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چکیده
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پژوهشحاضردرپیبررسیتأثیرسرپرستیاجحاف
رفتارآواییوخودکارآمدیکارکناناست.پژوهشحاضر،ازلحاظهدفکاربردیو ازنظر شیوه
گردآوریاطالعات،تحقیقتوصیفیوازنوعهمبستگیاست .روشگردآوریدادههاتلفیقیاز
روشکتابخانهایوپرسشنامهایاست.جامعه آماریپژوهش،کارکنانشرکتصنایعچوبوکاغذ

ساری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده اطالعات از  931نفر بهصورت پرسشنامه
تجزیهوتحلیل
تجزیهوتحلیلشد کهآلفایکرونباخپرسشنامه 1/29بهدستآمد.برای 
جمعآوریو 

آوریشده و انجام تحلیل عاملی تأییدی و آزمون الگوی پژوهش از نرمافزار  PLSو
دادههای جمع 
همﭽنیﻦ برایبررسی پایاییوآمارتوصیفی از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.یافتههایحاصلاز
معنیداری بر تمایل به ترک شغل ،رفتار
تجزیهوتحلیل نشان میدهد که سرپرستی اجحافآمیز اثر  

آواییوخودکارآمدیکارکناندارد.همﭽنیﻦرفتارآوایی،اثرمنفیومعنیداریبرتمایل بهترک

شغلدارد.ازطرفی،خودکارآمدیاثرمعنیداریبرتمایلبهترکشغلورفتارآواییندارد.



سرپرستیاجحافآمیز؛تمایلبهترکشغل؛خودکارآمدی؛رفتارآوایی

کلیدواژه:
.استادیار ،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصادیواداری،گروهمدیریتبازرگانی(نویسندهمسئول)
hosseini_phd@yahoo.com

**.استادیار ،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصادیواداری،گروهمدیریتبازرگانی
***.دانشجویکارشناسیارشدمدیریتبازرگانی،تحول ،دانشگاهمازندران،دانشکدهعلوماقتصادیواداری
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مقدمه
هایفزایندهوپیﭽیدگیهای نوظهور ،هرروز تعددادبیشدتری از پژوهشدگران و


رقابت
باتوجهبه

سازمانها ،کارکنان متعهد ،متخصص و باانگیزه هسدتند.

درمییابند که مزیت رقابتی پایدار

مدیران
سالهای اخیر ،مسائل و موضوعات سازمانی مربوط به کارکندان ،اهمیدتفزاینددهای
ازایﻦرو ،طی 

یافته و فعالیتهایی بدرای حفد  و بهبدود روحیده ،نگدرش ورفتارهدای مثبدت کارکندان در محدی 
ی،همد  سدازمانهدا بدرای بقدا نیازمندد
سازمانها انجامشده است (کوشدازاده.)67،7938،،ازسدوی 

اندیشههای نو و نظرات بدیع و تازهاند .افکار و نظرات جدید دهمﭽدون روحدی در کالبدد سدازمان

رتیکه
میدهند(الوانیوهمکاران.)8،7934،درصو 
میشوند و آن را از نیستی و فنا نجات 
دمیده 
رواب حمایتیمیانسرپرستوکارکنانوجودداشتهباشدوکارکناندررواب بامافوقاحسدا 
امنیتروانیداشتهباشند،ایدههایسازندهمطرحمیکنند،بنابرایﻦ،محی حمایتیوامنیتروانی،
حمایتوجهتگیری

تأثیرقابلتوجهیبررفتارآواییکارکناندارد.وجودآوادرسازماننیازمند

مثبترهبراننسبتبهعقایدکارکناناست(اردالنوهمکاران.)9،7934،ازسدویدیگدر،مطالعده
تریﻦوبرجستهتریﻦموضوعاتمحی کداریسدالهدایاخیدر

اجحافدرمحی کار،یکیازمهم
محسوبمیشود.تپدر)8111(7اظهدارمدیکنددکدهسرپرسدتیاجحدافآمیدزنشداندهنددهادراک

کارکنانازبدرفتاریغیرفیزیکیعمدیودائمیاست(بریس.)8178،8
سرپرستیاجحافآمیدزبدهصدورتمثبدتبدانتدای منفدیمانندد

براسا یافتههایتپر(،)8111
رفتارهایضدمولد،تمایلبهترکشغل،تعارضکار-خانواده،ناراحتیرواندیو...مدرتب اسدت
).کارمندانیکهتصورمیکنندموردآزارقرارگرفتهاندد،

(دکوستروهمکاران689-684،8179،9
نراترککنندوکارکنانکهشغلشانراترکنمیکنند،رضدایت

احتمالبیشتریداردکهشغلشا
کمترازکاروزندگی،تعهدشغلیپداییﻦتدر،تعدارضکدار-خدانوادگیبیشدتروپریشدانیرواندی

باالتریدارند(کدهارنا .)4،8174،4ایﻦدرحالیاستکهاگرکارکنانبرایﻦبداورباشدندکده
نتوانندبهنتای موردانتظاردستیابندیااینکهمانعرفتارهایغیرقابلقبولشوند(وجودسرپرسدتان
ی)93-92،7921،؛بدهایدﻦدلیدلکده
اجحافآمیز)،احسدا خودکارآمددینمدیکنندد(عبدداله 
1. Tepper
2. Brees
3. Decoster, et al.
4. Kedharnath
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خودکارآمدیبرمیزاناستر وفشارروانیناشیازموقعیتهایتهدیدکننده،تأثیردارد،افرادبا
کارآمدددیبدداالدرچنددیﻦشددرایطیسددطنفشددارروانددیخددودراکدداهشمددیدهنددد،ولددیافددرادبددا
خودکارآمدیپاییﻦ،اضطرابباالییراتجربهمیکنندوعدمکارآمدیخودراگسترشمیدهند
(همانمنبع).
منظورفراهمآمدنمبناییبرایتصدمیمات


رکشغلبه
ازسویدیگر،تحقیقدرزمینهتمایلبهت
مدیرانمنابعانسانیدرزمینهبرنامهریزیونگهدارینیرویانسانیوکداهشهزیندههدایناشدیاز
همیﻦجهت،پدژوهشهدایمتندوعیدر
ازاهمیتخاصیبرخورداراست.به 

ترکخدمتکارکنان
مبحثتمایلبهترک شغلوعواملتأثیرگذاربرآندرداخلوخارجازکشورانجامشددهاسدت
علیرغمضرورتتوجهبهبحثتمایلبهترک
کهدرقسمتپیشینهتحقیقبداناشارهشدهاست .
شغل،بررسیهاومصاحبهاولیهبابرخیازمدیران،نشانمیدهدکهیکدیازمسدائلعمددهایکده
کارخانهصدنایعچدوبوکاغدذ7بده عندوانبزرگتدریﻦکارخاندهچدوبوکاغدذخاورمیاندهبداآن
،علیرغمهزینههایزیادوسرمایههدایفدراوان
روبهروستوحلآنبرایآنهاحائزاهمیتاست 
دربه کارگیرینیرویانسانی،پسازمددتیکارکندانمدذکورانگیدزهخدودراجهدتخددمتدر

قسمتهایمختلفکارخانهازدستدادهوبعضاًازکارخانهمذکورجداوجذبنهادهایدیگدر
میشوند.حلایﻦمعضلمستلزمانجامپژوهشهایعلمیدرموردتمایلبهترکخدمتکارکنان
درکارخانهچوبوکاغذاستانمازندراناستتاباارائهراهکارهایصدحینجهدتتدداومتعهدد
سازمانیدرکارکنان،بتوانسطنارائهخدماتوتولیدراافدزایشداد.همﭽندیﻦباتوجدهبدهاینکده
تابهحال،مطالعاتبسیارکمیدرخصوصتأثیرسرپرسدتیاجحدافآمیدزدرایدرانصدورتگرفتده
است،پژوهشحاضربهدنبالبررسیتأثیرسرپرستیاجحافآمیزبرتمایلبهترکشغلکارکندان

شرکتچوبوکاغذاست.ایﻦپژوهش،چارچوبپدژوهشهداییراکدهتدازمدانحاضدرانجدام
گرفته،گسترشدادهاستتانشاندهدچگونهسرپرستیاجحافآمیدزبدرخودکارآمددیورفتدار
آواییکارکنانودرنهایتبرتمایلبهترکشغلشانتأثیرمیگذارد.

بزرگتریﻦتولیدکنندهکاغذدرایرانباظرفیتمجموعاً711111تدﻦشدامل31111تدﻦ

.7شرکتصنایعچوبوکاغذمازندران،
گبامیزانسرمایهگذاری611میلیوندالردرقالد شدرکتسدهامی

کاغذروزنامهوچاپوتحریرو21111تﻦکاغذفلوتین
راهاندازیشد.)http://www.mazpaper.com(.
عامدرتاریخ 7916/1/1
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مبانی نظری پژوهش
سرپرستی اجحافآمیز

7

سرپرستیاجحافآمیز،نمایشمداومیازرفتارهایخصمانهشفاهییاغیرشدفاهیاسدت.تپدر
کبارجلویدیگرانوازرویفشارکاریوعصبانیت
یکه سرپرستی 
()8111اشارهکرد،هنگام 
شکلنمیگیرد(کدهارنا )4-9،8174،؛

ازکارمندانتقادمیکند،معموالًسرپرستیاجحافآمیز
ورزانهایکهتدداومدارباشددبدهعندوانرفتداراجحدافآمیدز


بلکهرفتارهایمخربعمدیوغرض
شناختهمیشود.ازنظرهریس،کامکاروزیونوسکا()8111برخیازنمونههایایﻦرفتارهاعبدارت

مسخرهکردندرجمع،تجاوزبهحریمخصوصدی،سدرزنشبدیجهدت،بدیادبدی،خلدف

استاز:
وعده،اقداماتبیمالحظه،تمسخرزیردستاندرمقابلدیگران،خودداریازارائهاطالعاتمهدم،
خشددونتآمیددز،برخددورد

اسددتفادهاززبددانتحقیددر،تهدی دد8وارعدداب.9ایددﻦطیددفازرفتارهددای
فیزیکی(بدنی)4راشاملنمیشود(کمپر.)1-4،8176،1
تحقیقاتبولینگومیشل)8177(6نشانمیدهدکهدرککارکنانازسرپرستیاجحافآمیز
برواکنشهایآناننسبتبدهسرپرسدتیاجحدافآمیدزتأثیرگدذاراسدت.بدهعندوانمثدال،محققدان
دریافتند،کارمندانیکهرفتاراجحافآمیدزراازسدویسرپرسدتاندریافدتکنندد،بدهاحتمدالزیداد
درسازمانازخودنشانمیدهند.ازطرفیکنترلغرضورزانهباعملکرد

رفتارهایکاریضدمولد
منفیکارکنانمرتب است(هریسوهمکاران.)8427،8179،
دافیوهمکاران) 8118(1عنوانکردند،اغلد زمدانیکدهکارمنددانفکدرکنندد،مدوردآزار
قرارگرفتهاند،دربرابرتاکتیکهاینفدو سرپرسدتانمقاومدتمدیکنندد؛بدهعندوانمثدال،ازانجدام
رفتارهایشهروندیسازمانیسربازمدیزننددوبدهرفتارهدایضددمولدومخربدیچدونسدرقتو
دستمیزنند.اسﭽات،2دسمارایس3وهمکاران()8116عنوانکردند ،کارمندانیکده

خرابکاری
1. Abusive supervision
2. Threat
3. Intimidation
4. Physical contact
5. Kemper
6. Bowling & Michel
7. Duffy et al
8. Schat
9. Desmarais
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احسا میکنند،سرپرستشانرفتاراجحافآمیزداردوآنهابهدلیلتر ازبرخوردسرپرسدتانبدا
ران،تهاجمیتررفتارخواهندکرد.ایﻦ

آنهاناراحتیشانراابرازنکنند،بهاحتمالزیاددربرابرهمکا
امرمیتواندباعثافسردگیکارمند(تپر)8111،وفشارشغلیویشود(کدهارنا .)4-9،8174،


رفتار آوایی

7

اصطالحآواازمدلهیرشمﻦ)7311(8درموردخروج،آواووفاداری،9نشئتگرفدتکدهدر
فرارازمسائلقابلاعتراض(حالتیازاعتراضبه

بهجای
همهجانبه ،
آنآواهرگونهتالشبرایتغییر 
امور)است.بحثدرموردآوایکارمند،گستردهوپیﭽیدهاست(گائو4وهمکاران.)822،8177،
آنﭽهازایﻦایدهمشتقشدهایﻦاستکهکارکنان،زمانیکهآنهدابرخدیازمندابعنارضدایتیویدا
یکفرصتبرایبهبودسازمانخودراتشخیصمیدهند،بایدقادربهابرازایدههایخدودباشدند.
یکهافرادتصورکنندکهرفتارآواییوضعیتموجودشدانرابدهخطدرمدیانددازد،تمدایلیبده
زمان 
نشاندادنرفتارآواییندارند.بهعقیدهتراویسوسدایریﻦ ()8177آوایکارکندانشداملگفتگدو

زبانآوردن
به 
درموردمشکالتباسرپرستان،ارائهراهکارهاو پیشنهادهابهواحدهایمنابعانسانی ،
ایدههابرایتغییریکسیاستکدارییدارایزندیبدااتحادیدههدایدا متخصصدان سدازمانیمدیشدود
(تراویسوهمکاران.)7299-7298،8177 ،1
همددس)8178(6سددهبعدددتشددویق،ایمنددیوکارآمدددییدداسددودمندیرابددرایآوایسددازمانی
کارکناندرنظر گرفت.تشویقدرآوایسازمانیبهبرداشتکارکنانازمیدزانحمایدتوتشدویق
بیانیدیگر،مدیرچهاندازهایدههاونظرهایسدازندهکارکندان
اشارهدارد.به 

رفتارآواییمافوقشان
راحمایتوتشویقمیکند.بعدایمنیبهعواق ناشیازرفتارآواییدرسدازمانتوجدهدارد.ایدﻦ
توبیخوسرزنشمافوقبهدلیلبیانعقایدونظرهایکارکنانتوجه

بعدازآوایسازمانیبهاحتمال
داردکهممکﻦاستامنیتشغلیاوراتهدیدکند.بعدکارآمدینیزبدهایدﻦامدراشدارهداردکده
1.Voice behavior
2. Hirschman
3. Exit, voice and loyalty
4. Gao
5. Travis, et al.
6.Hames
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رفتارآواییکارکنانچهاندازهدرتصمیمگیریهایسازمانیبااستقبالمواجهمیشدودودرامدور
سازمانیبهکارمیرود(همس.)79-78،8178،آرمسدترانگ()8116بیدانمدیکنددکدهکارکندان

چهارهدفخاصرادرمقابلبروزرفتارآواییدنبالمیکنند.7:بیاننارضایتیخودازمدیریتیا
نشاندادنهمبستگیجمعیبداهمکدارانبدهمددیریت.9،مشدارکتدرتصدمیمگیدری
سازمان .8،
لزاده.)746،7938،
مدیران.4،حف رواب متقابلبیﻦکارفرماوکارکنان (دوستارواسماعی 
لیانگوفرح

7

آواییآنهارابهدوستهتقسیممیکنند:گروه اول

()8112درتعریفرفتارهای

دههایجدید/نظراتدیبدرایبهبدودعملکدردکلدی
رفتارآواییمتشکلاستازتالشیبرایارائهای 
تمهایموجود(وندایدﻦولپدایﻦ)7332اسدتکدهمدیتدوان
سازمانیاواحدکاریکهشبیهبهآی 
رفتارآواییارتقا8نامید.گروه دومازرفتاربهتوصیفدرموردجنبدههدایناکارآمددازشدیوههدای
مضر،روشهایناکارآمد،قوانیﻦیاسیاسدتو

عنوانمثال،رفتارهایمخربو
پردازد(به 

کاریمی
.ایﻦگروهبهعنوانرفتدارآواییبازدارندده،9مشدخصشددهاسدتکدهازرفتارهدایمضدردر

غیره)
سازمانجلوگیریمیکند؛درمجموع،هردوشکلازرفتارهایآوایی،لزوماًدرشرحشغلمطدرح
آوایارتقامیتواندراهحلهاینوآورانهبرایمدیریتفراهمکندکه ایﻦامر

ایﻦحال ،
نمیشود؛با 

یبهرهوریواحدهایسازمانمنجرمیشدود

بهافزایشیاارتقایاثراتمثبتفرایندسودویاارتقا
(لیانگوفرح.)19-18،8112،4
بهعقیدهمینکوهمکاران،)8176(1سرپرستانبایدتالشکنندتافضدایبدازایجدادکنندد،تدا
کارکناناحسا خوشدایندیبدرایابدرازایددههدا،پیشدنهادهاونگراندیهدایخدودداشدتهباشدند.
دهدکهرفتارگوشکردنسرپرستان،یکابزارقدرتمندبرای

بهطورخاص،تحلیلیافتههانشانمی

یدهددکدهسرپرسدتاناحتمداالًنیداز
تسهیلرفتارآواییزیردستانفراهممیکند.ایﻦیافتههانشانم 
دارندتعادلمناسدبیبدیﻦدرگیرشددنکارکندانبدهابدرازایددههدایخدودبدانشداندادنرفتارهدای
گوشدادن،ایجادنمایند.


1. Liang & Farh
2. Behavior promotive voice
3. Behaviors prohibitive voice
4. Liang & Farh
5. Meineck, et al.
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خودکارآمدی

7

خودکارآمدیازنظریهشناختاجتماعیباندورا()7331روانشنا مشهور،مشتقشدهاسدت
یهایخدوددرانجدا موظدایفومسدئولیتهدااشدارهدارد
قضاوتهایفردبهتوانائ 

کهبهباورهایا
(عبدالهی.)91،7921،باندورا()7311مطرحمیکندکهخودکارآمدی،توانسازندهایاستکده
مهارتهایشناختی،اجتماعی،عاطفیورفتاریانسانبدرایتحقدقاهددافمختلدف،

بدانوسیله،

بهگونهایاثربخشساماندهیمیشود.بهنظروی،داشتﻦداندش،مهدارتهداودسدتاوردهایقبلدی

افدرادپدیشبیندیکنندددههدایمناسددبیبدرایعملکردآیندددهافدرادنیسددتند،بلکدهبدداورانسداندربدداره
یهایخوددرانجامآنهابرچگونگیعملکردخویشمؤثراست(منصوریوآرانی،7934،
توانائ 
.)49
به نظر شرر و مادوکس8خودکارآمدی ،ادراکیاست که فدرد تصدور کندد مدیتواندد بدهطدور
موفقیتآمیزی رفتارهای الزم را برای ایجاد یک پیامدد مطلدوبو خوشدایند انجدام دهدد .شدرر و
مادوکس ،خودکارآمدی را در قال

سه بعد مطرح کرده ولی عوامل وگویههدای آن را مشدخص

نکردهاند که ایﻦ ابعاد عبارتند از.7:میدل بده آغدازگری رفتدار.8،میدل بده گسدترشتدالش بدرای

(بیکزادوهمکاران.)4،7937،

املکردن تکلیف.9،مقاومت در رویارویی با موانع
ک 
خودکارآمدیازعواملشخصیتیاسدتکدهبدرنحدوهرویداروییبدافشدارهایمحیطدیتدأثیر
میگذارد.افرادیکهاحسا کارآییپایینیدارند،برایﻦباورندکهتوانداییکنتدرلرویددادهای

میشوند،چنانﭽهتالشمقدماتیآنهابرایبرخدورد
زندگیراندارند.وقتیآنهاباموانعیروبهرو 
قطعامیددمدیکنندد،امداافدرادیکدهاحسدا کدارآییبداالییدارندد
بامشکلبیثمرباشد،سریعاً 
موقعیتهایتازههستند(حقانی.)7936،

میدهندوفعاالنهدرجستجوی
بهخرج 
درکارهااستقامت 

تمایل به ترک شغل

9

براسا نظرهلمان)7331(4ترکخدمت،بهتمایالترفتاریاطالقمیشودکهدرنهایتبده
1. Self-efficacy
2. Sharir & Maddox
3. Turnover intention
4. Hellman
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تصمیمافرادبهترکسازمانمنجرمیشود.هموگریفت()7331تدرکخددمتراقصددآشدکار
وآگاهانهکارمنددرترکدائمیوداوطلبانهشاغلازشغلخودتعریدفمدیکندد.بدهعقیددهچدو
فرصتها،بازآموزی،بازانتخابوکاهشروحیدههدارا

()8113ترکخدمتدرسازمانها،هزینه
بهسازمانتحمیلمیکندوموج ریزشهایشدیدسازمانیمیشود(رستگاروهمکاران،7938،
.)34لینار ()8177تمایلبهترکخددمترا میدزانحرکدتفدردبدهسدمتخدروجازمحددوده
عضویتیکسیستماجتماعیتعریفمیکندکهآغازگرآنخودفدرداسدت(حسدنیوجدودت
کردلر.)948،7937،
بهعقیدهچانگ7وهمکاران(،)8179تمایلبهترکشغل،تمایلکارکندانبدهتدرکمشداغل
جاریاست.تمایلرفتاریبهترکسازمانمیتواندبهرفتارواقعدیمنجدرشدود.تمایدلبدهتدرک
شغلیکیازبهتریﻦپیشبینیکنندههایترکشغلواقعیاست.بهعقیددهاسدتانلی)8179(8تدرک
شغلواقعیشاملخودارزیابیوارزیابینتدای مدرتب بداتدرکشدغلفعلدیاسدت(ببده،8176،9
.)11-63
رشدحرفهایباتمایلکارکندانبدهتدرک

بدیان4وهمکاران()7337دریافتندکهفرصتهای
شغلدرارتباطاست(ونگوهمکاران .)6-1،8174،1
ترک خددمتکارکندانکلیددیمدیتوانددازنظدرهزیندهجدایگزینیواخدتاللدرکداربدرای
سازمانهازیانبارتلقیشود.قصدترکیکیازکارکنان ،همسازمانوهمدیگرکارکنانراتحت

حداقلرساندنتأثیراتمنفیترکخدمتبرعملکرد


اندیشیدنبرایبه
تأثیرقرارمیدهد؛بنابرایﻦ،
آقاجانپورو رضایی.)714-719،7934،

سازمانازاهمیت زیادی برخوردار است(

1. Chang
2. Stanley
3. Bebe
4. Bedeian
5. Weng et al
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پیشینه پژوهش
جدول  .7پیشینه پژوهش
ردیف

محققان

سال

نتایج تحقیق

عنوان

پددژوهشدرمددوردبررسددی توانمندسازی رفتاررهبری بررفتدارآوایدی
اثراتددیکدددهتوانمندسدددازی کارمندانازطریق خودکارآمدی تأثیرمی-
7

تیانو
7

هونگ

8179

رفتدداررهبددربددررفتددارآوایی گذاردوحمایتسازمانیادراکشدهتأثیر
کارکنددانبددهواسددط (نقددش بددد دیﻦتوانمندسدددددازیرفتددددداررهبدددددرو
میددددانجی)تددددأثیریکدددده خودکارآمدیکارکنانراتعدیلمیکند.
خودکارآمدیدارد
چهزمانی آوامنجربهترک سددددهویژگدد دیمدددددیریتیمانندد ددتغییدد در
یشود:آنبستگیبده جهتگیریهدایتدیممددیریتی،مشدارکت
شغلم 
رهبریدارد

8

مککلیﻦ8و
همکاران

مگیددریودسترسددی
مددددیریتدرتصدددمی 
مدیریت بهمنابعسازمانیکهرابطهسدطوح

8179

واحدبیﻦآواوترکشغلراتعددیلمدی-
یکههریکازایﻦعواملکدمو
کند ،زمان 
منفیباشدد،آوایکارمنددرابطد مثبتدیبدا
تمایلبهترکخدمتدارد.
تضددددعیفاثددددراتمنفدد دی افرادیکدهرفتارهدایفعدالآوایدیدارندد،
سرپرسدددتیاجحدددافآمیدددز :بهترقادربهمدیریتمنابعخودخواهندبود
نقددشرفتددارفعددالآوایددیو ونارضددایتی،خسددتگیعدداطفی،تمای دلبدده

9

فریدر9و
همکاران

تواناییمدیریتمنابع
8171

ترکشغلکدمتدریراتجربدهمدیکننددو
یکددددهدرککنندددددسرپرسددددتی
زمددددان 
یشدان
اجحافآمیزوجودداردتالشکدار 
راکاهشمیدهندوآنهارفتارفعالآوایدی
وناتوانیشانرابرایمددیریتمندابعنشدان
نمیدهند.

1. Tian & Huang
2. McClean
3. Frieder
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(ادامه) جدول  .7پیشینه پژوهش
ردیف

محققان

سال

عنوان

نتایج تحقیق

تمایدددلبدددهتدددرکخددددمت یکرابطهمنفیبدیﻦفرکدانسبدازخورد
پرسدددتارانخدددانگی:اثدددرات مطلوبوتمایل بدهتدرکخددمتپیددا
4

واینبرگ7و
همکاران

بدددازخوردنظدددارترسد دمیو شد.آنﭽهجال توجهاسدتایدﻦ اسدت
8171

کهرابطهبیﻦبازخوردنامطلوبوتمایدل

خودکارآمدی

تدددرکخددددمت،مشدددروطبدددراینکددده
خودکارآمدددیپرسددتارخددانگیپدداییﻦ
باشد،مثبتبود.
ادراکشددده

مدلسرپرسدتیاجحدافآمیدز ،سرپرسددتیاجحددافآمیددز
یتواندتعامدل
خودکارآمدی وتعاملکداری بهصورتمستقیمومنفیم 

1

لو8و
همکاران

8176

شبینددیکندددو
پرسددتارانثبددتنددامشددده:نقددش کدداریپرسددتارانراپددی 
واسطهخودکارآمدی

بددهطددورغیرمسددتقیمبددرتعامددلکدداری

ازطریق واسطهخودکارآمدی تاحدودی
تأثیربگذارد.

اختالالتروانی درشدرکتو اختالالتفکری وروانی شرکترابطده
6

متیووبابی
باک

9

یداریبدددداسرپرسددددتی
سرپرستیاجحدافآمیدز:تدأثیر مثبددددتومعندد د 
8176

آنهابررضایت شغلیوتمایدل اجحافآمیزوتمایدلبدهتدرکخددمت
بهترکخدمتکارکنان

داشتهوهمبستگیمنفیبارضایتشغلی
کارکناندارد.



مدل مفهومی پژوهش
بهمنظور بررسدی رابطدهسرپرسدتیاجحدافآمیدزبدر
ارائهشده و 
باتوجهبه مبانی نظری و پیشینه 

میانجیگریخودکارآمدیورفتدارآواییدر جامعده آمداری موردمطالعده،

تمایلبهترکشغلبا
ارائهشده یل مورد بررسی قرار خواهد گرفت(شکل.)7
مدل 

1. Van Waeyenberg
2. Lv
3. Mathieu & Babiak
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رفتارآوایی


H5





H1
سرپرستی

تمایلبه
H4

ترکشغل



H2
H3

H6



اجحافآمیز

خودکارآمدی




شکل  .7چارچوب مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

7

بامتغیرسرپرستیاجحافآمیزازمددلتپدر ()8174وبدرایمتغیدر

در مدل مذکور،در ارتباط
تمایلبهترکشغلازمدلموبلی8وهمکاران()7312برایمتغیررفتارآواییازمدلوندایدﻦو
لپایﻦ)7332(9برایمتغیرخودکارآمدیازمدلریگس4وهمکاران()7334استفادهشد.


فرضیههای پژوهش
یداری بررفتارآواییکارکنان دارد.
سرپرستیاجحافآمیز،اثرمعن 

.7
یداری برتمایلبهترکشغلکارکناندارد.
سرپرستیاجحافآمیز،اثرمعن 

.8
یداری برخودکارآمدیکارکناندارد.
سرپرستیاجحافآمیز،اثرمعن 

.9
یداری بررفتارآواییکارکناندارد.
.4خودکارآمدیاثرمعن 
یداری برتمایلبهترکشغلشاندارد.
.1رفتارآواییکارکناناثرمعن 
یداری برتمایلبهترکشغلکارکناندارد.
.6خودکارآمدیاثرمعن 
1. Tepper
2. Mobley
3. Van Dyne & LePine
4. Riggs
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روششناسی پژوهش
پژوهشحاضرازنظرهددف،کداربردیوازنظدرروش،توصدیفیوازندوعهمبسدتگیاسدت.
میباشندکدهبدهصدورت
جامعهآماریایﻦپژوهشکارکنانصنایعچوبوکاغذاستانمازندران 
ایوبهشیوهتصادفیسادهبهعنواننمونهآماریانتخدابشددند.تعدادکارکنانصنایعچوب

طبقه
وکاغذاستانمازندرانشامل7911نفرمیباشندکدهتعدداد946نفدرازطریدقجددولکرجسدیو
مورگانبهعنواننمونهآماریانتخابشدند؛ابزاراصدلیگدردآوریاطالعدات،پرسشدنامهاسدت.
برایسنجشسرپرستیاجحافآمیزدرمحی کارازپرسشنام تپر()8111بداطیدفپدن گزیندهای

لیکرتدر 71گویهسنجیدهشدهاست.برایسنجشتمایلبهترکشغلازپرسشنام موبلی،هامر
وهالینگورث(،)7312رفتارآواییازپرسشنام استاندارددایﻦولپایﻦ()7332وخودکارآمدی
کارکنانازپرسشنامهریگزوهمکاران()7334استفادهشد.
برایاطمیناننسبتبهبازگشتپرسشنامههاتعداد481پرسشنامهتوزیعشدهاسدتکدهازایدﻦ
ومبنایتجزیهوتحلیلایﻦپرسشنامهقرارگرفتهاست.در

قابلبهرهبرداریبود

تعداد931پرسشنامه
مدلتحلیلیپژوهش،سرپرستیاجحافآمیزمتغیرمستقل،تمایدلبدهتدرکشدغلمتغیدروابسدتهو
رفتارآواییوخودکارآمدیکارکنانمتغیرمیانجیاست.
یبدر
درایﻦپژوهشدربخشاستنباطیبرایآزمونفرضیههاومدلازمعادالتساختاریمبتن 
واریانسبااستفادهازروشحداقلمربعداتجزئدیبدااسدتفادهازندرمافزارهدایا .پدی.ا .ا و
مدلیابیبهکمدکاسدمارتپدی.ال.ا درحدوزههدایمتندوع
حداقلمربعاتجزئیاستفادهشد .
ازجملهحوزهمنابعانسانیورفتدارسدازمانیکداربرددارد.ازطریدقمددلیدابیاسدمارتپدیالا 
می توانضرای رگرسیوناستانداردرابرایمسیرها،ضدرای تعیدیﻦرابدرایمتغیرهدایدروندیو
بهدسدتآورد(ونوو.)8174،7درروشحدداقلمربعدات
اندازهشاخصهارابرایمدلمفهومی 

جزئی8برایسنجشبخشاندازه گیدریکدهمربدوطبدهپایداییوروایدیابدزارپدژوهشهسدتاز
کرونباخ،پایاییترکیبی،رواییواگراوهمگرااستفادهشدهاستکدهدرادامده

آزمونهایآلفای
دازهگیریابزارپژوهشسپسبهبررسیبرازشکلی
دادهشدهاستوپسازبررسیبخشان 
شرح 
1. Wen wu
)2. PLS (Partial Least Square
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استفادهمیشودکهدرایﻦپژوهشازبرازشکلیمدلاستفادهشده

مدلبرایتأییدوردفرضیهها
استوپسازآنکهبرازشکلیمدلموردتأییدقرارگرفت،نوبتآناستکهبهبررسیفرضیهها
یداریt-value
یداریازضدری معند 
یدارییداعددممعند 
بپردازیم.دربررسیفرضیههابرایمعند 
استفادهشدهاست.

جدول  .8پایایی و روایی متغیر های مدل نهایی
متغیر

تعداد سواالت

سرپرستی

آلفای کرونباخ

AVE

منبع

CR

71

1828

1816

1826

تپر()8111

رفتار آوایی

6

1821

1811

1826

وندایﻦولپایﻦ()7332

خودکارآمدی

1

1811

1818

1811

ریگسوهمکاران()7334

9

1812

1867

1828

موبلیوهمکاران()7312

اجحافآمیز

تمایل به ترک
شغل


جدول  .9محاسبه فورنل الرکر
سرپرستی
اجحافآمیز
سرپرستی اجحافآمیز

1611

خودکارآمدی

تمایل به ترک شغل

خودکارآمدی

1881

1861



تمایل به ترک شغل

1614

1672

1612

رفتار آوایی

1819

1874

1841

رفتار آوایی



1814


واییواگرامشخصمیشود،میزانرابطهیکسازهباشاخصهدایش

معیارمهمدیگریکهبار
ت.رواییواگراوقتیدرسطنقابلقبولاستکهمیدزان

درمقایسهرابطهآنسازهباسایرسازههاس
AVEبرایهرسازهبیشترازواریانساشتراکیبیﻦآنسازهوسازههایدیگردرمدلباشد.مطابق
باماتریسباال،مقدارجذر(AVEقطراصلیمداتریس)تمدامیمتغیرهدایمرتبدهاولغیدرازمتغیدر
رفتارآواییازمقدارهمبستگیمیانآنهابیشتراستکهایﻦامررواییواگدرایمناسد وبدرازش
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گیریرانشانمیدهد.


خوبمدلاندازه

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
درایﻦقسمتتحلیلهادردوبخشتوصیفیواسدتنباطیارائدهشددهاسدت.بدرایﻦاسدا ،در
جدول()4بهطورکلیوضعیتنمونهآماریازحیثجنسیت،سﻦ،سطنتحصدیالتوغیدرهارائده
شدهاست.


جدول  .4آمار توصیفی پژوهش
جنسیت

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

زن

16

1/73

81تا91سال

741

1/91

مرد

979

1/13

91تا41سال

717

1/49

بیپاسخ

6

1/18

41تا11سال

63

1/71

باالی11سال

71

1/19

سطح تحصیالت

تعداد

درصد

دیپلم

99

1/12

فوقدیپلم

788

1/97

لیسانس

728

1/46

فوقلیسانس

19

1/79

دکتری

1

1/18

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

مجرد

744

9681

متأهل

817

6981

ازبیﻦ931نفریکهدرایﻦپژوهششرکتکردند13،درصدمردو73درصدزنبدودهاندد.
بیشتریﻦفراوانیجامعهآماریپژوهشمربوطبهسنیﻦبیﻦ91تا41سالاسدت.بیشدتریﻦحجدماز
شرکتکنندگاندرپژوهشحاضر46درصدمربوطبهافرادیباتحصیالتلیسانسبودهاست.

درادامهمدلاندازهگیریتحلیلعاملیمتغیرهاموردبررسیقدرارگرفدت.همدانطورکدهقدبالً

اشددارهشددد،متغیرهددایمسددتقلشددامل(سرپرسددتیاجحددافآمیددز)،عامددلواسددطهشدداملمتغیرهددای
(رفتارآواییوخودکارآمدی)وعاملوابستهشاملمتغیر(تمایلبهترکشغل)است.
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شکل  . 8بارعاملی متغیرهای پژوهش بدون حذف بارهای عاملی ضعیف


پددسازآزمددونمدددلوخروجددینددرمافددزار،PLSبرخددیازمدددلاندددازهگیددریازبددارعدداملی
اربوده،زیرابارهایعاملیپرسشهابایداز184بداالترباشددوازایدﻦروحدذف

قابلقبولیبرخورد

برخیازآنهاالزماستکهدرادامهبهحذفآنپرداختیم.






شکل  . 9بارعاملی متغیرهای پژوهش با حذف بارهای عاملی ضعیف
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دادهشددهدرنمدودارعددد
درنمودارباالمقادیرR2نیزنمایشدادهشدهاست.مقادیرR2نشان 
1841برایمتغیررفتارآواییاستکدهبدیﻦ1899و1861ودرحددقابدلقبدولاسدت،ولدیمقدادیر
R2برایمتغیرتمایلبهترکشغلعدد1898استکهبیﻦ1873و1899میباشدکهبیﻦضعیفو
رانشانمیدهدکهبیﻦ

گیردوقابلقبولاستوR2برایخودکارآمدیعدد1844

متوس قرارمی
1899و1861میباشدکهقویاست.

جدول  .1برازش کلی مدل
سازهها

مقدار اشتراک )(Communality

سرپرستی اجحافآمیز

1816

خودکارآمدی

1811

تمایل به ترک شغل

1818

رفتارآوایی

1867

میانگین مقادیر اشتراکی

1816

 R2میانگین

1893

GOF

18461



شکل  .4مدل آزمونشده آمار تی پژوهش برای فرضیهها
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باتوجهبدهمددلآزمدونشددهشدکل(T-Value،)4برخدیمتغیرهدابداالی7/36مدیباشددکده
باشد،نشاندهندۀردآزمون

آمارتیکمتراز7/36

یداریرواب است.درواقع،اگر
نشاندهندهمعن 

وباالی7/36نشاندهندهمعنیداریرابطهمتغیرهاست.ضری مسیربیﻦمتغیرهانیدزدرشدکل()9
آوردهشدهاست.درادامهمطابقباجدول()6ضرای مسیر،آمارهتدی()Tفرضیهها،آوردهشده
است.


جدول  .1بررسی نتیجه آزمون فرضیه های اصلی
شماره
H1
H2
H3
H4
H5
H6

فرضیه

ضریب

نتیجه

مسیر

فرضیه

74838

1869

تأییدشد

1824

1847

تأییدشد

8827

1881

تأییدشد

1894

1817

تأییدنشد

7818

1811

تأییدنشد

8827

1872

تأییدشد

آمار تی

آمیزاثرمنفیومعنیداریبر


سرپرستیاجحاف
رفتارآواییکارکناندارد.
آمیزاثرمثبتومعنیداریبرتمایلبه


ستیاجحاف
سرپر
ترکشغلکارکناندارد.
آمیزاثرمنفیومعنیداریبا


سرپرستیاجحاف
خودکارآمدیکارکناندارد.
خودکارآمدیاثرمثبتومعنیداریبارفتارآوایی

کارکناندارد.
خودکارآمدیاثرمنفیومعنیداریباتمایلبهترک

شغلکارکناندارد.
رفتارآواییکارکناناثرمنفیومعنیداریباتمایلبه

ترکشغلشاندارد.



نتیجهگیری و پیشنهادها
دستآمدهازجدول،6فرضیهاولباشدتتأثیر1/47وآمارهتدی،1/24فرضدیه
طبقنتای به 
دومباشدتتأثیر1/69وآمارهتی،74/38فرضیهسومباشدتتأثیر1/81وآماره8/27وفرضیه
چهارمباشدتتأثیر1/72وآمارهتی8/27موردتأییدقرارگرفتند،ولیفرضیهپنجمباشدتتأثیر
1/11وآمارهتی7/18وفرضیهششمباشدتتأثیر1817وآمارهتی1894موردتأییدقرارنگرفتند.
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بررسیتأثیرسرپرستیاجحافآمیزبرتمایلبه

همانطورکهبیانشد،هدفازپژوهشحاضر،

ترکشغلکارکنانبامیانجیگریرفتارآواییوخودکارآمدیصورتپذیرفت.درادامده،نتدای 
میشود:
فرضیههایتحقیقبررسی 

آزمون

 درموردفرضدیهاولتحقیدق حداکی از ارتبداط معندیدار بدیﻦ سرپرسدتیاجحدافآمیدزو
رفتارآواییکارکنانمدنظربدودکدهمدوردتأییددقدرارگرفدت.ازایدﻦرو،نتدای یافتدههدای
پژوهشبایافتههایوانگوجیانگ)8174(7همخوانیدارد؛آناندرپژوهشخودنشدان
دادندکهسرپرسدتیاجحداف آمیدزهمبسدتگیمنفدیبداآوایکارکنداندارد.همﭽندیﻦبدا
یبراینکدهچگوندهسرپرسدتی
پژوهش روی8وهمکاران()8113باعنوانمکانیسمهاییمبن 
اجحافآمیز بدر رفتدارآواییزیردسدتاناثرگدذاراسدت،همخدوانیدارد.نتدای حاصدلاز

یداریبددرهددردو
تجزیدهوتحلیدلنشدداندادکددهسرپرسددتیاجحددافآمیددزتددأثیرمنفدیمعند 
رفتارآواییترویجیوبازدارندهداشتهاست.

سرپرستیاجحافآمیزوتمایدل

معنیدار بیﻦ
 درموردفرضیهدومتحقیق حاکی از ارتباط 
بهترکشغلکارکنانمدنظربدود،مدوردتأییددقدرارگرفدت.ازایدﻦرو،نتدای یافتدههدای
پژوهشبایافتههایابراهیمینژادوهمکاران()7922کهبیانکردمحی نامناس ناشیاز
فشاراجحافآمیزسرپرستانموج فشارروانی،بیعالقگی،فرسودگیشغلیواحسدا 
رفتارهایتبعیضآمیزدرکارکنانوترکخدمتبودهاست،همخوانیدارد.همﭽندیﻦبدا
یافتههایامیریومحمودزاده()7934کدهعندوانکردندد،شدرای بددسدازمانیبدرتدرک
خدمتکارکنانمدوثراسدتوندوع سدبک سرپرسدتی در تدرک خددمت و جابدهجدایی
کارکنان مؤثر است،چنانکهنوعرفتار سرپرسدتان تعیدیﻦ مدیکندد کارکندان در سدازمان
بمانند ،یا آن را ترک کنند،همسومدیباشدد.همﭽندیﻦبداپدژوهشهداریس9وهمکداران
()8179بداعنوانبررسدیتدأثیرسرپرسددتیاجحدافآمیددزبدررویفنداوریکداربراننهدایی
سرپرستیاجحافآمیدز،تمایدلبده

همخوانیدارد،بنابرایﻦمیتواننتیجهگرفتباافزایش
ترکشغلافزایشمییابد.
1. Wang & Jiang
2. Rui
3. Harris
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 درموردفرضیهسومتحقیدق حداکی از ارتبداط معندیدار بدیﻦ سرپرسدتیاجحدافآمیدزو
خودکارآمدیکارکنانمدنظربودکهموردتأییدقرارگرفت.ازایدﻦرو،نتدای یافتدههدای
پژوهشبایافتههایکمپر()8176باعنواننظارتسوءاستفادهگرانهدرمحلکارهمخوانی
دارد.ایﻦفرضیههمﭽنیﻦبایافتههایدافی،گانستروپاگﻦ()8118همخوانیدارد.


 درفرضیهچهارمعنوانشدکهخودکارآمدیکارکنانرابطهمثبتومعندیداریبدارفتدار
آواییآنانداردکهایﻦپژوهشنیزموردتأییدقدرارنگرفدت.یافتدههدایایدﻦپدژوهشبدا
یافتههایتیانوهونگ(،)8179چویوهمکاران()8171ناهمسوست.

 درفرضیهپنجمعنوانشدکهرفتارآواییکارکنانرابطهمنفدیومعندیداریبداتمایدلبده
ترکشغلشانداردکهایﻦپژوهشنیزموردتأییدقرارگرفت.یافتههدایایدﻦپدژوهشبدا
یافتههایونوهمکاران() 8174باعنوانادراکآواوقصدترک:نقشمیانجیدوتعهدد
عاطفیمختلفهمخوانیدارد.
 درفرضیهششمعنوانشدکهخودکارآمدیکارکنانرابطهمنفیومعنیداریباتمایلبده
کهایﻦپژوهشموردتأییدقرارنگرفت.یافتههایایﻦپژوهشبایافته-

ترکشغلشاندارد
هددایالیوچددﻦ(،)8178موهددانجی()8171کددهعنددوانکددردخودکارآمدددیبددهواسددطه
رضایتشغلیبرقصدترکشغلتأثیرمثبتومعنیداریدار،ناهمسوست.

 تمایل به ترک شغل ،قصد کارکنان را دربارهترکسازمان میسدنجد و بده شدکلهدای
مختلف ،سرنوشت نهاییسازمان را تحت تأثیر قرار میدهد،بنابرایﻦ،توجهبهایﻦمسدئله
می تواندبرایمدیرانحائزاهمیتباشد.نتای پژوهشحاضدراشدارهبدرایدﻦداردکدهدر
تمایلبهترکشغلکارکنان،عوامدلمختلفدیدخیدلاسدت،درایدﻦپدژوهشسرپرسدتی
اجحدداف آمیددز(کددهدرمقدداالتمختلددفبدداعنوانرهبددریمخددرب،مطددرحشدددهاسددت)،
خودکارآمدیورفتارآواییموردبررسیقرارگرفت.رابطهمنفیخودکارآمدیوتدرک
شغل،موردپذیرشقرارنگرفتکهبراسا نظرمحققیﻦتمایلبدهتدرکشدغلدرایدران
دالیلمختلفدیگدریداردوخودکارآمددیکارکندانسدازمان،عامدلمهمدیدرتدرک
شغلشاننیست.
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ازطرفی،ایﻦفرضیهکهخودکارآمدیرابطدهمثبتدیبدارفتدارآواییدارد،مدوردپدذیرشقدرار
نگرفتکهبراسا ادبیاتپژوهش،خودکارآمدیویژگیدرونیافراداستکهکارکنانسازمان
زتواناییخودبرایانجامموفقیتآمیزکاریاحسا رضایتمیکنندولیتمایلیبهرفتارآوایی

ا
وارائهنظراتخودبرایبهبوداوضاعسازمانندارند،زیراهمدانطورکدهعندوانشدد،رفتدارآوایی
کارکنانبهطورمستقیمباسرپرستدرارتباطاستکهاغل کارکنان،تمایلیبهابرازآنندارندو
دالیلمختلفیداردمانند:
بیاعتمادیکارکنان
جوحاکمبرسازمان(سبکرهبری)،عدمحمایتسرپرستازکارکنان ،
نسبتبهکارفرماوتر ازعواق منفیمانندتعلیقیااخراج.
بنابرایﻦتفاسیر،پیشنهادمیشود:

باتوجهبهتأییدرابطهسرپرستیاجحافآمیدزورفتدارآواییواینکدهبداافدزایشسرپرسدتی


،بهسازمانپیشنهادمیشودتاسرپرسدتانرا

واییکاهشمییابد

اجحافآمیز،میزانرفتارآ

آزمونومصاحبههایمتعددیکهبادقتکاملصورتگرفتهاسدت،انتخدابو

بهواسطه
دقتنمایندکهمدیرانوسرپرستانبخشهدایمختلدفازویژگدیهداییچدونفروتندیو

انتقادپذیریبرخوردارباشندتابتوانندتصمیماتکاریرامنطقدیوبددونتبعدیضاتخدا 
کردهتازمینهرابرایبروزرفتارآواییکارکنانفراهمسازند.

هدوماشارهشدکهسرپرستیاجحافآمیزباتمایلبهتدرکشدغل،ارتبداطدارد؛

 درفرضی
یعنددیاگددرکارکندداندریابندددکددهبرخوردهددایمنفددیسرپرسددتانافددزایشیافتددهاس دت،
صورتیکهامکانرفتﻦبهسازماندیگربرایآنهافراهمباشددمسدلماًتدرکسدازمانرا

در
،بهسازمانپیشنهادمیشودتداازمشداورانسدازمانیجهدت

ایﻦرو
انتخابخواهندکرد.از 
آسی شناسیمشکالت،شناساییریشههاوعللوقدوعآنوپیگیدریدالیدلتدرکشدغل
کارکناناستفادهشود.همﭽنیﻦپیشدنهادمدیشدودتداازدورههدایآموزشدیبدرایتکامدل
مهارتسرپرستانونحوهبرقراریارتباطمناس آنانباکارکنانسازمانوسنجشساالنه
مهارتهایآموختهومقایسهبابازدهیسازمانوقائدلشددنامتیدازمثبدتبدرایپیشدرفت
عملکردسازماناستفادهشود.
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 پیشنهادمیشودبرایباالبردنرفتارآواییدرکارکنان،سمینارهایدورهایجهتآشدنایی
بیشترکارکنانباحقوقخودوقوانیﻦحمایتیخودوراههایشکایتمستقیموغیرمستقیم
وبدونهیچگونهتر وواهمده ،برگدزارشدود.درایدﻦجلسداتسدعیشدودتدااحسدا 
ارزشمندیرابهکارکنانمنتقلکنندوکارنامهایازبدازدهیهدربخدشوعملکدردکلدی

سازمانارائه شودوبهپیشنهادهایاجراشدهکارکنانپاداشمادیومعنویمناس دهندتا
احسا خودکارآمدیدرآنانتقویتشود.

 پیشددنهادمددیشددودبددرایجلددوگیریازس درخوردگیکارکنددانوافددزایشانگیددزهکدداری،
انازکارکنانخودحمایتکافیبهعملآورندوبدهآنداننسدبتبدهعملکردشدان

سرپرست
بازخورمناس وبهموقعنشداندهنددوشدأنومنزلدتآندانراحفد کننددوگدروههدای
خودگردانکارکنانرادرتصمیماتسازمانیمشارکتدهندتاکارکنان،باانگیدزهبیشدتر
فعالیتخودادامهدهندکهایﻦهمافزایی،نتیجدهفدوقالعدادهایرابدرایسدازماندرپدی

به
دارد.
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