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Abstract
The present study investigates the effect of the role of perceived guardian support and
the perception of perceived colleagues with the mediating role of the relationship
atmosphere on the occurrence of pioneering behaviors. This research is descriptivesurvey in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The
statistical population of permanent and corporate contract employees in different
levels of Ilam Power Distribution Company is 370 people, all of whom were
determined as a statistical sample according to the purpose of the research. A simple
random sampling method was considered. Data analysis was performed using
structural equation modeling using Smart PLS software. The results showed that
perceived organizational support and the support of perceived colleagues have a
positive and significant effect on the occurrence of Proactive Behaviour and Climate.
Also, the relationship Climate has a positive and significant effect on the emergence
of Proactive Behaviour of the company's employees. Finally, perceived organizational
support and perceived peer support through the relationship variable have a positive
and indirect effect on the emergence of Proactive Behavior. The results of this
research will have innovations in the field of reflecting pioneering behaviors in the
organization environment and will help managers and employees in understanding
and introducing such behaviors and their causes for creating proactive action.

Keywords: Perceptions of Supportive Supervisor, Perceptions of Supportive
Coworker, Proactive Behavior, Relational Climate.
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تغيير هدفمند در انديشه و حركت كارگزاران به سوي تعالي شرط اساسي رشد و نمو يافتن سازمانها در محيط پرتالطم
كنوني است .رفتارهاي پيشگامانه كنشي هدفمند با درهمآميختگي انديشة دگرگوني و حركت تغييرخواهانه است كه
منجر به تحول در فرد ،شغل و سازمان ميشود .تحقيق حاضر به بررسي تأثير نقش حمايت سرپرست ادراک شده و
حمايت همکاران ادراک شده با نقش ميانجي جو رابطهاي بر بروز رفتارهاي پيشگامانه ميپردازد .اين تحقيق از نظر
هدف كاربردي و به لحاظ شيوۀ گردآوري دادهها توصيفي  -پيمايشي از نوع همبستگي است .جامعة آماري كاركنان
قرارداد دائم و شركتي در سطو ،مختلف شركت توزيع نيروي برق استان ايالم به تعداد  370نفر ميباشند كه با توجه
به هدف تحقيق كلية آنها به عنوان نمونة آماري تعيين شدند .روش نمونهگيري تصادفي ساده در نظر گرفته شد .تجزيه
و تحليل دادهها ،با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري و به كمک نرمافزار  Smart PLSانجام شد .نتايج تحقيق
نشان داد حمايت سازماني ادراک شده و حمايت همکاران ادراک شده در بروز رفتارهاي پيشگامانه و جو رابطهاي اثر
مثبت و معنادار دارند .همچنين جو رابطهاي بر پيدايش رفتارهاي پيشگامانه كاركنان شركت تأثير مثبت و معنادار
ميگذارد .سرانجام ،حمايت سازماني ادراک شده و حمايت همکاران ادراک شده از طريق متغير ميانجي جو رابطهاي
بر ظهور رفتارهاي پيشگامانه اثر مثبت و غيرمستقيم دارد .نتايج اين تحقيق در حوزۀ بازتاب رفتارهاي پيشگامانه در محيط
سازمان نوآوريهاي داشته و به مديران و كاركنان در درک و معرفي اينگونه رفتارها و علل آن به عنوان محرک كنش
پيشگامانه ياري خواهد داد.

تاریخ دریافت 0055/50/62 :تاریخ بازنگری 0055/05/05 :تاریخ پذیرش0055/00/00 :

ادراک از نقش حمایتی سرپرست و همکاران در پیدایی
رفتارهای پیشگامانه
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مقدمه
از جمله مفاهيمي كه پويايي سازمان و محيط آن را تحت پوشش قرار ميدهد ،رفتارهاي
پيشگامانة كاركنان است كه در سالهاي اخير مورد توجه بسياري از محققان رفتار سازماني
قرار گرفته است()Bi et al, 2020؛ زيرا مطابق تحقيقات انجام شده رفتارهاي پيشگامانه از
اهميت بااليي براي عملکرد و سازگاري سازمان در محيط پررقابت كنوني ( & Belschak
)Den Hartog, 2010; Zhang, Law & Lin, 2016؛ و ارتقاي عملکرد شغلي يکايک
كاركنان و اثربخشي سازماني برخوردار است(.)Grant & Ashford, 2008
كاركنان پيشگام افرادي هستند كه براي تحقق اهداف سازماني و ايجاد تغييرات تالش
ميكنند و تا حصول نتيجه دست از فعاليت برنميدارند .افرادي كه از ابتکار عمل الزم و
خودآغازگري در شغل خود برخوردارند ،كوشش و انرژي خود را براي شکوفايي
تواناييهاي خود به نفع سازمان به كار ميگيرند .مسئوليتپذيري در راستاي منافع ديگران
را در اولويت قرار ميدهند ،بهرهوري سازمان را افزايش ميدهند ،عملکرد سازمان را بهبود
ميبخشند و باني تغييرات سازنده در سازمان بهشمار ميروند(كهربايي و همکاران.)1400 ،
اين دسته از كاركنان كه از آنها به عنوان مزيت رقابتي سازمانهاي پيشرو ياد ميكنند؛ فعاالنه
به دنبال ايجاد تغيير و تحول در خود و محيطي كه در آن سير ميكنند هستند( & Kim
)Ishikawa, 2021؛ از سازش منفعالنه با محيط گريزانند و همواره وضع موجود را به چالش
ميكشانند()Ellis et al, 2017؛ رفتار پيشگامانه ،خودآغازگري در جهت بهبود شرايط
جاري و خلق شرايط شغلي جديد است()Parker et al, 2010؛ روي خودآغازگري و
آيندهگرايي متمركز است كه در آن هدف فرد ،تغيير و بهبود خود ،موقعيت شغلي و سازماني
است(.)Meyers, 2019
افراد پيشگام همواره به دنبال تغييرات عميق در سازمانها و مصرانه پيگير دستيابي به
اهداف پيشبيني شده هستند و براي مسير خود نقشة عملکردي را ترسيم ميكنند( Griffin
)et al, 2007؛ رفتار پيشگامانه فرايندي هدفمحور است كه از تدوين هدف پيشگامانه
آغاز ميشود و به تالش براي دستيابي به آن ختم ميشود( & S. K. Parker, Bindl,
 .)Strauss, 2010در واقع ،افراد پيشگام ابتدا اهداف و چشمانداز را پيشبيني ميكنند سپس
براي رسيدن به مقصود برنامهريزي دقيقي انجام ميدهند و سرانجام براي تغيير خود يا محيط،
تالش ميكنند()Kong & Li, 2018؛ اين مطلب حکايت از آن دارد كه رفتارهاي
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پيشگامانه آگاهانه بروز مييابند و افراد با قصد قبلي به دنبال تحقق اهداف پيشگامانة خود
هستند( .)Nguyen et al, 2020بروز رفتارهاي پيشرو كه عامليت تغيير خرد و كالن را
موجب ميشود مطابق مطالعات به نوآوري فردي()Huang, 2017؛ بهبود عملکرد
شغلي()Bakker, Tims, & Derks, 2012؛ خشنودي شغلي ،كاهش ابهام نقش و موفقيت
در مسير شغلي( )Yang & Chau, 2016منتج ميشود .از طرف ديگر براساس تحقيقات
انجام شده عواملي همچون طراحي شغل()Cappelli and Keller, 2014؛ نحوۀ رفتار
مدير()Ellis et al, 2017؛ جو سازماني()Mcormick et al, 2019؛ ويژگيهاي
شخصيتي()Caniëls & Baaten, 2019؛ ادراک كاركنان از نقش حمايتي منابع
سازماني( )Tariq Maan et al, 2020زمينة مناسب را براي بروز اينگونه رفتارها فراهم
مينمايد .از آنجا كه پيشگامي سازهاي انگيزشي ،رفتاري و روانشناختي است .افراد پيشگام
با درک حمايتي كه از منابع سازماني دريافت ميكنند ،انگيزۀ آنها براي تغيير خود و محيط
پيرامون آنها افزايش مييابد()Tariq Maan et al, 2020؛ حمايت سرپرست ادراک شده
زماني اتفاق ميافتد كه كاركنان درک كنند ،سرپرستان براي مشاركت آنان ارزش قائل
ميشوند و به رفاه ،عاليق و آسايش ايشان اهميت ميدهند( ;Anderson et al.,2014
 .)Chen et al., 2016از آنجا كه سرپرستان وظيفة هدايت ،ارزيابي عملکرد و حمايت از
زيردستان را بر عهده دارند ،به عنوان منبع اصلي توسعة شخصي تلقي ميشوند( Yang et
)al, 2020؛ و كارمندان به تأسي از آنها به تحول همهجانبه در زندگي شخصي و سازماني
ميانديشيند.
كارمندان پيشگام اين باور را دارند مدير آنها پشتيبان ايدهها و طر،هاي جديد است و
در مقابل مشکالت و مسائل سازماني آنها را تنها نميگذارند .به همين دليل انگيزۀ آنها
دوچندان و توان آنها براي پيشروي در مسير تحول همهجانبه باالتر ميرود( Farooq et al,
 .)2020ديگر بُعد برآمده از نظرية حمايت سازماني ،ادراک از نقش حمايتي همکاران است.
به زعم لوي و همکاران( )2014نقش حمايت همکاران ادراک شده به باور همکاران به
ياريرساني ديگر همکارانشان در انجام وظايف شغلي اشاره دارد .تحقيقات اخير نشان
ميدهند حمايت همکاران فراتر از ارائه اطالعات براي انجام صحيح وظايف شغلي است و
حمايتهاي عاطفي و اجتماعي مانند مراقبت ،همدلي و عشق را نيز شامل ميشود
(.)Chiaburu and Harrison, 2008; Karatepe et al., 2010
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شروني و گرين ( )2002معتقدند تعامالت اجتماعي بين همکاران ،اثر بسيار زيادي بر
نگرشها و عملکرد آنها دارد .از آنجا كه موتور محرک افراد پيشگام ،از نگرش آنها نسبت
وضعيت موجود سرچشمه ميگيرد ،حمايت همکاران ميتواند آنها را نسبت به تغيير خود و
محيط پيرامون با انگيزهتر نمايد( .)Ohly & Fritz, 2010افزونبر اين ،افراد پيشگام ،در
محيطهاي سازماني با جو رابطهاي قدرت مانور بيشتري دارند(.)Batistic, 2016
در جو رابطهاي به دليل تعامالت همدالنه بين اعضاي سازمان ،به مشکالت يکديگر به
مثابة درد مشترک مينگرند ،براي همياري يکديگر در انجام وظايف شغلي و غيرشغلي از
هيچ كوششي فروگذاري نميكنند و سعي ميكنند در مواجه با مسائل و مشکالت جاري
يکديگر را پشتيباني نمايند ،تغيير را بازآفريني مثبت تعريف ميكنند و مترصدند خود را به
سرعت با آن وفق دهند(.)Rochford & Kendal, 2016
در سازمانهايي با جو رابطهاي كيفيت باالي روابط منجر به تحريک احساسات مثبت،
سرزنده بودن و اشتياق به عملکرد ميشود()Owens and Hekman, 2016؛ و اين كيفيت
در رابطة طرفين ،نتيجة تعامل و گفتگوي دو طرفه در يک فضاي ايمن است كه منجر تقويت
احساسات مثبت ميشود .در چنين جوي حتي حافظان وضع موجود نيز بعد از مدتي ضرورت
تغيير و تحول را در ساية روابط همدالنه و تعامالت دوستانه درک خواهند كرد( Boyatzis
 .)& Rochford, 2020اما كار براي افراد پيشگام بسيار راحتتر است .زيرا در چنين جوي
همکاران مشوق يکديگر هستند و افراد را به تغيير ،ارائه ايده و عملياتيسازي آن تشويق
ميكنند و در چنين شرايطي پيشگامان به سرعت ميتوانند خألها را تشخيص داده و تغيير را
از خود ،شغل و سازمان آغاز نمايند(.)Ohly & Fritz, 2010
كنکاش محققين نشان داد متغيرهاي مورد مداقه در اين تحقيق ،در قالب مدلي جامع مورد
بررسي قرار نگرفتهاند ،هر چند به طور پراكنده و غيرمستقيم برخي از تحقيقات مهر تأييدي
بر ارتباط بين حمايت سرپرست ادراک شده و حمايت همکاران ادراک شده با رفتارهاي
پيشگامانه زدهاند .ولي به طور مستقل پژوهشها و يافتههاي روشني وجود ندارد .عالوه بر
اين ،تحقيقي كه در آن جو رابطهاي به عنوان متغير ميانجي در رابطة بين متغيرهاي پيشگفته
مورد بررسي قرار گرفته باشد ،موجود نيست .بر اين اساس ،تحقيق حاضر اولين اقدام در
جهت آزمون مدلي مفهومي متشکل از متغيرهاي چهارگانه است كه حکايت از اصالت
تحقيق دارد و جنبة نوآوري آن را نشان ميدهد .به دليل اهميت ماهوي هر يک از چهار
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مؤلفه؛ امروزه اين مفاهيم نقش برجستهاي در مديريت سازمانهايي خدماتي دارند.
تأثيرگذاري انفرادي يا تركيبي آنها بر بسياري از متغيرها در سطح فردي ،گروهي و سازماني
به انجام پژوهشهاي فراواني در سطح جهان منجر شده است كه اين امر ضرورت پرداختن
هدفمند و روزافزون به آنها را در زمينه و بافت سازمانهاي خدماتي دوچندان ميكند .از
طرف ديگر ،در چرخة حياتي توليد ،انتقال و توزيع انرژي برق ،بخش توزيع به سبب آنکه
رابط بين صنعت و مشتركين است ،نقش چندسويه در روند توسعة اقتصادي كشور بر عهده
دارد .از يک سو نگهدار و توسعهدهندۀ شبکة برق است و از سوي ديگر به عرضة انرژي
مطمئن و پايدار در كنار ارتباط مؤثر با مشتركين ميپردازد .انجام اين وظايف حياتي،
روزآمدي مطابق اقتضائات اين صنعت استراتژيک و تغيير و تحولخواهي كارگزاران اين
صنعت در بخشهاي مختلف را ميطلبد .بنابراين ،تحقيق حاضر درصدد است با ورود به
ميدان مطالعه به اين سؤال كه آيا حمايت سازماني ادراک شده و حمايت همکاران ادراک
شده بر بروز رفتارهاي پيشگامانه در شركت توزيع نيروي برق استان ايالم با وجود متغير
ميانجي جو رابطهاي اثر معناداري دارد؟ پاس مناسبي ارائه دهد.

مباني نظري و توسعة فرضيهها
حمايت سرپرست ادراک شده به اين موضوع اشاره دارد كه تا چه سطحي كاركنان باور
دارند مدير مستقيم آنها به طور داوطلبانه منابع الزم را براي انجام صحيح وظايف شغلي فراهم
ميآورد و در حمايت از زيردستان از هيچ كوششي فروگذاري نميكند( Perrot et al,
.)2014
در تعريف ديگر ،نشاندهندۀ درجهاي است كه كارمند احساس ميكند مورد حمايت و
احترام سرپرست خود است و تمايل سرپرست را براي كمک همهجانبه به زيردستان را نشان
ميدهد( .)Gok et al, 2015همچنين ،به ديدگاه كاركنان نسبت اهميت داشتن مشاركت
آنها در فعاليتها و رفاه آنها از نگاه مديران ،اشاره دارد( .)Eisenberger, 2002برخي از
مطالعات ،حمايت سرپرست ادراک شده را مطابق با نظرية مبادلة اجتماعي تبيين و تفسير
ميكنند( .)Zappala et al, 2019مطابق اين نظريه ،حمايتي كه سرپرستان در قالب تأمين
منابع الزم براي انجام صحيح وظايف شغلي ،آموزش و يادگيري و نظارت بر عملکرد انجام
ميدهند ،نشانگر نگاه خيرخواهانه آنها به كاركنان است .حمايت سرپرست عالوه بر تأمين
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نيازهاي عاطفي و اجتماعي ،هدفداري و با معنيبودن شغل را به كاركنان القاء كرده و
احساس تعهد متقابل را در آنها فزوني ميدهند(.)Ozbozkurt et al, 2021
مطالعات نشان ميدهد درک نقش حمايتي سرپرست ميتواند منجر به شکلگيري
نگرش و رفتارهاي مثبت نسبت به كار شود()Liaw et al, 2012؛ كه منجر به بروز رفتارهاي
مؤثر كاري ،تعهد سازماني باالتر و بهبود عملکرد شغلي ميشود .اين در حالي است كه در
صورت درک نکردن حمايت سرپرست ،پيدايي تمايل به ترک خدمت ،بيانگيزگي،
عدمرضايت شغلي و رفتارهاي ضد بهرهوري محتملتر است(شانوک و آيزنبرگر.)2006 ،
طبق يافتههاي مطالعاتي ،در صورتي كه كارمند حمايت مدير باالدستي خود را درک
كند ،براي پاس به پشتيباني موجود ،بهترين عملکرد را از خود به نمايش خواهد گذاشت.
عملکردي كه در قالب ارائه ايدههاي خالقانه براي تغيير در محيط كاري بروز مييابد .اين
دسته افراد ،نگرش مثبتي نسبت به تغيير دارند و آن را به سايرين نيز منتقل
ميكنند(.)Korulczyk & Cooper, 2020
به اعتقاد دايسويک و كوواس( )2012زماني كه كاركنان اين باور را داشته باشند مدير
باالدستي پشتيبان آنها در زمان بروز چالشهاي كاري است و خود به عنوان عاملي براي
ترويج صميمت سازماني عمل ميكند .براي پاس مناسب به اقدامات مديريت از ميراث
سازمان حفاظت ميكنند .و اين اقدامات مدير منجر به بنيانگذاري جوي مملو از صميميت
و همياري شده كه در چارچوب آن كاركنان به يکديگر عالقه داشته و از هم مراقبت
ميكنند .به زعم باتيستيک و همکاران( )2016با حاكميت جو رابطهاي بر سازمان كه از
تعامالت اثربخش اجتماعي بين طرفين حاصل شده است ،روند بروز رفتارهاي پيشگامانه
تسهيل ميشود(.)Batistic et al, 2016
در سازماني كه در آن جو رابطهاي حاكم است همکاران مشوق يکديگر براي بروز
رفتارهاي تغيير به قصد تحولي مثبت در سازمان هستند(.)Rochford & Kendal, 2016
بنابراين ،در اين مطالعه استدالل ميشود كه كاركناني كه حمايت مدير خود را درک
ميكنند و اين باور را دارند كه فرادست ياور آنها در حل چالشها و مسائل مختلف سازماني
است ،خود عامل تغيير ميشوند و در ابتدا تغيير را هم از خود آغاز ميكنند و در وهلة بعدي
شغل و سازمان را هدف قرار ميدهند .همچنين ،كاركنان براي پاس مناسب به حمايتهاي
مدير ،درصددند عاملي براي ساخت سازماني متعالي كه در آن صميمت سازماني موج ميزند
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باشند ،بدين منظور ،آنها تعامالتي دوستانه و صميمي با يکديگر برقرار كرده و وظايف محوله
را در چارچوب رابطة دوستي حل و فصل ميكنند .بنابراين ،فرض ميشود:
 :H1حمايت سرپرست ادراک شده بر بروز رفتارهاي پيشگامانه ،تأثير معناداري دارد.
 :H3حمايت سرپرست ادراک شده بر جو رابطهاي ،اثر معناداري دارد.
امروزه در محيطهاي سازماني ،همکاران منبع مهمي براي حمايت اجتماعي به شمار
ميروند .زيرا در ساية حمايت همکاران احتمال دستيابي به اهداف كاري بخاطر باالرفتن
ميزان مشاركت در فعاليتهاي سازماني افزايش مييابد .همچنين ،مقدار زمان مورد نياز براي
انجام وظايف شغلي به دليل حمايت همکاران كاهش مييابد(.)Choi et al, 2020
كاركنان دو نوع حمايت ،ابزاري و احساسي را از جانب همکاران خود دريافت ميكنند.
در حمايت ابزاري ،همکاران ،كمکهاي تخصصي را براي حل مشکالت مربوط به انجام
وظايف شغلي ارائه ميدهند .اما در حمايت عاطفي ،همکاران به دليل بوجود آمدن برخي از
مسائل و مشکالت در زندگي شخصي و يا سازماني نظير درگيري با مدير با يکديگر
همدردي ميكنند(.)Tews et al. 2013
مطالعات نشان ميدهد ارائه اطالعات شخصي و مشاورههاي كاري از طرف همکاران
چتر حمايتي براي همکاران است كه تحت پوشش آن نيازهاي روانشناختي خود را ارضاء
كنند(.)Sloan, 2011
چمبرلين و هادسون ( )2010دربارۀ حمايت عاطفي مينويسد وقتي فشار برروي كارمند
ناشي از اختالفات خانوادگي و يا درگيريهاي محيط كار باال ميرود ،مراجعه به همکاران
منبع قابل اعتنايي براي كاهش استرسهاي ناشي از اتفاقات پيش آمده است.
كيم و همکاران( )2020معتقدند :در مقولة حمايت همکاران آن چه اهميت دارد ادراک
كارمند از حامي بودن همکاران است .يعني كارمند تا چه اندازه همکاران خود را افرادي
صادق و وفادار ميداند كه ميتواند در شرايط سخت كاري بر آنها تکيه كند .به عبارت
ديگر ،ادراک حمايت همکاران يعني همکاران تا چه اندازه مراقب يکديگر هستند و از
يکديگر پشتيباني ميكنند .در سازماني اگر كارمند حمايت همکاران خود را درک كند،
نسبت به انجام وظايف شغلي متعهدتر ،از شغل خود راضيتر و رغبت بيشتري براي مشاركت
در فعاليتهاي سازماني خواهد داشت( .)Ding & Chang, 2019همچنين نقش مهمي را
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نيز در بروز نگرشها و رفتارهاي مثبت كاري براي ايجاد تصويري عامهپسند از سازمان ايفا
ميكند(.)Loi et al, 2014
به اعتقاد يانگ و همکاران( )2020در صورت درک حمايت همکاران ،كارمندان به
عنوان شکارچي فرصتها عمل نموده و از هر روزنهاي براي شناسايي آسيبها استفاده
ميكنند و براي حل آنها راهحلهايي مناسب را كشف ميكنند .به دليل اطميناني كه از
حمايت همکاران دارند و براي پاس مناسب به اين حمايت و فراتر از آن حمايت سازمان،
هر اقدامي را كه منجر به پيشبرد اهداف سازمان شود انجام ميدهند .در چنين شرايطي اين
كارمند آيندهنگر است و چشماندازي كه براي سازمان و مسير شغلي خود ترسيم ميكند
مبتني بر آينده است ،وي در ابتدا مشکالت ،نيازها يا تغييرات آينده را پيشبيني و براي
حصول به آنها برنامهريزي ميكند .كه به طور مشخص با معيار اصلي براي شناسايي رفتارهاي
پيشگامانة كارمند يعني پيشبيني ،برنامهريزي و تالش براي ايجاد تغيير در خود يا محيط
همخواني دارد(كهربايي و همکاران .)1400 ،از طرف ديگر ،ادراک حمايت همکاران
موجب تحکيم روابط بين فردي مبتني اعتماد متقابل ميشود .به گونهاي كه در ساية حمايت
عاطفي و ابزاري ارائه شده از سوي همکاران ،ديگر كارمندان نيز سعي ميكنند پاس حمايت
صورت گرفته را به نحو مقتضي بدهند .اين امر ضمن ساخت روابط مبتني بر اعتماد منجر به
ترويج صميميت بين آنها ميشود كه شاكلة جو رابطهاي از آن ناشي ميشود( Deconinck,
.)2010
براساس مطالب مطروحه ميتوان چنين استدالل كرد كه با ادراک نقش حمايتي
همکاران ،كارمند تغيير و تحولخواهي از خود ،محيط و سازمان به منظور رسيدن به تعالي
فردي و سازماني را در دستور كار قرار ميدهد .از طرف ديگر ،شاكلة سازۀ جو رابطهاي
صميميت و اعتماد متقابل است و اين اعتماد از زماني شکل گرفته كه كارمند يار و ياور بودن
همکاران خود را مشاهده نموده و به پشتگرمي آنها ايمان دارد .از اين رو ،حمايت ادراک
شده باعث ميشود كارمند هدفمند برنامههاي پيشبرنده را خود را تدوين نمايد و براي
رسيدن به آنها با شجاعت اقدام عملي انجام دهد .بنابراين اينگونه فرض ميشود.
 :H2حمايت همکاران ادراک شده بر بروز رفتارهاي پيشگامانه ،تأثير معناداري دارد.
 :H4حمايت همکاران ادراک شده بر جو رابطهاي ،تأثير معناداري دارد.
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تحقيقات جامعي در خصوص جو رابطهاي انجام نشده است( Boyatzis & Rochford,

.)2020
آنچه مسلم است جو رابطهاي به ميزان اهميت و توجهاي كه اعضاي يک گروه به
يکديگر دارند ،تعريف ميشود(بولمن و كرينگ .)2016 ،به عبارتديگر ،به درجهاي از
عالقة اعضاي گروه به يکديگر براي رسيدن به سطح بااليي از رفاه ذهني اشاره دارد(بولمن
و كرينگ.)2016 ،
اونس و هکمن ( )2016معتقدند جو رابطهاي به كيفيت روابط به عنوان عنصر انرژيبخش
در تحريک احساسات مثبت ،سرزنده بودن و اشتياق به عملکرد ميپردازد و اين كيفيت در
رابطة طرفين ،نتيجة تعامل و گفتگوي دو طرفه در يک فضاي ايمن است كه منجر تقويت
احساسات مثبت شده است(بوياتزيس و راشفورد.)2020 ،
جو رابطهاي با ايجاد تعامل چندسويه مبتني بر اعتماد كه در آن همکاران از يک درک
مشترک دربارۀ مسائل برخوردارند ،رفتارهاي پيشگامانه مورد تشويق قرار ميدهند .در
حقيقت در سازماني كه جو رابطهاي حاكميت دارد رفتارهاي مروج خالقيت و نوآوري كه
تغيير را در دل خود دارند فرصت بيشتري براي نمايان شدن پيدا ميكنند .زيرا همکاران
مشوق و هميار يکديگر براي شناسايي فرصتهاي محيطي و تبديل كردن نقاط ضعف
احتمالي به فرصت هستند( .)Segarra-Ciprés & Escrig-Tena, 2019در سازمانهايي
با تکنولوژي سطح باال كه بهطور فزايندهاي خواهان نوآوري هستند در كنار جو حمايتي
مستولي شده ،رفتارهاي پيشگامانه به خوبي ميتواند نياز اينگونه سازمانها را تأمين نمايد.
كاركنان پيشگام با رفتارهاي خودآغازگر و تغييرخواه در جوي كه به اينگونه رفتارها ارج
نهاده ميشود ،به طور داوطلبانه به شناسايي نقاط نيازمند بهبود ميپردازد و با ارائه ايدهها
درصدد تغيير شرايط موجود است(.)Mcormic et al, 2019
فرد پيشگام ،خودخواهانه تغيير را دنبال نميكند و تنها به خود نميانديشد ،بلکه ديگران
را نيز تهييج ميكند تا پيشگامانه بينديشند و پيشرو قدم بردارند( Erkutlu & Chafra,
 .)2012بنابراين ،اين چنين استدالل ميشود سازمانهايي با جو رابطهاي مأمن مناسبي براي
رشد و نمو يافتن رفتارهاي پيشگامانه خواهند بود .در اين سازمانها ،بازار نقد و نقادي پربار
است ،منتقدين محترم شمرده ميشوند ،مشاركت در گفتگوهاي سازنده موج ميزند ،تمايل
شديد به روزآمدي و تغيير پيشبرنده نزد يکايک كاركنان ديده ميشود .در چنين فضايي،
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ماندن در موضع هميشگي خطاي راهبردي محسوب ميشود ،تا حدي كه ميتواند سازمان
را به ورطة نابودي بکشاند .عالوه بر اين ،در چنين شرايطي ،شخصيتي پرورش مييابد كه
تغيير در او نهادينه شده است ،به طوري كه به هر سو مينگرد با نگاهي نقادانه و با هدف
بهبود آن را نظاره ميكند .بنابراين ،تغيير براي بهبود وضع موجود در سطو ،فردي و سازماني
در سازمانهايي با جو رابطهاي فرصت نمود بيشتري دارند .بنابراين ،اينگونه فرض ميشود:
 :H5جو رابطهاي بر بروز رفتارهاي پيشگامانه ،تأثير معناداري دارد.
با توجه به مطالب مطر ،شده و تعمق در پيشينة نظري و تجربي تحقيق ،مدل مفهومي
برابر با شکل ( )1ترسيم شد .در اين مدل ،متغير حمايت سرپرست ادراکشده و حمايت
همکاران ادراک شده متغير مستقل در نظر گرفته شده است .رفتارهاي پيشگامانه ،متغير وابسته
است در نهايت ،جو رابطهاي نيز متغير ميانجي است.
شكل  .4مدل مفهومي تحقيق (منبع :پيشينة نظري و تجربي تحقيق)
حمایت
سرپرست ادراک
رفتارهای
پیشگامانه

H5

شده
جو رابطهای
حمایت
همکاران ادراک

روش
پژوهش حاضر از لحاظ مباني معرفتشناسي بر پاية پارادايم اثباتگرايي استوار است.
جهتگيري اين تحقيق ،كاربردي و از رويکرد فرضي – قياسي پيروي ميكند و براي
عملياتيسازي تحقيق از استراتژي پيمايشي بهره ميبرد .همچنين از نظر هدف ،كاربردي و
از لحاظ نوع دادهها توصيفي از نوع همبستگي و از نظر افق زماني تک مقطعي است .جامعة
آماري كلية كاركنان قرارداد دائم و شركتي در سطو ،تکنسين ،كارشناسي ،مديران پايه،
مياني و ارشد شركت توزيع نيروي برق استان ايالم به تعداد  370نفر ميباشند .در خصوص
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اندازۀ نمونه بايد گفت كه با توجه به حجم جامعه ،كلية  370نفر به عنوان نمونة آماري انتخاب
شدند.
روش نمونهگيري تصادفي ساده در نظر گرفته شد .تعداد  370پرسشنامه در طول يک
هفته كاري ميان نمونة آماري توزيع شد ،در نهايت تعداد  345پرسشنامة قابل تجزيه و تحليل
به محققين برگشت داده شدند.
ابزار اصلي جمعآوري دادهها ،پرسشنامه است .از اين رو ،براي سنجش متغير حمايت
سرپرست ادراک شده از سنجة جوكيساري و نورمي ( )2005با  3سؤال ،به منظور ارزيابي
حمايت همکاران ادراک شده از پرسشنامة سلوآن ( )2012با  1گويه ،براي تحليل جو
رابطهاي از پرسشنامة بولمان و كرينگر ( )2020داراي  5سؤال و سرانجام براي سنجش
رفتارهاي پيشگامانه از سنجة بيسوک و وروبل ( )2017با  4سؤال استفاده شده است .مقياس
در پرسشنامهها طيف پنج ارزشي ليکرت است كه براي گزينة كامالً مخالفم ،امتياز  1و گزينه
كامالً موافقم امتياز  5در نظر گرفته شد .براي معتبرسازي ابزار سنجش ،پرسشنامهها در اختيار
 3تن از خبرگان (يک دانشيار گروه مديريت در دانشگاه لرستان ،يک دانشيار گروه مديريت
در دانشگاه ايالم و يک كارشناسارشد مديريت اجرايي در شركت توزيع نيروي برق) قرار
گرفت تا از لحاظ روايي محتوا تأييد شوند .سپس بعد از اخذ نظريات اصالحي و اعمال آنها،
پرسشنامة نهايي در اختيار تعداد  30نفر از نمونة مقدماتي قرار گرفت و طبق نظرات اصالحي
اين گروه ،مرتبطبودن سؤالها با توجه به جامعة آماري اطمينان حاصل شد.
براي تجزيه و تحليل دادهها ،از الگوي معادالت ساختاري مبتني بر رويکرد كمترين
مربعات جزئي ( )PLSاستفاده شده است .اين روش مجموعهاي از روشهاي آماري براي
مدلسازي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته و متغيرهاي پنهان و مشاهدهپذير ميباشد كه
از روشهاي تحليل عاملي تأييدي ،رگرسيون و تحليل مسير تشکيل شده است(محسنين و
اسفيداني .)1356 ،از داليل استفاده از اين رويکرد ميتوان به عدم نياز به وجود
پيشفرضهايي خاص در ارتباط با توزيع معرف و مقياس اندازهگيري آنها ،اهداف پيشبيني
و نظريهپردازي ،تناسب با مدلهاي اندازهگيري تركيبي ،سازگاري با حجم نمونههاي
كوچک و عدم وجود راهحلهاي ناسره و نامشخص بودن عوامل اشاره كرد(آذر و همکاران،
.)1351
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چند نرمافزار شاخص براي مدليابي معادالت ساختاري مبتني بر واريانس وجود دارد
كه نرمافزار  Smart PLSنسخة  3از سايرين معروفتر و كاربرديتر است به همين دليل از
آن در اين تحقيق استفاده شده است .الزم به ذكر است جهت اعتماديابي به ابزار از
شاخصهاي پايايي در الگوي معادالت ساختاري يعني بارهاي عاملي ،ضريب آلفاي
كرونباخ و پايايي تركيبي استفاده شد و براي اعتبارسنجي از روايي همگرا (ميانگين واريانس
استخراج شده  )AVEو روايي واگرا يا تشخصي استفاده ميشود كه در ادامه به تفصيل
شر ،داده خواهد شد.

يافتهها
نتايج توصيفي نمونة آماري نشان داد از نظر جنسيت 74 ،نفر زن و  275نفر مرد هستند .از
بُعد سابقة خدمت (تعداد  60نفر كمتر از  5سال ،تعداد  135نفر بين  6تا  10سال ،تعداد 51
نفر بين  11تا  20سال و تعداد  52نفر بين  21تا  30سال) هستند .از نظر سطح سازماني (15
نفر در سطح معاونت و مديران دفاتر 27 ،نفر رؤساي ادارات و گروهها 217 ،نفر كارشناس
و كارشناس مسئول و  16نفر كمک كارشناس و تکنسين) بودند .از نظر تحصيالت ( 45نفر
ديپلم و فوق ديپلم 115 ،نفر ليسانس و  111نفر فوقليسانس و باالتر) هستند و در نهايت از
نظر نوع استخدامي ( 145نفر قرارداد دائم 200 ،نفر قرارداد شركتي) بودند .در جدول (،)1
توصيف متغيرهاي پژوهش مبتني بر پارامترهاي آماري ارائه ميشود.
جدول  .4شاخصهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
تعداد

کمترين

بيشترين

ميانگين

متغير

حمایت سرپرست
ادراک شده
حمایت همکاران
ادراک شده
جو رابطهای
رفتارهای
پیشگامانه

انحراف
معيار

انحراف

واريانس

آماره

آماره

آماره

آماره

946

9/19

4/11

9/0081

2/21196

946

9/11

4/61

9/9969

2/21294

2/11116

946

9/19

1/22

9/4929

2/21916

2/11409

2/919

946

0/42

4/10

9/1189

2/24419

2/121192

2/919

خطا

آماره

آماره

2/80119

2/428
2/921
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مبتني بر جدول ( ،)2براي تمامي متغيرها ،ميانگين محاسبهشده بيشتر از ميانگين نظري
(عدد  )3است .همچنين ،بيشترين مقدار ميانگين به متغير رفتارهاي پيشگامانه و كمترين
ميانگين به متغير حمايت سرپرست ادراکشده مربوط است .در ادامه ،براي پاس به سؤال
تحقيق و آزمون فرضيهها ،مدل اندازهگيري ،مدل ساختاري و برازش كلي در محيط نرمافزار
 Smart PLSنسخة  3محاسبه ميشود .مدل اندازهگيري روابط ميان يک سازه و سؤالها و
معرفهاي آن را تشريح ميكند و از چنان اهميتي برخوردار است كه تدوين صحيح آن را
ارجحتر از تحليل مدل ساختاري ميدانند(آذر و همکاران .)1351 ،به منظور بررسي برازش
مدل اندازهگيري سه معيار ضرايب بارهاي عاملي ،آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي محاسبه
ميشود(داوري و رضازاده .)1353 ،بار عاملي ،يک ضريب همبستگي بين متغيرهاي پنهان و
متغيرهاي آشکار در يک مدل اندازهگيري است .در سنجش بارهاي عاملي ،مقدار مالک
 0/4را پيشنهاد نمودهاند.
ضريب آلفاي كرونباخ ،همبستگي دروني معرفها را نشان ميدهد و مقدار مناسب براي
آن ،مساوي و بزر،تر از  0/7است .پايايي تركيبي ،پايايي سازهها نه به صورت مطلق ،بلکه
با توجه به همبستگي سازههايشان با يکديگر محاسبه ميشود و ميزان مساوي و باالي 0/7
مناسب ذكر شده است(قاسمپور و همکاران .)1400 ،همچنين براي ارزيابي روايي همگرا از
معيار ميانگين واريانس استخراجشده ( )AVEاستفاده شد .اين شاخص ميزان همبستگي يک
سازه با شاخصهاي نشاندهندۀ خود را نشان ميدهد .براي اين شاخص حداقل مقدار 0/5
در نظر گرفته شده است و اين بدين معناست كه متغير پنهان مورد نظر حداقل  50درصد
واريانس مشاهدهپذير خود را تبيين ميكند(محسنين و اسفيداني.)1356 ،
همانطور كه مشاهده ميشود كلية شاخصهاي برازش مدل به خوبي برآورده شدهاند .با
توجه به اينکه بارهاي عاملي معنادار هستند (بارهاي باالي  )0/4و همچنين ميانگين واريانس
استخراج شده بزرگتر از  0/5بوده و پايايي تركيبي نيز از ميانگين واريانس استخراج شده
بزر،تر است ،ميتوان نتيجه گرفت كه روايي افتراقي برقرار است و در نتيجه كيفيت مدل
نيز با توجه به مقادير بزر،تر از صفر ،تأييد ميشود .در ادامه به آزمون مدل مفهومي در
چارچوب مدل ساختاري ميپردازيم كه نشاندهندۀ روابط بين متغيرهاي پنهان است .در واقع
در اين مدل روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته براساس فرضيهها و نظريههاي تحقيق ،رد
يا تأييد ميشوند(محسنين و اسفيداني .)1355 ،ضرايب معناداري ابتداييترين معيار براي
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سنجش ،رابطة بين سازههاست؛ اگر مقدار  t-valueهر يک از مسيرها در بازهاي بيشتر 1/56
 +باشند ،بيانگر معناداري روابط پيشبيني شده است .مطابق شکل شمارۀ  ،3اعداد معناداري
مربوط به مسيرهاي تحليل معنادار هستند.
جدول  .2شاخصهاي برازندگي مدلهاي اندازگيري
شاخصها

بار عاملي

متغير
حمایت

سؤال 9

2/610

سرپرست ادراک

سؤال 0

2/818

شده

سؤال 9

2/109

سؤال 4

2/629

سؤال 1

2/640

سؤال 8

2/682

حمایت همکاران

سؤال 1

2/681

ادراک شده

سؤال 6

2/640

سؤال 1

2/116

سؤال 92

2/121

سؤال 99

2/199

سؤال 90

2/602

رفتارهای

سؤال 99

2/669

پیشگامانه

سؤال 94

2/618

سؤال 91

2/696

سؤال 98

2/129

سؤال 91

2/660

سؤال 96

2/618

سؤال 91

2/189

سؤال 02

2/642

جو رابطهای

ضريب آلفاي
کرونباخ
2/119

2/629

2/611

2/669

پايايي ترکيبي

روايي همگرا

2/192

2/801

2/612

2/122

2/148

شكل  .2مدل ساختاري در حالت ضرايب معناداري

سپس مدل ساختاري در حالت ضرايب استاندارد گزارش ميشود.
شكل  .5مدل ساختاري در حالت ضرايب استاندارد

2/112

2/829

2/884
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دومين معيار ضريب تعيين ( )R2متغيرهاي مکنون درون زا است .داوري و
رضازاده( ) 1354مقادير ضريب تعيين؛  0/33 ،0/67و  0/15را به عنوان مقدار مالک در
مدل مسير  PLSرا به ترتيب قابل توجه ،متوسط و ضعيف توصيف ميكنند .همانطور كه
از اعداد درون متغيرهاي درونزا مشاهده مي شود؛ ضريب تعيين ،متغيرهاي جو رابطهاي و
رفتاهاي پيشگامانه به ترتيب  0/527و  0/756مي باشد كه نشان از مناسب بودن برازش مدل
ساختاري به وسيلة معيار مذكور دارد .مالک ديگر ارزشيابي مدل ساختاري توانايي مدل
براي پيش بيني است كه از طريق شاخص ارتباط پيشبين( )Q2محاسبه ميشود .در صورتي
كه مقدار  Q2در مورد يک سازۀ درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را كسب نمايد،
به ترتيب نشان از قدرت پيش بيني ضعيف ،متوسط و قوي سازه يا سازههاي برونزاي
مربوط به آن را دارد .مطابق دستور  Blindfoldingنرم افزار قدرت پيشبيني متغيرهاي
درونزا به ترتيب  0/46 ،0/31بهدست آمده است .در ذيل جدول ( )4خالصة نتايج آزمون
فرضيه هاي تحقيق را نشان ميدهند.
جدول  .1نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق
فرضيه

مسير

H1

حمایت سرپرست ادراکشده  رفتارهای پیشگامانه

H3
H2
H4
H5

حمایت همکاران ادراکشده  رفتارهای پیشگامانه
حمایت سرپرست ادراکشده  جو رابطهای
حمایت همکاران ادراکشده  جو رابطهای
جو رابطهای  رفتارهای پیشگامانه

مقدار

عدد

استاندارد

معنيداري

2/991

1/699

معنادار و مثبت

2/908

0/018

معنادار و مثبت

2/911

0/111

معنادار و مثبت

2/822

1/910

معنادار و مثبت

2/189

1/112

معنادار و مثبت

نتيجة فرضيه

در ادامه براي فهم نقش و اثر متغير ميانجي جو رابطهاي در رابطة بين متغيرهاي برونزا و
درونزا به بررسي اثرات غيرمستقيم پرداخته ميشود.
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جدول  .3اثرات مستقيم و غيرمستقيم
متغير
متغیرهای مستقل
حمایت سرپرست
ادراک شده
حمایت همکاران
ادراک شده

متغیرهای میانجی
جو رابطهای
جو رابطهای

اثرات
متغیرهای وابسته
رفتارهای
پیشگامانه
رفتارهای
پیشگامانه

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

2/991

2/921

2/446

2/908

2/991

2/489

اثر غيرمستقيم ميان حمايت سرپرست ادراک شده و حمايت همکاران ادراک شده بر
ظهور رفتارهاي پيشگامانه از طريق متغير ميانجي جو رابطهاي برابر با  0/441و  0/463مي
باشد .بنابراين حمايت سرپرست ادارک شده و حمايت همکاران ادراک شده از طريف جو
رابطهاي تأثير غيرمستقيم و مثبتي بر روي رفتارهاي پيشگامانه دارند .پس از ارزيابي مدل
اندازهگيري و مدل ساختاري بايد مدل كلي نيز مورد بررسي قرار گيرد .بدين منظور ،تنهاوس
و همکاران( )2005شاخص نيکويي برازش را معرفي نمودهاند .اين شاخص ،مجذور ضرب
دو مقدار متوسط مقادير اشتراكي و متوسط ضريب تعيين است(قاسمپور و ويسه .)1355 ،سه
مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفي شده
است (محسنين و اسفيداني GOF .)1356 ،از طريق اين فرمول به دست ميآيدGOF = :
̅̅̅ ×  √Communalitiesدر نتيجه خواهيم داشت:
R2

̅̅̅̅̅̅̅ × GOF = √ 0.621
0.661 = 0.640

حاصل آزمون براي شاخص برازش برابر با  0/640است .از آنجا كه حداقل مقدار قابل
قبول براي اين شاخص  0/36ميباشد ميتوان ادعا كرد مدل پژوهش از مطلوبيت كلي
برخوردار است.

بحث و نتيجهگيري
سرآغاز تا فرجام سخن اين تحقيق پيكاوي پاسخي درخور براي سؤالي تحت عنوان آيا
حمايت سرپرست ادراک شده و حمايت همکاران ادراک شده بر بروز رفتارهاي پيشگامانه
با نقش ميانجي جو رابطهاي در شركت توزيع نيروي برق استان ايالم تأثير معناداري دارد؟
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بود .بدين منظور  7فرضيه تدوين و مورد آزمون واقع شد .نخستين يافته ما نشانگر آن است
كه حمايت سرپرست ادراک شده بر بروز رفتارهاي پيشگامانه تأثير معنادار و مثبت دارد.
بررسيهاي مقايسهاي نشان ميدهد هر چند به طور مستقيم تحقيقي رابطة مذكور را تأييد
ننموده است ،ولي طارقمان و همکاران( )2020كورلچک و توماس( )2020در تحقيقي
خود به طور غيرمستقيم اين ارتباط را تأييد كردهاند.
در تبيين نتيجة به دستآمده ميتوان گفت مطابق نظرية مبادلة اجتماعي هر اندازه نتيجة
عمل شخص براي شخص ديگر باارزشتر تلقي شود ،به همان اندازه عالقة فرد براي پاس
مثبت به آن عمل بيشتر ميشود .از اينرو ،وقتي كارمند مشاهده ميكند كه در سازمان مدير
حامي برنامهها و حركت در پيش گرفته اوست ،به نوعي براي قدرداني كردن ،تمام هموغم
خود را صرف رفع مشکلي از سازمان ميكند ،چنين كارمندي ماندگاري در يک مسير
تکراري را آفتي براي سازمان ميداند كه راه برون رفت از آن را تحول در نگاه و تغيير در
روندها ميداند .بدين منظور به طور آگاهانه و با هدف بهبود و تعالي ،مسير پيش آمده را در
ذهن خود مرور ميكند و مسير آينده را ترسيم مينمايد و در اين رهگذر نقاط بازدارنده را
شناسايي و سعي در اصال ،آنها دارد .اين امر به تحول در شغل كنوني و فراتر از آن سازمان
نيز ميانجامد.
نتيجة ديگر به دست آمده تأثير مثبت و معنادار حمايت سرپرست ادراک شده بر جو
رابطهاي است .مطالعة كروز( )2020نشان ميدهد مديران باالدستي در توسعة و تحکيم روابط
مبتني بر تعامالت دوستانه كه منجر به ساخت جوي مملو از صميمت ميشود ،نقش
انکارناپذير دارند .در اين باره ميتوان اين چنين نوشت مديران نقش بيبديلي در حركت
سازمانها بر لبة تاريک و يا روشن رفتارهاي سازماني ايفا ميكنند ،سبک تشويقي و يا
تفويضي برخي از مديران كه توانمندسازي نيروي انساني را حول محور مشاركت در
تصميمگيري ،تفويض اختيار و استقالل كاري تعريف ميكنند؛ با ترويج و تشويق به گفتگو
و كار تيمي و بهادادن به گروههاي غيررسمي جوي مملو از دوستي و صميمت را بر سازمان
مسلط ميكنند .درک حمايت همکاران در ساية اعتماد متقابل ،احساس امني در روابط مابين
مدير و همکاران شکل ميدهد .كارمندان حمايت حقيقي مدير را با صداقت و راستگويي
وي ميسنجند و با اين معيار به او اعتماد ميكنند .اين اعتماد واقعي و متقابل منجر به توسعة
جو رابطهاي ميان مدير-كارمند-كارمند ميشود.
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نتيجة ديگر به دست آمده تأثير مثبت و معنادار حمايت همکاران ادراک شده بر بروز
رفتارهاي پيشگامانه است .هر چند به طور مستقيم پژوهشي در اين خصوص انجام نشده است
اما به طور غيرمستقيم نتيجة يافتههاي يانگ و همکاران( )2020با نتيجة به دست آمده
همراستايي دارد .زماني كه كارمند پي ببرد كه در انجام صحيح وظايف شغلي ،همکاران او
دانش و تجربة خود را بدون هيچ چشمداشتي در اختيارش قرار ميدهند و در برابر فشارهاي
كاري و حتي مشکالت خانوادگي ميتواند به همکاران خود تکيه كنند .اين موضوع حکايت
از درک حمايت همکاران دارد .حمايت همکاران باعث ميشود كارمند احساس امنيتي را
تجربه نمايد كه نتيجة آن تعهد و تعلق به سازمان است .چنين فردي با فراغ بال پذيراي
برنامههاي پيشبرندۀ سازمان بوده و براي نتيجه رساندن آنها از هيچ تالشي فروگذاري
نميكند .حمايت همکاران ادراک شده باعث ميشود نوعي محرک براي شناسايي نقاط
آسيبزا هويدا شود و كاركنان به واسطة آن ايدههايي جديدي را مطر ،سازند و از
يکجانشيني و تکرار مکررات اجتناب ورزند و راهي نو و رويکردي جديد براي تحول و
بهبود شخصي و سازماني پيدا كنند .نتيجة ديگري كه حاصل شد تأثير معنادار و مثبت حمايت
همکاران ادراک شده بر جو رابطهاي است.
در تبيين نتيجة به دست آمده ميتوان گفت ارتباط صميمانه مبتني اعتماد دوجانبه ميان
همکاران ،شکلدهندۀ جو رابطهاي است .در سازماني كه كارمند حمايت همکاران پيرامون
را درک ميكند و آنها را پشتيبان خود براي حل چالشهاي كاري و پيشبرد برنامهها ميداند.
به مرور زمان ،رابطة بينفردي سرشار از عالقه و محبت به يکديگر با همبستگي سطح باال
شکل ميگيرد .با وجود اختالف ديدگاه در انتخاب راه رسيدن به اهداف ،به دليل صميميت
حاكم بر روابط به يک نگاه مشترک دست مييابند .اين موضوع به تحکيم جو رابطهاي كه
حاصل تعامالت مؤثر چندجانبه است ميانجامد .بررسي مقايسهاي نشان ميدهد نتيجة به
دست آمده هر چند به طور مستقيم در قالب مطالعهاي انجام نشده است ،ولي دي
كونيک( )2010به طور غيرمستقيم اثر فوق را تأييد ميكند .ديگر نتيجة به دستآمده اثر
مثبت و معنادار جو رابطهاي بر بروز رفتارهاي پيشگامانه است .نتيجهاي كه بطور مستقيم با
يافتههاي سيگارا و تينا( )2015و به طور غيرمستقيم با مطالعة اركتلو و چافرا( )2012سازگاري
دارد.

 | 11مطالعات مدیریت بهبود و تحول| سال  | 10شماره  | 011تابستان 0110

در تبيين نتيجة به دست آمده ميتوان اين چنين استدالل كرد زماني كه در سازمان جو
رابطهاي حاكميت دارد ،انديشههاي متحورانه و رفتارهاي تغييرخواهانه فرصت بيشتري براي
نمايان شدن پيدا ميكنند .زيرا در چنين سازماني كيفيت روابط در سطحي قرار دارد كه
كاركنان حامي يکديگر هستند .اين حمايت دو جنبة سازماني و اجتماعي را پوشش ميدهد؛
در بُعد سازماني مشاورۀ شغلي و در بُعد اجتماعي همدردي و اشتراک تجربه را شامل ميشود.
شرايط پيش آمده منجر به تربيت شخصيتهاي پيشگام در بدنة سازمان ميگردد افرادي كه
براي صيانت از روابط مستحکم فيمابين و همچنين همياري به منظور تعالي سازماني،
موشکافانه به دنبال اصال ،روندها ميروند و هموار به دنبال تغيير هدفمند براي توسعة سازمان
هستند .در نهايت مشخص شد حمايت سرپرست ادراک شده و حمايت همکاران ادراک
شده از طريق متغير ميانجي جو رابطهاي اثرغيرمستقيم و معنادار بر پيدايي رفتارهاي پيشگامانه
دارد .با تأييد اين فرضيه ميتوان ادعا كرد كه با افزايش سطح حمايت سرپرست ادارک شده
و حمايت همکاران ادراک شده ،رفتارهاي پيشگامانه در سازمان افزايش يافته و متعاقباً جو
رابطهاي منجر به پيامدهاي مثبتي در محيط كار ميشود كه مهمترين آن افزايش رفتارهاي
پيشگامانه است.

پيشنهادات
 با توجه به اينکه حمايت سرپرست ادراک شده بر رفتارهاي پيشگامانه تأثير مثبت معناداريدارد .پيشنهاد ميشود مديران فهمي عميق از نقش حمايتگري به دست آورند تا در ساية
آن مؤلفههاي حمايتگري را بشناسند و آنها را در عمل به منصة ظهور درآورند .در اين
رهگذر كاركنان كنشهاي حمايتگونه مديران را از نزديک لمس ميكنند و با آن ارتباط
برقرار كرده كه اين خود ميتواند موتور محرک كاركنان براي پيشگامانه انديشيدن و قدم
برداشتن شود.
 با عنايت به اينکه حمايت همکاران ادراک شده بر رفتارهاي پيشگامانه اثر مثبت و معناداريدارد .پيشنهاد ميشود به طور مستمر گردهماييها و همانديشيهاي هفتگي برگزار شود .اين
امر ضمن تحکيم روابط بينفردي و تقويت صميمت سازماني منجر به تسهيم دانش شغلي و
در موارد زيادي انتقال تجربيات مفيد زندگي شخصي ميشود كه در قِبل آن حمايت عاطفي
و ابزاري به خوبي نشان داده ميشود.
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 از آنجا كه حمايت سرپرست ادراکشده بر جو رابطهاي اثر مثبت و معناداري دارد .پيشنهادميشود مديران ارتباطات اثربخش همدالنه مابين همکاران را مورد توجه قرار دهند و اين
امر را از طريق تعريف وظايف شغلي به صورت تيمي ،مديريت مشاركتي با دخيل نمودن
كاركنان در تصميمگيريها ،اهتمام در ايجاد داشبوردهاي دانشي عملياتي سازند.
 با توجه به اينکه حمايت همکاران ادراک شده بر جو رابطهاي تأثير مثبت و معناداري دارد.پيشنهاد ميشود همکاران نيز از مؤلفههاي حمايتي اطالع كافي داشته باشند ،مطلع بودن از
شاخصهاي حمايتي از سؤبرداشتي كه احتماالً از حمايتگري ممکن است براي ديگران
بوجود آيد جلوگيري به عمل آورد و باعث شود كه كاركنان حدود و ثغور خود را در
حمايت همکاران در چارچوب حمايت عاطفي و ابزاري بشناسند .اين موضوع باعث ترويج
صميمت و همدلي به عنوان اركان اصلي جو رابطهاي در ارتباطات بين فردي ميشود.
محدودیتها
 شيوع بيماري كرونا ،توزيع و جمعآوري پرسشنامهها به صورت حضوري را با مشکلمواجه ساخته بود .هر چند تعداد زيادي از پرسشنامهها از طريق سيستم اتوماسيون اداري به
همکاران به ويژه در شهرستانها ارجاع داده شد.
 بخش اعظمي از شاغلين شركت توزيع ،فارغالتحصيالن رشتههاي فني مهندسي هستند كهچندان آگاهي از مسائل مرتبط با منابع انساني ندارد .به همين دليل در زمان توزيع پرسشنامهها،
محققين به يکايک آنها توضيحات مفصلي در باب متغيرها و هدف تحقيق ارائه دادند كه
زمان زيادي صرف اين امر شد.
 تعدادي از همکاران بعد از دريافت پرسشنامه و با مراجعه محقق براي جمعآوري آن ازپاس به پرسشنامه به دليل آنچه بيحوصلگي ناميدند ،اجتناب كرده بودند.
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