمسـاز و
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فرصتجو (احمدزاده .)7770 ،ایفای نقش مربيگری توس مدیران باعث بهبود عملکرد بـا تمرکـز
بر اصالب مسائلکاری و توانمندسازی کارکنان برای فراتررفتن از سطوب عملکـرد قبلـی مـیشـود
(اورد و سلمان7787 ،؛ پارک .)0555 ،همچنين مربيگری بهعنوان یک فرایند روزانه بـرای کمـک
به کارکنان در تشخيو فرصتهایی بـرای بهبـود عملکـرد و توانـاییهایشـان تعریـف شـده اسـت
(پارک0555 ،؛ اورت ،ویکينسان و بنفاری .)7785 ،7دیدگاه دیگری مربيگری را بهعنوان روشی بر
ای تسهيل یادگيری بهمنظور تشویی ،رشد و توسـعه در نظـر مـیگيـرد (الينگـر و همکـاران0557 ،؛
پارک0555 ،؛ رِدشاو .)0555 ،0مک لين 7و همکاران ( )0550در یک تصویر کـالن ،مربيگـری را
بهعنوان یک راهبرد توسعه سازمانی در نظـر گرفتنـد .مربيگـری فراینـد کمـک بـه کارکنـان بـرای
توسعه خودشان است .مربيگری باید در فرهنگ سازمانی نهادینه شود تا مدیران بتوانند از آن بـرای
توسعه کارکنان استفاده کنند .مربيگری یک فراینـد و ترسـيم یـک پيونـد قـوی بـرای یـادگيری و
توسعه و کمک به افراد یـا تـيمهـا بـرای دسـتيابی بـه اسـتعدادها و قابليـتهـای کامـل خـود اسـت
(گرانت0556 ،7؛ رُجرس .)0555 ،0در مربيگری موضوع ارتباط فرد با فرد مطرب میباشد و شـامل
توسعۀ مهارت ،عملکرد و آگاهی و حاوی دریافت و تسهيم بازخورد بـرای افـراد تحـت مربيگـری
است و به جای رواب هدایتی در مدیریت ،مربيگری مبتنی بر رابطه حمایتی از سوی مربـی اسـت و
بهطورکلی مربيگری یادگيرندهمحور 6است (هومن و ميلر .)0558 ،5در مربيگری تأکيد بر همکاری
بين مربی و متربی با هدف تقویت استعداد متربی است (ميلنر و مک کارتی ،)0577 ،8و به کارکنان
کمک میکند عملکرد شغلی خود را از طریی ارائه راهنمـایی و حمایـت بهبـود بخشـند و فرصـت
بهبود عملکرد و تواناییهایشان را تشخيو دهند (اورت و همکاران7785 ،؛ جو ،سوشـکو و مـک
لين)0570 ،7؛ یعنی مدیران مربيگر از یادگيری حمایت میکنند و کارکنان را توانمند میسـازند تـا
1. Orth, Wikinson & Benfari
2. Redshaw
3. McLean
4. Grant
5. Rojers
6. Leaner Base Learning
7. HOMAN & Miller
8. Millner & McCarthy
9. Joo, Sushko & McLean

61

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)21بهار 1316

عملکردآنها بهبود یابد (اورد و سلمان .)7787 ،مدیر بهعنوان مربی همچنين به مثابـۀ یـک رویکـرد
رهبری که مبتنی بر بازخورد سازنده است ،تعریف شده است (جـو و همکـاران)07 :0570 ،؛ یعنـی
مربيگری کارکنان عالوه بر تسهيل یادگيری ،شامل ارائه بازخورد عملکرد است (واسـون:0556 ،7
. )6
مدیر بهعنوان مربی و رضایت شغلی
رضایت شغلی عبارت است از آگاهی درونی و نگـرش فـرد نسـبت بـه کـار کـه نتيجـۀ تعامـل
چندبعــدی فــرد و محــي اســت (شــجاعی و همکــاران .)50 :7770 ،رضــایت شــغلی بــه مجموع ـۀ
احساساتی اطالق میشود که فرد نسبت به شغلش دارد که دربرگيرنده رضـایت فـرد از سرپرسـت،
همکاران ،حقوق ،فرصتهای ترفيع ،خـ مشـی و امنيـت شـغلی اسـت (رابينـز7770 ،؛ شـجاعی و
همکاران .)7770 ،تحقيقات نشان می دهد کـه مربيگـری مـدیریتی باعـث افـزایش رضـایت شـغلی
کارکنان میشود (سـنگری و ولـی پـوری7777 ،؛ خـدامی7770 ،؛ فتحـی واجارگـاه و همکـاران،
7770؛ الينگر و همکاران0557 ،؛ هـومن و ميلـر0556 ،؛ پيترسـون و هـيکس ،7776 ،0رابرتسـون،7
 .)0550آگــاروال7و همکــاران ( )0557در مطالعــهای بــا عنــوان تــأثيرات"مربيگــری بــر ســطوب
سلسلهمراتبی مدیریتی" به این نتيجه رسيدند که مدیران با ارائه بازخورد توسعهای و انتقـادی باعـث
بهبود عملکرد و رضایت شغلی زیردستانشان میشوند و این تأثير در سطح سلسلهمراتبـی بـزرگتـر
تضعيف میشود .بولز و پيکانو )0556( 0در تحقيقی به این نتيجه رسيدند کـه مـدیرانی کـه توصـيۀ
مربيگری را بهصورت منظم بهکار بستهاند ،رضایت شغلی و تمایل بـه رضـایت از زنـدگی بيشـتری
دارند .بنابراین ،فرضيۀ اول تحقيی به صورت زیر پيشنهاد میشود:
 :H1بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و رضایت شغلی ،رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.

1. Wason

2. Peterson & Hicks
3. Robertson
4. Agarwal, Angest & Magni
5. Bowles & Picano
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مدیر بهعنوان مربی و تعهد سازمانی
تعهد سازمانی 7عبارت است از نوعی وفاداری و وابستگی عـاطفی افـراد بـه سـازمان و نيرویـی
است که فرد را مجبور به ماندن در سازمان میکند و با وابستگیای که به سـازمان دارد در راسـتای
تحقی هدف آن عمل مـیکنـد (سـالجقه و احمـدزاده .)7777 ،بـاکر ،دمروتـی و شـافلی)0557( 0
کارکنان یک مرکز تلفن را مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که رابطۀ مثبتی بين تعهدسـازمانی
و سه منبع شغلی یعنی بازخورد عملکرد ،حمایت اجتماعی و مربيگری مدیریتی وجود دارد و اینکه
تعهدسازمانی رابطۀ بين منابع شغلی و قصد ترک خدمت را تعدیل میکند .مدیر بهعنـوان مربـی بـر
تعهدسازمانی کارکنان از دو جهت تأثير مـیگـذارد :اول ،احتمـاالً مربيگـری اثـربخش سـطح نيـاز
کارکنان برای احساس تعلی به کار را ارضـا مـیکنـد و حـس آنـان بـرای پيوسـتگی بـه سـازمان را
تقویت میکند (آلن و مير)7775 ،7؛ بهعالوه ،رواب مدیریتی ممکن است سازمان را جذابتر کند
و تعهد سازمانی را ارتقا بخشد (کيد و سموینگ .)0557 ،7وقتی مدیران از کارکنـانشـان حمایـت
میکنند ،کارکنان ،احساس تعهد بيشـتری بـه سـازمان پيـدا مـیکننـد (سـنگری و ولـیپـور7770،؛
موتاز .)7778 ،0رهبری مشارکتی از قبيل مربيگری مدیریتی به تعهدسازمانی مرتب است .بهعـالوه،
مربيگری اثربخش ،احساس شایسـتگی کارکنـان را افـزایش مـیدهدکـه عامـل تعيـينکننـدهای در
تعهدسازمانی است (آلن و ميـر .)7775 ،6همچنـين پـارک ( )0555در تحقيـی خـود بـه ایـن نتيجـه
رسيده است که رفتار مربيگری مدیریتی ،رابطۀ مثبت با یادگيری شخصی کارکنان و تعهدسـازمانی
دارد .بنابراین ،فرضيۀ دوم تحقيی به صورت زیر پيشنهاد میشود:
 :H2بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و تعهد سازمانی ،رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.

1. Organizational Commitment
2. Bakker, Demerouti & Schaufeli
3. Allen & Meyer
4. Kidd & Smewing
5. Mottaz
6. Allen & Meyer
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مدیر بهعنوان مربی و هویت سازمانی
هویت سازمانی یعنی همگرایی ارزشهای فردی و سـازمانی ،ادراک یکـیبـودن بـا سـازمان و
شناخت خـود بـر اسـاس خصوصـيات سـازمان و تـالش و کوشـش بـه خـاطر سـازمان (سـالجقه و
احمدزاده .)7777 ،مربيگری باعث تقویت احساس مفيـدبـودن و عضـویت در سـازمان مـیشـود و
افراد از لحاظ توسعه حرفهای ،رضایت عميیتری را بهعنوان یک عضو مشـارکتکننـده در فراینـد
سازمان تجربه میکنند (رابرتسون .)0550 ،بنابراین ،فرضـيۀ سـوم تحقيـی بـه صـورت زیـر پيشـنهاد
میشود:
 :H3بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و هویت سازمانی ،رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.
مدیر بهعنوان مربی و تمایل به ترك خدمت
تمایل به ترک خدمت 7عبارت است از تمایل رفتاری کارکنـان در جهـت تـالش بـرای تـرک
کار یا سازمانشان که ممکن است به ترک شغل واقعی منجر شود .زمانی که کارکنـان شـغل خـود
را ترک میکنند ،سازمان ،استعدادهای ارزشمند خود را از دست میدهـد و آمـوزش نيـروی کـار
جدید برای سازمان هزینهزاست؛ ازاینرو حفظ و نگهداشت کارکنان برای سـازمانهـا خيلـی مهـم
است (شجاعی و همکاران .)7770 ،عوامل زیادی در تمایل به ترک خدمت کارکنان سهيم هسـتند
(ر.ک .اميــری و محمــوزاده .)7777 ،یکــی از عوامــل م ـؤثر بــر کــاهش تمایــل بــه تــرک خــدمت
کارکنان ،اتخاذ رویکرد مربيگری در سازمان است .هومن و ميلر ( )0556معتقدند که سازمانهـا از
مربيگری برای حفظ و نگهداشت کارکنان بـا عملکـرد بـاال و ایجـاد یـک محـي کـاری مثبـت و
افزایش رضایت از کار استفاده میکنند؛ یعنی مربيگری باعث نگهداشت و توسعۀ کارکنان میشود
(رابرتســون0550 ،؛ والــز .)0557 ،0گرانــت )0557( 7معتقــد اســت «اگــر مــدیر دارای مهــارتهــای
مربيگری ضعيف و مهارتهای بينفردی ضعيف باشد ،چهار برابر یا بيشتر این احتمـال وجـود دارد
که کارکنان شغلشان را ترک کنند» .همچنين تحقيقات نشان داده است که شرکتهایی کـه دارای
1. Turnover Intention
2. Wales
3. Grant
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فرهنگ مربيگـری هسـتند ،کـاهش قابـلمالحظـهای را در تغييـر و جابـهجـایی کارکنـان ،افـزایش
بهرهوری ،شادمانی و رضایت بيشتر در کار دارند (پارک0555 ،؛ زیوس و اسـکيفينگتون.)0557 ،7
بنابراین ،میتوان ادعا کرد که مدیر بهعنوان مربی به مثابۀ راهی برای انگيزهبخشيدن ،توسعه و حفظ
کارکنــان در ســازمانهاســت (اورت و همکــاران7785 ،؛ اورد و ســلمان .)7787 ،بنــابراین ،فرضــيۀ
چهارم تحقيی به صورت زیر پيشنهاد میشود:
 :H1بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و تمایل به ترک خدمت کارکنان ،رابطۀ منفی و معنـیداری
وجود دارد.
نگرشهای شغلی و تمایل به ترك خدمت کارکنان
کارکنانی که نسبت به وظایف ،شغل و سازمان خـویش نگـرش مثبـت دارنـد ،انگيـزش زیـاد،
کيفيت کاری بهتر ،رضایت شغلی بيشتر ،غيبت ،جابهجایی و تـرک حرفـۀ کمتـر خواهنـد داشـت.
پس ،کارکنان با احساس و نگرشهای مثبت شغلی ،رضایت شغلی بيشتر و تعهد نسـبت بـه شـغل و
سازمان داشته و کمتر غيبت میکنند .یعنی رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانی باعـث کـاهش تـرک
خدمت کارکنان میشود (اميری و محمودزاده .)7777 ،نتایج تحقيی شـجاعی و همکـاران ()7770
نشان داده است که رابطۀ منفی و معنیداری بين رضایت شـغلی و تمایـل بـه تـرک خـدمت وجـود
دارد .همچنين ،کاتن و تاتل ،)7786( 0تعداد  00متغير را از طریی فراتحليل که در رابطه بـا قصـد و
نيت کارکنان برای ترک خدمت مورد مطالعه قرار دادهانـد از جملـه :پرداختـی ،وضـوب در نقـش،
رضایت شغلی کلی ،رضایت شغلی از پرداخـت ،کـار ،همکـار ،سرپرسـتی ،فرصـتهـای ارتقـا .از
طرفی،کارکنانی که هویت خویش را با سازمان متبوعشان تعریف میکنند ،نسبت به سـازمان تعهـد
باالتری دارند و تمایل کمتری به ترک شغل و سازمان دارند .پس میتوان گفت که کسب هویـت
سازمانی باعث ارتقای حس تعلی و تعهد به سـازمان ،ایجـاد محـي کـاری دوسـتانه ،ارتقـای حـس
نوعدوستی با دیگران و درنهایت به حفظ کارکنان منجـر مـیشـود (اميـری و محمـودزاده.)7777 ،
بنابراین ،فرضيۀ پنجم ،ششم و هفتم تحقيی به صورت زیر پيشنهاد میشود:
1. Zeus & Skiffington
2. Cotton & Tuttle
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 :H7بين رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنـان ،رابطـۀ منفـی و معنـیداری وجـود
دارد.
 :H6بين تعهدسازمانی و تمایل به تـرک خـدمت کارکنـان ،رابطـۀ منفـی و معنـیداری وجـود
دارد.
 :H5بين هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان ،رابطـۀ منفـی و معنـیداری وجـود
دارد.
با توجه به توضيحات فوق ،مدل مفهومی پووهش به شرب شکل ( )7است.
H5
رضایت شغلی
H1
تمایل به ترک

H6

خدمت
H7

تعهد سازمانی

H2

مدیر به عنوان مربی
H3

هویت سازمانی

H4
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

متغيرهای تحقيی به شرب جدول ( )7است:
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جدول  .1متغیرهای تحقیق

ردی
ف

متغیر

مؤلفه
توانمندساز
توسعۀ فردی
تسهيلکننده
یادگيری

7

مربی

تيمساز
مشارکتجو

عملگرا
فرصتگرا

تمایل به
7

ترک
خدمت

(الينگر و همکاران )0577 ،؛ (آگاروال و همکاران)0557 ،

مدیریت

مسئلهگشا

0

ریا)0577 ،

احساسات

راهنما و حامی

شغلی

(خدامی )7770 ،؛ (فتحـی واجارگـاه و همکـاران )7770 ،؛ (بيـورس و

)0577

مسئوليتپذیر

نگرشهای

(پارک )0555 ،؛ (اورد و سلمان)7787 ،

(بيورس و ریا )0577 ،؛ (گویتر – جانس )0577 ،؛ (اسکجرو همکاران،

مدیریت استعداد
مدیر بهعنوان

محقق

رضایت شغلی
تعهدسازمانی

(ميلنر و مک کارتی )0577 ،؛ (گرانت)0556 ،
(پــارک )0555 ،؛ (اورت و همکــاران )7785 ،؛ (افســتين و همکــاران،
)0577
(الينگـــر و همکـــاران )0577 ،؛ (الينگـــر و بوســـتروم )0550 ،؛ (اورد و
سلمان)7787 ،
(گــویتر – جــانس )0577 ،؛ (فتحــی واجارگــاه و همکــاران )7770 ،؛
(اسکجرو همکاران)0577 ،
(مک لين و همکاران )0550 ،؛ (جو و همکاران )0570 ،؛
(الينگر و همکاران)0577 ،
(گویتر – جانس )0577 ،؛ (مارشال )0555 ،؛ (گرانت)0555 ،
(گرانت)0555 ،
(هانــت و واینتــروب )0557 ،؛ (پــارک )0555 ،؛ (اورت و همکــاران،
 )7785؛ (جو و همکاران)0570 ،
(فتحی واجارگاه و همکاران )7770 ،؛ (آگاروال و همکـاران )0557 ،؛
(سنگری و ولی پور )7777 ،؛ (خدامی )7770 ،؛ (پيترسون)7776 ،
(پارک )0555 ،؛ (موتاز )7778 ،؛ (آلن و مير)7775 ،

هویت سازمانی

(رابرتسون)0550 ،

تمایل به ترک

(رابرتســون )0550 ،؛ (پــارک )0555 ،؛ (اورت و همکــاران )7785 ،؛

خدمت

(اورد و سلمان )7787 ،؛ (زئوس و اسکينفينگتون)0557 ،
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روششناسی پژوهش
پووهش حاضر از لحاظ مبانی فلسفی پووهش در گروه پـارادایم اثبـاتگـرا قـرار مـیگيـرد .از
حيث جهتگيری تحقيی ،کاربردی است .شيوۀ انجام پـووهش کمـی بـوده و از حيـث گـردآوری
اطالعات ،جزف مطالعات توصيفی (غيرآزمایشگاهی) است .در این تحقيی برای آزمون فرضيههـا از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .بنابراین ،باید به ازای هر گویه پرسشنامه ،نمونهای
1

به اندازۀ  0الی  75انتخاب شود (وستلن .)0575 ،
جامعۀ آماری تحقيی شامل کارکنان وزارت راه و شهرسازی میباشد .ازآنجاکه در این تحقيـی
از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شـده اسـت ،باتوجـهبـه نيـاز (هشـت برابـر تعـداد
سؤاالت پرسشنامه) تعداد  055نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .نمونهگيری به روش تصادفی
ساده بود و باتوجهبه تجربۀ محققين  075پرسشنامه توزیع شد .از ایـن تعـداد  777پرسشـنامه قابليـت
تجزیهوتحليل داشتند .از ميان  777نفر )755( 5/70 ،زن و  )707( 5/60مرد؛  776( 5/67نفر) کمتـر
از بيست سال سابقۀ خدمت و  700( 5/77نفر) باالی بيست سال سـابقۀ خـدمت؛ ؛  766( 5/77نفـر)
فوق ليسانس 067( 5/00 ،نفر) ليسانس و  00( 5/77نفر) فوقدیپلم بودند.
ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه بود .بدین منظـور بـه کمـک نـرمافـزار  Amosمقياسـی
برای متغيرهای مدیر بهعنوان مربی ،نگرشهای شغلی (رضایت شغلی ،تعهـد و هویـت سـازمانی) و
تمایل به ترک خـدمت طراحـی شـد .در ایـن تحقيـی بـرای سـنجش رفتـار مـدیر بـهعنـوان مربـی،
پرسشنامۀ محقیساخته (با تأیيد استادان دانشگاه) شامل  78گویه و برای سنجش رضـایت شـغلی از
پرسشنامۀ لينارس ( )0577شـامل  0گویـه ،هویـت سـازمانی از مقيـاس توسـعهیافتـه توسـ مایـل و
اشفورث ( )7770شامل  6گویه ،تعهد سازمانی از پرسشنامۀ استاندارد آلن و مایر( )7777شـامل 70
گویه و تمایل به ترک خدمت از پرسشنامه کامان و همکاران ( )7787شامل  7گویه ،اسـتفاده شـد.
پرسشنامه بر اساس طيف پنجگزینهای ليکرت (کامالً مـوافقم – کـامالً مخـالفم) تنظـيم شـد .بـرای
تعيين اعتبار پرسشنامه روایی سازه استفاده شد و روایی محتوایی نيـز بـا اسـتفاده از نظـرات اسـتادان
دانشگاه و کارشناسان خبره مورد آزمون قرار گرفت که روایی پرسشنامه با همگرایی زیـادی ميـان
1. Westlan
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نظرات این متخصصان تأیيد شد و اطمينان حاصل شـد کـه پرسشـنامه همـان خصيصـه مـوردنظر را
میسنجد .همچنين ،برای تعيين پایایی پرسشنامه ،از ضـریبآلفـایکرونبـاخ اسـتفاده شـد .ضـریب
آلفای کرونباخ رفتار مدیر بهعنوان مربی  ،5/87رضایت شغلی  ،5/75هویت سـازمانی  ،5/85تعهـد
سازمانی  ،5/77و تمایل به ترک خدمت  5/57به دست آمده است که این ضرایب نشانگر پایایی و
قابليت اعتماد ابزار تحقيی است.

یافتههای پژوهش
بعد از اطمينان از وجود روایی و پایایی در شاخوهای گردآوریشـده ،بـرای مشـخوکـردن
اینکه شاخوهای اندازهگيری (متغيرهای مشاهده) تا چه اندازهای برای سـنجش متغيرهـای پنهـان،
قابلقبول هستند ،الزم است ابتدا متغيرهای مشاهده که مربوط به متغيرهای پنهان است ،بهطـورمجزا
مورد آزمون قرار گيرند .شاخوهای کلـی بـرازش بـرای الگوهـای انـدازهگيـری (تحليـل عـاملی
تأیيدی) در جدول ( )0آمده است:
جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری
شاخص
کای اسکوئر بهنجارشده )(CMIN/DF
7

شاخو نيکویی برازش

0

)(GFI

شاخو نيکویی برازش اصالبشده
شاخو برازش هنجارشده

)(AGFI

7

)(NFI

0

5/757

برابر یا بزرگتر از 5/7

5/778

برابر یا بزرگتر از 5/7

5/707

برابر یا بزرگتر از 5/7

)(IFI

5/757

برابر یا بزرگتر از 5/7

)(TLI

5/765

برابر یا بزرگتر از 5/7

5

5/757

برابر یا بزرگتر از 5/7

5/507

برابر یا کوچکتر از 5/58

شاخو برازش افزایشی
شاخو تاکر -لوئيس

7

مقدار
0/760

حد قابلقبول
برابر یا کوچکتر از 7

6

شاخو برازش تطبيقی
ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد

)(CFI
7

)(RMSEA

1. Normed Chi-Square
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Incremental Fit Index
6. Tuker- Lewis Index
7. Comparative Fit Index
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همانگونهکه در جدول ( )0مشاهده میشود ،تمام ضرایب بـرازش در آسـتانۀ موردقبـول قـرار
دارند ،به این معنی که شاخوهای اندازهگيری (متغيرهای آشکار) بـهخـوبی مـیتواننـد متغيرهـای
پنهان ر ا اندازهگيری کنند.
بــرای آزمــون فرضــيههــای تحقيــی ،از رویکــرد مــدلیــابی معــادالت ســاختاری بــه کمــک
نرمافزارآموس 0استفاده شد که نتایج آن در شکل ( ،)0جداول ( )7و ( )7نمایش داده شده است:
رضایت شغلی

تعهد سارمانی
ترک خدمت

مدیر به عنوان مربی

هویت سارمانی

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل مفهومی
جدول  .3شاخصهای برازش مدل پیشنهادی پژوهش
شاخص

مقدار

حد قابلقبول

کای اسکوئر بهنجارشده )(CMIN/DF

7/678

برابر یا کوچکتر از 7

شاخو نيکویی برازش )(GFI

5/756

برابر یا بزرگتر از 5/7

شاخو نيکویی برازش اصالبشده )(AGFI

5/777

برابر یا بزرگتر از 5/7

شاخو برازش هنجارشده )(NFI

5/760

برابر یا بزرگتر از 5/7

شاخو برازش افزایشی )(IFI

5/777

برابر یا بزرگتر از 5/7

شاخو تاکر -لوئيس )(TLI

5/777

برابر یا بزرگتر از 5/7

شاخو برازش تطبيقی )(CFI

5/777

برابر یا بزرگتر از 5/7

ریشه ميانگين مربعات خطای برآورد )(RMSEA

5/576

برابر یا کوچکتر از 5/58

1. Root Mean Squared Error of Approximation
2. AMOS
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بررسی شاخوهای نکویی برازش در جدول ( )7بيانگر این اسـت کـه مـدل پيشـنهادی دارای
برازش مطلوبی است.
جدول  .1آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها

برآورد

آماره T

سطح معنیداری

)(t- value

)(P-value

بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و
H1

رضایت شغلی ،رابطۀ مثبت و

5/700

70/885

5/557

معنیداری وجود دارد.
بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و تعهد
H2

سازمانی ،رابطۀ مثبت و معنیداری

5/677

70/788

5/557

وجود دارد.
بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و هویت
H3

سازمانی ،رابطۀ مثبت و معنیداری

5/066

7/677

5/557

وجود دارد.
بين رفتار مدیر بهعنوان مربی و تمایل
H4

به ترک خدمت ،رابطۀ منفی و

-5/767

-7/777

5/550

معنیداری وجود دارد.
بين رضایت شغلی و تمایل به ترک
H5

خدمت ،رابطۀ منفی و معنیداری

-5/005

-7/067

5/778

وجود دارد.
بين تعهد سازمانی و تمایل به ترک
H6

خدمت ،رابطۀ منفی و معنیداری

-5/770

-0/657

5/557

وجود دارد.
بين هویت سازمانی و تمایل به ترک
H7

خدمت ،رابطۀ منفی و معنیداری

-5/057

وجود دارد.
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-7/767

5/557

نتیجه

تأیيد
فرضيه
تأیيد
فرضيه
تأیيد
فرضيه
تأیيد
فرضيه
رد
فرضيه
تأیيد
فرضيه
تأیيد
فرضيه
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نتایج ارائهشده در جدول ( )7نشان میدهد که رابطـۀ مثبـت و معنـیداری بـين رفتـار مـدیر بـه
عنوان مربی و رضایت شغلی ( ،)5/700تعهد سازمانی کارکنان ( )5/677و هویتسازمانی ()5/066
و همچنين رابطۀ منفـی و معنـیداری بـا تمایـل بـه تـرک خـدمت کارکنـان ( )-5/76وجـود دارد.
همچنين نتایج نشان میدهـد کـه نگـرشهـای شـغلی کارکنـان یعنـی تعهـد سـازمانی ( )-5/770و
هویتسازمانی ( )-5/057دارای رابطۀ منفی و معنیداری با تمایل به ترک خدمت کارکنان هستند.
یعنی ،هرچه مدیران برای کارکنان مربيگری کنند ،نگرشهای شغلی آنها افـزایش پيـدا مـیکنـد و
تمایل به ترک خدمت کاهش مییابد .افزایش نگرشهای شغلی نيـز بـه نوبـۀ خـود باعـث کـاهش
تمایل کارکنان به تـرک خـدمت مـیشـوند .باتوجـهبـه ایـن نتـایج ،فرضـيههـای  6 ،7 ،7 ،0 ،7و 5

پووهش تأیيد میشود .همچنین نتایج ارائهشده ،نشاندهندۀ این است که رابطۀ منفيی بيین
رضایت شغلی ( )-5/005و تمایل به ترک خـدمت وجـود دارد ،ولـی چـون سـطح معنـیداری آن

بيشتر از  5/50است ( )P-value<5/50نشان از اثر غیرمعنیدار رضایت شغلی بير تمایيل
به ترک خدمت کارکنان است .درنتیجه فرضیۀ  0پژوهش رد میشيود .بـرای تعيـين تـأثير
مستقيم و غيرمستقيم رفتار مدیر به عنوان مربی بر تمایل به ترک خدمت از تحليل مسير استفاده شد
که نتایج آن به شرب جدول ( )0است:
جدول  .7اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی
تأثیر

تأثیر

مستقیم

غیرمستقیم

مدیر به عنوان مربی

رضایت شغلی

5/700

-

5/700

مدیر به عنوان مربی

تعهد سازمانی

5/677

-

5/677

افزایشی

مدیر به عنوان مربی

هویتسازمانی

5/066

-

5/066

افزایشی

تمایل به ترک خدمت

-

-5/077

-5/077

کاهشی

مدیر به عنوان مربی

رضایت شغلی

تمایل به ترک خدمت

-

-

-

فاقد رابطه

مدیر به عنوان مربی

تعهد سازمانی

تمایل به ترک خدمت

-

-5/770

-5/770

کاهشی

مدیر به عنوان مربی

هویتسازمانی

تمایل به ترک خدمت

-

-5/708

-5/708

کاهشی

رضایت شغلی

تمایل به ترک خدمت

-5/005

-

-5/005

کاهشی

تعهد سازمانی

تمایل به ترک خدمت

-5/770

-

-5/770

کاهشی

هویتسازمانی

تمایل به ترک خدمت

-5/057

-

-5/057

کاهشی

رابطه

مدیر به عنوان مربی
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نوع رابطه
افزایشی
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نتایج جدول ( )0نشان میدهد که مدیر بهعنوان مربی از طریی تعهد سازمانی و هویتسـازمانی
بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تأثير مـیگـذارد کـه ميـزان تـأثير غيرمسـتقيم از طریـی تعهـد و
هویتسازمانی به ترتيب برابر با ( )-5/770و ( )-5/708است و مـدیر بـهعنـوان مربـی بـا تمایـل بـه
ترک خدمت از طریی رضایت شغلی فاقد رابطه اسـت .همچنـين بـر اسـاس محاسـبات انجـامشـده
مقدارآماره tآزمون سوبل 7برای بررسی نقش ميانجی متغير تعهد سازمانی برابر ( )-0/558بـا سـطح
معنیداری برابر ( )5/578و آماره  tآزمون سوبل برای بررسی نقش ميـانجی متغيـر هویـتسـازمانی
برابر ( )-7/006با سطح معنیداری برابر ( )5/557به دست آمد که بر این اساس ،اثـر ميـانجیگـری
تعهد سازمانی و هویتسازمانی بر رابطۀ بين رفتار مدیر بهعنـوان مربـی و تمایـل بـه تـرک خـدمت

کارکنان تأیيد میشود .همچنین نتایج ارائهشده ،نشاندهندۀ اثر غیر معنیدار مدیر بهعنيوان
مربی و رضایت شغلی بر ترک خدمت کارکنان است ( .)P-value <5/50درنتیجه ،ميدیر
بهعنوان مربی از طریق رضایت شغلی با تمایل به ترک خدمت رابطه نيدارد( .در آزمـون
سوبل اگر سطح معنیداری کمتر از  5/50باشد ،نقش متغير ميانجی تأیيد میشود) .همچنين جـدول
باال نشان میدهد که تأثير غيرمستقيم مدیر بهعنوان مربی از طریی تعهد سازمانی و هویـت سـازمانی
بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ( )-5/077از تأثير مستقيم ( )-5/76بيشتر است.

بحث و نتیجهگیری
همانطورکه عنوان شد این تحقيی به بررسی رابطۀ بين رفتار مدیر بـهعنـوان مربـی بـا تمایـل بـه
ترک خدمت کارکنان بهطورمستقيم و نيز بهطور غيرمستقيم با بررسـی نقـش ميـانجی نگـرشهـای
شغلی (رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و هویت سازمانی) پرداخته است .نتایج تحقيـی نشـان داد کـه
مدیرانی که بهعنوان مربی عمل میکنند ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و هویت سازمانی کارکنـان
را افزایش و تمایل به ترک خدمت آنها را کاهش میدهند که این نتایج با ادبيـات تحقيـی و نتـایج
پووهشهای قبلی همخوانی دارد؛ یعنی رفتار مدیر بهعنوان مربـی ،باعـث افـزایش رضـایت شـغلی،
تعهد سازمانی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان میشـود و نـوعی حـس وفـاداری و حـس
1. Sobel Test
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تعهد و هویت در کارکنان ایجاد میکند که تمایل به ترک سازمان کـاهش مـییابـد .همچنـانکـه
تحقيقات نشان داده است ،بهبود عملکرد ،هميشه بهعنوان نتيجۀ بالقوۀ اوليۀ مربيگری تلقی میشـود
که این امر به افزایش رضایت شغلی ،توانایی فردی ،انگيزش و تعهدسازمانی و نيز به کاهش تـرک
خدمت مرتب است (اورت و همکاران7785 ،؛ اِورد و سـلمان .)7787 ،شـاین و اورسـون)0550( 7
نيز معتقدند که مربيگری باعث یادگيری حل مسائل و مشکالت ،بهبود ارتباطات ،کاهش اسـترس،
افزایش تعهد و رضایت کارکنـان مـی شـود .همچنـين اجـرای سـبک مربيگـری توسـ مـدیران بـا
رفتارهای همچون حامیبـودن ،هـدفگـذاری و برنامـهریـزی عمليـاتی مشـارکتی ،ارائـه بـازخورد
ســازنده و توانمندســازی ،بــهعنــوان ابــزاری بــرای توســعه حرفــهای کارکنــان اســت کــه مــیتوانــد
به طورمستقيم باعث افزایش رضـایت شـغلی و تعهـد سـازمانی کارکنـان شـود (الينگـر و بوسـتروم،
7777؛ الينگر و همکاران .)0557 ،همچنين نتایج این تحقيی نشان داد کـه تعهـد سـازمانی و هویـت
سازمانی نيز بر کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان تأثير دارد که این نتيجـه بـا نتـایج تحقيقـات
اميری و محمودزاده ( )7777؛ شجاعی و همکاران ( )7770و کاتن و توتل ( )7886همخوانی دارد.
میتوان گفت که مدیران مربيگر باعث افزایش تعهد ،وفاداری و هویت سـازمانی مـیشـوند و ایـن
تأثير نقش مهمی در انگيزش کارکنان برای ماندن در سازمان ایفا میکند؛ یعنی افزایش تعهد نسبت
به حرفه و سازمان و کسب هویت سازمانی ،با تمایل به ترک خدمت رابطۀ معکوسی دارد .هرچنـد
که نتایج نشان داد مربيگری مدیریتی باعث افزایش رضایت شغلی میشود ،امـا یـک نتيجـه دور از
انتظار این بود که رضایت شغلی برکاهش تمایل به تـرک خـدمت کارکنـان تأثيرگـذار نيسـت ،در
حالی که طبی ادبيات تحقيی ،رابطۀ منفی و معنیداری بين رضایت شغلی و تمایل به ترک خـدمت
وجود دارد (اميری و محمودزاده7777 ،؛ شجاعی و همکاران7770 ،؛ کـاتن و توتـل .)7886 ،ایـن
نتيجه را میتوان اینگونه تفسير کرد که کاهش تمایل به ترک خدمت لزوماً نتيجـۀ رضـایت شـغلی
نيست ،بلکه نتيجۀ رفتار مدیر بهعنوان مربی و بهتبع آن تقویت تعهد و هویت سـازمانی اسـت .یکـی
دیگر از نتایج تحقيی این است که تأثير غيرمستقيم مدیر بهعنـوان مربـی از طریـی تعهـد سـازمانی و
هویت سازمانی برکاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان از تأثير مستقيم آن بيشـتر اسـت .بنـابراین
1. Schiena & Ivarsson
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میتوان نتيجه گرفت که مدیر با عملنمودن بهعنوان مربی ،نقـش اساسـی در تقویـت نگـرشهـای
شغلی و رفتاری کارکنان دارد .براساس نتایج حاصله میتوان گفت که سازمانهـا بایـد در راسـتای
نهادینهکردن سبک مربيگری ،نهایت تالش را انجام دهند تا نگرشهای شغلی کارکنان بهبـود یابـد
و ميزان ترک خـدمت کارکنـان دانشـی و بـاارزش کـاهش پيـدا کنـد و ایـن خـود باعـث کـاهش
هزینههای سازمان و بهتبع آن افزایش کارآیی و بهبود عملکرد سازمانی میشود .برای نهادینهکردن
رفتار مدیر بهعنوان مربی در بخش دولتی و افـزایش نگـرشهـای شـغلی و کـاهش تـرک خـدمت
کارکنان پيشنهاد میشود که:
 ساختار سـازمانی پویـا و تخـت باشـد؛ بـهگونـهایکـه کارکنـان در تعامـل بـا مـدیران بـا
محدودیت سلسلهمراتبی مواجه نشوند و مدیران نيز بتوانند با ترسيم چشـمانـداز ،زمينـه
تغيير نگرش کارکنان را فراهم کنند.
 مدیران برای کارکنان ،کارهای چالشی تعریف کنند و به نظرات کارکنـان و خالقيـت و
نوآوری در سازمان بها دهند.
 مدیران ،استعدادهای بالقوه و توانمندیهای کارکنان را شناسایی و برای توسعۀ مهارتها
و تواناییهای آنها برنامهریزی کنند.
 مدیران ،شایستهساالری و عدالت سازمانی را رعایت کنند.
 مدیران ،مهارتهای بينفردی را توسعه و تواناییهای مدیریتی خویش را ارتقا دهند.
 با حمایت از آموزش کارکنان ،یادگيری در سازمان را تسهيل نمایند.
 در راستای ارتقای روحيۀ کار تيمی ،فرهنگ مشارکت و همکاری در سازمان را نهادینـه
کنند.
 مدیران در رابطه با مسائل و مشکالت شغلی و سازمانی ،در سازمان نقش هادی ایفا کنند
و کارکنان را به فکرکردن در مورد مسـائل سـازمانی تشـویی و آنهـا را در زمينـۀ ارائـه
راهحلهای سازنده ،توانمند کنند.
 مدیران همواره از کارکنان در دستيابی به اهداف تعریفشده حمایـت و بـهطـور پيوسـته
بازخورد عملکرد ارائه نمایند و جبران خدمات سازمان مبتنی بر عملکرد باشد.
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 مدیران با کارکنان با احترام برخورد کرده و به مـدیریت مشـارکتی اعتقـاد پيـدا کننـد و
مشارکت کارکنان را در تصميمگيری ،هـدفگـذاری و تـدوین طـربهـای سـازمانی
افزایش دهند و حس خودباوری و مسئوليتپذیری را در آنها تقویت کنند.
 مدیران با خودآگاهی ،خودشـکوفایی ،همـدلی و شـناخت احساسـات کارکنـان ،زمينـۀ
ایجاد تفاهم و بهبود رواب در سازمان را فراهم کنند.
 مدیران به ارزشهای اخالقی بها داده و اعتماد را در سازمان افزایش دهند.
به اميد اینکه مدیران از قدرت سازمانی خویش در راستای تأمين منافع سازمانی بهره جویند و با
برخورد مکانيکی ،زمينـۀ بـی تفـاوتی کارکنـان ،بيکـاری پنهـان و تـرک سـازمان را فـراهم نکننـد؛
همانطورکه الدی سوشکی ( )0575 :077بيان میکند کـه بـرای مـدیریت کارکنـان امـروزی کـه
اغلب دانشگر هسـتند ،مـدل «دسـتور بـده وکنتـرل کـن »7کـارآیی خـود را از دسـت داده اسـت و
کارکنان بهدنبال رابطۀ مبتنی بر اعتماد در سازمان هستند.

1. Command and Ccontrol
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