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چکیده
انفعال و بیتفاوتی مدیران ،بیتمدنی را به امری فراگیر در سازمان تبدیل میکند و آسیبهای فراوان مادی و معنوی را به
سازمانها و جوامع وارد میسازد؛ ازاینرو تحقیق حاضر به «بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی با نقش میانجی
بیتمدنی تجربه شده در محیط کار» میپردازد .روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمامی کارکنان
شرکت عمران کار سیرجان به تعداد  162نفر و روش نمونهگیری به شیوه سرشماری است .ابزار اندازهگیری شامل سه پرسشنامه
رهبری منفعل بأس و اولیوو ( ،)1990بیتمدنی سازمانی بالو و آندرسون ( )2005و بیتمدنی تجربه شده کورتینا و همکاران
( )2001است .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که میان رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی با نقش میانجی بیتمدنی تجربه
شده رابطه معناداری دارد .همچنین رهبری منفعل با بیتمدنی سازمانی ،رهبری منفعل با بیتمدنی تجربه شده و نیز بیتمدنی
تجربه شده با بیتمدنی سازمانی رابطه معناداری دارد .بر مبنای نتایج این پژوهش در گام اول بایستی از انتخاب مدیران منفعل
جلوگیری شود و در مرحله بعد مدیران با مجازات متخلفین شکل دهندة رفتارهای انحرافی و پرداخت پاداش به رفتارهای
شایسته و مثبت در جهت تقویت رفتارهای مدنی گام بردارند.
کلیدواژهها :رهبری منفعل ،بیتمدنی سازمانی ،بیتمدنی تجربه شده ،شرکت عمران کار.
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مقدمه

رفتارهای بیادبانه ،بدون نزاکت یا بیاحترامی که نماینده بیتمدنی هستند تقریباً در تمام جنبههای
جامعه مدرن به امری عادی تبدیل شده و بهعنوان یکی از اشکال فراگیر رفتارهای ضد اجتماعی در محل
کار شناخته میشود ( .)Cortina, 2008ناسازگاریهای رفتاری زمانی آغاز میشوند که یکی از کارکنان با
رفتارهای ناسازگار با دیگری رفتار کند .این امر بازتابی است از اینکه تا چه حد یک کارمند درگیر
رفتارهای غیرمدنی است؛ اما بیتمدنی تجربی نشان دهنده سطحی از بیتمدنی است که یک کارمند در
مواجهه با دیگر همکاران خود با آن روبرو میشود (.)Cortina, et al., 2001; Blau & Anderson, 2005
ناسازگاری رفتاری را بهمثابه رفتاری که بهقصد آسیب زدن به سازمان یا سایر اعضای آن انجام میشود،
نظیر اقدامات بالقوه آسیبزننده ،تعریف میکنند .نمونهای از این رفتارها عبارتند از :اجتناب از کـار،
انجـام نادرسـت وظـایف ،تعـرض فیزیکـی ،ابـراز خـصومت لفظـی (ناسـزاگویی) ،خرابکاری و دزدی.
برخی اقدامات نظیر تعرض و خصومت ،مستقیماً علیـه افـراد انجـام میشوند؛ درحالیکه اقدامات دیگر مثل
انجام نادرست وظایف یا خرابکاری ،مستقیماً علیه سازمان صورت میپذیرند و برخی اقدامات نظیر دزدی
نیز ممکن است هم علیه افراد باشد و هم علیه سازمان (

& Gholipour, SaeediNezhad

.)Hasangholipour, 2012
رهبری در دههی اخیر به میزان زیادی موردتوجه قرار گرفته است و بهعنوان مهمترین عامل در
شکست و موفقیت سازمانها محسوب میشود بهطوریکه تحقیقات نشان میدهند که رهبری  45تا 50
درصد در اثربخشی سازمان نقش دارد .بنابراین سازمانهای امروزی نیاز به رهبرانی دارند که به مدد
ویژگیهای شخصیتی ،جاذبه استثنایی ،توان نفوذ بال و چشمانداز وسیع بتوانند تعهد ،شور و حرارت لزم
را در زیردستان برای بهکارگیری نهایت استعداد و تالششان در جهت تحقق اهداف سازمانی ایجاد نمایند
) .)Lotfi, 2012امروزه یکی از معضالت سازمانها وجود رفتارهایی همچـون کمکاری ،پرخاشـگری،
قلدری ،لجبازی ،ارعاب و کینهتوزی است .این رفتارها عالوه بر عملکرد سازمانها بـر روابط میان فردی و
روحیه همکاری کارکنان تأثیر میگذارند .بروز چنین رفتارهایی بهعنوان رفتارهای ضدشهروندی،
برخالف رفتارهـای شـهروندی سـازمانی کـه موجـب ارتقای عملکرد و اثربخشی سازمانی ،رضایت و
وفاداری مشتری و بهبود سرمایههای اجتماعی مـیشـوند ،مـیتوانـد بهعنوان مـانعی برای کارکرد بهینه
سازمان و نیز کاهش درآمد و خدشهدار شدن اعتبار آن منجر شده و تبعاتی را نیز برای جامعـه در پـی
داشـته باشـد .در بخـش خـصوصی ،اخراج کارکنـان و از دسـت دادن مـشتریان و ورشکـستگی بنگـاه-
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هـای کمبنیه ازجمله پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی میشـود (

& Gholipour, SaeediNezhad

.)Hasangholipour, 2012
مطالعات نشان دادهاند که رهبران منفعل تمایل کمی به تعریف و روشن کردن انتظارات رفتاری برای
کارمندان خود دارند .آنها عموماً اقدامات پیشگیرانهای را برای مدلسازی و پاداش رفتار مناسب انجام
نمیدهند و به دلیل اینکه ناسازگاری رفتاری معمولً نماینده رفتارهایی با مسئولیتپذیری کم است احتمال
دارد که رهبران منفعل بهراحتی آنها را نادیده بگیرند؛ بنابراین ،بعید است که یک رهبر منفعل بهسرعت
در مداخله برای مجازات و یا اصالح رفتار نامناسب درگیر شود که این امر منجر به فراگیری بیتمدنی
سازمانی میشود .تخمین زده شده که  98درصد از کارگران بیتمدنی را تجربه میکنند که  50درصد
آنها این رفتار را حداقل در هر هفته تجربه میکنند ).(Porath & Pearson, 2014

هزینهی مادی تجربه بیتمدنی به علت تأخیر در انجام پروژه و حواسپرتی شناختی ناشی از کار 14 ،هزار
دلر در سال برای هر کارمند برآورد میشود ( .)Pearson & Porath, 2011این آمار نگرانکننده است
چراکه نشان میدهند بیتمدنی بر بسیاری از کارکنان تأثیر میگذارد و دارای تأثیر مالی بزرگ بر سازمان-
هایی است که این کارکنان برای آنها کار میکنند .بهعالوه هزینههای انسانی کارکنانی که با بیتمدنی
سازمانی مواجه میشوند بسیار بیشتر .برای مثال ،آنها ممکن است از کار خود کنارهگیری کنند و حتی از
مشتریان خود محروم و ناامید شوند) .(Porath & Pearson, 2014جوهرة آسیب روانی بیتمدنی ،تعویق
انداختن ،تعلل ورزیدن ،سبک گرفتن و سهلانگاری در کار را به دنبال دارد .بیتمدنی هم در امور فردی و
هم در امور سازمانی معنا پیدا میکند و آسیبهای فراوانی را به جامعه هدف وارد میکند .متأسفانه تاکنون
توجه کمی از نظر علمی بر روی عوامل درگیر در پیشزمینه بیتمدنی در سازمانهای بخش خصوصی
وجود دارد .گستردگی بیتمدنی در محل کار میتواند بهرهوری فردی و بهتبع آن اثربخشی سازمانها را
تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به هزینههای فراوان بیتمدنی برای سازمانها بهویژه شرکتهای بخش
خصوصی که وابسته به کارگران ماهر خود هستند و از دست دادن آنها میتواند صدمات جبرانناپذیری
را به آن شرکتها وارد کند ،لذا این سازمانها باید عناصری را که به بیتمدنی در کار منتهی میشوند
درک کرده تا بتوانند به اصالح وضعیت موجود بپردازند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر
رهبری منفعل بر بیتمدنی سازمانی با نقش میانجی بیتمدنی تجربه شده است.
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مبانی نظری پژوهش
رهبری منفعل

منظور از رهبری منفعل یا غیر مراودهای ،آزاد گذاشتن پیروان در زمان عدم حضور رهبر یا اجتناب
کردن از رهبری است که در واقع در طیف رهبری ،غیرفعالترین نوع رهبری به شمار میآید .حالت
عدممداخله حالتی کامالً غیرتبادلی و بیتفاوت را نمایان میسازد .در این حالت رهبر از تصمیمگیری
خودداری نموده و مسئولیتها را واگذار میکند .انگیزش و رضایت پیروان به حداقل میرسد و
دوراندیشی در رهبر از بین میرود ).(Yaghoobi, et al., 2011

رهبران منفعل تمایل کمی به تعریف و شفافسازی انتظارات رفتاری برای کارمندان خود دارند و
اقدامات پیشگیرانهای را برای مدلسازی و پاداش رفتار مناسب انجام نمیدهند و به دلیل اینکه ناسازگاری
رفتاری معمولً نماینده رفتارهایی با مسئولیتپذیری کم است احتمال دارد که رهبران منفعل بهراحتی آنها
را نادیده بگیرند؛ بنابراین ،بعید است که یک رهبر منفعل بهسرعت در مداخله برای مجازات و یا اصالح
رفتار نامناسب درگیر شود .بهطورکلی ،رهبران منفعل حضور هنجاری موردنیاز را برای انتقال انتظارات از
رفتارهای کارکنان و درک آنها از یکدیگر را ارائه نمیدهد .رابینسون و او لری-کلی ( )1998معتقدند
هرقدر یک کارمند نسبت به مجازات رفتارهای نامناسب خود بیتفاوت باشد احتمال بیشتری وجود دارد
که رفتارهای بیتمدنی را از خود بروز دهد .رهبران منفعل مجازاتهای قضایی و تنبیهات را برای
پاسخگویی به انحرافات واضح از عملکرد استاندارد شده به کار میگیرند و بیشتر منتظر دیدن انحرافات،
اشتباهات و خطاها هستند و تا وقتی اتفاقی نیفتاده است ،عکسالعملی نشان نمیدهند ( & Miner-Rubino,

.)Reed, 2011
بیتمدنی سازمانی

بیتمدنی سازمانی را میتوان بهعنوان یک حوزه جدید در تحقیقات مربوط به رفتارهای منفیگرا در
محل کار معرفی کرد .ناسازگاری و عدم وجود مدنیت در محل کار بهعنوان "رفتار انحرافی با شدت کم و
با قصدی مبهم برای آسیب رساندن به هدف" شناخته شده است ) ،(Anderson & Pearson,1999و شامل
رفتارهایی از قبیل ساکت کردن دیگران ،گفتههای تحقیرآمیز و گوش ندادن به حرف کسی ،برگرداندن
نگاه ،چک کردن ایمیل در طول جلسات و یا نشان دادن بیتوجهی

به نظرهای افراد دیگر است ( Porath

 .)& Pearson, 2011; Porath & Pearson,2009مطالعات نشان میدهد که بیادبی در محل کار محدود
به یک منطقه جغرافیایی نیست بلکه پدیدهای است که همهجا رخ میدهد و دارای عواقب منفی در
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سازمانهاست .این مفهوم ارزشمند و قابلتوجه میباشد چراکه تفاوتهای فرهنگ ملی احتمالً بر اینکه
چگونه «پدیدهها بهصورت اجتماعی سازمان مییابند» و چگونه افراد بیادبی محل کار را درک کرده و به
آن پاسخ میدهند ،تأثیر میگذارد ). (Rousseau, et al., 2008
سه ویژگی کلیدی بیتمدنی سازمانی

نقص هنجار :آندرسون و پیرسون ( )1999معتقدند که هر سازمانی دارای هنجارهای جامع احترام
برای کارکنان خود است که نشان دهنده توافق اخالقی مشترک میان اعضای سازمانی است و این توافق
زمینه همکاری کارکنان را فراهم میآورد؛ پس اگر موضوعی در یک سازمان بهعنوان بیتمدنی در نظر
گرفته شود ممکن است در سازمان دیگر بیتمدنی بهحساب نیاید؛ بنابراین هر سازمانی باید هنجارها و خط
قرمزهای خود را برای کارکنانش مشخص کند تا آنها بتوانند رفتارهای بیتمدنی و غیر بیتمدنی را از
یکدیگر تمیز دهند.
نیت مبهم :رفتارهای بیادبانه میتوانند بهجای عمدی بودن به عوامل دیگری مثل نادانی ،اشتباه سهوی
یا شخصیت مرتکب شونده نسبت داده شوند .اگر نیت آسیبرسانی وجود داشته باشد در صورتی بی-
تمدنی نامیده میشود که این تمایل حداقل برای یکی از طرفین واضح نباشد در نتیجه مواجه شدن با این
رفتارهای ظریف و مبهم ،قربانیان بیتمدنی پریشانی قابلتوجهی را تجربه میکنند که خود موجب میشود
که قربانیان در مورد چگونگی واکنش به این رفتار مردد شوند .آنان در زمینه اینکه چه اتفاقی در آینده
خواهد افتاد ،اطمینان ندارند .مرتکب شوندگان اغلب ترجیح میدهند که از شکلهای پنهان و ظریف
پرخاشگری که در آن تمایل آسیبرسانی مبهم است ،استفاده کنند و به همین دلیل اسناد آسیب وارد به
پرخاشگر دشوار میشود.
شدت کم :رفتارهای بیادبانه بهطورکلی نسبت به انواع دیگر شدت کمی دارد .بهعالوه بیتمدنی تنها
محدود به بدرفتاری کالمی نمیشود و رفتارهای غیرمحترمانه غیرکالمی مثل خیره نگاه کردن ،نادیده
گرفتن یا بیاجازه سر وسایل کسی رفتن را نیز در بر میگیرد). (Akhavan bitaghsir, et al., 2017
بیتمدنی سازمانی تجربه شده

مطالعات نشان دادهاند که متغیرهای تفاوتهای فردی که با تجربه مکرر بیتمدنی سازمانی مرتبط
هستند شامل اقلیت نژادی بودن ( ،)Cortina, et al.,2013سن پایین ( ،)Lim & Lee, 2012ناسازگار و
روانرنجوری ( )Milam, Spitzmueller & Penney, 2009هستند .جالبتوجه ،تحقیقاتی است که به
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بررسی رابطه بین جنسیت و بیتمدنی سازمانی تجربه شده پرداختهاند .نتایج ،یافتههایی متناقض را نشان
میدهد .لیم و لی ( )2012دریافتند که مردان گزارش میدهند که آنها بیتمدنی را بسیار بیشتر از زنان
تجربه میکنند ،درحالیکه کورتینا و همکاران ( )2002و لیم و کورتینا ( )2005بیان نمودند که زنان
برخوردهای نامتمدنتر و متفاوت از مردان را در زمینه آزار و اذیت شغلی گزارش کردهاند.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بیتمدنی تجریه شده در محل کار با پیامدهای مختلف عاطفی،
نگرشی و شناختی برای افراد همراه است .برخی از پیامدهای عاطفی عبارتند از :خستگی احساسی ( Kern

 ،)& Grandey, 2009افسردگی ( ،)Lim & Teo, 2012احساسات منفی ( )Sakurai & Jex, 2012و
کاهش اعتماد ( .)Cameron & Webster, 2012واکنشهای عاطفی شامل افزایش خشم ،ترس و ناراحتی
( )Porath & Pearson, 2014و کاهش خوشبینی است) . (Bunk & Magley, 2014بیتمدنی بر نگرش
افراد هدف ،در هر دو حوزه کار و زندگی تأثیر میگذارد .برای مثال ،افراد دارای رفتار نامتمدن در مقایسه
با کارکنانی که در محل کار بیتمدنی را تجربه نمیکنند ،به سازمان تعهد کمتر (،)Lim & Teo,2009
انگیزه پایین و رضایت کمتری از مدیران و همکاران ،شغل و زندگی خود دارند ( & Miner-Rubino, K.,

 .)Cortina, 2004افراد هدف بیتمدنی دارای واکنش شناختی نسبت به تجارب بیتمدنی نیز هستند که
درک عدالت و یادآوری خاطره کاری رضایت بخش را در افراد مورد هدف کاهش میدهند ( & Porath

.)Erez, 2009
پیشینه پژوهش

روشنضمیر و همکاران ( )2017به شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر رفتارهای انحرافی پرداخت .نتایج
نشان داد افرادی که از شغل خود راضیاند و تعهد بیشتری به سازمان خود دارند و از حمایت سازمانی
بیشتری با استرس شغلی کمتری برخوردارند و با احتمال کمتری مرتکب رفتارهای بیتمدنی میشوند.
همچنین رفتار بیتمدنی میتواند بهعنوان عمل متقابل در برابر رفتارهای ناعادلنه و سیاستهای سازمانی
مشاهده شود .گل پرور و قریشی ( )2015طی پژوهشی به بررسی پیشبینی رفتارهای مدنی -سازمانی و
رفتارهای انحرافی از طریق مولفههای مدیریت برداشت پرداختند .نتایج نشان داد که از پنج مؤلفه مدیریت
برداشت ،فقط ارتقای خود پیشبینیکننده رفتارهای مدنی -سازمانی معطوف به افراد و ارتقای خود همراه
با تهدید و ارعاب پیشبینیکننده رفتارهای مدنی -سازمانی معطوف به سازمان هستند .درینی و همکاران
( )2014طی پژوهشی به بررسی تأثیر بیگانگی از کار کارکنان بر بروز رفتارهای نابسامان تیمی پرداخت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که بیگانگی از کار بر بروز رفتارهای نابسامان تیمی در سازمانهای دولتی شهر
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ایالم تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد .گو ( )2016طی پژوهشـی بـه بررسی نقش سبک اسناد خصمانه
در رابطه استرس شغلی با رفتارهای انحرافی (ضد تولید) پرداخت .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که
اسناد خصمانه رابطه رفتارهای انحرافی و استرس شغلی را در حوزه تعارض بین فردی تعدیل میکند .کارن
و گیل ( )2015پژوهشی تحت عنوان نقش احساسات در بروز بیتمدنی در محل کار انجام دادند .آنها
تاکید کردند که احساسات منفی در سازمان در بروز بیتمدنی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
سالو و همکاران ( )2014طی پژوهشی به بررسی رابطه بین رفتارهای ناسازگار شغلی و تعهد سازمانی با
نقش واسطهای یگانگی شغلی پدراختند و نشان دادند که بروز رفتارهای نابسامان و ناشایست در محل کار
از سوی کارکنان و ترک خدمت از جمله پیامدهای بیگانگی با کار کارکنان در سازمانها است.
چارچوب نظری پژوهش

منظور از رهبری منفعل یا غیرمراودهای ،آزاد گذاشتن پیروان در زمان عدم حضور رهبر یا اجتناب
کردن از رهبری است؛ که در واقع در طیف رهبری ،غیرفعالترین نوع رهبری به شمار میآید
( .)Yaghoobi, et al., 2011بأس و اولیوو ( )1990رهبری منفعل را به دو دسته مدیریت بر مبنای استثنا و
رهبری بیقید و بند تقسیم بندی و آنرا به مثابه رفتاری که بهقصد آسیب زدن به سازمان یا سایر اعضای آن
انجام میشود ،نظیر اقدامات بالقوه آسیبزننده ،تعریف میکنند ). (Karen & Gail, 2015بیتمدنی
سازمانی تقریباً در تمام جنبههای سازمانها وجود دارند به امری عادی تبدیل شده است ،منبع بیتمدنی
سازمانی مدیران ،همکاران و مشتریان میباشند .مطابق با تئوری تعامل گرانه اجتماعی ،حضور یک رهبر
منفعل ممکن است منجر به اثرگذاری قویتر ناسازگاری تجربی بر روی ناسازگاری رفتاری شود .اگر رابطه
مثبتی بین رهبری منفعل و ناسازگاری رفتاری وجود داشته باشد ،کارمندانی که برای رهبری منفعل کار
میکنند ،معمولً از همکارانشان چنین رفتارهایی را به میزان بیشتری مشاهده مینمایند .در اصل،
ناسازگاری رفتاری و تجربی نشان دهنده دو طرف یک سکه هستند؛ ناسازگاری رفتاری کارمندان ،همان
ناسازگاری تجربی کارمند است .همچنین رابینسون و او لری-کلی ( )1998به این نتیجه رسیدند که
هرچقدر یک کارمند بابت رفتارهای نامناسب خود تنبیه نشود و این تفاوتی را از طرف مدیران دریافت
کند احتمال بیشتری وجود دارد چنین رفتارهایی را دوباره مرتکب شود.
بر این اساس ،انتظار این است که رابطه مثبتی میان رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی و بیتمدنی
تجربی وجود داشته باشد.
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پیرسون و پوراس ( )2011معتقدند که اکثر قریب به اتفاق کارکنانی که بیتمدنی را تجربه کردهاند به
شکلی مشابه به آن رفتار پاسخ میدهند .هرگاه کارمندی برای یک رهبرمنفعل کار میکند بیشتر احتمال
دارد که بیتمدنی را در محل کار خود تجربه کند ،که به نوبه خود احتمال بیشتری دارد که برای بروز این
نوع رفتار بیشتر ترغیب شود .نتایج تجربی نشان میدهد که  94درصد از کارکنانی که تصور بر این دارند
که به شکل بدی با آنها رفتار شده است ،تمایل دارند که به نوعی به آن رفتار پاسخ دهند ( & Pearson

 .)Porath,2011با توجه به مطالب بیان شده ،مدل مفهومی پژوهش بهصورت نمودار ( ،)1مفرض میباشد.

بی تمدنی تجربه
شده
بی تمدنی

رهبری منفعل

سازمانی
نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیه اصلی تحقیق

میان رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی با نقش میانجی بیتمدنی تجربه شده در بین کارکنان شرکت
عمران کار سیرجان رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیات فرعی تحقیق:

میان رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی در بین کارکنان شرکت عمران کار سیرجان رابطه معنیداری
وجود دارد.
میان رهبری منفعل و بیتمدنی تجربه شده در بین کارکنان شرکت عمران کار سیرجان رابطه معنی-
داری وجود دارد.
میان بیتمدنی تجربه شده و بیتمدنی سازمانی در بین کارکنان شرکت عمران کار سیرجان رابطه
معنیداری وجود دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی و از
شاخه مطالعات میدانی به شمار میآید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است.

بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بی تمدنی سازمانی...

197

جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت عمران کار ،که تعداد آنها در سال  2017بالغ بر 162نفر بود که در
این تحقیق به دلیل محدود بودن حجم جامعه ،تمامی اعضای جامعه آماری مورد آزمون قرار گرفتند و از
شیوة نمونهگیری به روش سرشماری استفاده گردید .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامه رهبری منفعل
بأس و آولیوو ( ،)1990پرسشنامه بیتمدنی سازمانی بالو و آندرسون ( )2005و پرسشنامه بیتمدنی تجربه
شده کورتینا و همکاران ( )2001استفاده گردید که در انتها  154پرسشنامه آماده تحلیل شد .برای سنجش
روایی از روش اعتبار محتوا و روایی همگرا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از شیوه آلفای کرونباخ (که
برای پرسشنامه رهبری منفعل به میزان 0/82؛ بیتمدنی سازمانی به مقدار  0/75و بیتمدنی سازمانی تجربه
شده به میزان  0/73بود) استفاده شده است .پس از جمعآوری دادهها ،با استفاده از نرم افزار

 SPSSو

 ،Lisrelاطالعات به دست آمده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش

براساس یافتههای آمار توصیفی ،از  154نفر  96.1درصد ( 148نفر) مرد و  3.9درصد افراد ( 6نفر)
زن 40 ،نفر ( 26درصد) مجرد و  114نفر ( 74.0درصد) متأهل 122 ،نفر ( 79.2درصد) دیپلم 13 ،نفر (8.4
درصد) فوق دیپلم 16 ،نفر ( 10.4درصد) لیسانس 2،نفر ( 1.3درصد) فوق لیسانس و  1نفر ( 0.6درصد)
دارای مدرک تحصیلی دکترا 49 ،نفر ( 31.8درصد)  1تا  5سال 48 ،نفر ( 31.2درصد) بین  6تا  10سال،
 25نفر ( 16.2درصد) بین  11تا  15سال 20 ،نفر ( 13.0درصد) بین  16تا  20سال 12 ،نفر ( 7.8درصد) بین
 21تا  25سال سابقه خدمت را داشتند؛ و  25نفر ( 16.2درصد) کمتر از  30سال 71 ،نفر ( 46.1درصد) 31
تا  40سال 40 ،نفر ( 26.0درصد) 41تا  50سال و  18نفر ( 11.7درصد)  51سال به بال سن داشتند.
قبل از اینکه فرضیه های این پژوهش آزمون شوند باید ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل
شود .برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از آزمون کولموگروف–اسمیرنف استفاده
شد .نتایج نشان داد که فرض نرمال بودن برای همه متغیرهای تحقیق رد میشود؛ چراکه سطح معنی داری
آنها کوچکتر از  0.05میباشد .با توجه به قانون حد مرکزی وقتی اندازة نمونه به اندازة کافی بزرگ
است (بزرگتر از  30یا  ،)40عدول از پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها مسألهزا تلقی نمیشود لذا
استفاده از رویۀ پارامتریک نیز جایز است.
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جدول ( :)1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن
متغیرها

حجم نمونه

آماره آزمون

Pvalue

رهبری منفعل

3.66

0.089

0.004

بیتمدنی سازمانی

3.70

0.102

0.000

بیتمدنی تجربه
شده

3.63

0.117

0.000

برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد مطالعه از آزمون  tیک نمونهای استفاده شد که اگر میانگین هر
متغیر از حد معینی بیشتر بود ،آن متغیر در پدیده مورد نظر مؤثر تلقی میشود.
 :H0میانگین متغیر کمتر از حد متوسط است.
 :H1میانگین متغیر کمتر از حد متوسط نیست.
نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آورده شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون  tیک نمونهای برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای مطالعه
متغیر

میانگین نظری = 3/0
میانگین

انحراف معیار

آماره t

مشاهده

درجه

p

آزادی

شده

رهبری منفعل

3.66

0.464

17.549

153

0.000

بیتمدنی
سازمانی

3.70

0.654

13.278

153

0.000

بیتمدنی
تجربه شده

3.63

0.614

12.823

153

0.000

نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای نشان میدهد که مؤلفه رهبری منفعل آماره  tمثبت و برابر با
 17.549میباشد که حاکی از این است که میانگین اختالف معناداری با عدد  3دارد .میانگین آنها بیشتر از
 3.000و سطح معناداری کمتر از  0.05میباشد ،بنابراین میانگین بیشتر از حد متوسط است و فرضیه  H0رد
میشود .مؤلفه بیتمدنی سازمانی آماره  tمثبت و برابر با  13.278میباشد و حاکی از این است که میانگین
اختالف معناداری با عدد  3دارد .میانگین آنها بیشتر از  3.000و سطح معناداری کمتر از  0.05میباشد
بنابراین میانگین بیشتر از حد متوسط است و فرضیه  H0رد میشود .مؤلفه بیتمدنی تجربه شده آماره

t
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مثبت و برابر با  12.823میباشد و حاکی از این است که میانگین اختالف معناداری با عدد  3دارد میانگین
آنها بیشتر از  3.000و سطح معناداری کمتر از  0.05میباشد؛ بنابراین میانگین بیشتر از حد متوسط است و
فرضیه  H0رد میشود.
یکی از قویترین و مناسبترین روشهای تجزیهوتحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ،تجزیهوتحلیل
چند متغیره است .از این رو ،در این تحقیق برای تأیید یا رد فرضیات از روش الگویابی معادلت ساختاری
با کمک نرم افزار  LISREL 8.8استفاده شده است .به منظور تأیید یا رد فرضیات از ضرایب استاندارد و
اعداد معناداری استفاده گردید .منظور از عدد معناداری در نرم افزار لیزرل همان مفهوم  sigدر نرم افزار
 spssاست با این تفاوت که برای معنادار بودن یک ضریب ،عدد معناداری آن باید مقدار  tبزرگتر از
 1/96یا کوچکتر از  -1/96باشد و در کل برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق بکار میرود .عدد معناداری
هر چقدر از  1/96بزرگتر باشد نشان دهنده آن است که متغیر مستقل اثر قویتری روی متغیر وابسته
دارد .منظور از ضریب استاندارد بارهای عاملیاند ،هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد،
یعنی متغیر مشاهده شده (سؤال) بهتر میتواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید و به معنای اثرگذاری
بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است .اگر این مقدار کمتراز  0/3باشد ،متوسط اگر بین  0/3تا  0/6باشد
خوب و اگر بالی  0/6باشد عالی است .مدل تحلیلی پژوهش و خروجی حاصل از نرم افراز  Lisrelدر
حالت استاندارد و مقادیر  tدر ادامه بیان شده است.

نمودار  :2مقادیر ضرایب استاندارد شده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی
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نمودار  :3مقادیر معناداری ( )tحاصل ازالگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی

با توجه به نمودار ( 2و  ،)3میزان تأثیر رهبری منفعل بر بیتمدنی سازمانی برابر (،)t=2.43 ، r=0.57
مقدار تأثیر رهبری منفعل بر بیتمدنی تجربه شده برابر ( ،)t=4.84 ، r=0.74و مقدار تأثیر بیتمدنی تجربه
شده بر بیتمدنی سازمانی ( ،)t=3.32 ، r=0.66است و مقدار  ،tمقادیری بزرگتر از  1.96میباشند ،بنابراین
فرضیات پژوهش مورد تأیید قرار میگیرند؛ بنابراین میان رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی با نقش
میانجی بیتمدنی تجربه شده در بین کارکنان شرکت عمران کار رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
خالصه نتایج الگویابی معادلت ساختاری در جدول شماره  3ارائه شده است:
جدول ( :)3نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی
روابط متغیرهای تحقیق

ارزش
t

اثر
مستقیم
)(R

اثر غیر مستقیم

اثر
کل

نتیجه

رهبری منفعل -بیتمدنی سازمانی

2.43

0.57

-

0.57

تأیید

رهبری منفعل -بیتمدنی تجربه شده

4.84

0.74

-

0.74

تأیید

بیتمدنی تجربه شده -بیتمدنی سازمانی

3.32

0.65

-

0.65

تأیید

-

0.74*0.65=0.48

0.48

تأیید

رهبری منفعل -بیتمدنی تجربه شده -بیتمدنی
سازمانی
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در جدول شماره ( )4شاخصهای برازش مدل در الگویابی معادلت ساختاری ارائه شده است.
همانطور که مالحظه میشود مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و سطح پذیرش شاخصها
برآورده شده است.
جدول ( :)4شاخصهای برازش برای مدل فرضیه اصلی
متغیر

χ2/df

RMSEA

GFI

RMR

CFI

IFI

NFI

NNFI

فرضیه

1.94

0.079

0.87

0.045

0.96

0.96

0.92

0.95

سطح
مناسب

>5

>0.1

<0.90

>0.5

<0.90

<0.90

<0.90

<0.90

نتیجه

مناسب

مناسب

نامناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

بحث و نتیجهگیری

تحقیقات ،هزینههای شخصی و سازمانی زیادی را برای درمان بیتمدنی سازمانی نشان میدهد.
شکست در نشان دادن فعالنه هنجارهای اجتماعی مثبت و اقدامات پیشگیرانه لزم برای کنترل رفتار منفی
میتواند شرایط محیطی را در محیط کار به شکل رفتارهای غیررسمی افزایش دهد و در نتیجه بیتمدنی
رشد خواهد کرد .عوامل موقعیتی که باعث غیررسمی شدن رفتارها میشوند بهعنوان مثال ،شیوههای
مدیریتی و سیاستها ،باعث افزایش ناامنی در محل کار میشوند .چارچوب تعامالت اجتماعی نشان
میدهد که عوامل موقعیتی نیز بر افزایش تکرار ناسازگاری رفتاری از نوع بیتمدنی تأثیر میگذارد
) .(Karen & Gail, 2015مدیرانی که فعالنه به رهبری کارکنان خود مشغولند ،در هنگام بروز رفتارهای
منفیگرا و غیرمتمدن گونه کارکنان مجبور به دخالت برای رفع مشکل میشوند و در نتیجه ناسازگاریهای
رفتاری از این نوع کاهش مییابد؛ برعکس ،یک رهبر که نتواند مداخله کند و مجرم را مجازات یا اصالح
کند ،نمیتواند در صورت لزوم رفتار مناسب را تقویت کند و بهطور ضمنی نشان میدهد که رفتار
غیرمناسب قابل قبول است و در نتیجه بیتمدنی روند افزایشی به خود خواهد گرفت

(Pearson & Porath,

.)2011
نتیجه این پژوهش نشان داد که میان رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی با نقش میانجی بیتمدنی
تجربه شده در بین کارکنان شرکت عمران کار رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .سبک رهبری که
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توسط مدیران نمایش داده میشود عاملی مهم است که میتواند بر ناسازگاری در محیط کار تأثیر بگذارد.
مدیران باید هنجارهای مشخصی را که رفتار قابل قبول را متناسب با پیروی از هنجارها ایجاد کرده ،تعیین
کنند و با اصالح یا مجازات نقض کنندگان این قوانین آنها را تقویت نمایند .نتیجه فرضیه اصلی این
پژوهش با یافتههای پوراس و اریز ()2009؛ پیرسون و پوراس ()2011؛ کورتینا و همکاران ( )2013و
هولتز و هرلد ( )2014مشابهت دارد .با توجه به بازدارندگی ناسازگاری در محل کار ،رهبران باید فعالنه
اظهار کنند که رفتارهای ناسازگارانه ،ضدتولید و منفیگرا تحمل نخواهند شد ،همچنین پیامدهای ناشی از
رفتار ناسازگار را روشن و اجرا کنند .در غیاب یک رهبری پیشگیرانه ،ممکن است محلهای کار بیش از
حد غیررسمی و بدون هنجارهای روشن ،به شکل دادن رفتارهای نامناسب کمک کرده باشد .به همین
دلیل انتظار میرود که ناسازگاری در محلهای کار به احتمال زیاد به دلیل عملکرد مدیران منفعل رخ
دهد .نتایج نشان میدهد که اثرات منفی رهبری منفعل ،تأثیر مثبت رفتارهای مؤثر رهبری را خنثی میکند
( .)Holtz & Harold, 2014رهبری منفعل یک الگوی بیثبات کننده است که توسط یک شخص در مقام
مسئولیتش نمایش داده میشود .رهبران منفعل کمتر تمایلی به تعریف و روشن کردن انتظارات رفتاری
برای کارمندان خود دارند لذا بعید است که یک رهبر منفعل بهسرعت در مداخله برای مجازات و یا
اصالح رفتار نامناسب درگیر شود .بهطورکلی ،رهبران منفعل حضور هنجاری موردنیاز را برای انتقال
انتظارات از رفتارهای کارکنان و درک آنها از یکدیگر را ارائه نمیدهد.
اندرسون و پیرسون ( )1999بر نظریه کنش متقابل اجتماعی برای ارائه یک چارچوب دقیق برای
شکل گیری به ناسازگاری تجربی و رفتاری تمرکز کردند به این معنی که اگر شاهد ،درک کند که فردی
عمداً هنجارهای رفتارهای محترمانه را نقض کرده است ،بیشتر احتمال دارد که احساسات و نگرشهای
منفی ایجاد شود که به تبع آن ممکن است یک پاسخ غیرواقعی ایجاد کند .پاسخ غیرمنتظره ممکن است
صرفاً نشان دهنده افکار منفی یا احساساتی باشد .عالوه بر این ،فردی که متوجه میشود هدف طرف مقابل
ایجاد بیتمدنی است ،ممکن است با پاسخ دادن ناسازگار گونه (تالفی کردن) یا انتقال رفتار نامناسب به
شخص ثالث بیگناه این ناسازگاری را منتقل کند .به این ترتیب ،ناسازگاری میتواند بهراحتی در سراسر
سازمان پخش شود ). (Blau & Andersson, 2005این عمل ممکن است تا جایی ادامه پیدا کند که افراد
بهطور واضح قصد دارند به یکدیگر آسیب برسانند؛ در این صورت این پدیده فراتر از دامنه ساختار
ناسازگاری است (Pearson & Porath,2011) .در نهایت میتوان گفت که اقدامات زیر در راستای
شکلگیری تمدن سازمانی مؤثر هستند:
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 با ارزیابی سبک رهبری مدیران در مرحله انتخاب از انتصاب مدیران بیانگیزه و منفعل-1
.جلوگیری شود
 در مرحله انتخاب مدیران شاخصهای مانند تحول گرایی و اخالق مداری مدیران را مدنظر قرار-2
.گیرند
 در نظر گرفتن قوانینی جهت اصالح یا مجازات نقض کننده رفتارهای هنجاری مورد قبول-3
سازمان توسط مدیران سازمان
 در نظر گرفتن پاداش برای کارکنانی که رفتارهای شایسته و مثبت دارند-4
 برگزاری دورههای آموزشی رفتار سازمانی برای مدیران و کارکنان سازمان بهصورت مستمر-5
 ترویج ارزشهای فرهنگی جهت نهادینه سازی آن توسط مدیران و کارکنان سازمان-6
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