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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی قرارداد روانشناختی در رابطه بین رهبری پدرساالر و تمایل به ترک
شغل است .جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت به تعداد  0971نفر
میباشند که با استفاده از جدول مورگان ،تعداد  332نفر به روش تصادفی ساده بهعنوان نمونه نهائی تحقیق
انتخاب شدند .در این تحقیق از پرسشنامه رهبری پدرساالر  09گویهای چنگ و همکاران (7 ،)2111
گویهای قرارداد روانشناختی روسو ( ،)2111و  3گویهای وین و همکاران ( )0779استفاده شد که روائی
و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .جهت تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و
نرمافزار  Smart PLS 2استفاده شد .نتایج بررسیها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و
متغیرهای مشاهدهگر از پایایی و روائی الزم برخوردار میباشند .همچنین نتایج نشان داد که رهبری
پدرساالرانه تأثیر مثبتی بر قرارداد روانشناختی ،و تأثیر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد .همچنین قرارداد
روانشناختی نیز تأثیر منفی بر تمایل به ترک شغل دارد .فرضیات تعدیلگری سن نیز در روابط موجود بین
متغیرها تأیید نگردید.
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مقدمه
یکی از مهمترین چالشهای سازمانی از دست دادن نیروهایی است که بهطور داوطلبانه از
سازمان جدا میشوند .وقتی کارکنان بهطور داوطلبانه تصمیم به خروج از سازمان میگیرند؛
اثربخشی آن سازمان به دالیل مختلف کاهش مییابد .اول اینکه ،با خروج کارکنان ،سازمان
دانش خود را از دست میدهد؛ ثانیاً سازمان نیازمند زمان و هزینه زیاد برای جلوگیری نیروی
انسانی است .ثالثاً نیازمند اختصاص زمان و هزینه کافی برای آموزش نیروی انسانی جایگزین
شده است (صالح اردستانی و سیدنقوی .)0379 ،از طرفی سازمانها نیز برای دستیابی به
اهداف خود باید توانایی جذب ،نگهداری وحفاظت از منابع انسانی را داشته باشند .ترک
خدمت و تمایل به ترک خدمت ازجمله عواملی است که سازمان را در امر دستیابی به این
اهداف دچار مشکل میکند .ترک خدمت برای سازمان پرهزینه است ،زیرا منابع زیادی در
آموزش افرادی سرمایه گذاری شده است که سازمان را ترک میکنند .این برای خود افراد
نیز پرهزینه است ،زیرا آنها باید انرژی زیادی را برای یافتن کار جدید و خوگرفتن با
وضعیت شغلی جدید اختصاص دهند (هوشیار و رحیمی قره چماق.)0379 ،
ترک خدمت کارکنان برای سازمان هم مضر و پر هزینه است .هنگامیکه کارکنان
خوب ،سازمان را ترک کنند ،سازمان باید افرادی را جایگزین آنها نماید و هزینههای
جایگزینی و آموزشی ،از دست دادن فرصت و قطع رابطه با مشتریان را متحمل شود .همچنین
نرخ باالی ترک خدمت کارکنان ،بهره وری را کاهش میدهد و باعث کم شدن سود
سازمان میگردد (مرادی و جلیلیان .)0379 ،در این بین باید گفت که مرور ادبیات موجود
در حوزه ترک خدمت نشان میدهد که در بیشتر مطالعات انجام شده ،مبحث تمایل به ترک
خدمت موردبررسی قرار گرفته و هدف این تحقیقات شناسایی تمایل افراد و ریشه یابی آن
بوده ،نه ترک خدمت تحقق یافته (چن ،برون ،باورز و چانگ .)2109 ،0درواقع ،تمایل به
ترک خدمت آخرین فرآیند قبل از خروج فرد از سازمان و قویترین پیشبینی کننده ترک
خدمت واقعی است (هی ،النگ و کوواس )2109 ،2که عبارت است از تمایل فرد به ایجاد
0. Chen, I, Brown, R, Bowers, B. J, & Chang, W‐Y.
8. He, W, Long, L‐R & Kuvaas, B.
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تغییر در زندگی حرفهای خود (توماس و همکاران .)2109 ،0البته تمایل به ترک خدمت
میتواند در فرد بهصورت آگاهانه و حتی غیرآگاهانه وجود داشته باشد (کیم .)2109 ،2با
توجه به تمامی مطالب فوق ،اجرای تحقیقاتی که بتواند سطح این متغیر کلیدی و یا عوامل
مؤثر بر آن را شناسایی نماید ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
یکی از عواملی که میتواند بر روی این متغیر تأثیر بگذارد ،قرارداد روانشناختی است
(کراک ،لوناردو ،هربچ و دوریو .)2109 ،3امروزه با توجه به بهبود برنامهریزی و فرآیندهای
انجام کار انتظار میرود مدیران بیشتر به تمایالت کاری و روانی افراد توجه نمایند (رضایی
راد ،بیات ،خانی و عطار .)0370 ،اگرچه قراردادهای رسمی آغازگر تعامل فرد و سازمان
است ،اما همکاری افراد در چارچوب سازمانی تنها در قالب قرارداد رسمی محدود نمیشود
(جعفری ،محمدی و دیانتی .)0379 ،اصلیترین اجزاء یک رابطه استخدامی موفق ،انصاف
است که مبنای روابط تبادلی است .قرارداد روانشناختی باورهای فردی است که به وسیله
سازمان شکل میگیرد و راجع به شرایط مبادلهای است که بین کارکنان و سازمان صورت
میگیرد و شامل مبادالت رابطهای و مبادلهای است .در صورتی که فرد احساس کند در این
مبادله انتظاراتش برآورده نشود و سازمان به طریق مناسب با وی رفتار نکند اعتمادش به
سازمان کم شده و تعهداتش در قبال سازمان رو به کاستی میرود (بابائیان و زندی.)0373 ،
این قرارداد مبتنی بر باورهای افراد در باب قواعد و توافق نانوشته میان آنها و کارفرما است؛
و در صورت نقض قرارداد روانشناختی باعث میشود تا اتفاقات چندی در سطح رفتاری و
نگرشی (نظیر :تضعیف تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان) در
طرفهای تعامل به وقوع بپیوندد (گل پرور ،حسین زاده ،عابدینی و اشجع .)0373 ،مادامی
که هر یک از طرفین تعامل ،به تعهدات خود عمل کند و انتظارات طرف مقابل را برآورده
میسازد ،قرارداد روانشناختی برقرار بوده ولی به محض اینکه این رویه از بین برود ،در
سطوح شناختی و ادراک ینقض یا تخطی از قرارداد روانشناختی به وقوع میپیوندد و
نارضایتی شکل میگیرد .شکوفا شدن نیروی انسانی در سازمانها اقدامات گوناگون را
0. Thomas, N. J, Brown, E, & Thomas, L. Y.
8. Kim, W.
5. Kraak, J. M., Lunardo, R., Herrbach, O., & Durrieu, F.
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میطلبد .یکی از این اقدامات تأمین رضایت شغلی کارکنان است (رضایی و شفیعی.)0379،
با تضعیف رضایت ،تعهد عاطفی نیز تضعیف میشود (جعفری ،محمدی و دیانتی)0379 ،؛
که این شکاف ایجاد شده در بین طرفین قرارداد روانشناختی باعث میشود تا افراد به قطع
همکاری فکر کنند و این موضوع برای کارکنان در قالب تمایل به ترک خدمت تعریف
میشود .در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکی از شاخصهای کیفیت زندگی
است (محمد تبار ،اسکندری ،عباس پور.)0371،
عامل دیگری که در تحقیق حاضر موردبررسی قرار میگیرد ،رهبری پدرساالر است.
این روش رهبری بیش از دو دهه است که توجه محققان حوزه سازمانی را به خود جلب
کرده است .رهبری پدرساالر سبکی است که تفویض اختیار ،و اجرای نظم را با توجه به
زیردستان همراه میکند .شواهد نشان میدهد که این سبک رهبری در کشورهای آسیایی،
خاورمیانه و آمریکای التین بسیار متداول است (کریمی و شجاعی .)0379 ،سبک رهبری
پدرساالرانه مربوط به روش برخورد رهبران و استفاده آنها از قدرت خود در مواجهه با زیر
دستان است که نوعی ارزش فرهنگی است .در این رابطه که بین کارفرما و کارمند شکل
میگیرید ،فرا تر از نقش یک ناظر و کنترل کننده است .اگر یک رهبر تمایل داشته باشد از
سبک رهبری پدرساالرانه برای برخورد با زیردستان خود استفاده کند باید آنها را راهنمایی
کند ،مراقب و نگران آنها باشد و از زندگی شغلی و شخصی آنها حمایت نماید و در
مقابل ،زیردستان نیز به او وفادار بمانند و دستورات وی را دقیقاً انجام دهند (روستوباگ،
لوید و بوردیا .)2116 ،0پدرساالری در رهبری در طول تاریخ وجود داشته است و به نظر
میرسد که قدرت خود را از باور روانی خانوادهای که پدر نقش رهبری را بازی میکند
بدست آورده است .رهبر پدرساالر وظایف مراقب بودن ،پرورش دادن ،هدایت کردن،
حفاظت کردن و  ...را بر عهده دارد و درواقع میتوان گفت که همه وظایف یک پدر نسبت
به فرزندانش را بر عهده دارد (نیلی پور طباطبایی ،و جان نثاری .)0372 ،عناصر گوناگون
رهبری پدرساالری کارکنان را به روشهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهند و در شرایط

0. Restubog, S, Lloyd D, & Bordia, P.
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مختلف ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند؛ و درک رویههایی که منجر به ایجاد تاثیرات
گوناگون رهبری پدرساالرانه میشود از اهمیت ویژهای برخوردار است (چن ،ژو و کلور،0
.)2102
این سبک رهبری در مواردی که فرهنگ جمعگرا که تطبیق ،وابستگی و افزایش
مسئولیت پذیری در قبال یکدیگر رواج بیشتری داشته باشد ،مفهومی مثبت تلقی میشود ولی
در صورتی که فرهنگ فردگرا که استقالل ،خوداتکایی و خودکارآمدی دارای ارزش است،
چندان مورد پسند نیست .این گونه رهبران در زندگی غیرکاری پیروان وارد شده و با حمایت
عاطفی از آنها پشتیبانی می کنند .رهبران پدرساالر همانند یک عضو ارشد خانواده و مانند
یک پدر بر حمایت از پیروان خود تأکید میورزند (زادمهر .)0379 ،به عقیده صاحبنظران
رهبری پدرساالرانه از طریق کاهش تمایل کارکنان به ترک خدمت ،به سازمان کمک کرده
و آن را منتفع میسازد (لیاو ،ویدوواتی ،هو و تاسمن .)2109 ،رهبری پدرساالری بر مبنای
اعتقاد و تعهد میتواند بر عملکرد و رضایت شغلی کارکنان اثر بگذارد .ارتباط خوبی بین
این سبک از رهبران و کارکنان سازمان برقرار است و همچنین این سبک از رهبری میتواند
به پیاده سازی یک سیستم پاداش برای کارکنان مؤثر باشد (علیدوستی و فرهادی نژاد،
 .)0379حال اگر این تأثیر به گونهای باشد که رضایت شغلی کارکنان را کاهش دهد ،بر
اساس نتایج بسیاری از تحقیقات میتوان دریافت که کاهش رضایت شغلی کارکنان منجر
به افزایش سطح تمایل به ترک خدمت آنان خواهد شد (لو ،چنگ و گورسوی.)2106 ،2
البته باید به این نکته توجه نمود که مروری کوتاه بر مبانی نظری موجود در خصوص رهبری
پدرساالرانه نشان میدهد که محدودیت شدیدی در این حوزه وجود دارد .پژوهشگران در
بیشتر تحقیقات به بررسی رابطه بین رهبری پدرساالرانه و نگرشهای کارکنان نظیر رضایت،
تعهد و وفاداری پرداختهاند و تعداد بسیار اندکی از تحقیقات بر روی بررسی تأثیر رهبری
پدرساالرانه بر عملکردهای واقعی کارکنان متمرکز شدهاند (چن ،ابرلی ،چیانگ ،فاره و
چنگ.)2100 ،3
0. Chen, Y, Zhou, X, & Klyver, K.
8. Lu, A, Cheng C, & Gursoy, D.
5. Chen, Xiao-P, Eberly, M.B., Chiang, T-J, Farh, J-L, & Cheng, B-S.
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عامل دیگری که میتواند تحت تأثیر رهبری پدرساالرانه قرار گیرد ،قراردادهای
روانشناختی است .تحقیقات نشان داده است که شاید کارفرمایان منابع زیاد معتبری برای
دریافت اطالعات نباشند؛ از طرفی ،معموالً افرادی که در سازمانها بهعنوان نیروی کار تازه
وارد محسوب می شوند ،بیش از اندازه به این کارفرمایان وابسته بوده و دیدگاه مثبتی نسبت
به کارفرمایان دارند؛ و این برداشت منجر به شکلگیری قراردادهای روانشناختی میشود.
اما در ادامه با گذشت زمان این قراردادهای روانشناختی که در ابتدا شکل گرفتهاند ،با
تصورات اولیه فاصله می گیرند ،نوعی احساس منفی در افراد شکل میگیرد .اما اگر
کارفرمایان بتوانند از ابتدا بهصورت واقعی رفتار نمایند ،قراردادهای روانشناختی اولیه
واقعیتر بوده و لذا ،کارکنان به سازمان و کارفرمای خود متعهدتر بوده و تمایل آنان به ترک
خدمت کاهش خواهد یافت .آخرین عاملی که در این تحقیق مطرح میشود ،سن افراد است
که نقش مهمی را در پیشبینی تمایل به ترک خدمت ایفا میکند که در این تحقیق بهعنوان
تعدیلگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت (لیاو ،ویدوواتی ،هو و تاسمن.)2109 ،
با توجه به مطالبی که مرور شد و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و همچنینی بررسی
روابط بین متغرهای تحقیق و فرضیات تدوین شده ،مدل نظری تحقیق حاضر بهصورت شکل
شماره  0است .در این مدل رهبری پدرساالرانه بهعنوان متغیر مستقل تحقیق ،تمایل به ترک
شغل بهعنوان متغیر وابسته تحقیق و قرارداد روانشناختی بهعنوان متغیر میانجی و متغیر سن
بهعنوان متغیر تعدیلگر موردبررسی قرار گرفته و آزمون میشوند.
قرارداد روانشناختی

H0
H4

H8

H4

رهبری پدرساالرانه

سن
H4

تمایل به ترک شغل

H5

شکل  .1مدل نظری تحقیق (لیاو و همکاران)7112 ،1
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هدف اصلی محققین از اجرای تحقیق حاضر ،پاسخ به این سئوال کلیدی است که آیا
سبک رهبری پدرساالرانه بهصورت مستقیم و یا از طریق تمایل به ترک شغل میتواند بر
روی تمایل به ترک شغل کارکنان شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت تأثیر بگذارد؟ و
آیا سن کارکنان میتواند این فرضیات را تعدیل کند؟

روش پژوهش
پایا ن تحقیق بر اساس طرح ،از نوع توصیفی و بر اساس هدف ،از نوع کاربردی است .از
لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف ،میتوان پژوهش حاضر را یک تحقیق کاربردی
محسوب نمود .زیرا با استفاده از یک مدل تئوریک به بررسی تأثیر متغیرهای تحقیق
میپردازد .ازنظر روش ،توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادالت
ساختاری است .جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان کلیه شرکتهای فعال صنایع غذائی
شهرستان رشت به تعداد  69واحد و  0971نفر است .با استفاده از جدول مورگان تعداد 332
نفر از کارکنان این شرکتها به روش تصادفی ساده موردبررسی قرار گرفتند .در تحقیق حاضر
از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شد .پرسشنامه حاضر برگرفته از مطالعه لیائو
و همکاران ( )2109است و شامل  29گویه است .متغیر رهبری پدرساالرانه با استفاده از
مقیاس  09سؤالی چنگ و همکاران )2111( 0مورد ارزیابی قرار گرفت که در تحقیقات
انجام شده در ایران نیز توسط اسماعیل نیا ( )0372مورداستفاده قرار گرفته و میزان آلفای
کرونباخ در آن تحقیق برابر با  1/29محاسبه شده بود .متغیر قرارداد روانشناختی با استفاده
از مقیاس  7سؤالی روسو )2111( 2ارزیابی شد که مشابه این پرسشنامه در تحقیق بابائیان و
زندی ( )0373مورداستفاده قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن برابر با  1827محاسبه شد .تمایل
به ترک شغل نیز با استفاده از مقیاس  3سؤالی وین و همکاران )0779( 3مورد سنجش قرار
گرفت که در تحقیق بخشعلی زاده ( )0373نیز مورداستفاده قرار گرفت و ضریب آلفای
کرونباخ آن برابر با  1/202محاسبه شده بود .در این تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و
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آزمون مدل تحقیق و همچنین فرضیات تدوین شده از روش مدل سازی معادالت ساختاری
با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 8بهره گرفته شده است.

یافتهها
یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به جنسیت افراد ،حدود  66درصد افراد نمونه را
مردان ( 207نفر) و  39درصد افراد نمونه را زنان ( 003نفر) تشکیل میدهند؛ همچنین در
زمینه سن کارکنان ،بیشترین میزان فراوانی مربوط به سن بین  29تا  39سال با  039نفر فراوانی
بود .در روش  PLSدو مدل آزمون میشود .مدل متغیرهای برونزا که معادل مدل اندازهگیری
در معادالت ساختاری و مدل درونزا که معادل مدل ساختاری است .در جدول شماره 0
شاخصهای پایائی متغیرهای تحقیق نشان داده شده است .مهمترین شاخصهای برازندگی
مدل عبارتاند از بارهای عاملی ،میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی که برای
متغیرهای تحقیق در دامنه قابل قبول قرار دارند و برازش مدل مورد تأیید قرار گرفته است.
در گام اول بارهای عاملی مدل اندازهگیری یا مدل برونزا نشان داده شده است .همانگونه
مشخص است کلیه بارهای عاملی مقادیر باالی  1/9را به دست آورده است و بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که مدلهای اندازهگیری تحقیق به درستی طراحی شده و سؤاالت پرسشنامه
جهت سنجش متغیرها مناسب میباشند.
جدول  .1بارهای عاملی شاخصهای اندازهگیری
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بار عاملی

گویه شماره 0

1/692

گویه شماره 0

1/662

گویه شماره 0

1/929

گویه شماره 2

1/929

گویه شماره 2

1/977

گویه شماره 2

1/290

گویه شماره 3

1/963

گویه شماره 3

1/990

گویه شماره 3

1/209

گویه شماره 9

1/992

گویه شماره 9

1/212

گویه شماره 9

1/627

گویه شماره 9

1/237

گویه شماره 6

1/923

گویه شماره 6

1/999

گویه شماره 9

1/909

گویه شماره 9

1/937

گویه شماره 2

1/929

گویه شماره 2

1/229

گویه شماره 7

1/913

گویه شماره 7

1/912
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بار عاملی

گویه شماره 01

1/906

گویه شماره 00

1/991

گویه شماره 02

1/692

گویه شماره 03

1/636

گویه شماره 09

1/662

گویه شماره 09

1/921

قرارداد روانشناختی

بار عاملی
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بار عاملی

در ادامه ،سایر شاخصها شامل پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ و میانگین
واریانس استخراج شده بررسی شدند که پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای
تحقیق باالتر از  1/9بوده و لذا پایایی تمام متغیرهای تحقیق مورد تأیید است .به دلیل آنکه
میانگین واریانس استخراج شده رهبری پدرساالرانه برابر با  1/930بود ،لذا گویه های شماره
گویههای  09 ،9 ،3 ،2این متغیر که کمترین بار عاملی را دارند حذف میشوند .تغییرات این
شاخصها پس از حذف این متغیرها در قالب جدول شماره  2قابل مشاهده است:
جدول  .7شاخصهای پایائی متغیرها
میانگین واریانس استخراج شده

پایائی مرکب ضریب تعیین ضریب آلفای کرونباخ

رهبری پدرساالرانه

1/90

1/707

1/713

قرارداد روانشناختی

1/970

1/722

1/909

1/703
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1/69

1/290

1/993

1/909

بر اساس جدول فوق ،تمامی شاخصها مورد تأیید بوده و مقادیر ضریب تعیین نیز نشان
میدهد که بیش از  90درصد از تغییرات متغیر قرارداد روانشناختی در مدل توسط رهبری
پدرساالرانه قابل پیشبینی است .همچنین بیش از  99درصد از تغییرات متغیر تمایل به ترک
شغل توسط رهبری پدرساالرانه و قرارداد روانشناختی قابل پیشبینی است .در ادامه ،مدل
تحقیق در حالت معنیداری و استاندارد و با توجه ورود نقش تعدیلگری سن پاسخ دهندگان،
به شرح ذیل قابل مشاهده است:

111

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،53پاییز 1579

شکل  .7مدلسازی معادالت ساختاری در حالت معنیداری

شکل  .3مدلسازی معادالت ساختاری در حالت استاندارد

117

بررسی نقش میانجی قرارداد روانشناختی در رابطه بین رهبری ...

در خصوص شکل شماره  2و  3باید گفت در حالت معنیداری به بررسی رد یا تأیید
فرضیات پرداخته شده و فرضیاتی که آماره آزمون آنها بیشتر از  0/76باشد تأیید میشوند.
در ادامه و در شکل شماره  ،3میزان رابطه بین متغیرها نمایش داده شده است .البته باید توجه
داشت میزان روابطی مدنظر است که فرضیه آنها تأیید شده باشد .در ادامه ،نتایج آزمون
فرضیات تحقیق با شرح ذیل قابل مشاهده است:
جدول  .3ضرایب مسیرهای مستقیم بین متغیرها
فرضیه

ضریب مسیر

آماره معناداری

سطح معنیداری

نتیجه

رهبری پدرساالرانه به قرارداد روانشناختی

1/639

02/999

%79

تأیید

قرارداد روانشناختی به تمایل به ترک شغل

-1/929

7/612

%79

تأیید

رهبری پدرساالرانه به تمایل به ترک شغل

-1/226

9/062

%79

تأیید

سن*رهبری پدرساالرانه به قرارداد روانشناختی

**

0/002

%79

رد

سن* قرارداد روانشناختی به تمایل به ترک شغل

**

1/919

%79

رد

سن*رهبری پدرساالرانه به تمایل به ترک شغل

**

1/732

%79

رد

همچنین بهعنوان یکی از یافتههای جانبی این تحقیق باید گفت نقش تعدیلگر جنسیت نیز
موردبررسی قرار گرفته در هیچ یک از سه حالت موردبررسی ،مورد تأیید قرار نگرفت.

بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سئوال کلیدی که آیا سبک رهبری پدرساالرانه بهصورت
مستقیم و یا از طریق تمایل به ترک شغل میتواند بر روی تمایل به ترک شغل کارکنان
شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت تأثیر بگذارد؟ و آیا سن کارکنان میتواند این
فرضیات را تعدیل کند؟ ،بر روی  332نفر از این کارکنان انجام پذیرفت.
نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد مقدار آماره  tبرابر با  02/999محاسبه شد و مقدار
ضریب مسیر استاندارد بین متغیر رهبری پدرساالرانه و قرارداد روانشناختی برابر با 1/639
است .بر این اساس میتوان گفت رهبری پدرساالرانه تأثیر معناداری بر قرارداد روانشناختی
دارد و این یافته با نتیجه پیشینه تحقیقات انجام شده همراستا است .لیاو و همکاران ()2109
در تحقیق خود  363نفر از کارکنان خارجی در تایوان را مورد ارزیابی قرار دادند و بر اساس
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یافتههای تحقیق خود که توسط مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شده بودند به این نتیجه
رسیدند که رهبری پدرساالرانه بر روی قرارداد روانشناختی این افراد به میزان  1/96تأثیر
دارد .همچنین وو )2102( 0در تحقیق خود  076نفر را مورد ارزیابی قرار دادند که به این
نتیجه رسیدند که پدرساالرانه تأثیر بر قرارداد روانشناختی به میزان  1/693تأثیر دارد .در این
راستا باید پذیرفت که رفتار رهبر یکی از اصلیترین عوامل مؤثر بر شکلگیری قراردادهای
روانشناختی است و بر اساس تئوری رهبری ،رهبری پدرساالرانه عامل مؤثر و مهمی در
تشکیل انتظارات روانشناختی افراد است .اگر رهبران سازمان بتوانند ارتباط درست و با
کیفیتی را با زیردستان خود ایجاد نموده و مدیریت نمایند ،لذا انتظاراتی که کارکنان و
رهبران از یکدیگر خواهند داشت ،واقعی بوده و این امر ،قرارداد روانشناختی را منجر
خواهد شد.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد مقدار آماره  tبرابر با  7/612محاسبه شد و مقدار ضریب
مسیر استاندارد بین متغیر قرارداد روانشناختی و تمایل به ترک شغل برابر با  -1/929است.
بر این اساس میتوان گفت قرارداد روانشناختی تأثیر معناداری بر تمایل به ترک شغل دارد
و این یافته با نتیجه پیشینه تحقیقات انجام شده همراستا است .در این راستا ،گل پرور و
همکاران ( )0373تحقیقی را بر روی  311نفر کارکنان یک شرکت صنعتی در شیراز انجام
دادند .تحلیل واسطهای نیز نشان داد که تعهد سازمانی متغیر واسطهای کامل برای رابطه نقض
قرارداد روان شناختی با ترک خدمت است .همچنین بلومه ،ون رده و ترامپ)2101( 2
تحقیقی را بر روی  299نفر انجام دادند و در پایان به این نتیجه رسیدند که ابعاد قرارداد
روانشناختی بر روی تمایل کارکنان به ترک خدمت تأثیر دارد .لیاو و همکاران ( )2109نیز
در تحقیق خود دریافتند که قرارداد روانشناختی بر روی تمایل کارکنان به ترک خدمت به
میزان  -1/67تأثیر دارد .با توجه به تأیید این فرضیه و با عنایت به توضیحات مربوط به نتیجه
فرضیه قبل می توان دریافت که با واقعی بودن انتظارات کارکنان و کارفرمایان از یکدیگر،
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قراردادهای روانشناختی بهصورت عینیتر شکل گرفته و به واقعیت نزدیکتر خواهد بود؛ و
این امر باعث میشود تا میزان تمایل کارکنان به ترک شغل کاهش یابد.
نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد مقدار آماره  tتقریباً برابر با  9/062محاسبه شد و مقدار
ضریب مسیر استاندارد بین متغیر رهبری پدرساالرانه و تمایل به ترک شغل کارکنان برابر با
 -1/226است .بر این اساس میتوان گفت رهبری پدرساالرانه تأثیر معناداری بر تمایل به
ترک شغل دارد و این یافته با نتیجه پیشینه تحقیقات انجام شده همراستا است .لیاو و همکاران
( )2109نیز در تحقیق خود دریافتند رهبری پدرساالرانه بر تمایل به ترک شغل کارکنان به
میزان  -1/62تأثیر دارد .در این خصوص میتوان گفت وقتی کارفرمایان مفهوم خانواده را
در سازمان خود بومی سازی نموده و نقش پدر یک خانواده را ایفا نمایند ،و همچنین کارکنان
نیز رفتار متناسبی داشته و پاسخهای مورد انتظار را ارائه کنند؛ این رویه باعث خواهد شد تا
تمایل کارکنان به ترک شغل و این خانواده بزرگ کاهش یابد .البته همانطور که پیشتر نیز
گفته شد باید به این نکته توجه نمود که فرهنگهای مختلف منجر به نتایج مختلفی در زمینه
تأثیر رهبری پدرساالرانه بر تمایل به ترک خدمت خواهد شد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون تعدیلگری سن در تأثیر رهبری پدرساالرانه و قرارداد
روانشناختی بر تمایل به ترک شغل ،و قرارداد روانشناختی بر تمایل به ترک شغل تأیید
نگردید .البته با توجه به شرایط بازار اشتغال در شهرستان رشت و تورم موجود ،بیکاری و
ترک شغل برای بسیاری از افراد به معنی فقر کامل است ولذا این احتمال وجود دارد به دلیل
نبود شغل جایگزین و شرایط اقتصادی ،سن افراد نتوانست نقش تعدیلگر را ایفا نماید.
این پژوهش درک ما را از رابطه بین رهبری پدر ساالر و تمایل یه ترک شغل افزایش
میدهد که این امر به بازگشایی جعبهی سیاه (رابطه رهبری پدرساالر با قرارداد روانشناختی
زیر دستان) کمک میکند .با توجه به جمعگرا بودن جامعه ایرانی رهبری پدر ساالر اثر
مستقیمی بر کاهش تمایل به ترک شغل دارد .مهمتر از آن ،قرارداد روانشناختی ،تأثیر
رهبری پدرساالر بر کاهش تمایل به ترک شغل را افزایش میدهد .به عبارتی میتوان گفت
که نقش رهبری پدر ساالر در کاهش تمایل به ترک خدمت مؤثر است و وقتی بین پیروان
و رهبر پدر ساالر قرارداد روانشناختی بوجود میآید ،شدت کاهش تمایل به ترک شغل
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بیشتر خواهد شد .در مقابل هرچند که رهبری پدر ساالر موجب کاهش تمایل به ترک شغل
میشود ولی زمانی که بین رهبر پدر ساالر و پیروان ،قرارداد روانشناختی بوجود نیامده
است ،تمایل به ترک خدمت بیشتر میشود و این امر از شدت کاهش تمایل به ترک خدمت
میکاهد.
با مد نظر قرار دادن جبر حاکم در سازمانهای ایرانی که اجازه پیادهسازی سبکهای
نوین رهبری را در سازمانها نمیدهد و با توجه به اینکه رهبری پدر ساالر نقش خوبی را در
القای حس امنیت به زیر دستان ایفا میکند ،پیشنهاد میشود رهبران ،برای حفظ کارکنان،
رفتارهای رهبری پدرساالر را بیشتر بروز دهند و از رفتارهای رهبری اتوکراتیک (استبدادی)
اجتناب کنند  .هم چنین الزم است که به رهبران پدرساالر پیشنهاد داده شود که عالوه بر
رهبری و حمایت از کارکنان ،در بوجود آوردن احساس مثبت در زیردستان تالش کنند،
این امر منجر به شکلگیری قراردادهای روانشناختی بین رهبران و زیر دستان میشود و بهتبع
آن تمایل به ترک خدمت کاهش خواهد یافت .از اینرو این پژوهش از طریق جلب توجه
رهبران پدر ساالر در ایجاد قرارداد روانشناختی ،کمک شایانی به پیشگیری از ترک خدمت
کارکنان خواهد کرد.
بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که سبک رهبری پدرساالرانه میتواند منجر به
تقویت قراردادهای اجتماع ی و کاهش تمایل به ترک خدمت شود .بر این اساس پیشنهاد
میشود تا مدیران شرکتهای صنایع غذائی شهرستان رشت در جهت بهبود رویههای مربوط
به رهبری کارکنان و قراردادهای روانشناختی موجود بین کارکنان و خود گام بردارند تا با
کاهش تمایل کارکنان به ترک خدمت ،از منافع کوتاه مدت و بلندمدت آن بهره مند شوند.
همچنین پیشنهاد میشود با عینیتر نمودن قراردادهای روانشناختی شکل گرفته در ذهن
کارکنان و کارفرمایان ،تمایل کارکنان به ترک خدمت کاهش یابد.
این تحقیق نیز مانند تمامی تحقیقات از محدودیتهایی برخوردار است .یکی از این
محدودیتها مقطعی بودن آن است .لذا پیشنهاد میشود تحقیقاتی انجام شوند که تأثیر
اجرای پیشنهادات در نمونه موردبررسی ارزیابی شده و بتوان پیشنهادات کاربردی بیشتری
برای کل جامعه ارائه شود .همچنین در این تحقیق تنها به بررسی تأثیر یک سبک رهبری
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پرداخته شده؛ و در این راستا پیشنهاد میشود تأثیر سایر سبکهای رهبری نظیر رهبری
خدمتگزار و تحول آفرین نیز موردبررسی قرار گیرد.
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