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شرایط پذیرش مقالهها
پژوهش نامه مديريت تحول مقالههاي منتشگر نشگده پژوهشگي در زمينه تخصگصگي مديريت تغيير و تحول را ميپذيرد.
در مقالههاي ارسالي بايد نكات زير رعايت شوند:
الف :جهت ارسال مقاله ميتوانيد از طريق سامانه پژوهش نامه  https://tmj.um.ac.irاقدام نمائيد.
ب :روش تحریر

متن مقاله در فايل  Wordبدون مارک و سگرصگفحه با سگايز ) ،(A4بر اساس شيوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي با
حروف خوانا و تيره تايپ شگود .كليه صگفحات مقاله از جمله صگفحاتي كه شگامل جدولها ،تصگاوير و نمودارها هسگتند
داراي قطع يكسگان باشگند .در متن مقاله تا حد امكان از نوشگتن كلمات خارجي خودداري شگود ،كليه صگفحات مقاله
داراي شماره باشد و از  20صفحه تجاوز نكند.
ج :نحوه تهیه مقاله

هر مقاله تخصگگصگگي بايسگگتي تحت نرم افزار  Wordو داراي چكيده فارسگگي ،واژگان كليدي ،مقدمه ،مواد و روش،
نتايج بحث ،منابع مورد استفاده و يک چكيده به زبان انگليسي باشد و اصول زير در آن رعايت شود:
 -1مشگخصگات نويسگنده يا نويسگندگان كه شگامل نام و نام خانوادگي ،سگمت ،محل خدمت ،عنوان و درجه علمي،
آدرس پسگتي ،شگماره تماس ،تاريخ و محل انجام تحقيق و معرفي نويسگنده مسگئول بر روي يک صگفحه جداگانه
بدون شماره نوشته شود.
 -2عنوان مقاله (حداكثر در ده كلمه) در وسگ صگفحه اول نوشگته شگود .اگر مقاله قسگمتي از يک سگري مقالههاي پي
در پي باشد عنوان اصلي سري مقالهها همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتيب مقالهها نيز ذكر گردد.
 -3چكيده در عين مختصر بودن بايد محتواي مقاله را برساند .در چكيده از جدولها ،نمودارها و كلمات اختصاري
مبهم استفاده نشود .چكيده از  250كلمه تجاوز نكند و تمام آن در يک پاراگراف نوشته شود.
 -4مقدمه شامل اطالعات مربوط به سوابق موضوع ،اهميت تحقيق و مسأله مورد مطالعه مي باشد.
 -5روش شناسي موضوع مورد پژوهش مشخص و روشن بيان گردد.
 -6اگر نتايج؛ شامل عكس ،جداول و نمودار ميباشد نسخه اصلي هريک ،به نشريه ارسال گردد.
 -7شماره هر جدول در باال و سمت راست آن نوشته شود .عنوان جدول گوياي نتايج مندرج در آن باشد.
 -8بحگث و نتيجه را ميتوان به طور توأم و يا مجزا منظور كرد .بحث شگگگامل تفسگگگير يافته هاي به دسگگگت آمده در
ارتباط با هدف تحقيق مورد نظر باشد.

 -9منبع نويسگي به روش  A.P.Aمي باشگد .جهت راهنمايي بيش تر به فايل "راهنماي ارجاع منابع و مآخذ به روش
 "A.P.Aموجود در آدرس زير مراجعه فرماييد.
http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference2.pdf
 -10منگابع مورد اسگگگتفگاده شگگگامگل جگديگدترين اطالعگات در زمينگه مورد نظر بگاشگگگد .فهرسگگگت منگابع بگه ترتيگب الفبگا نگام
خانوادگي نويسگگندگان مقالهها مرتب و شگگماره گذاري شگگود .وقتي از چند اخر مختل

يک نويسگگنده اسگگتفاده

ميشگود ترتيب شگماره گذاري اين مقالهها برحسگب سگال انتشگار آنها از قديم به جديد انجام گيرد .شگايان ذكر
است كليه منابع مورد استفاده در متن و انتهاي مقاله به التين برگردان شود.
 -11چكيده انگليسگگي بايسگگتي برگردان كامل و دقيق چكيده فارسگگي و شگگامل عنوان اصگگلي مقاله ،نام نويسگگندگان،
آدرس و عنوان علمي آنان و واژه هاي كليدي تهيه شود.
د :سایر موارد

 -1مسگگئوليت هر مقاله از نظر محتواي علمي و نظرات مطرح شگگده در متن آن ،به عهده نويسگگنده و يا نويسگگندگان
مسئول مقاله خواهد بود.
 -2تا قبل از پايان مراحل نهايي چاپ ،در صگورتي كه مشگخص گردد مقاله منتخب به هر شگكلي در جاي ديگري به
چاپ رسيده است از انتشار آن جلوگيري خواهد شد.
 -3در صگگگورتي كگه مقگالگه براي چگاپ پگذيرفتگه نشگگگود در بخش بگايگگاني نشگگگريگه محفوظ خواهگد بود و بگه نويسگگگنگده
برگردانده نخواهد شد.
 -4مقالهها توسگ هيئت تحريريه و با همكاري متخصگصگان داوري شگده و در صگورت تصگويب بر طبق ضگواب خا
نشريه به نوبت ،چاپ خواهد شد.
 -5نشريه در رد يا قبول ،جرح و تعديل و ويراستاري ادبي مقالهها اختيار تام دارد.

دريافت مقاله فقط به صورت الكترونيكي امكان پذير است.

«داوران مقالههای این شماره»
سليمان احمدزاده

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد

آرمان احمدي زاد

دانشگاه كردستان

قاسم اسالمي

دانشگاه فردوسي مشهد

سميرا پور

دانشگاه بيرجند

حسن جعفرياني

دانشگاه بجنورد

احمد جوان جعفري بجنوردي

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكمت رضوي

رضوان حسين قلي زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

سيده منصوره حسيني رباط

دانشگاه فردوسي مشهد

محمد حكاک

دانشگاه لرستان

حبيب اله دعائي

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي اسرار

مسعود دهقاني

دانشگاه واليت

مرتضي رجوعي

دانشگاه امام رضا

سيما ساغرواني

دانشگاه فردوسي مشهد

كمال سخدري

دانشگاه تهران

علي شائمي برزكي

دانشگاه اصفهان

سالله شهوازيان

دانشگاه امام جواد (ع) يزد

محمد شيخ زاده

دانشگاه بجنورد

علي شيرازي

دانشگاه فردوسي مشهد

علي صفري

دانشگاه اصفهان

مريم طهراني

دانشگاه خوارزمي تهران

معصومه عارف

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عطار

معصومه عربشاهي

دانشگاه امام رضا ( ع )

محمدمهدي فراحي

دانشگاه فردوسي مشهد

محسن فرهادي نژاد

دانشگاه سمنان

اميرمحمد فكور خقيه

دانشگاه فردوسي مشهد

سمانه الجوردي

دانشگاه فردوسي مشهد

زهرا محمدزاده

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي بينالود

حامد محمدي شهرودي

دانشگاه فردوسي مشهد

غالمرضا ملک زاده

دانشگاه فردوسي مشهد

زهرا نيكخواه فرخاني

دانشگاه بجنورد

وجيهه هوشيار

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عطار

فهرست مندرجات
صفحه

عنوان

نویینده

رسالت حرفهای و بازآفرینی شغل :نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی

الهام ابراهيمي

1

بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی
توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی

مريم طهراني ،فاطمه علي پور
ليال شفيعي

21

کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نیبت به آمادگی برای تغییر در
شهرداری مشهد

حسين عبداهللزاده رافي
فريبرز رحيمنيا،عليرضا خوراكيان

49

تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول-
آفرین

حاجيه رجبي فرجاد ،حنانه جهانگيري

77

تبیین ع لّی انیجام تیمی بر اساس بیندگی مهارت های شغلی ،ابهام
نقش و رهبری مشارکتی :نقش واسطه ای اعتماد تیمی

نوري كعبعمير ،منتهي موسوي
نسرين ارشدي

101

ارائه مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابع انیانی
سبز در شرکتهای شهرک صنعتی بیرجند

عبدالمجيد ايماني ،نور محمد يعقوبي
فاطمه السادات عميدي
فرحناز آهنگ

131

تحلیل روابط چندگانه ساختاری نقش چشمانداز زمان آینده در نحوه
شکلگیری قرارداد روانشناختی کارکنان

سعيد آيباغي اصفهاني
امير غفوريان شاگردي
سيدمجتبي ميرلوحي
محمدمهدي مهدوي ،اميد بهبودي

161

بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی با نقش میانجی
بیتمدنی تجربه شده

عليرضا فتحيزاده ،رضا زارع

189

بررسی تأثیر ادراک فرا شاییتگی بر نگرشهای شغلی

محسن رفيعي ،عليرضا حداديان
مرجان فياضي

207

واکاوی مفهومی مؤلفههای سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد
آمیخته)

حميد عرفانيان خانزاده

229

رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها

حانيه اسمعيلي ماهاني
سيدمحمد ميركمالي

263

طراحی مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی

تكتم خقفي ،محمود قرباني
نازيا سادات ناصري

289

پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399
رسالت حرفهای و بازآفرینی شغل :نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی

الهام ابراهیمی



استادیار پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

DOI: 10.22067/pmt.v12i2.84944

نوع مقاله :پژوهشی

چكیده
رسالت حرفهای بهعنوان یک جهتگیری فعاالنه و دیدگاهی متعالی نسبت به شغل ،مفهومی است که بهتازگی وارد ادبیات
حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی شده است .این جهتگیری مصادیق رفتاری و ادراکی ویژهای برای شغل در پی
دارد .در پژوهش حاضر تأثیرپذیری مفهوم بازآفرینی شغل بهعنوان یکی از این مصادیق موردبررسی قرار گرفته است .بهعالوه
در این رابطه نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی نیز آزمون شد .نمونه آماری تحقیق از میان اعضای هیئتعلمی پنج دانشگاه برتر ایران
در سال  139۸انتخاب شدند و از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSبرای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد رسالت حرفهای بر ابعاد سهگانه بازآفرینی شغل اثر معناداری دارد .بهعالوه ،نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی
در رابطه میان رسالت حرفهای با بازآفرینی رابطهای و شناختی تأیید شد؛ اما این متغیر تعدیلگرمعناداری برای رابطه میان رسالت
حرفهای و بازآفرینی وظیفهای نبود .درنهایت پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی تحقیق برای سازمانهای دانشی مانند دانشگاهها و
پژوهشگاهها که بخش عمده کارکنانشان را کارکنان دانشی تشکیل میدهند ارائه شد.

کلیدواژهها :رسالت حرفهای ،بازآفرینی وظیفه ،بازآفرینی رابطه ،بازآفرینی شناختی ،اشتیاق شغلی.
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مقدمه

رسالت

حرفهای1

بهعنوان یک ساختار مهم در ادراک موفقیت ذهنی نسبت به حرفه تعریف میشود .دابرو

و توستی -خاراس ( )2012رسالت حرفهای را بهعنوان «اشتیاق معنادار افراد در حیطه یک حرفه خاص»
تعریف میکنند که بهصورت «یک گرایش فراشخصی برای نیل به یک نقش خاص در زندگی یا حس
هدفمندی و معناداری» تجربه میشود .افرادی که حرفه خود را در قالب رسالت شغلی تعریف میکنند ،آن
را بهعنوان بخش جداییناپذیری از معنای زندگی می پندارند و فعاالنه از شغلشان برای کمک به دیگران
استفاده میکنند ) .(Duffy, Allen, Autin & Douglass, 2014اگرچه ،رسالت حرفهای بهعنوان یک
جهتگیری ،2پنداره ،3یا دیدگاه 4توصیف شده )(Sawhney, Britt & Wilson, 2020؛ اما محتمل است
که مصادیق رفتاری و شناختی متفاوتی برای شغل در پی داشته باشد .یکی از مصادیقی که در این پژوهش
ارتباط آن با رسالت حرفهای بررسی میشود مفهوم «بازآفرینی شغل »5است.
امروزه ،عالوه بر سازمانها ،بسیاری از افراد نیز مشاغل را شکل داده و مدیریت میکنند .کنشهایی نظیر
بازآفرینی شغل ،نشان دهنده استراتژیهایی است که افراد برای تغییر وسعت و جابجایی مرزهای کاری در
راستای معنادار کردن شغل خود استفاده میکنند (Demerouti, Hewett, Haun, Gieter & Rodriguez-

) .Sanchez, 2020در بازآفرینی شغل ،کارکنان بر توسعه یا سازگار کردن محدوده وظایف و محیط
ارتباطی مشاغل خود اثر قابلتوجهی دارند ) .(Naami & Shenavar, 2016نخستین بار ،بازآفرینی شغل
بهعنوان یکی از جدیدترین رویکردها در طراحی شغل و بهعنوان مفهومی که منعکس کننده بازطراحی
مشاغل با تمرکز بر ابتکار فردی است ،تعریف شد ( .)Wrzesniewski & Dutton, 2001درواقع،
بازآفرینی شغل تغییرات مستقل و داوطلبانه از سوی کارکنان در مرزهای وظیفهای ،ارتباطی و شناختی شغل
است ) .(Lee & Lee, 2018ازآنجاکه مفهوم رسالت حرفهای برای اشاره به حس هدفمندی یا سوق دادن
فرد به سمت انجام کار معنادار یا تعامل اجتماعی اثربخش استفاده میشود ) ،(Dik & Duffy, 2007در این
پژوهش بهعنوان پیشایندی برای بازآفرینی شغل که هدف مشترکی را دنبال میکند در نظر گرفته شده
است.
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3

رسالت حرفهای عالوه بر اثرگذاری بر سازههایی نظیر تعهد حرفهای و رضایت شغلی ،منبع اصلی ایجاد
شور و اشتیاق 1نسبت به شغل است ) .(Duffy, Bott, Allan, Torrey & Dik, 2012تحقیقات نشان
میدهند افرادی که کارشان را بهعنوان یک رسالت درک کردهاند ،بهطورکلی حس اشتیاق بیشتری نسبت
به کار و احساس رضایت بیشتری از زندگی را گزارش میدهند

(.)Hirschi, Keller & Spurk, 2018

درعینحال ،یکی از انگیزههای مهم کارکنان برای بازآفرینی شغل ،ایجاد اشتیاق نسبت به کار ،حس لذت
و ادراک اهمیت شغلی است .بهعبارتدیگر ،از طریق رفتارهای مرتبط با بازآفرینی شغل است که کارکنان
میتوانند اطمینان حاصل کنند ،کار متناسب با نیازهای شخصی ،تواناییها و احساسات آنها تعریف شده
است ).(Teng, 2019

بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسالت حرفهای بر بازآفرینی شغل با در نظر گرفتن نقش
تعدیلگر اشتیاق شغلی است .در این تحقیق ،اعضای هیئتعلمی دانشگاهها بهعنوان جامعه آماری پژوهش
در نظر گرفته شدهاند .علت انتخاب این جامعه آماری این است که بهرغم اهمیت این مشاغل دانشی ،کمتر
در تحقیقات مرتبط با بازآفرینی شغل و رسالت حرفهای موردبررسی قرار گرفتهاند .بهعبارتدیگر ،یکی از
حوزههایی که در تحقیقات مرتبط با بازآفرینی شغل و رسالت حرفهای کمتر بدان پرداخته شده ،افراد
آکادمیک ،استادان دانشگاهها و پژوهشگران هستند .اما ماهیتِ متفاوت این مشاغلِ دانشی ،لزوم واکاوی و
تحلیل عمیق موضوع در این مشاغل را نشان میدهد؛ چراکه مشاغل آکادمیک از ظرفیت بیشتری برای
شکلدهی فعاالنه برخوردارند و احتماالً افراد آکادمیک نیز توان ،تمایل و فرصتهای بیشتری برای این
رفتار آگاهانه در اختیار دارند .بهعالوه انتظار میرود رسالت حرفهای یکی از موضوعات معنادار در
اینگونه مشاغل باشد.
مبانی نظری تحقیق
رسالت حرفهای

ریشه اصلی «رسالت» از الهیات نشأت میگیرد .این مفهوم اخیراً در رفتار سازمانی نیز مطرح شده و
موردتوجه محققان و متخصصان این حوزه قرار گرفته است .محققان و نظریهپردازان تالشهای جدیدی را
برای فهم ویژگیها و خصوصیات کلیدی مفهوم رسالت حرفهای آغاز کردهاند .هنگامیکه کارکنان صرفاً
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جهتگیری حرفهای و شغلی خود را حفظ میکنند ،تمایل ندارند هویتشان با مشاغل آنها همپوشانی کامل
داشته باشد؛ بلکه کار را بهعنوان یک بعدِ جداگانه از دیگر ابعاد زندگی در نظر میگیرند

(Li & Yang,

) .2018اما در مفهوم رسالت حرفهای ،افراد نهتنها در پی شغل خود هستند؛ بلکه در جستجوی تحقق
رسالت حرفهای نیز میباشند ) .(Berg, Grant & Johnson, 2010از لحاظ تاریخی ،واژه رسالت مبتنی بر
وجود یک دعوتکننده یا انگیزاننده بیرونی مانند یک قدرت مافوق یا نیازهای جمعی است

(Duffy et

) .al., 2014صرفنظر از اینکه رسالت از کجا ناشی میشود ،تحقیقات نشان میدهند اعتقاد به رسالت
حرفهای ،شغل را ماهیتاً معنادار و فرا-اجتماعی میکند

(Bunderson & Thompson, 2009; Duffy et

) .al., 2014بهرغم اینکه ،در مورد تعریف این مفهوم و رویکردهای فعلی آن اجماع نظر وجود ندارد ،اما
میتوان این سازه را با در نظر گرفتن تمایز بین تعاریف نئوکالسیک و مدرن سازماندهی کرد .از نظر
بوندرسون و تامپسون ( ،) 2009رویکردهای نئوکالسیک بازتاب دهنده فهم تاریخی این مفهوم بوده و بر
حس سرنوشت و وظیفه اجتماعی که از یک انگیزه بیرونی ناشی میشود تأکید میکنند .در مقابل،
رویکردهای مدرن بهطورکلی بر محرکهای درونی به سمت خود انگیختگی یا خشنودی فردی متمرکز
هستند ) .(Duffy & Dik, 2013تحقیقات اخیر نشان میدهند رسالت حرفهای بر حس کامیابی ،رضایت
حرفهای و رضایت شغلی افراد آکادمیک اثرگذار است ).(Cain, Moreo & Rahman, 2020

در بررسی دامنه تعاریف علوم انسانی و علوم اجتماعی ،دیک و دافی ( )2009سه ویژگی را در مورد مفهوم
رسالت حرفهای شناسایی کردند .نخستین ویژگی ،مفهومِ دعوتکننده بیرونی است که ممکن است به
شکل یک قدرت باالتر ،نیازهای جامع ه ،میراث خانوادگی ،نیازهای کشور یا هر نیروی دیگری خارج از
فرد باشد .این مؤلفه با معنای تحتاللفظی «رسالت» و نحوه استفاده تاریخی از این اصطالح همخوانی دارد.
ویژگی دوم این است که در فهم رسالت حرفهای ،رویکرد شخص به کار با معنای وسیعتری برای نیل به
هدف مطابق ت دارد .برای چنین افرادی ،کار منبع رسیدن به هدف در زندگی یا بهعنوان حوزهای از
زندگی است که اجازه میدهد احساس هدفمندی کنند .درنهایت ،ویژگی سوم این است که فرد حس
کند شغلش دارای رویکرد معنوی است یا می بایست از شغل خود برای کمک مستقیم یا غیر مستقیم به
دیگران استفاده کند.ترکیبِ این سه ویژگی یعنی یک هدایتگر بیرونی ،معناداری و هدفمندی ،و انگیزه
معنوی یا اجتماعی ،همان چیزی است که رسالت حرفهای را از ساختارهای مشابه مانند کار-محوری،1
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تعهدکاری ،1اشتیاق کاری ، 2کارِ معنادار 3و رفتارهای کاری فرا-اجتماعی 4متمایز میکند

(Rosso,

).Dekas, & Wrzesniewski, 2010
بازآفرینی شغل

در دوره تغییرات سریع و عدم اطمینان در محیط کار ،سازمانها بهشدت به مهارت و ابتکار کارکنان برای
نوآوری سازمانی تکیه میکنند .در این راستا ،تغییر فعاالنه مشاغل کارکنان نیز برای موفقیت و بقای
سازمانهای معاصر امری مهم و حیاتی است ) .(Lee & Lee, 2018بازآفرینی شغل برای نخستین بار در
سال  2001مطرح شد تا رویکردی فعال برای کار را از منظر کارکنان انعکاس دهد .از دیدگاه
نظریهپردازان این حوزه یعنی وارزسنیوسکی و داتن ( )2001همه کارکنان در محیط کار منفعل نیستند و در
بسیاری موارد قادرند از دیدگاهها و وجوه متعددی بر شغل تأثیر بگذارند .ازاینرو ،مفهوم بازآفرینی شغل
برای انعکاس رویکرد بازطراحی تجربه کاری و فرآیندی که توسط آن کارکنان عناصر شغلشان را تغییر
میدهند ،معرفی شد ) .(Yepes-Baldo, Romeo, Westerberg & Nordin, 2016درمجموع ،بازآفرینی
شغل به تغییرات غیررسمی و داوطلبانهای اطالق میشود که کارکنان برای تراز کردن شغل خود با
ترجیحات و انگیزههایشان در شغل اعمال میکنند

(Rofcanin, Bakker, Berber, Golgeci & Heras,

)2018؛ بنابراین ،در زمان تحوالت سازمانیِ سریع ،بازآفرینی شغل جایگزین مناسبی برای رویکردهای
بازطراحی مشاغل است ) .(Li & Yang, 2018انگیزه کارکنان برای بازآفرینی شغل از دیدگاه محققان
متفاوت است؛ درحالیکه برخی ،تناسب فرد با شغل را انگیزه اصلی کارکنان برای بازآفرینی شغل میدانند
) ،(Petrou, Demerouti, Peeters., Schaufeli & Hetland, 2012دیگران معنادار کردن شغل را عامل
اصلی این کنش داوطلبانه به شمار میآورند؛ درواقع بازآفرینی شغل یک کنش فیزیکی ،اجتماعی و
شناختی است که طی آن بازآفرینان شغل ،به کارِ خود هویت و معنای جدیدی میبخشند .بنابراین،
بازآفرینی شغل یک خالقیت است که سه حیطه اساسی به شرح زیر را در بر میگیرد

& (Wrzesniewski

):Dutton, 2001
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بازآفرینی وظیفه :1حیطه نخست به «تغییر در مرزهای وظیفه» اشاره دارد .در این حالت ،فرد تکالیف و
وظایف مربوط به شغل خود را تغییر میدهد؛ بهعبارتدیگر ،این حیطه به تغییر محتوا ،تعداد و وسعت
تکالیف شغلی که فرد انجام میدهد ،اشاره دارد.
بازآفرینی رابطه :2حیطه دوم به «تغییر در مرزهای ارتباطی» اشاره دارد و بیانگر این است که فرد نوع
تعامالت و ارتباطات کاری خود یا تعداد آنها را از نظر کمّی و کیفی تغییر میدهد.
بازآفرینی شناختی :3حیط ه سوم «تغییر شناختی مرزهای وظیفه» را در بر گرفته و بیانگر تغییر دیدگاه و
نگرش فرد به شغلِ خویش است.
با تغییر هر یک از این عناصر ،فرد طرحِ شغل یا محیط اجتماعی که در آن کار میکند را تغییر میدهد.
چنین اقداماتی هم بر معنا و مفهوم کار و هم بر هویت کاری فرد تأثیر میگذارند .از طریق بازآفرینی شغل
کارکنان قادر خواهند بود مشاغل خود را برای هماهنگی بیشتر با نیازها ،ارزشها و مجموعه مهارتهای
خود متناسب سازند ،انگیزهای درونیتر برای کار خود ایجاد کنند و درنهایت ،یک تجربه لذتبخشتر،
جذابتر و پر معناتر از کار ایجاد نمایند ).(Slemp, Kern & Vella-Brodrick, 2015

افرادی که کار را رسالت حرفهای خود میدانند ،احساس تعهد بیشتری به حرفه خود دارند ،معنای بیشتری
از کار خود بهدست میآورند و از شغلشان راضیترند ) .(Duffy et al., 2014بهعالوه ،رسالت حرفهای
منبع اصلی کارِ معنادار است و کارکنان را قادر میسازد بیش از هویتسازمانی ،به معنای کار بهعنوان یک
رسالت فردی بیندیشند .ازآنجاکه بازآفرینی شغل روشهایی را ارائه میدهد که از طریق آنها کارکنان
برای معنادار کردن شغل خود بهطور فعال مرزهای وظیفهای ،رابطهای و شناختی شغل را تغییر یا تطبیق
دهند ) ،(Li & Yang, 2018انتظار میرود رابطه معناداری میان درک رسالت حرفهای و بازآفرینی شغل
وجود داشته باشد .بهعبارتدیگر ،بازآفرینی شغل میتواند ریشه در رسالت حرفهای داشته باشد

(Bizzi,

) .2016بر این اساس ،فرضیههای اول تا سوم بهصورت زیر در نظر گرفته شدند:
فرضیه  :1رسالت حرفهای بر باز آفرینی وظیفهای تأثیر مثبت معنادار دارد.
فرضیه :2رسالت حرفهای بر باز آفرینی رابطهای تأثیر مثبت معنادار دارد.
فرضیه :3رسالت حرفهای بر باز آفرینی شناختی تأثیر مثبت معنادار دارد.
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اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی 1تحت عنوان تمایل شدید روانشناختی به سرمایهگذاری قابلتوجه در انرژی و زمان در
فعالیتهای کاری که مورد عالقه فرد بوده یا برایش مهماند ،تعریف شده است

.(Vallerand et al.,

)2003از نظر محققان ،اشتیاق شغلی به دو دسته تقسیم میشود -1:اشتیاق موزون 2و -2اشتیاق
وسواسگونه.(Teng, 2019) 3
اشتیاق موزون یک گرایش درونی است که باعث ایجاد انگیزه در کارکنان برای بهدست آوردن اراده و
تأیید خود برای انجام کار می شود .اشتیاق موزون از خودپنداره فرد و درونی شدن انگیزه او به شکلی
خودمختار منتج میشود .وقتی کارکنان معتقد باشند کارشان از ارزش و حس معناداری باالیی برخوردار
است ،انگیزه پیدا میکنند که فعاالنه و با کمال میل درگیر کار شوند

.(Vallerand, Houlfort & Forest,

) 2014در این شرایط ،درگیری و پیوند کارکنان با کار ،بر اساس اراده آزاد خودشان است و نه مبتنی بر
پیشایندها و یا پیامدهای خاص (مانند پذیرش خود یا عزتنفس) (.(Vallerand & Houlfort, 2003

اشتیاق وسواسگونه ،تمایل قدرتمندی است که افراد را به سمت دستیابی به اهداف شغلی هدایت میکند؛
با این تفاوت که از باورها و پیامدهای خاص ناشی شده و در نتیجه منجر به فشارهای بین فردی (مانند نیاز
به پذیرش اجتماعی و ارزشمند بودن) و درون فردی (مانند عزتنفس) میشود ).(Vallerand et al., 2014

در نتیجه این فرایند ،کارکنان با کارشان تعریف می شوند و قادر به قطع ارتباط با آن نیستند .چنین رفتاری
منجر به تعهد وسواسگونۀ به کار شده و باعث ایجاد تضاد با جنبههای دیگر زندگی میشود .(Trepanier,

) Fernet, Austin, Forest & Vallerand, 2014بر این اساس ،فرد با اشتیاق موزون در فعالیتی شرکت
می کند که مطابق با اراده آزاد خود اوست؛ در صورتیکه در حالت اشتیاق وسواسگونه ،او در فعالیتی
شرکت میکند که به دلیل فشارهای درون فردی و بین فردی است ).(Teng, 2019

ازآنجاکه اشتیاق شغلی ،موضوع مورد اهمیتی در مدیریت رفتار سازمانی است ،محققان متغیرهای مرتبط با
پیشایندها و پیایندهای آن را موردبررسی قرار دادهاند .مطالعات مشخص کردهاند که منابع شغلی
) (Trepanier et al., 2014و شرایط سازمانی ) (Permarupan, Al-Mamun, Saufi & Zainol, 2013بر
اشتیاق شغلی کارکنان تأثیر میگذارند .بهعالوه ،اشتیاق شغلی میتواند باعث شود کارکنان ویژگیهای
________________________________________________________________
1

Job Passion
Harmonious Passion
3 Obsessive Passion
2
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شغل خود را متناسب با جهتگیری کاری و احساسی خود تنظیم کنند

& (Lavigne, Forest, Fernet

).Crevier-Braud, 2014

مطابق مدل مطالبات -منابع

شغلی،1

وظایف و عملکرد کارکنان تحت تأثیر مطالبات (فیزیکی ،اجتماعی،

روانشناختی) و منابع شغلی (مانند اهداف کار ،اشتیاق ،یادگیری و توسعه) است

(Bakker & Demerouti,

) .2007بر این اساس ،مدل  JD-Rپیشنهاد میکند که مطالبات و منابع شغلی بر فشار روی کارکنان (مانند
فرسودگی و خستگی) و انگیزش (مانند تعهد و اشتیاق) آنان تأثیر میگذارند ) .(Teng, 2019در عین حال،
بازآفرینی شغل نیز تحت سه رفتار فعاالنه متفاوت طبقه بندی شده است-1 :افزایش منابع شغلی -2 ،افزایش
چالشهای شغلی و  -3کاهش مطالبات شغلی ) .(Chen, Yen & Tsai, 2014بنابراین ،بازآفرینی شغل
تحت تأثیر عوامل فردی و شغلی است .سه روشی که در قالب آن بازآفرینی شغل تحت تأثیر اشتیاق شغلی
شکل میگیرد عبارتند از :سرمایهگذاری در زمینه توجه ،صرف زمان و انرژی در کار؛ انجام وظایف مازاد؛
و تمرکز اهداف شخصی بر اهداف کار ) .(Teng, 2019از سوی دیگر رسالت شغلی نیز اغلب با احساس
اشتیاق و تمایالت عاطفی شدید به فعالیتهای مرتبط با کار ،سرریز عالیق ،اهمیت ،وقت و انرژی از
حوزههای مختلف زندگی بر کار همراه است ) .(Vallerand et al., 2003; Berg et al., 2010بنابراین
میت وان انتظار داشت اشتیاق شغلی در رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی شغل ،نقش تعدیلگر مثبتی
ایفا کند و بهعبارتدیگر  ،تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر را افزایش دهد .بر این اساس ،سه فرضیه زیر در
نظر گرفته میشوند:
فرضیه  :4اشتیاق شغلی رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی وظیفهای را تعدیل میکند.
فرضیه  :5اشتیاق شغلی رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی رابطهای را تعدیل میکند.
فرضیه  :۶اشتیاق شغلی رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی شناختی را تعدیل میکند.
مطابق فرضیات پژوهش ،مدل مفهومی تحقیق در شکل  1نشان داده شده است:
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی ،از نوع پیمایشی
محسوب میشود .اعضای هیئتعلمی دانشگاههای شهر تهران بهعنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته
شدند .همانگونه که پیشتر اشار ه شد ،علت انتخاب این جامعه آماری آن بود انتظار میرود مشاغل
________________________________________________________________
Job Demands–Resources (JD–R) Model

1
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آکادمیک از ظرفیت بیشتری برای بازآفرینی و شکلدهی فعاالنه به شغل برخوردار بوده و افراد آکادمیک
نیز توان ،تمایل و فرصتهای بیشتری برای این رفتار آگاهانه در اختیار داشته باشند .همچنین رسالت
حرفهای ی کی از موضوعات معنادار در این گونه مشاغل است .نمونه آماری تحقیق از میان اعضای
هیئتعلمی پنج دانشگاه برتر ایران در سال  )201۸( 139۸بنا به معرفی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
) ، (ISCانتخاب شد .از این میان دانشگاه صنعتی اصفهان از نمونه تحقیق حذف شد .دانشگاههای منتخب
برای توزیع پرسشنامه عبارت بودند از از دانشگاه تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه صنعتی
شریف ،دانشگا ه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .علت انتخاب دانشگاههای برتر
کشور ،دسترسی به اعضای هیئتعلمی بود که انتظار میرفت رسالت حرفهای باال و انگیزه مناسبی برای
بازآفرینی شغل داشته باشند .حجم نمونه برای رسیدن به تعداد نمونه حداکثری ،نامعلوم ،و بر اساس فرمول
کوکران 3۸4 ،نفر در نظر گرفته شد .نمونهگیری بهصورت در دسترس صورت گرفت و در هر دانشگاه
 ۸0پرسشنامه (درمجموع 450پرسشنامه) توزیع شد که از این میان  312پرسشنامه بازگشت داده شد.

شكل  :1مدل مفهومی تحقیق

شایان ذکر است به دلیل دشواری دسترسی به نمونه ،تعداد مساوی نمونه در هر دانشگاه انتخاب شده و از
روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد که میتواند یکی از محدودیتهای تحقیق قلمداد شود .درنهایت
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 312پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای سنجش متغیرهای تحقیق
از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
برای سنجش رسالت حرفهای از پرسشنامه لی و یانگ ( )201۸استفاده شد که شامل شش گویه است .متغیر
بازآفرینی شغل با استفاده از پرسشنامه اسلمپ و وال-برودریک ( )2013شامل  15گویه سنجیده شد.
همانطور که پیشتر عنوان شد این متغیر سه بعد دارد که شامل بازآفرینی وظیفهای ،رابطهای و شناختی است.
هر کدام از ابعاد مذکور شامل پنج گویه هستند که درمجموع یک پرسشنامه  15گویهای را برای متغیر
بازآفرینی شغل تشکیل میدهند .برای اندازهگیری متغیر اشتیاق شغلی از پرسشنامه تریپنیر و همکاران
( )2014بهره گرفته شد .این پرسشنامه شامل سه گویه برای سنجش اشتیاق موزون و سه گویه برای سنجش
اشتیاق وسواسگونه است.
مقیاس تمام گویههای پرسشنامه ،لیکرت پنج گزینهای از .1کامالً مخالفم تا .5کامالً موافقم بود .برای
بررسی روایی محتوا و صوری ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه در اختیار پنج نفر از متخصصان حوزه
منابع انسانی ،رفتار سازمانی و روش تحقیق قرار گرفت و پس از انجام اصالحات ،به تأیید آنان رسید .برای
تأیید پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ و نرمافزار  SPSS23بهره گرفته شد .ضرایب مربوط به
پایایی هر متغیر در جدول 1نشان داده شده است.
جدول ( :)1اطالعات پرسشنامه تحقیق و مقادیر آلفای کرونباخ متغیرها
نام متغیر

نمایه

 .1رسالت حرفهای

.2بازآفرینی
شغل

 .3اشتیاق
شغلی

تعداد
گویهها

نمونه گویه

آلفای
کرونباخ

منبع

LC

۶

هماکنون در شغلی مشغول به
کارم که با رسالتم
همراستاست.

۰/۷۸

لی و یانگ
()2۰1۸

 .1-2بازآفرینی
وظیفه

TC

5

از روشهای جدیدی برای
بهبود کارم استفاده میکنم.

۰/۸2

 .2-2بازآفرینی
رابطه

RC

5

برای ایجاد روابط بیشتر به
فعالیتهای شبکهای مشغول
میشوم.

۰/۸۷

اسلمپ و
برودریک
()2۰13

 .3-2بازآفرینی
شناختی

CC

5

اهمیت کارم را در موفقیت
دانشگاه در نظر دارم.

۰/۷۸

 .1-3اشتیاق
موزون

HP

3

کارم با دیگر فعالیتهای
زندگیم هماهنگ است.

۰/۷2

تریپنیر و
همکاران
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 .2-3اشتیاق
وسواسگونه

OP

3

۰/۷1

اگر میتوانستم فقط کار
میکردم.

()2۰14

پس از حصول اطمینان از پایایی ،پرسشنامه در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفت و پس از گردآوری
دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و نرمافزار SmartPLS2.6

برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتههای پژوهش

نمونۀ آماری این پژوهش اعضای هیئتعلمی پنج دانشگاه برتر ایران در سال  139۸بودند .از  312پرسشنامه
بازگشت داده شده ۶9 ،درصد مرد و  31درصد زن بودند 39 .درصد از پاسخدهندگان دارای مرتبه علمی
استادیار 32 ،درصد دانشیار و  29درصد استاد تمام بودند .بهمنظور آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش
مـدلسـازی معـادالت ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی در نرمافزار  Smart PLS2.6اسـتفاده
شـد .در ادامه ،شاخصهای برازش مدل و نتـایج آزمون مدل اندازهگیری و مدل ساختاری ارائه شده است.
شاخصهای برازش مدل
برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از شاخص اعتبار اشتراک 1و شاخص اعتبار افزونگی 2استفاده شد.
شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازهگیری هر بلوک را میسنجد .شاخص افزونگی یا  Q2استون-گیسر ،با
در نظر گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزا اندازهگیری میکند.
مقادیر مثبت این شاخصها ،بیانگر کیفیت مناسب مدل اندازهگیری و ساختاری است .در جدول  2مقادیر
هر یک از شاخصهای مربوط گزارش شده است.
جدول ( :)2شاخصهای اشتراک و افزونگی
ردیف

متغیر

CV-Com

CV-Red

1
2
3
4
5

رسالت حرفهای
بازآفرینی وظیفهای
بازآفرینی رابطهای
بازآفرینی شناختی
اشتیاق شغلی

۰/441
۰/345
۰/453
۰/432
۰/345

۰/424
۰/345
۰/532
۰/42۸
۰/3۷۹

________________________________________________________________
CV-Com
CV-Red

1
2
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شاخص برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را شامل میشود دارای مقدار
 0/521بود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/3۶بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی
شدهاند .بنابراین شاخص براز ش کلی ع در محدودۀ قوی قرار گرفته و حاکی از برازش مناسب مدل کلی
پژوهش است.
آزمون مدل اندازهگیری

در یک مدل اندازهگیری همگن ،در سطح معناداری مشخص ( 95درصد) ،مقدار  tمسیرها از عدد 1/9۶
بیشتر و قدر مطلق بارهای عاملی هریک از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان ،دارای حداقل مقدار
 0/۶است .در تحلیل عاملی تأییدی ،برخی گویهها به دلیل ضعف بار عاملی یا معنادار نبودن از مدل حذف
شدند تا مدل به تناسب مطلوب برسد .بر این اساس ،یک گویه از متغیر رسالت حرفهای ) (LC3و دو گویه
از متغیر بازآفرینی شغل ) (TC2, CC3حذف شدند.
برای تعیین روایی سازهها از روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا با روش فورنل-الرکر و برای تعیین
پایایی آنها از پایایی مرکب ) (CRاستفاده شد .روایی همگرای سازهها بیشتر از  0/5بود که نشانگر اعتبار
درونی مدل است .ضریب پایایی مرکب تمام سازهها بیشتر از  0/7بود که سازگاری درونی مدل را نشان
میدهد (جدول  .)3در آزمون روایی واگرا ،جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر بیشتر از
حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان بود (جدول .)4
جدول ( :)۳بررسی اعتبار سازههای مدل
پایایی مرکب CR

روایی همگرا AVE

رسالت حرفهای

۰/۸2

۰/۶۷

بازآفرینی وظیفهای

۰/۸5

۰/۶3

بازآفرینی رابطهای

۰/۸3

۰/۶۸

بازآفرینی شناختی

۰/۷3

۰/۶1

اشتیاق شغلی

۰/۷2

۰/53

متغیر

جدول ( :)۴بررسی اعتبار سازههای مدل
متغیر

رسالت حرفهای

رسالت حرفهای

۰/۸1۸

بازآفرینی

بازآفرینی

بازآفرینی

وظیفهای

رابطهای

شناختی

-

-

-

اشتیاق شغلی

-
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بازآفرینی وظیفهای

۰/۶21

۰/۷۹3

بازآفرینی رابطهای

۰/۶11

۰/345

۰/۸24

بازآفرینی شناختی

۰/۶۰1

۰/1۰4

۰/5۷3

اشتیاق شغلی

۰/2۷۷

۰/1۰2

۰/531

-

-

۰/۷۸1

-

۰/52۸

۰/۷2۸

آزمون مدل ساختاری

با استفاده از مدل ساختاری میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .برای معنادار بودن ضرایب
مسیر ،الزم است مقدار  tهر مسیر در سطح معناداری  0/95از عدد  1/9۶بیشتر باشد .نتایج فرضیههای
پژوهش مطابق با ضرایب مسیر مدل ساختاری در جدول  4نشان داده شده است .مدل پژوهش در دو حالت
معناداری و ضرایب استاندارد نیز در شکل  2مشخص شده است.

شکل  :2مدل ساختاری پژوهش

همانطور که در جدول  5نشان داده شده ،آزمون فرضیهها نشان میدهد رسالت حرفهای تأثیر معناداری بر
هر سه بعد بازآفرینی شغل دارد و در عین حال بیشترین تأثیر آن بر بازآفرینی شناختی است .نتایج
آزمونهای تعدیلگر (شکل  2و جدول  )5نشان میدهد تعدیلگری متغیر اشتیاق شغلی در رابطههای رسالت
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حرفهای با بازآفرینی رابطهای و شناختی معنادار است (آماره  tبزرگتر از )1/9۶؛ اما رابطه رسالت حرفهای
با بازآفرینی وظیفهای (آماره  tکمتر از  )1/9۶را تعدیل نمیکند.
بنابراین به جز فرضیه چهارم ،دیگر فرضیات پژوهش تأیید شدند.
جدول ( :)۵بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

آمارۀ t

نتیجه

1

رسالت حرفهای ← بازآفرینی وظیفهای

۰/541

2/231

تأیید

2

رسالت حرفهای ← بازآفرینی رابطهای

۰/۶۸3

4/۷3۶

تأیید

3

رسالت حرفهای ← بازآفرینی شناختی

۰/۷21

۶/۷3۶

تأیید

4

اشتیاق شغلی ↓
رسالت حرفهای ← بازآفرینی وظیفهای

۰/۰۷3

1/153

رد

5

اشتیاق شغلی ↓
رسالت حرفهای ← بازآفرینی رابطهای

۰/452

5/۷۶2

تأیید

۶

اشتیاق شغلی ↓
رسالت حرفهای ← بازآفرینی شناختی

۰/5۷1

۷/۷3۶

تأیید

نتایج تعدیلگری متغیر اشتیاق شغلی بر روابط میان رسالت حرفهای با ابعاد بازآفرینی شغل در شکل  3نشان
داده شده است.
همانگونه که در شکل  3نشان داده شده است ،شیب رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی رابطه/
شناختی در پاسخ دهندگان دارای اشتیاق شغلی زیاد بیش از افراد دارای اشتیاق شغلی کم است .اما این
موضوع در مورد رابطه بین رسالت حرفهای و بازآفرینی وظیفه صادق نیست .بهعبارتدیگر ،نقش تعدیلگر
اشتیاق شغلی تنها در رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی رابطه /شناختی معنادار است .بدین معنا که
رسالت حرفهای با بازآفرینی رابطه /شناختی ارتباط مثبت معنادار دارد و این رابطه در افرادی که اشتیاق
شغلی بیشتری دارند دارند ،قویتر است .از سوی دیگر ،رسالت حرفهای با بازآفرینی وظیفه ارتباط مثبت
معنادار دارد ولی این رابطه از طریق متغیر اشتیاق شغلی تعدیل نمیشود.

رسالت حرفهای و بازآفرینی شغل :نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی

15

شکل  :۳رابطه تعدیلگری متغیر اشتیاق شغلی بر روابط میان رسالت حرفهای با ابعاد بازآفرینی شغل

بحث و نتیجهگیری

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی شغل با ابعاد بازآفرینی وظیفهای،
رابطهای و شناختی بر اساس دادهها و اطالعات بهدست آمده از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای برتر شهر
تهران بود .بررسیها نشان داد رسالت حرفه ای بر ابعاد بازآفرینی شغل اثر معناداری دارد ،نقش تعدیلگری
اشتیاق شغلی در رابطه میان رسالت حرفهای با بازآفرینی رابطهای و شناختی تأیید شد؛ اما این متغیر
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تعدیلگرمعناداری برای رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی وظیفهای نبود .در ادامه به بررسی هر یک از
فرضیههای تحقیق پرداخته میشود.
یافتههای مربوط به فرضیههای  1تا  3رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی وظیفهای ،رابطهای و شناختی
را به ترتیب با ضرایب مسیر استاندارد  0/۶۸3 ،./541و  0/721تأیید کرد .بنابراین ،زمانی که اعضای هیأت
علمی شغل خود را بهعنوان یک رسالت درک میکنند تمایل بیشتری دارند که مرزهای وظیفهای ،رابطهای
و شناختی شغلشان را تغییر داده و مدیریت کنند .این موضوع در رابطه با تغییر مرزهای شناختی مصداق
بیشتری دارد؛ چراکه هر دو مفهوم رسالت حرفهای و بازآفرینی شناختی ،مفاهیمی ادراکی هستند و شاید
مصادیق عینی کمتری داشته باشند .این یافتهها با نتایج بهدست آمده از تحقیقات لی و یانگ ( ،)201۸بیزی
( )201۶و دافی و همکاران ( )2014همراستا است.
فرضیههای  4تا  ۶نقش تعدیلگری اشتیاق شغلی در رابطه میان رسالت حرفهای و ابعاد بازآفرینی شغلی را
آزمون کرد .در تحقیقات مرتبط ،اثر تعدیلگری متغیر اشتیاق شغلی بر رابطه میان رسالت حرفهای و
بازآفرینی شغل آزمون نشده بود .هرچند تحقیقات در حالت کلی ،متغیر اشتیاق شغلی را تسهیلکننده
روابط میان متغیرهای رفتاری میدانند ) (Teng, 2019و از همین روی بود که فرضیات  4تا  ۶در این
تحقیق تدوین شده بودند .دو فرضیه چهارم و ششم مطابق نتایج این تحقیق نیز تأیید شدند اما فرضیه ششم
مورد تأیید قرار نگرفت.طبق یافتههای این تحقیق ،اشتیاق شغلی به ترتیب به میزان  ./452و  ./571رابطه میان
رسالت حرفهای و بازآفرینی رابطهای و شناختی را تعدیل میکند .بهعبارتدیگر ،وجود اشتیاق شغلی
تسهیلگر و فزاینده رابطه میان رسالت حرفهای با بازآفرینی رابطهای و شناختی است .ازآنجاکه رسالت
حرفهای و ابعاد رابطهای و شناختی بازآفرینی شغل ،ماهیت روانشناختی دارند وجود یک متغیر
روانشناختی دیگر میتواند به طرز معناداری چنین رابطهای را تقویت کند .بهعالوه ،ادبیات تحقیق نشان
داد که رسالت شغلی اغلب با احساس اشتیاق و تمایالت عاطفی شدید به فعالیتهای کاری مرتبط است و
بازآفرینی شغل نیز تحت تأثیر اشتیاق شغلی شکل میگیرد .حتی با وجود بُعد وسواسگونه اشتیاق شغلی
که نوعی وسواس و تکرار تلقینی محسوب میشود ،اشتیاق موزون بهعنوان یک گرایش درونی برای
کسب توفیق ،اعتقاد به ارزش و حس معناداری باالی کاری میتواند بر چنین تضادی غالب شود.
اما در این تحقیق اشتیاق شغلی تعدیلگر معناداری در رابطه میان رسالت حرفهای و بازآفرینی وظیفهای نبود.
دلیل نخست برای این امر میتواند عینی بودن متغیر بازآفرینی وظیفهای باشد ،دلیل دیگر نیز وجود بعد
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وسواسگونه اشتیاق شغلی است که منجربه فشارهای درون فردی و برون فردی خواهد شد .درنتیجه اشتیاق
شغلی نمیتواند تعدیلگر معناداری برای رابطه بین رسالت حرفهای و بازآفرینی وظیفهای باشد.
بهعنوان پیشنهادهای کاربردی برای سازمانهای دانشی مانند دانشگاهها ،پژوهشگاهها وبیمارستانها که
بخش عمده کارکنانشان را افراد حرفهای تشکیل میدهند توصیه میشود رسالت حرفهای بهعنوان یکی از
ابعاد مهم فرهنگ سازمانی ،عینی و درونیسازی شود .از سوی دیگر ،افراد دانشی توان و تمایل دارند
روشهای جدیدی را برای بهبود کارشان بهعنوان یک رسالت تعریف کنند ،گسترش روابط با دیگران و
شبکهسازی و ارتباطات درون و برون سازمانی را بیازمایند و همچنین بهطور مستمر اهمیت شغلشان را برای
موفقیت سازمانشان ادراک کنند .با توجه به اینکه اشتیاق موزون مبتنی بر اراده آزاد خود افراد است باعث
موفقیت افراد در انجام رسالت و بازآفرینی شغلی میشود .ازاینرو انتظار میرود سازمانها چنین اشتیاقی را
در افراد حرفهای به وجود آورند.
این مطالعه چند کارکرد برای دستاندرکاران حوزه مدیریت منابع انسانی سازمانها و بهویژه سازمانهای
دانشی مانند دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دارد .نخست؛ برای ارتقای اشتیاق شغلی ،تمرکزِ صرف بر
فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان نظیر ارزیابی عملکرد (در سازمانهای دانشی ،ترفیع و ارتقای رتبه
اعضای هیئتعلمی) کفایت نمی کند .شاید تمرکز بر مفهومِ پویاتری نظیر رسالت حرفهای ،ما را به این
هدف نزدیکتر سازد .در مواردی ارائه آزادی عمل به اعضای هیئتعلمی برای نمونه در زمینه روش
تدریس ،تمرکز پژوهشی ،هدفگذاری و برنامهریزی برای کارراهه شغلی میتواند باعث شود با اثربخشی
بیشتری در منهج هدف قدم بگذارند .دوم؛ بازآفرینی شغل نیازمند اعتماد حداکثری به افراد است .دادن
استقالل و اختیار برای تمرکز بر ستادهها (خروجی) اعضای هیئتعلمی به جای درگیر شدن با فرایندهای
عملیاتی ،می تواند افراد را تشویق به روی آوردن به سازوکارهایی کند که چه به لحاظ وظیفهای و چه از
حیث رابطهای و شناختی با روحیات و اخالقیات آنها انطباق بیشتری داشته و نتایج بهتری را حاصل کند.
سوم؛ سازمانهای دانشی باید کارکنان و مخصوصاً اعضای هیئتعلمی خود را به بازآفرینی منابع شغلی
(نظیر نوآوریهای فردی در شیوههای کار یا تدریس) ،بازآفرینی منابع ارتباطی(نظیر تعامالت برونمرزی
گسترده) و بازآفرینی منابع شناختی (مانند تفکر و فهم لزوم تغییر در دیدگاههای شغلی) تشویق کنند .ایجاد
چنین جو حمایتی و بها دادن به موهبت رسالت حرفهای ،که همواره در شاکله ذهنی معلمان جایگاه ویژهای
داشته ،آنها را به پذیرش چالشهای جدید ،دیدگاههای خالقانه و ارتقای مهارتهای فردی و میانفردی
ترغیب خواهد کرد.
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در پایان بهعنوان پیشنهادهای پژوهشی به پژوهشگران آتی توصیه میشود به بررسی جداگانه ابعاد اشتیاق
شغلی اعم از اشتیاق موزون و اشتیاق وسواسگونه در تأثیرگذاری رسالت حرفهای بر ابعاد بازآفرینی شغل
بپردازند؛ چراکه ماهیت متفاوت این دو حوزه میتواند تأثیرات احتمالی متفاوتی بر رفتار و ادراک افراد
 این روابط در سایر مشاغل قابل آزمون است و میتواند نتایج متفاوتی در پی داشته، بهعالوه.داشته باشد
 یکی از تحقیقات اخیر به مطالعه کیفی متغیر رسالت حرفهای پرداخته و دوتم اصلی «رسالت حرفهای.باشد
فرهنگی مؤثر بر رسالت حرفهای» را احصا کرده است-بهعنوان یک تجربه زیسته پویا» و «عوامل اجتماعی
 واکاوی و ریشهیابی تم دوم میتواند موضوع مناسبی برای، به اعتقاد محققان.(Lemke, 2020)
.پژوهشهای آتی باشد
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چکیده
یکی از مهمترین چالشهایی که سازمانها در محیطهای پیچیده و پویا با آن مواجهاند ،چگونگی ایجاد توازن بییین فعالیتهییای
اکتشافی و نوآورانه با فعالیتهای بهره بردارانه است .فییا آ آمییدن بییر چنییین چالشییی مسییت ز توجییه سییازمانها بییه توسییعه ره ییری
دوسوتوان است؛ زیرا این ره ران نقش بسیار مهمییی در فراینیید توسییعه منییاب انسیانی ،به ییود مییدیریت سییازمان و درنهاییت رشیید
عم کرد سازمانی دارند .بر این اساس هدف از انجا پژوهش حاضر بررسی تأثیر ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با در نظییر
گرفتن نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی است .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ نحیوه
گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را  200نفر از کارکنان اداری شرکت نفییت پییارس تشییکی
میدهند .از این تعداد 132 ،نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه موردبررسی انتخاب شدند .بییهمنظور جمی آوری
اطالعات ،پرسشنامه توزی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون اخ و پایایی مرکب و روایی پرسشیینامه از طریییآ
روایی محتوا و تح ی عام ی تأییدی ،تا ید شیید .تجزییهوتح ی دادههییای پییژوهش بییا اسیییتفاده از تکنییک مییدلسییازی معییادالت
ساختاری و نر افزار اسمارت پی ال اس انجا شده است .یافتهها حاکی از آن است که ره ری دوسوتوان تأثیر منفی و معنادار بییر
سکوت کارکنان دارد و رابطه مث ت و معنادار س ک ره ری دوسوتوان بر توانمندسییازی روانشییناختی و سییرمایه اجتمییاعی تا یید
شد .همچنین تأثیر منفی و معنادار سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان مورد تا ید قرار گرفییت .درنهاییت در اییین پییژوهش نقییش
میانجیگری سرمایه اجتماعی در رابطه بین ره ری دوسوتوان و سکوت کارکنان نیز مورد تا ید قرار گرفت.
کلیدواژهها :ره ری دوسوتوان ،سکوت کارکنان ،نفت پارس ،توانمندسازی روانشناختی ،سرمایه اجتماعی.
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بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی

مقدمه

یکی از مهمترین چالشهایی که سازمانها در محیطهای پیچیده و پویا با آن مواجهاند ایجاد توازن بین
فعالیتهای اکتشافی و نوآورانه با فعالیتهای بهرهبردارانه است .فعالیتها و توانمندیهای بهییرهبردارانییه
میتوانند به به ودهای جز ی و تدریجی درون رویههای موجود سازمان منجر شییوند و درنتیجییه کییارایی
عم یاتی و سودآوری ثابت و مشخصی را در کوتاهمدت برای سازمان به همراه داشییته باشییند .در مقابی
فعالیتها و توانمندیهای اکتشافی میتوانند به رویکردها و ایدههای جدیدی منجر شوند و فرصییتها و
مناف ب ندمدتی را برای سازمان فراهم کنند .ایجاد تییوازن بییین اییین دو دسییته از فعالیتهییا کییه از آن بییه
دارد ( Yan,

دوسوتوانی سازمانی یاد میشود ارت اط مث تی با رشد ،نوآوری فنی و عم کرد مییالی سییازمان

 .)Yu, & Dong, 2016; Yazdanshenas, 2017بهمنظور مواجهه بهتر با چالش ذکر شییده ،نظریییه ره ییری
دوسوتوان 1ارا ه شده است .این نظریه بر این منطآ استوار است که نشان دادن س کهای متفاوت ره ری
کافی نیست ،ب که اصالح و انعطافپذیری موقعیتی رفتارهای ره ری ،بر اساس الزامات وظییایفی کییه در
طی زمان تغییر میکنند و همچنین ،یکپارچه کردن این رفتارهای ره ری برای ایجاد انسجا و سازگاری
در رویکرد ک ی ره ری نیز ضروری است ( .)Rosing, Frese & Bausch, 2011ع یرغم اهمیت ره ری
دوسوتوان جهت پیش رد اهداف سازمانی ،اما بسیاری از مدیران در بهکارگیری این س ک ره ری با شکست
مواجه شدهاند .بهطورک ی مدیرانی که در پیادهسازی دوسوتوانی شکست خوردهاند بییهظاهر نتوانسییتهاند از
مناب و قاب یتهای خود بهخوبی استفاده کنند و یا ممکن است این مناب و قاب یتها را در اختیییار نداشییته و
نتوانستهاند در تأمین آنها نیز موفآ باشند .برخی تحقیقاتی که پیرامون ره ری دوسوتوان انجا شدهاند تأثیر
مث ت آن را بر کارایی و سودآوری در کوتاهمدت و دستیابی به فرصتها و اهداف ب ندمدت(

Yan et al.,

 ) 2016; Yazdanshenas, 2017و همچنین ایجاد نییوآوری ( Zacher & Rosing, 2015; Rosing et al.,

 ، )2011یییادگیری تیمییی ( ،(Bucic, Robinson, & Ramburuth, 2010جهییتگیییری

کارآفرینانییه2

( )Martinez- Climent Rodríguez-García & Zeng, 2019; Tuan Luu, 2017و سییرمایه اجتمییاعی
سازمانی) ،)Tuan Luu, 2017توانمندسازی روانشناختی و خالقیت ( ،)Tung, 2016طراحییی کییارMa( 3
 )et al., 2018و عم کرد اجرایی ( Martine- Climent, Rodríguez-García & Zeng, 2019; Ma et al.,
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 )2018نشان دادهاند .اما بررسی نتایج تحقیقات داخ ی و خارجی نشان میدهد تاکنون سؤالی که در متییون
نظری تحقیآ پاسخ داده نشده این است که ره ری دوسوتوان چه تأثیری میتواند بر تمای کارکنان به بیان
یا عد بیان نظرات و دیدگاههای خود در سازمان و بهطورک ی سکوت و آوای کارکنان داشته باشد.
وقتی کارکنان ،بهعنوان سرمایه استراتژیک سازمان ،سکوت میکنند مدیریت باید خطر بزرگ مییدیریتی
خود را حس کند .یکی از عوام ی که باعث عیید توسییعه و کییارایی اییین سییازمانها میشییود ،حاکمیییت
سکوت سازمانی در سازمان و عد

مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها میباشیید ( Sharifi Eskandari,

 .)2014دیدگاههای مدیریتی میتواند اثر نیرومندی در چگونگی رفتار مدیران و کارکنییان داشییته باشیید،
نگرش و عقاید مدیران همچنین میتواند س ک ره ری اتخاذشده بهوسی ه آنها را تحت تأثیر قییرار دهیید.
هر یک از مدیران بنابر دانش ،تفکرات و نظرات خود درباره کارمندان و سییایر عوامی مییوقعیتی سی کی
مناسب خود انتخاب میکننیید .در اییین راسییتا موریسییون و می یییکن معتقدنیید کییه سییکوت پیامیید عقاییید و
نگرشهای مدیر میباشد ( .)Mehrabi, 2013نتایج پژوهشهییای پیشییین ( ;Bormann & Rowold, 2016

 )Zehir & Erdogan, 2011نشان داده است که س ک ره ری میتواند بر سکوت کارکنان تأثیرگذار باشد.
عالوه بر این در ت یین رابطییه بییین ره ییری دوسییوتوان و سییکوت کارکنییان باییید متغیرهییای روانشییناختی و
جامعهشناختی مهم را نیز در نظر گرفت .توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی مهمترین متغیرهییای
روانشناختی و جامعهشناختی هستند که میتوانند در این رابطییه تأثیرگییذار باشییند ( & Tung, 2016; Lee

 .)Lee, 2012; Naghshbandi, Yousefi & Zardoshtian, 2016مطالعات ق ی نقش مهم نیروی انسانی و
تالش سازمانها در جهت جذب ،حفظ و توسعه این دارایی باارزش را مورد تأکید قرار دادهاند ( Gudarzi,

 .)2017توانمندسازی کارکنان سییازمان ،از م احییث مهییم مییدیریت منییاب انسییانی و از عوامی مهییم بقییای
سازمانهاست ،زیرا این نیروی انسانی توانمند است که سازمان توانمند را به وجییود میییآورد و بییه همییین
جهت است که توانمندسازی نیروی انسییانی اهمیییت پیییدا میییکنیید ( Ghorbaniizade & Khaleghiniya,

 .)2009توانمندسازی یک احساس درونی در فییرد اسییت و رابطییه مسییتقیمی بییا شیییوه نگییرش ،احسییاس یییا
ادراك وی از محیط کاری دارد ( .)Lee & Lee, 2012توانمندسازی روانشناختی 1فرایندی اسییت کییه از
طریآ شناسایی شرایطی که باعث بیث ییاتی قییدرت و از بییین رفییتن آن میشییود ،موجییب افییزایش احسییاس
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خودکارآمدی کارکنان سازمان میشود ( .)Conger & Kanungo, 1988تانیی( ( )2016نیییز معتقیید اسییت
س ک ره ری در سازمان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان مؤثر است.
سییرمایه اجتمییاعی 1کییه مفهییومی ک یییدی در نظرییههای اجتمییاعی اسییت ،بییهعنوان یییک دارایییی ارزشییمند
نامحسوس برای سازمانها در نظر گرفته میشود ،زیرا یک شی که از روابییط شخصییی و منحصییر بییه فییرد را
فراهم میکنیید ( .)Alguezaui & Filieri, 2010درواقی در دیییدگاههای سیینتی مییدیریت ،توسییعه سییرمایه
اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا میکردند؛ درحالیکه برای توسعه در عصر حاضر
به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکی و انسانی نیازمنییدیم ( Heydarishureshjani, Bijan,

 .)& Safari, 2015; Ziyari, Tavusiyan, Soleymani, & Rezayi, 2014بییه عقیییده لییو ( )2017تییأثیر
ره ری دوسوتوان یا هر س ک ره ری دیگری بر رفتارهای کارآفرینانه کارکنییان ،مسییت ز یییک میییانجی از
ق ی سرمایه اجتماعی است .مطابآ با نتایج پژوهشی که توسط حسا و ر یسی ( )2016صییورت گرفییت ،بییا
افزایش سطح سرمایه اجتماعی میتوان انتظار داشت که پدیده سکوت کارکنان کاهش پیدا کند.
نقش مناب انسانی در پیش رد امور سازمان هایی همانند شرکت نفت پارس که در حوزه مناب ط یعی کمیاب
و استراتژیکی همچون نفت فعالیت میکند دارای چنان اهمیتی است که مؤثرترین رکن پیشرفت و به ود
سازمان محسوب میگردد .پیشرفت و به ود عم کرد چنین سازمانهایی تجهیز نیروی انسانی متعهد و
متخصص و ایجاد انگیزه در آن جهت بیان دیدگاهها و نقطه نظرات مؤثر خود در پیش رد اهداف سازمان را
اجتنابناپذیر میسازد؛ بنابراین بررسی عارضههای سازمانی ازجم ه سکوت و سازوکارهای مدیریتی
همچون س ک ره ری و توانمندسازی و سرمایه اجتماعی بهعنوان رویکردهای نوین مدیریت مناب انسانی و
تأثیری که این عوام میتوانند در کاهش جو سکوت در این محیط کار داشته باشند ،حا ز اهمیت بسیار
است .درمجموع در این مقاله سعی بر این است که تأثیر ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش
میانجی توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی ،در شرکت نفت پارس موردبررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری دوسوتوان

ره ری دوسوتوان ازجم ه نظریات جدید مدیریتی به شمار میآید که اولین بار توسط روسین( و همکاران
( )2011مطرح شده است .گی سون و بیرکینشا ( ،)2004از این واژه بهعنوان توانایی بکار گرفتن فعالیتهای
________________________________________________________________
.Social Capital

1



پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

اکتشاف و بهرهبرداری بهصورت همزمان و ایجاد انعطاف ،هماهنگی و سییازگاری بییین آنهییا یییاد میکنیید
( .)Rosing et al., 2011ره ری دوسییوتوان شییام سییه عنصییر اسییت( :الییف) رفتارهییای ره ییری بییاز؛ (ب)
رفتارهای ره ری بسته؛ (ج) ظرفیت تغییر منعطف بین این دو ( ;Khodadadi, Moradi, & Yakideh, 2018

 .)Rosing et al., 2011رفتارهای ره ری باز به اقداماتی اشاره دارد که تغییرپذیری در رفتارهای کارکنییان
برای ترغیب اکتشاف را بییهپیش میییبییرد ،کییه شییام تشییویآ تفکییر مسییتق  ،جسییتجوی روش و رونییدهای
جایگزین و حمایت از به چالش کشیدن وضعیت کنونی میباشد .از سوی دیگر ،رفتارهای ره ری بسته ،به
اقداماتی اشاره دارد که تنوع رفتارهای کارکنان را کاهش میدهد و کارکنان را به استفاده بیشییتر از دانییش
موجود تحریک میکنیید ( .)Holmqvist, 2004; Zacher & Rosing, 2015; Kassotaki, 2018بنییابراین،
ره ییری دوسییوتوان باییید بییهطور همزمییان از اییین دو سیی ک متنییاق

و درعینحییال تکمی ییی ،بهییره

گیرد( .)Kassotaki, 2018الز به ذکر است رفتارهای باز و رفتارهای بسته بییهتنهایی کییافی نیسییتند .بییرای
اثربخشی بیشتر این نوع س ک ره ری بایستی به فکر اعمال رفتارهای باز و بسته به روشی متعادل بود ( Tuan

.)Luu, 2017; Ma et al.,2018
سرمایه اجتماعی

مفهو سرمایه اجتماعی اولین بار توسط جودسون هانیفان در سال  1916بیانشده است که به نیاز و اهمیییت
جوام شهری برای حفظ دموکراسی و توسییعه اشییارهکرده اسییت ( .)Alguezaui & Filieri, 2010بوردیییو
اولین کسی است که یک تح ی نظا مند از سرمایه اجتماعی ارا ه کرده است .وی بیان میکند که ن اییید
افراد فقط به رابطه داشتن با دیگران اکتفا کنند ،ب که باید بدانند چگونه میتوان این روابییط را در طییول
زمان حفظ کرد و از آنها بهره گرفت .در تعریفی که در سال  2000از سرمایه اجتماعی ارا ه شده اسییت،
سرمایه اجتماعی به معنای مجموع مناب تع یه شده در روابط یک فرد یا سازمان ،یییا قاب دسترسیی از طریییآ
آن و یا حاص از روابط یک فییرد یییا سییازمان میباشیید ( .)Nahapiet & Ghoshal, 2000از سییوی دیگییر،
محققان سازمانی ،سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک ویژگی اجتماعی مطرح میکننیید کییه بییه نفی تکتییک
اعضا و واحد اجتماعی در ک میباشد ( .)Coleman, 1988ط آ یک دیدگاه ،سه بعد ساختاری ،ارت ییاطی
و شناختی برای سرمایه اجتماعی سازمانی معرفی شده است که در پژوهش حاضر نیز مییدنظر قرارگرفتهانیید
( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998; Putnam, Leonardi & Nanetti, 1994بعد ساختاری میزان ارت اطییات
ش که ای کارکنان ،الگوی ارت اطات کارکنان و سودمندی این ارت اطات در زمینههای متفییاوت را توصیییف
مینماید .بعد ارت اطی روابط عاطفی میان کارکنان را توصیف میکند و بعد شناختی بیانگر آن است که تییا
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چییه میییزان کارکنییان دارای ییک زبییان مشییترك و روایتهییای مشییترك هسییتند ( & Bolino, Turnley,
.)Bloodgood, 2002
توانمندسازی روانشناختی

با بررسی تاریخچهی توانمندسازی در مدیریت ،میتوان مطالعات این حوزه را بییه دو رویکییرد سییاختاری و
روانشییناختی

تقسیییم کییرد ( ;Ergeneli, Arı, & Metin, 2007; Leach, Wall, & Jackson, 2003

 .)Nassar, 2017مطالعاتی کییه بییر پایییه رویکییرد سییاختاری شییک گرفتهاند توانمندسییازی را انتقییال اختیییار
تصمیمگیری بهسوی ردههای پایین سازمان میداننیید ( ;Niehoff, Moorman, Blakely, & Fuller, 2001

 .)Spreitzer, 1995از سوی دیگر ،محققان رویکرد روانشناختی یییا ارگییانیکی ،توانمندسییازی را از منظییر
ذهنی و ادراکی موردبررسی قرار دادهاند( .)Ergeneli et al., 2007از منظر آنان توانمندسازی روانشناختی
یک احساس درونی در فرد است که رابطه مستقیمی با شیوه نگرش ،ادراك و تفسیر وی از وظایف کاری
دارد( .)Javed, Khan, Bashir, & Arjoon, 2017در همین راستا ،کانگر و کاننگو ( ،)1988توانمندسازی
روانشناختی را بهعنوان فرایند افزایش احساس خودکارآمدی در میان اعضای سازمان ،یاد میکنند (Fock,

 .)Chiang, Au, & Hui, 2011بر اساس مدل ارا ه شده توسط کانگر و کاننگو ( ،)1988توماس و ولتهوس
( ،)1990اسپریتزر ( ،)199۵توانمندسازی روانشناختی شام چهار بعد معنیداری ،شایستگی ،خودمختاری
و مؤثر بودن میباشد ( .)Abdollahi, 2005چهار بعد اص ی توانمندسازی روانشناختی را اینگونه میتوان
بیان کرد:
معنادار بودن :میزانی که کارکنان شغ خود را مهم و ارزشمند ت قی میکنند(.)Barton & Barton, 2011
شایستگی :باور فییرد نسی ت بییه قاب یتهییا و توانییاییهییایش در انجییا موفقییتآمیز وظییایف و مسییئولیتهییا
(.)Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990
خودمختاری :آزادی عم و استقالل کارمند در تعیین فعالیتهای الز برای انجا

وظییایف شییغ ی ( Gist,

.)1987; Thomas & Velthouse, 1990
مؤثر بودن :توانایی نفوذ و تییأثیر فعالیتهییای کییاری فییرد در اهییداف راه ییردی ،اداری یییا عم یییاتی( Deci,
.)Connell, & Ryan, 1989; Spreitzer, 1995
سکوت کارکنان

از سال  2000سکوت در سازمان ،بهعنوان پدیدهای مهم در ادبیات مدیریت مطرح شد و مقاالت زیادی در
این مورد منتشر شد ( .)Oliayi, 2016موریسییون و می یکییین ( )2000نخسییتین بییار واژه سییکوت سییازمان را
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مطرح کردند و بعد از مدتی کوتاه ،مفهو سکوت کارمند توسییط پینییدر و هییارلوس ( )2001در ادبیییات
ع و سازمانی مطرح شد .پیندر و هارلوس ( )2001سکوت کارکنان را خودداری از هر نییوع بیییان حقیقییی
در مورد ارزیابیهای عاطفی از شرایط سازمانی خود ،به افرادی که تصور میشود قادر به ایجاد تغییییرات و
یا ج ران خسارت هستند تعریف میکنند ( .)Brinsfield, 2013بیشتر مدیران ،آگاهانه یا غیرآگاهانه ،دچار
اشت اه میشوند و سکوت را نشانهی رضایت میپندارند ،درصورتیکه سکوت با موافقت یییا حتییی آگییاهی
برابر نیست ( .)Haskins & Freeman, 2015ونداین و همکارانش ( )2003بییه سییه نییوع سییکوت مطیی ،
تدافعی و نوعدوستانه اشاره کردهاند که این سه بعد از سکوت کارکنان در این پژوهش نیز موردنظر است.
سکوت مطی به خودداری از ارا ه ایدهها ،اطالعات یا نظرات مربوطه بر اساس تس یم و رضایت دادن به
هر شرایطی است؛ بنابراین سکوت مطی  ،نشان از رفتار

کنارهگیرانه دارد که حالتی انفعالی است ( Pinder

 .)& Harlos, 2001سکوت تدافعی برعکس سکوت مطی  ،بیشتر حییالتی غیرانفعییالی دارد و دربرگیرنییده
آگاهی بیشتر از گزینههای موجود در تصمیمگیری و درعینحال خودداری از ارا ه ایییدهها ،اطالعییات و
نظرات بهعنوان بهترین استراتژی در زمان مقتضی ،به دلیی محافظییت از موقعیییت خییود ،اسییت .سییکوت
نوعدوستانه (ع ارت اسییت از امتنییاع از بیییان ایییدهها بییرای حفییظ منییاف دیگییران .بییر اییین اسییاس سییکوت
نوعدوستانه ،تعمدی و غیر منفعالنه است .این نوع سکوت همچون سکوت تدافعی ،بر اسییاس مالحظییه و
آگاهی از بدی ها در تصمیمگیری و درعینحال خودداری از ارا ه ایدهها ،اطالعات و نظرات است .امییا
برعکس سکوت تدافعی ،با مالحظه دیگران و توجه به آنها حاص میگردد ،بجای آنکه صرفاً به خاطر
ترس از نتایج منفی شخصی ناشی از ارا ه ایدهها ،باشد (.)Oliayi, 2016
پیشینه پژوهش

در جدول ( )1برخی از پژوهشهای انجا شده پیرامون روابط بین ره ری دوسوتوان ،توانمندسازی
روانشناختی ،سرمایه اجتماعی و سکوت کارکنان آمده است.
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جدول(:)1خالصه پیشینه پژوهش
نتیجه پژوهش

نام محقق

اردکانی و همکاران ()2018

رهبری خدمتگزار ،از طریق نقش میانجی سرمایه اجتماعی ،تأثیر معکوس بر سکوت
سازمانی دارد.

نقشبندی و همکاران
()2017

سرمایه اجتماعی ،تأثیر معکوس بر سکوت سازمانی دارد.

حیدری سورشجانی و
همکاران ()2015

بین سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Gerlach, Hundeling
& Rosing
)(2020

رهبری ابزاری همانند رفتارهای باز و بسته رهبر دوسوتوان با عملکرد نوآوری رابطه
مثبت داشتند.

Kung, Uen & Lin
)(2020

رهبری دوسوتوان تأثیر قابلتوجهی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان دارد .عالوه بر این،
جو سازمانی تأثیر واسطهای در رابطه بین رهبری دوسوتوان و رفتارهای خالقانه
کارمندان دارد.

Cetin
)(2020
Ma et al.
)(2018
Tuan Luu
)(2017
Zacher & Rosing
)(2017
Tuan Luu
)(2017

بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
رهبری دوسوتوان موجب افزایش اشتیاق به کار میشود .عالوه بر این ،اهمیت درک
شده از کار ،رابطه غیرمستقیم بین رهبری دوسوتوان و طراحی کار ،ایجاد میکند.
یافتههای پژوهش تأثیر مثبت رهبری دوسوتوان بر جهتگیری کارآفرینانه را با نقش
میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی تأیید کرد.
رهبری دوسوتوان منجر به بروز نوآوری خواهد شد.
تأثیر مثبت رهبری دوسوتوان بر جهتگیری کارآفرینانه با نقش میانجی سرمایه
اجتماعی سازمانی تأیید شد.

Bormann & Rowold,
2016

رهبری اخالقی ،سکوت فراگیر را پایین میآورد و این مسئله بهنوبه خود ،موجب تغییر
تعهد عاطفی میشود.

)Lee & Lee (2012

توانمندسازی روانشناختی تأثیر زیادی در استخراج ،اکتشاف و خالقیت دارد و اکتشاف
نقش میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و خالقیت دارد.

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
تأثیر رهبری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی

مدیران و ره ران دوسوتوان در حوزه مییدیریت منییاب انسییانی خییود تصییدیآ میکننیید کییه کارکنییان آنهییا
مهمترین من برای موفقیت در فعالیت اکتشییاف و بهرهبییرداری هسییتند ( .)Alkerdawy, 2016بییهبیاندیگر
محیطهای کاری امروزی به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند تصمیم بگیرنیید ،راهحی ارا ییه دهنیید ،خالقیییت
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داشته باشند و در برابر کار خود پاسخگو باشند .این امییر از طریییآ توانمندسییازی کارکنییان محقییآ میشییود
( .)Gamitian, 2003در چنین شرایطی محیط کاری سییازمان هییم تحییت تییأثیر رفتارهییای اکتشییافی و بهییره
بردارانه ره ری خود پویا و پیشرو خواهد بود ( .)Alkerdawy, 2016نتایج پییژوهش تانیی( ( )2016بیییانگر
تأثیر س ک ره ری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان میباشد .لی و لی ( )2012نیز دریافتند
که س ک ره ری دوسوتوان ،رابطه مث تی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد؛ بنییابراین فرضیییه اول
پژوهش حاضر به شک زیر ارا ه میگردد:
 :H1ره ری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر مث ت و معناداری دارد.
تأثیر رهبری دوسوتوان بر سرمایه اجتماعی

چالشهای دوسوتوانی که از پیگیری همزمان همسویی و انط اقپذیری پدید میآید ،ناشی از کنییار هییم
قرارگرفتن فعالیتهییای اکتشییاف بییا فعالیتهییای بهرهبییرداری اسییت ( .)Laureiro-Martinez, 2014ایییده
اص ی نظریه سرمایه اجتماعی نیز این است که شی کههای ارت ییاطی ،منییاب ارزشییمند تعییامالت ،جریانهییای
اطالعاتی و ت ادل دانش بییرای اعضییای شی که محسییوب میشییوند ( .)Kim et al., 2016سییرمایه اجتمییاعی
موجییب همییاهنگی درونییی سییازمانی ،ایجییاد دانییش ،خالقیییت و ن یوآوری میشییود؛ بنییابراین در صییورت
بهکارگیری س ک ره ری دوسوتوان ،سرمایه اجتماعی سازمان افزایش یافته و کارکنان بیشییتر در اقییدامات
ابتکاری فعاالنه شرکت میکنند ) .)Tuan Luu, 2017در سال  ،2017در پژوهشی به بررسییی نقییش مهمییی
که سرمایه اجتماعی در رابطه بین ره ری دوسوتوان و جهتگیری کارآفرینی ایفا میکند ،پرداختییه شیید و
درنهایت تجزیهوتح ی دادهها ،اثییرات مث ییت ره ییری دوسییوتوان را بییر روی جهییتگیری کییارآفرینی کییه
توسط سرمایه اجتماعی تعدی میشود ،نشان داد ( .)Gibson & Birkinshaw, 2004همچنین در پییژوهش
دیگری که در سال  2017صورت گرفت ،تأثیر مث ت ره ری دوسوتوان بییر سییرمایه اجتمییاعی سییازمانی بییه
اث ات رسید ) .)Tuan Luu, 2017بنابراین فرضیه دو پژوهش حاضر به شک زیر ارا ه میگردد:
 :H2ره ری دوسوتوان بر سرمایه اجتماعی تأثیر مث ت و معناداری دارد.
تأثیر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان

سکوت کارکنان میتواند مانعی برای ابراز ایدهها و نظرات آنها در سازمان باشد و شناسایی عوام
کاهشدهنده سکوت و افزایش تمای کارکنان به بیان آوای خود در سازمان ،میتواند شرایط ابراز عقاید،
بیان ایدهها و ارا ه نظرات کارکنان را تسهی نموده ،قدرت خالقیت آنها را افزایش داده و بالط
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سازمانها با بهرهمندی از مشارکت فعاالنه و آگاهانه کارکنان ،مسیر رشد ،تعالی و موفقیت خود را با
سرعت بیشتری طی کنند ( .)Sharifi Eskandari, 2014ب داو و همکارانش ( )2009و روسین( و
همکارانش ( )2011معتقدند که ره ران در زمینه نوآوری باید قادر به حمایت کردن از زیردستان باشند و
در تالشهای خود به شک دوسوتوانی عم کنند .برای آنها ،از ضروریترین ویژگیهای ره ری برای
نوآوری؛ پرورش دادن اکتشاف از طریآ افزایش اختالف رفتارهای پیروان و ترویج بهرهبرداری از طریآ
کاهش اختالف رفتارهای پیروان است ( .)Bledow et al., 2009; Rosing et al., 2011جعفری هرندی و
نجفی ( )2017در مطالعهی خود دریافتند که س ک ره ری بهواسطه سکوت کارکنان ،میتواند بر عم کرد
سازمان اثرگذار باشد .بر این اساس فرضیه سو پژوهش ارا ه میشود:
 :H3ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.
تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت کارکنان

دنیاى کنونى ،دنیاى تحوالت و دگرگونیهاست و در این میان سازمانهایی موفآ هستند که خود را با
شرایط به وجود آمده تط یآ دهند ( .)Alvani & Mirnaghavi, 2004در این میان ساختارهای سازمانی،
ویژگیهای تیم مدیریت عالی ،شیوههای ارت اطی ،ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران و کارکنان و
فرایند معنا بخشی جمعی ،ازجم ه متغیرهایی هستند که توسط می یکن موریسون بهعنوان ع

و پیامدهای

پدیده سکوت سازمانی معرفیشدهاند ( .)Morrison & Miliken, 2000رحیمی و مظاهری راد ( )2017در
مطالعهای با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمانها به این
نتیجه رسیدند که سکوت کارکنان یک عارضهی مهم سازمانی است و توانمندسازی روانشناختی
میتواند این امر مهم را تحت تأثیر قرار دهد ،درواق کاهش سکوت از توانمندسازی روانشناختی نشات
میگیرد .بنابراین ،فرضیه چهار این پژوهش به شک زیر مطرح میگردد:
 :H4توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر سکوت کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان

گوش سپردن به آوای کارکنان برای سازمانها اهمیت ویژهای یافته است چراکه ایدهها و نظرات
کارکنان میتواند راهگشای بسیاری از مسا

و مشکالت سازمانی باشد و درعینحال عالیآ و

خواستههای آنها را به مدیریت سازمان منعکس کند ( .)Doustar, 2014از طرف دیگر بررسی نقش
سرمایه اجتماعی در سکوت کارکنان برای سازمانها الز است ،چراکه اطالعاتی را فراهم میسازد که بر
اساس آن سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خطمشیهای مناسب و پرداختن به راهکارهای مط وب در
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جهت به ود عم کرد و ارتقاء بهرهوری مناب انسانی گا بردارد ( .)Heydari et al., 2019نتایج حاص از
تحقیآ نقشبندی و همکاران ( )2017نشان داد ،کم ود سرمایه اجتماعی و وجود بیشازحد رفتارهای
سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان تأثیرگذار است ،بهگونهای که کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش
رفتارهای سیاسی میتواند کارکنان را به سمت جو سکوت هدایت کند .همچنین ،حسا و ر یسی ()2016
نیز در پژوهش خود به ای نتیجه رسیدند که با به ود سطح سرمایه اجتماعی تا حد زیادی سکوت سازمانی
کاهش مییابد؛ بنابراین ،فرضیه پنجم این پژوهش به شک زیر مطرح میگردد:
 :H5سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.
نقش میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین رهبری دوسوتوان و سکوت کارکنان

توانمندسازی کارکنان با تغییییر در درون مییدیران و ره ییران آغییاز میشییود ( .)Zomorodian, 2000انتظییار
میرود ره ران دوسوتوان بیش از سایر ره ران نیازهای رشد و تکام ی کارکنان را در نظر بگیرند و آنها را
در جایگاهی قرار دهند که بتوانند حس معناداری در شییغ خییود را تجربییه کننیید .چنییین ره رانییی احتمییاالً
زمینههای رشد و شکوفایی توانمندیهای بالقوه کارکنان را فراهم کییرده و بییا ایجییاد بسییتری سییازمانی کییه
مشوق رشد و بالندگی قاب یتهای فردی کارکنان است آنها را جهییت انجییا مشییتاقانه فعالیتهییای شییغ ی
خود بیشازپیش برانگیخته کنند .از طرف دیگر فزاینده تغییرات ،س ب میشود که مدیر دیگییر بییهتنهایی
پاسخگوى همه مسا

ن اشد ،ب که همه کارکنان میبایست در تصمیمگیریهای سازمان مشییارکت داشییته

باشند .این امر مست ز تمای کارکنان به بیان عقاید و دیدگاههای خود و بهنوعی شکسته شدن جو سییکوت
سییازمانی میباشیید .نتییایج پژوهشهییای تانیی( ( )2016و لییی و لییی ( )2017نشییان میدهیید سی ک ره ییری
دوسوتوان رابطه مث ت و معنییاداری بییا توانمندسییازی روانشییناختی کارکنییان دارد .رحیمییی و مظییاهریراد
( ) 2017نیز در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که توانمندسییازی روانشییناختی موجییب کییاهش سییکوت
کارکنان در سازمان میشود .بر این اساس در پژوهش حاضر فرضیه زیر مطرح میگردد:
 :H6ره ری دوسوتوان از طریآ نقش میانجی توانمندسازی روانشناخی بر سکوت کارکنان تییأثیر منفییی و
معناداری دارد.
نقش میانجیگری سرمایه اجتماعی در رابطه بین رهبری دوسوتوان و سکوت کارکنان

در سازمانهایی که با کارکنان خود روابط پایدار برقرار کرده و توانسییتهاند همسییویی بییین اهییداف خییود و
اهداف فردی کارکنان برقرار کنند ،احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان اقدامات حمایتی را نسی ت بییه
راه ردهای ره ران دوسوتوان ،انجا دهند .در این میان سرمایه اجتماعی ناشییی از روابییط پایییدار و تییوا بییا
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اعتماد متقاب  ،می تواند با ره ری دوسوتوان ارت اط داشته باشد ) .)Tuan Luu, 2017از طرفیی ،انگیزههییای
مخت ف کارکنییان ،نییوع خاصییی از سییکوت یییا آوای سییازمانی را بییه دن ییال دارد و در نتیجییه آن ،کارکنییان
بهصورت عمدی از ارا ه اطالعات ،نظرات ،ایدهها و عقاید خود امتناع میورزند .بییا توجییه بییه اییین مسییئ ه،
سازمانها باید با تقویت ویژگیهای سرمایه اجتماعی و توسعه اعتماد در ارت اط با کارکنییان خییود ،امیییدوار
باشند که در آینده شرایطی را به وجود آورند که آنها برای مطرح کییردن عقاییید ،نظییرات و نگرانیییهییای
خود ،ترس و مشک ی نداشته باشند ( .)Naghshbandi et al., 2017نتایج مطالعییات صییورت گرفتییه توسییط
تان( ( )2016و نقشبندی و همکاران ( ) 2017نیز حاکی از رابطه منفییی بییین سییرمایه اجمییاعی و سییکوت
کارکنان هستند .ازاینرو ،در پژوهش حاضر نیز فرضیه زیر مطرح میگردد:
 :H7ره ری دوسوتوان از طریآ نقش میانجی سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان تأثیر منفییی و معنییاداری
دارد.
مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی پژوهش حاضر که در شک ( )1قاب مشاهده میباشد ،حاص مطالعه م انی نظری پییژوهش و
شناسایی مدلهای موجود در زمینه پژوهش میباشد.

H4
سکوت
کارکنان

توانمندسازی
روانشناختی

H1

H3
H2

رهبری
دوسوتوان

H5
سرمایه
اجتماعی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

تحقیآ پیش رو از حیث هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است .جامعه
آماری این پژوهش را کارکنان اداری شرکت نفت پارس تشکی میدهند .با توجه به اینکه تعداد کارکنان
ستادی این شرکت  200نفر میباشند ،ط آ فرمول کوکران و با در نظرگرفتن میییزان  Pمعییادل  ۵0درصیید و
دقت برآورد  ۵درصد ،تعداد  132نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه موردبررسی انتخاب
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شدند .با این وجود به ع ت احتمال ناقص بودن برخییی پرسشیینامهها تعییداد پرسشیینامههای تییوزیعی بیییش از
تعداد افراد نمونه آماری بود و ازاینرو تعداد نهایی پرسشنامههای مورداسییتفاده بییرای تح یی بییه  133عییدد
رسید .برای سنجش متغیر ره ری دوسوتوان از پرسشنامه روسین( و همکاران ( )2011با  14سییؤال ،جهییت
سنجش متغیر توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه اسییپریتزر ( )199۵بییا  12سییؤال ،بییرای سیینجش متغیییر
سییرمایه اجتمییاعی از پرسشیینامه ناهاپیییت و گوشییال ( )1998بییا  16سییؤال و جهییت سیینجش متغیییر سییکوت
کارکنییان از پرسشیینامه واکییاال و بییورادوس ( )200۵بییا  10سییؤال استفادهشییده اسییت .اییین پرسشیینامهها در
پژوهشهای مخت ف مورداستفاده قرارگرفته (بییهعنوان نمونییه

;Me et al., 2018; Ahmad & Gao, 2018

 )Fikret Sozbilir, 2018; Luu, 2017; Oliyaei, 2016و از اعت ار باالیی جهت سنجش متغیرها برخوردار
هستند .بااینوجود روایی و پایایی آنها در پژوهش حاضر نیییز موردبررسییی قییرار گرفییت (جییدول  2و .)3
الز به ذکر است که در طراحی پرسشنامه ،طیف پنج گزینهای لیکرت مورد استفاده قرار گرفت.
افزون بر این ،در این پژوهش ،جهت بررسیی و تح یی دادههیا از روش مدلسییازی معییادالت ساختاری با
رویکرد حداق مربعات جز ی (نر افیزار  )Smart PLSاسیتفاده شد .جهییت بررسییی سییازگاری درونییی از
ضرایب آلفای کرون اخ و پایایی مرکب بهره گرفته شد که بیشتر بییودن مقییدار ضییریب آلفییای کرون ییاخ و
پایایی مرکب ،به ترتیب از  0.7و  0.8نشاندهنده سازگاری درونی پرسشنامه است .همچنین جهت سیینجش
روایی ابزار گردآوری دادهها از آزمون روایی همگرا بهره گرفته شد که میییانگین واریییانس استخراجشییده
یکی از مهمترین شاخصهای آن محسوب می شود که مقدار استاندارد آن ط آ نظر هایر ،رینگ و مییارکو
( )2011بیشتر از  0.۵می باشد .از سوی دیگر ،جهت بررسییی بییرازش مییدل سییاختاری از شییاخص واریییانس
ت یین شده استفاده شد .درصورتیکه این شاخص میزانی بیش از  0.۵0 ،0.2۵و  0.7۵داشته باشد ،به ترتیییب
بیانگر توانایی اندك ،متوسط و قاب توجه متغیر مستق

در ت یین تغییرات متغیر وابسته است ( Hair, Ringle,

 .)& Sarstedt, 2011همانگونه که در جدول شییماره  2مشییخص اسییت ،شییاخصهییای بییرازش مییدلهییای
اندازهگیری و ساختاری وضعیت مط وبی را نشان میدهند .لذا میتوان با اطمینان نس ت به تح ی یافتههییای
پژوهش اقدا کرد.
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جدول( :)2وضعیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
متغیرها

ابعاد

برازش مدلهای اندازهگیری

برازش مدل
ساختاری

رهبری

باز

دوسوتوان

بسته

توانمندسازی

معنیدار بودن

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

واریانس

کرونباخ

مرکب

مستخرج

تبیین شده

()CR

()AVE

0.93

0.73

0.93

0.72

0.89

0.74

0.94
0.88

روان-

شایستگی

0.83

0.63

شناختی

خودمختاری

0.89

0.73

تأثیرگذار بودن

0.85

0.75

0.88

0.65
0.62

0.93

سرمایه

ساختاری

اجتماعی

ارتباطی

0.90

شناختی

0.85

0.66

سکوت

تدافعی

0.75

0.60

کارکنان

مطیع

0.88

0.71

0.83

نوعدوستانه

0.83

0.62

0.32

0.36

0.72

یافتههای پژوهش

نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ،بیانگر این است که حدود  7۵.9درصد از پاسخدهندگان مییرد و
 21.1درصد زن بودهاند .از سوی دیگر 26 ،درصد از پاسخدهندگان دارای مییدرك فییوقدیپ م و پییایینتییر،
 40.6درصد کارشناسی و  30.1درصد کارشناسی ارشد و  8درصد دارای مدرك دکتری بییودهانیید .ازنظییر
سن نیز 1۵.8 ،درصد دارای سن بین  20تا  30سال بودهاند ۵6.8 ،درصد بین  31تییا  40سییال و  19.۵درصیید
بین  41تا  ۵0سال و  8درصد بین  ۵1تا  60سال بودهاند.
ازآنجاییکه هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیر ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با در نظر
گرفتن نقش میانجی دو متغیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی بود و همچنین با توجه به این-
که نر افزار  PLSبرای شرایطی همچون کوچک بودن نمونه آماری مناسب است ،از این نر افزار جهت
تح ی دادهها و بررسی رد یا تا ید شدن فرضیات استفاده گردید .شک شماره  ،2بارهای عام ی و ضرایب
مسیر را در حالت معادالت ساختاری نشان میدهد.
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q36
q27

q31

q35

q17
0.705
q20

q21
q23

0.844

0.810
0.825

q25
q19

0.752

0.859
0.898

0.811

q26

0.629

شایستگی
0.745
0.746

0.406
تدافعی

0.814
0.861
0.886

0.831

0.864

خودمختاری
0.793

0.625

q30

0.880

0.849
 0.790تاثیرگ اری

0.784
0.905

0.323

0.637
-0.01

0.847

0.821
0.863
0.896

0.066

0.568

q39

q38

0.931

0.920

0.596

-0.357

0.888

0.955

0.788

0.355
نو دوستانه

q11
0.939

0.790

q14
0.786
0.882 .0765
q15
q16
q5

0.785
0.824
0.826

ارتباطی

0.922

0.872

0.850
شناختی
0.8400.8060.796

q9

q6

q41

q43
q45
q47

0.000

-0.582

0.723

م ی

0.790

0.822

0.555

معنیداری

0.884

q24

0.704

q32
0.845

q28

q37

q33

q29

q3

0.887
0.883
0.855 0.931

رهبری بسته 0.751
0.868
q10

0.812
0.761
q13 0.775
0.847
ساختاری
q4
0.795

q40

q42
q44
q46
q48

q1

q8

شکل  :2بارهای عاملی در حالت پی ال اس الگوریتم

بعد از بررسی این مدل و حذف بارهای عام ی کمتر از  ،0.7مدل بوت استرپ 1اجرا شیید کییه خروجییی آن
در شک  3قاب

مشاهده است .این مدل معناداری فرضیههای پژوهش را بییا اسییتفاده از آزمییون T-Statistic

مورد سنجش قرار میدهد .در صییورتی فرضیییه تا یید مییشییود کییه مقییدار آزمییون بزرگتییر از  1.96و یییا
کوچکتر از  -1.96باشد .شک شماره  ،2خروجییی آزمییون  PLS Algoritmکییه شییام بارهییای عییام ی و
ضرایب مسیر است را نشان میدهد .با بررسی این مدل ،سؤاالتی که بار عام ی کمتییر از  0.7دارنیید ،حییذف
شده و مجدداً این آزمون اجرا میشود.

________________________________________________________________
Bootstrap

1.
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q32

q36
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18.214
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q27

q17

q20

19.693 q31
22.887
q35
32.610
5.004
10.282

q21

q23

25.086

q25

39.656

q19

13.542
12.902
17.394

q24

q26

q33

17.119
19.116
36.116
q30

32.907
شایستگی
خودمختاری
18.710 15.444

q38 21.126
q39

 16.672تاثیرگ اری

معنیداری 31.461
تدافعی

15.550

q28

q37

q29

12.465
50.821

q43 13.211

8.352
6.808

0.154

113.142

رهبری باز

54.738

25.726
37.240

م ی
35.688

7.188

5.224

104.343

نو
دوستانه

67.058

57.343

q11

q15
q16
q5

11.863
14.415
14.398
18.368
24.671

q40
30.053
25.595
24.898

15.629
26.251
رهبری بسته

32.639

10.949

q45
q47

7.597

q14

q41

q42
q44
q46
q48

q10

ارتباطی
ساختاری q13 12.886
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17.985
q4
27.24 18.8316.39
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q9

q6

q3
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شکل  :3ضرایب آماره تی در مدل پژوهش

جدول  3نتایج حاص از آزمون فرضیات تحقیآ را نشان میدهد.
جدول ( :)3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
شما

فرضیهها

ضریب مسیر

ره

عدد

نتیجه

معنیداری

2

رهبری دوسوتوان  توانمندسازی
روانشناختی

0.57

6.81

تائید

رهبری دو سوتوان  سکوت کارکنان

-0.58

7.59

تائید

سرمایه اجتماعی سکوت کارکنان

-0.36

5.22

تائید

5

توانمندسازی روانشناختی  سکوت
کارکنان

-0.01

0.15

رد

6

رهبری دوسوتوان  سرمایه اجتماعی
سکوت کارکنان

0.58 * -0.36 =-0.20

---

تائید

رهبری دوسوتوان توانمندسازی روان -
شناختی سکوت کارکنان

0.57* -0.01 =-0.005

---

رد

4

7

اثر غیرمستقیم

3

اثر مستقیم

1

رهبری دوسوتوان سرمایه اجتماعی

0.59

7.18

تائید
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بحث و نتیجهگیری

مناب انسانی هر سازمان از مهمترین و باارزشترین مناب و سرمایههای سازمان محسوب میشود .زمانی کییه
این مناب باارزش قادر به بیان اطالعات ،عقاید و نگرانیهای خود در مورد مسا مربوط به سازمان ن اشیید،
سازمان دچار عارضهی خاموش سکوت کارکنان میگردد که این خود منجر به پیامدهای نامط وب زیادی
میشود.
همانگونه که در یافتههای پژوهش مشخص گردید ره ری دوسوتوان بییر توانمندسییازی روانشییناختی اثییر
مث ت و معنادار دارد که این یافته با پژوهش تان( ( )2016و لی و لییی ( )2012همراسییتا میییباشیید .بییر اییین
اساس س ک ره ری دو سوتوان به کارکنان آزادی عم بییرای انجییا امییور میییدهیید و از طییرف دیگییر در
صورت بروز مشک از سوی کارکنان به آنها بازخور داده و به اصالح رفتار آنها میپردازد که این خییود
موجب افزایش یادگیری در کارکنان و افزایش توانمندی آنها در مواجه با مشکالت مشابه و جدییید مییی-
گردد .به بیان دیگر میتوان گفت س ک ره ری دوسوتوان بییا فییراهم سییاختن آزادی عمی در انجییا امییور
برای کارکنان و همچنین ،ارا ه بازخور در صورت برزو مشک از سییوی آنهییا ،میتوانیید موجییب اصییالح
رفتار کارکنان و افزایش توانمندی آنها شود .از سوی دیگر ،بییا توجییه بییه یافتییههییای پییژوهش حاضییر اثییر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش سکوت کارکنان تا ید نشد که این یافته برخالف یافتییههییای
رحیمی و مظاهری راد ( )2017در دو پژوهش در همین راستا میباشد؛ بنابراین ،توانمندسازی روانشناختی
کارکنان در سازمان موردمطالعییه در پییژوهش حاضییر ،بییهاحتمالزیاد ،منجییر بییه کییاهش سییکوت کارکنییان
نمیشود .در یکی از پژوهشهای رحیمی و مظاهریراد ( )2017توانمندسازی روانشناختی نقییش میییانجی
در رابطه بین ره ری تحول گرا بر سکوت کارکنان داشته است که نتایج آن حییاکی از تییأثیر توانمندسییازی
روانشناخت ی بر کاهش سکوت کارکنان است .در پژوهش دیگر از رحیمی و مظییاهری راد ( ،)2017تییأثیر
مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر سکوت کارکنان موردبررسی قرار گرفییت کییه نتییایج آن نشییاندهنده
تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر کاهش سکوت کارکنان است .بااینوجود نتایج بهدستآمده در تحقیآ
حاضر نشان داد که توانمندسازی روانشناختی بهتنهایی و بهطور مستقیم نمیتواند منجر به کاهش گییرایش
افراد به سکوت سازمانی شود .دلی رد ایین فرضیییه ممکیین است ناشیی از در نظییر نگییرفتن مداخ ه برخییی
متغیرهای تعدی کننده باشید .از همین روی ،به نظر میرسد متغیرهای جمعیت شناختی همچون تحصیییالت
و جنسیت و یا متغیرهایی همچون جوسازمانی و فرهن(سازمانی میتوانند تعدی گر این رابطه باشییند .بییه-
گونهای که ممکن است افراد توانمند درصورتیکه فرهن( حاکم بر سازمان ،مساعد در جهییت رفتارهییای
آوا باشد تمای کمتری نس ت به سییکوت از خییود نشییان دهنیید و صییرفاً توانمندسییازی روانشییناختی بییرای
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کاهش سکوت سازمانی افراد کفایت نکند .از سییوی دیگییر ،متغیرهییایی همچییون رضییایت شییغ ی ،تعهیید و
انگیزش بهعنوان متغیر میانجی ،میتوانند تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت کارکنان را تحت تأثیر
قرار دهد .از سوی دیگر ،مفهو توانمندسازی کارکنان در سازمانها مشتم بر دو نوع رویکرد ساختاری و
روانشناختی است .مطالعات رویکرد ساختاری بییه اییین موضییوع اشییاره دارد کیه سییازمانهییا چییه ابزارهییا و
وسای ی را فراهم نمایند تا با آن یا از طریآ ایجاد زمینییه الز در محیییط کییار ،کارکنییان را توانمنیید سییازند.
طرفداران این رویکرد مفهو توانمندسییازی را تییالش بییرای افییزایش سییطح مشییارکت کارکنییان در فراینیید
تصمیمگیری که به معنای تشویآ کارکنان برای مشارکت فعاالنهتر در ک

سازمان است ،میدانند ( Hair et

)al., 2011؛ لذا ممکن است یکی دیگر از دالی عد تا ید این فرضیه ،بررسی نکردن این مفهو در قالییب
این دو رویکرد باشد .بهگونهای که باید کارکنان را عالوه بییر منظییر روانشییناختی ،از منظییر سییاختاری نیییز
توانمند کرد و پسازآن تأثیر این مفهو را بهطورک ی بر سکوت کارکنان بررسی کرد .افزون بر این ،ط آ
یافتههای پژوهش حاضر ،ره ری دوسوتوان بر سرمایه اجتماعی اثرگییذار اسییت؛ ایین یافتییه درواقی تأییید
مجدد نتایج پژوهش توان لو ( )2017در این زمینه است .بنابراین ،بهکارگیری س ک ره ری دوسوتوان در
سازمان مییورد مطالعییه در پییژوهش حاضییر ،میتوانیید تییأثیر مث تییی بییر سییرمایه اجتمییاعی داشییته باشیید؛ زیییرا
هنگامیکه کارکنان از جانب ره ر و یا م دیر خود به سمت نوآوری و ابتکار عم و رهایی از چارچوبهییا
و مقررات دست و پاگیر سوق داده شوند و از طرفی نظییارت کامی بییر امییور آنهییا صییورت گیییرد ،آنهییا
ش کهی ارت اطی قوی جهت مرتف ساختن خواستههای مدیر و همچنین مقاب ه با چالشهییای جدییید ایجییاد
میکنند .میزان ارت اطات شی کهای کارکنییان و الگییوی ارت اطییات کارکنییان بعیید سییاختاری مفهییو سییرمایه
اجتماعی را توصیف میکند .از سوی دیگر ،این ش کههای ارت اطی ایجاد شده میتواند روابط عاطفی میان
کارکنان را که شام اعتماد ،هنجارهای مشترك و تعهدات ادراك شده است نشییان دهیید کییه بیییانگر بعیید
عاطفی مفهو سرمایه اجتماع ی است .افزون بر این ،بعد شناختی بیانگر آن است که تا چییه میییزان کارکنییان
دارای یک زبان مشترك و روایتهای مشترك هستند (.)Ergeneli et al., 2007

از سوی دیگر ،یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش سکوت کارکنان است
که این یافته با نتایج پژوهش نقشبندی ( )2017همراستا میباشد .زمانی که زمینه ایجییاد سییرمایه اجتمییاعی
در سازمان فراهم شود ،کارکنان بهراحتی میتوانند نظرات و پیشنهادهییای خییود را مطییرح سییازند؛ بنییابراین
سرمایه اجتماعی در شرکت نفت پارس ،روابط عاطفی و زبان مشترك بین کارکنان ایجییاد میکنیید کییه بییا
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ایجاد چنین عوام ی  ،کارکنان به راحتی نظرات و پیشنهادات خییود را مطییرح کییرده و گییرایش کمتییری بییه
سکوت خواهند داشت.
پیشنهادها

 با توجه به یافتههای تحقیآ حاضر درباره تأثیر ره ری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان،سکوت کارکنان و سرمایه اجتماعی و نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطییه بییین ره ییری دوسییوتوان بییر
سکوت کارکنان ،پیشنهاد میگردد که سازمان مورد مطالعه توسعه مدیریت و ره ری سازمانی را بر اییدهها
و رفتارهای ره ری دوسوتوان متمرکز کند و به دن ال ایجاد یا پرورش رفتارهای مذکور در مدیران سییطوح
مخت ف باشد .آموزش ره ران و مدیران سازمان میبایست با رویکرد توسعه قاب یتهایی همچون تمایی بییه
غ ه بر موان  ،تحم ابها و خودکارآمییدی ،هییوش عییاطفی بییاال ،ریسییکپذیری ،خالقیییت و نییوآوری در
رویههای ره ری ،خوشبینی ،برخورداری از روحیه تحولپذیری و توجه بییه تفاوتهییای فییردی کارکنییان،
طراحی و اجرا گردد .از طرف دیگر پیشنهاد میشود در برنامییههای رشیید و توسییعه قاب یتهییای ره ییری در
سازمان زمینههای بیشتری از مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی ،دانشافزایی و مدیریت دانش ،آیندهنگری
و برخورداری از تفکر استراتژیک موردتوجه قرار گیرد.
 همانطور که پیشتر اشاره شد ،س ک ره ری دو سوتوان به کارکنان آزادی عم برای انجا امور می-دهد و در صورت بروز مشک از سوی کارکنان به آنها بازخور داده و به اصالح رفتار آنها میپردازد که
این خود موجب افزایش یادگیری و افزایش توانمندی کارکنان در مواجه با مشکالت مشابه و جدید مییی-
گردد .درواق مدیران نفت پارس زمانی می توانند س ک ره ری باز را اجرا کنند که به کارکنان خود امکان
تفکر و عم مستق دهند و بیان ایدههای جدید و ریسکپذیری را در شرکت تشویآ کنند .از سوی دیگر،
مدیران الز است جهت برقراری س ک ره ری بسته ،بر ضییرورت دسییتیابی بییه اهییداف شییرکت نظییارت و
کنترل داشته باشند ،همچنین در صورت مواجهشدن با مشک سریعاً اقدامات اصالحی انجییا دهنیید و هییی
مشک ی را در سازمان ح نشده رها نکنند.
 مدیران سازمان عالوه بر نشان دادن رفتارهای ره ری دوسوتوان و تأکید مناسب و مقتضی بییر رفتارهییا واقدامات اکتشافی و بهره بردارانه بای د برای افزایش سطح سرمایه اجتماعی سازمان نیز تییالش کننیید تییا آثییار
این اقدامات باعث کاهش سکوت کارکنان شود .بر این اساس پیشنهاد میگردد گروههای اجتمییاعی نظیییر
گروههای دوستی در سازمان تقویت شوند تا بتوانند روابط متقاب بین افراد را توسعه داده و میزان مشارکت
و اعتماد اجتماعی کارکنان و درنتیجه سرمایه اجتماعی افزایش یابد .زیرا بییر اسییاس نتییایج پییژوهش حاضییر
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افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش تمای کارکنان به بیان نظرات ،عقاید و دیدگاههای خود در سازمان
شده و سکوت و بیتفاوتی کارکنان نس ت به مسا و مشکالت سازمان را کاهش میدهد.
 معموالً مدیران برای سادهسازی تصمیمگیریهای خود ،سکوت کارکنان را با موافقت آنها یکسییان درنظر می گیرند ،این در حالی است که افزایش سکوت کارکنان منجر به پدیدههای نامط وب سییازمانی مییی-
شود؛ ازاینرو ،مدیران میبایست برای کاهش این مسئ ه در سازمان ،کارکنان را به بیان مخالفتهایشان در
خصوص مسا سازمانی تشویآ کنند و مکانیز های قاب اجرا جهییت برقییراری ارت اطییات مسییتقیم و ت ییادل
اطالعات کاری بین کارکنان و مدیران عالی شرکت و همچنین کارکنان باهم را به نحو مناس ی توسعه و بر
جریان آزاد اطالعات در سراسر سازمان و پرهیز از هرگونه مخفیکاری و سیاسی بازی در تعامالت کییاری
تأکید داشته باشند .ازآنجاکه س ک ره ری دوسوتوان محرك مهمی جهت کاهش سکوت کارکنان است،
سازمانهایی همچون نفت پارس میتوانند پتانسی ره ری دوسوتوان را در مصاح ههای شییغ ی مییدیران نیییز
بسنجند و یا با برنامههای آموزشی ،به پیشرفت ره ران فع ی کمک کنند.
 برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکییی و انسییانی نیازمنییدیم؛بنابراین مدیران میتوانند با ایجاد فضایی که کارکنان در آن احساس کنند عضوی از یک خانواده هستند و
ایجاد بستر الز جهییت برقییراری ارت اطییات اثییربخش و ت ییادل مسییتمر اطالعییات ،موجییب افییزایش سییرمایه
اجتماعی و بهرهگیری از مناف آن شوند؛ بنابراین ،ازآنجاکییه برداشییتهای مشییترك ،زمییانی بیشییتر توسییعه
مییابند و تقویت می شوند که اعضای یک واحد اجتماعی ،فرصت تعام و ارت اط با یکدیگر را پیدا کنند،
با ایجا د چنین فرصتی در سازمان و همچنین ایجاد جو همکاری بین کارکنان و برگییزاری ج سییات بحییث و
ت ادلنظر در زمان مواجهشدن بییا مشییکالت میتییوان باعییث افییزایش سییرمایه اجتمییاعی و درنتیجییه کییاهش
سکوت کارکنان شد.
درنهایت ،بهمنظور دستیابی به نتایج دقیآتر ،پیشنهاد میگردد پژوهشهای آتیی در جامعه آماری بزرگتییر
و بیا در نظر گییرفتن متغیرهایی همچییون سیین ،جنسیییت و تحصیییالت و یییا جوسییازمانی و فرهن(سییازمانی
بهعنوان تعدی گر و یا متغیرهایی همچون رضایت شغ ی ،تعهیید و انگیییزش بییهعنوان متغیییر میییانجی کییه به
نحوی روابط موجود در مدل ارا هشییییده در پژوهش حاضر را میییییورد تعدی یا مداخ ه قرار میدهنیییید،
بهصورت دقیآتر این روابط را موردبررسی قرار دهند.
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چکیده
در عصر حاضر ،تنها عامل ثابت در محیط سازمانها تغییر است .به عبارت بهتر سازمانها همواره در حال تغییر و تحول هستند ،به
شناخت الگوی ذهنی و ایجاد آمادگی الزم برای پذیرفتن تغییر در آنها ،نقش بسیار مهمی در موفقیت اجرای استراتژی تغییر
محسوب میشوند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر کشف الگوی ذهنی کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی
برای تغییرات سازمانی است که یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی-اکتشافیاست .در این پژوهش بهمنظور
شناسایی الگوهای ذهنی از روش کیو استفاده شده است .در این راستا بهمنظور طراحی فضای گفتمان ابتدا ادبیات موضوع
بررسی و در ادامه مصاحبههای تکمیلی با  30کارشناس مشارکت کننده صورت گرفت و درنهایت تعداد  64عبارت بهعنوان
فضای گفتمان این پژوهش گردآوری شد و با توجه به نحوه ارزشگذاریها کارتهای کیو توسط افراد نمونه ،دسته بندی
شدهاند .با استفاده از شیوه محاسبه امتیازهای عاملی کارتها (عبارات کیو) و آرایههای عاملی قابل تفسیر ،به شناسایی  11عامل
یا الگوی ذهنی در جامعه نمونه منتهی شد که پس از تفسیر و تحلیل درنهایت "الگوی ذهنی ارزیابیکنندگان" بهعنوان الگوی
ذهنی غالب در خصوص آمادگی برای تغییر در بین کارشناسان مجموعه شهرداری مشهد شناخته شد.
کلیدواژهها :الگوی ذهنی ،آمادگی برای تغییر ،روش کیو ،کارشناسان ،شهرداری مشهد.
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مقدمه

ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمانها است .هر
سازمان همچون موجود زندهای است و تنها زمانی میتواند به حیات خویش ادامه دهد که توانایی
تغییرپذیری و سازگاری با محیط خود را داشته باشد ،در غیر این صورت دچار زوال و فناپذیری خواهد
شد .شهرداری مشهد بهعنوان یک سازمان بزرگ در یکی از کالنشهرهای مذهبی جهان با رشد فزاینده
شهری ،جمعیت شهرنشین و خیل عظیم زائران و مشتاقان امام علی بن موسیالرضا (ع) مواجه است .لذا به-
منظور دستیابی به اهداف بلندمدت اعم از چشمانداز ،برنامههای راهبردی و همچنین اسناد باالدستی باید
سازمانی چابک و انعطافپذیر باشد .لذا لزوم همکاری و همراهی هر چه بیشتر کارشناسان و مدیران در
رسیدن به اسناد باالدستی و اهداف سازمانی را دو چندان مینماید .زمانی تغییر اتفاق میافتد که انتظاری
وجود داشته باشد .برای این کار ابتدا نیاز به ایجاد تغییر در مدل ذهنی است .تصویر ذهنی و نگرش ما در
واقع چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل را محدود میکند .به همین دلیل است که باید مدیریتی منظم
و براساس اصول مدل ذهنی خود یعنی شکل دادن به ذهن ،آزمودن آن و توسعه تصویر درونی و نگرش
نسبت به جهان و طرز رفتار آن برقرار کنیم و به آن متعهد باشیم ( .)Senge, 1996مدلهای ذهنی مادامیکه
به دنبال آنها نگردیم برای ما قابل مشاهده نیستند (.)Zamani, 2012
الگوی ذهنی روتین کاری را انجام میدهد که تا امروز انجام داده و نتیجهای پدیدار میشود که در گذشته
رخ داده ،بنابراین با نگاه به گذشته و شناخت دستاوردها باید راههای اشتباه را رها کرد و عادتهای سود
ده را در تیم ایجاد کرد .کاربرد الگوی ذهنی از دیرباز مورد توجه بوده است .با توجه به اهمیت تغییر در
بقاء سازمانها بهطور اعم و شهرداری مشهد بهطور اخص ،این پژوهش بر آن است که به بررسی الگوهای
ذهنی کارشناسان ،با هدف شناخت الگوهای ذهنی کارکنان نسبت به آمادگی برای تغییر بپردازد.
بهبیاندیگر ،این سؤال مطرح است که کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی
از چه الگوی ذهنی برخوردارند؟
مبانی نظری پژوهش

با مروری بر ادبیات مدیریت ،میتوان گرایش عمومی به تغییر مستمر را دریافت ،همچنان که
نظریهپردازان سازمان همگی به آهنگ رو به رشد تغییر در جوامع و سازمانها اشاره کردهاند
( .)Anderson & Ackerman, 2001به نظر میرسد تغییر در دنیای امروز یک موضوع چند بعدی و
فراگیر میباشد و سازمانها مرتباً در زمینههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،فنآوری و اقتصادی
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دستخوش تغییر میشوند .بدین ترتیب چنانچه سازمانها خواستار بقا در عرصه رقابتی اقتصاد جهانی
باشند ،باید بهطور دائم خود را با محیط خارجی خود تطبیق دهند .از سوی دیگر میتوان بین نوع تغییر
و چگونگی آن و یا پیامدهای تغییرات تمایز قائل شد ( .)Stacey, 1993بنابراین به دنبال هر تغییر ،سؤالی
مبنی بر چگونگی پاسخ به تغییرات ایجاد میشود .از سوی دیگر بسیاری از محققین تأکید کردهاند که
تعهد فردی در برابر تغییر ،جزء ضروری در تالشها برای تغییرات سازمانی است .گوردون و همکاران
( )2000به نقل از کلین و سورا ( )1996بیان میکنند ،تعهد به تغییرات در مرکزیت اجرای نوآوری در
سازمانها قرار دارد و همچنین به نقل از آرمناکس و بدین ( )1999عنوان میدارند که تعهد سازمانی در
چارچوب تغییرات موفقیت آمیز ،نقش دارد و باید بهعنوان یک معیار در اجرای تغییرات سازمانی در
نظر گرفته شود .این پیچیدگی سازمانها را برای حفظ بقای خود ناگزیر از تغییر میکند (

Gordon et

 .)al., 2000بر این اساس سازمانها در فاصله زمانی چهار تا پنج سال تغییرات اساسی را برای خود
طراحی و اجرا مینمایند ( .)Lewis, 1999با این وجود تحقیقات مینی و پانگ ( )2008نشان میدهد که
دو سوم سازمانها پس از اجرای تغییر با شکست مواجه شدهاند .در پاسخ به نرخ باالی شکست تغییر،
مطالعات و تحقیقات گستردهای در حوزه آمادگی تغییر و مقاومت در برابر تغییر شکل گرفته است
( .)Bouckenooghe, 2010موضوع آمادگی تغییر ازجمله موضوعاتی است که توسط پژوهشگران و
مدیران اجرایی مورد بررسیهای گوناگون قرار گرفته است .ریشههای اولیه بحث آمادگی تغییر به نظریه
لوین ( )1967موسوم به خروج از انجماد باز میگردد که طی آن افراد به لحاظ جسمی و روانی از
روشهای فعلی انجام امور سازمان دست میکشند ( .)Self & Schraeder, 2009صرفنظر از اینکه
اساس و شالوده تغییرات سازمانی و موتور محرکه آن به کدام یک از عوامل منابع انسانی ،ساختار ،اهداف
سازمانی ،تکنولوژی یا فرهنگ نسبت داده شود ،تغییر اشاره به انتقال سازمان از وضعیت موجود به وضعیت
دلخواه دارد ( .)Arabi, 2010شناخت ،اولین گام بنیادی در تغییر است و تا زمانی که فرد شناخت کافی
برای نیاز به تغی یر را نداشته باشد ،باور نخواهد کرد که تغییر الزم است .زمانی که شناخت کم است اولین
گامی که یک مدیر مؤثر باید انجام دهد این است که به افراد این آگاهی را بخشد که تغییر به نفع خود
است .تا زمانی که این دید در افراد تحقق نیابد پیشرفت قابل توجهی را نمیتوان در آنها مشاهده کرد.
یک مدیر مؤثر باعث می شود این دیدگاه در افراد نهادینه شود .ذکر این نکته الزم است که باور این
موضوع توسط فرد نیاز به آموزش به وی دارد ( .)Katz, 2011در ادامه به موضوع و مفهوم آمادگی برای
تغییر از نگاه صاحبنظران فن میپردازیم.
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آمادگی برای تغییر

طبق نظر ون تریر و همکاران ( ) 2018چهار بعد آمادگی برای تغییر یه ترتیب عبارتند از )1:مناسب
بودن (کارمندان درک کنند که تغییر برای سازمان آنها مناسب است)؛  )2حمایت مدیریتی (کارکنان
درک کنند که مدیران از تغییرات حمایت میکنند)؛  )3خودکارآیی (کارکنان متوجه شوند که مهارتها
و شایستگیهایی الزم را برای انجام تغییر موفق دارند) و  )4شخصیت فردی (کارکنان بر این باورند تغییر
برای شخص آنها مفید خواهد بود) .درک بیشتر این عوامل و نقش آنها در آمادگی کارکنان برای
اجرای تغییرات مهم میباشد ( .)Von Treuer, Karantzas, & McCabe, 2018طبق گفته بوکنوگ و
دیووس ( ) 2009آمادگی برای تغییر شامل سه بعد آمادگی شناختی ،آمادگی هیجانی و آمادگی رفتاری
میباشد .ویس ( )2002بحث میکند که دو مؤلفۀ "شناختی" و "عاطفی" نگرش ،مقدمۀ قضاوتهای
کلی یا همان نگرش هستند .از این رو در این تحقیق این دو بعد مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند.
منظور از آمادگی برای تغییر در این پژوهش ،یک پدیده سطح انفرادی است که تحت تأثیر عناصر
گرایشی ،منطقی ،ساختاری و کارکردی مجموعه کاری قرار میگیرد و بیانگر نگرشهای فردی است که
در طی فرایند تغییر بروز میکند بهعبارت دیگر وسعت شناخت فردی از وقوع تغییر و تمایل به بهرهمندی
سازمان و کارکنان از تغییر (جنبه شناختی) و این که یک فرد تا چه میزان از تغییر سازمانی لذت میبرد
(جنبه عاطفی) ،تعریف میشود .لذا تعریف مفهومی آمادگی برای تغییر در این پژوهش عبارت است از:
وسعتی که فرد با افراد بهطور شناختی و عاطفی تمایل به پذیرش ،پذیرفتن و اتخاذ یک برنامه خاص که
بطور هدفمندی موقعیت موجود را تغییر میدهد ،دارند .تعریف عملیاتی آمادگی برای تغییر در این
پژوهش عبارت است از :شناخت و معرفی ا لگو یا الگوهای نحوه ایجاد آمادگی برای تغییر در کارشناسان
شهرداری مشهد ،به نحوی که طرح ریزان تغییرات سازمانی بتوانند با توجه به تمایالت و الگوهای ذهنی و
چگونگی پذیرش تغییرات توسط افراد در خصوص انجام موفقتر تغییرات در جهت اهداف سازمانی،
برنامهریزی نمایند.
بنیانهای نظری آمادگی برای تغییر و الگوی ذهنی

در این قسمت بهتعدادی نظریههای مرتبط با آمادگی برای تغییر و الگوی ذهنی پرداخته شده است.
هرکدام از این نظریهها کمک میکند تا جوانب آمادگی برای تغییر و الگوی ذهنی بهتر شناخته شود.
الف) نظریه نگرش :نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجانهایی که شخص را پیشاپیش آماده
میکند تا به دیگران ،اشیاء و گروههای مختلف به شیوهی مثبت یا منفی نگاه کند .نگرشها ارزیابی از
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اشیاء را خالصه میکنند و در نتیجه پیشبینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده میگیرند
(.)Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 2002
جدول ( :)1تعاریف آمادگی برای تغییر
تعریف

باورها ،نگرشها و مقاصد فردي با در نظر گرفتن اینکه چه حجمی از تغییر مورد
نیاز است و ظرفیت سازمانی براي پذیرش این تغییرات به چه میزان میباشد.
ادراک افراد سازمان تا حدي كه سازمان براي انجام تغییرات با مقیاس بزرگ،
آماده تصور شده است.
یک ظرفیت سازمانی براي ایجاد تغییر تاحدي كه كاركنان سازمان را براي درک
تغییر آماده ببینند.
تاچه حدي كاركنان دیدگاه مثبتی درباره نیاز به تغییر سازمانی ایجاد كردهاند و
همچنین تا چه حد كاركنان اعتقاد دارند كه چنین تغییراتی براي خودشان و پهنه
سازمان ،كاربستهاي مثبتی دارد.
كاركنان اعتقاد دارند كه آنها ظرفیت اجراي یک تغییر را دارند (مثل
خودكارآمدي تغییر) ،تصور اینکه تغییر براي سازمان مفید است (تناسب) ،رهبران
به تغییر متعهدند (حمایت مدیریت) و تغییر براي اعضاي سازمان مفید است
(ارزش فردي).
ارزشی است كه اعضاي یک سازمان براي تغییر قائل هستند و باوري است كه آنان
در مورد اثر بخش بودن تغییر دارند.
فرد یا افرادبهطور شناختی تمایل به قبول ،پذیرش و اتخاذ یک برنامه خاص براي
تغییر هدفمند شرایط موجود داشته باشند.
درک كاركنان از ماهیت تغییرات و نیز شرایط اجرا و پیاده سازي آن.

نویسندگان

آرمیناكس و همکاران ()1993
ابی و همکاران ()2000
جانسن ()2000

جانس و همکاران ()2005

هالت و همکاران ()2007

وینر ()2009
رافرتی و همکاران ()2012
تاهکور و سریواستاوا ()2018

نگرشها دارای سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری هستند:
 -1بخش شناختی آن عبارت است از باورها و ارزشها و اطالعات در باره هدف شناخته شده به وسیله
فرد است.
 - 2بخش عاطفی شامل احساسها و عواطف در باره هدف ،فرد ،فکر ،رخداد یا شیء است.
 -3بخش رفتاری آن نگرش سرچشمه میگیرد و به نیت (رفتار به صورت معین) بر میگردد
(.)Rezaeian, 2002
رافرتی و همکاران ( )2013با استناد به تئوری نگرش بحث میکنند که توجه به هر دو بعد شناختی و
عاطفی نگرش در تعریف و سنجش آمادگی تغییر در تمامی سطوح حائز اهمیت است.
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ب) نظریه اِسناد :سبک اسناد به فرآیندی گفته میشود که افراد بر اساس آن در مورد عوامل علی یک
حادثه یا رویداد ازجمله توانایی ،کوشش ،سطح دشواری و مسئولیت ،تصمیمگیری میکنند (

Weiner,

 .)2013نظریه اِسناد در واقع بیشتر تبیینکننده نوع برداشتها و قضاوتهاى ما درباره خود و دیگران
است .توجه به فرآیندهاى شناختى دخیل در تعامالت میان فردى به دلیل حساسیت و تأثیرى است که این
الگوها بر نحوه نگرش ،قضاوت و رفتار ما در موقعیتهاى اجتماعى دارند .تالش در جهت ساخت
الگوهایى که بتوان با کمک آن طیف گستردهاى از رفتارها را درک ،تبیین و پیشبینى کرد نیز از همین
علّت متأثر است .نظریه اِسناد به ما کمک مىکند تا قضاوتهاى واقع گرایانهترى داشته باشیم ( Hilgard,

.)Atkinson, & Atkinson, 2002
تغییر سازمانی

تغییر سازمانی بیشتر به معنای خروج سازمان از حالت تعادل به دلیل فشارهای وارده بر آن است
( .)Lewin, 1951تغییر سازمانی میتواند بهعنوان تغییر در یکی از ابعاد اصلی (فرآیند) عملیات سازمان
تعریف شود .ابعاد اصلی شامل ساختار ،تکنولوژی ،فرهنگ ،رهبری ،اهداف و کارکنان سازمان است
()Mills Helms, Dye, & Mills, 2009؛ بنابراین آنجه که مسلم است این است که تغییر سازمانی بی
مقدمه صورت نمیگیرد .محرکهای تغییر معموالً از محیط سازمانی سرچشمه میگیرند و عبارتند از
محیط ،الزامات سازمانی ،الزامات فرهنگی ،قانونی ،رقابت ،روندهای اجتماعی ،سیاستهای جهانی ،رفتار
کارمندان و مدیران ،قالب ذهنی رهبر و کارمندان .تغییر سازمانی مجموعهای از اعمال یا یک پروسهای
را نشان میدهد که موجب تغییر یا تبدیل جزئی یا کامل یک سازمان ،مؤلفهها و اجزاء یا پروسههایش
میشود که ،انتقال از حالت موجود به حالت آتی مطلوب را بوجود میآورد که از نظر کمی یا کیفی با
قبلی متفاوت است (.)Mills Helms, Dye, & Mills, 2009
پیشینه

برخی از مرتبطترین پژوهشهای انجام گرفته در ارتباط با این متغیرها در جدول ذیل به همراه
خالصهای از نتایج گزارش شدهاند.
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جدول ( :)2معرفی پیشینه تحقیق
نام

عنوان پژوهش

سال

سامارانایاكه و
تاكمورا

بررسی روابط بین تعهد سازمانی،
اعتماد به همساالن و مدیریت و
آمادگی تغییر كاركنان شركت تجاري

2017

هانگ و
هاتچین سو

نقش برنامهریزي ،یادگیري و الگوهاي
ذهنی در تکرار پویایی تصمیم سازي

2013

هچانوا و
همکاران

عنوان آمادگی كاركنان براي تغییر از
دریچه فرهنگی و نظریه خود اظهاري

2012

چریستل و
همکاران

بررسی آمادگی كاركنان براي تغییر
سازمانی

2010

ترکزاده و عبد
شریفی

بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر
آمادگی براي تغییر سازمانی

1395

انسجام سازمانی پیشبینی كننده معنیدار
آمادگی براي تغییر سازمانی است.

سپهوند و زهره
محمدیاري

شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی
سازمانی

1394

نتایج ،حاكی از آن است كه مدیران سازمانهاي
دولتی در شهر ایالم نسبت به موضوع تنبلی
سازمانی در سازمانهاي دولتی داراي سه الگوي
ذهنی هستندكه عبارت است از :كاركنان
(عوامل فردي) ،سازمان (عوامل سازمانی) و
ماهیت مشاغل دولتی.

وطنخواه و
ظهوریان
نادعلی

بررسی رابطه بین الگوي ترجیحات
فکري كاركنان و آمادگی آنها براي
تغییر سازمانی
بررسی رابطه تفکر راهبردي با آمادگی
تغییر در مدیران بیمارستانهاي تأمین
اجتماعی اصفهان
بررسی ارتباط آمادگی تغییر عملکرد
اعضاي هیأت علمی علوم پایه دانشکده
پزشکی

پژوهشگران

جمالی و
همکاران
احدي و
همکاران

نتایج

تعهد سازمانی و اعتماد به همساالن و مدیریت
بهطور قابل توجهی به آمادگی كاركنان براي
تغییر سازمانی مرتبط است.
در این تحقیق به دستکاري الگو ذهنی افراد
پرداختند كه نتیجه آن موفقیت بیشتري را در
برداشت و این توسعه الگو ذهنی مناسب ،باعث
بهبود عملکرد زمانی كه هزینه پایین (خرید كم)
است میگردید.
نتایج بیانگر این بود كه بین مدیریت تغییر،
فرهنگ جمعی ،همکاري و تعامل ،آمادگی براي
تغییر و تعهد كاركنان رابطه معناداري وجود
دارد.
نتایج نشان داد كه تركیبی از كاركنان متوسط با
رضایت شغلی كم براي تغییرات سازمانی آمادهتر
هستند و باعث تسهیل در تغییر میگردند.

1394

ترجیحات ذهنی كاركنان رابطه معنیداري با
میزان آمادگی آنها براي تغییر سازمانی دارد.

1394

نتایج تحقیق نشان داد بین تفکر راهبردي و
عناصر آن كه ذكر گردید با آمادگی براي تغییر
رابطه معنیداري وجود دارد.

1394

نتایج تحقیق نشان داد مابین مؤلفههاي
فرسودگی و آمادگی براي تغییر ارتباط معنیدار
و معکوس وجود دارد.
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روششناسی

استراتژی این تحقیق ،روش کیو است و مراحل تعریف شده روش آن ،از بین انتخابهای «تک
روشی»« ،روش آمیخته» و «روش ترکیبی» جزء روشهای ترکیبی است ( .)Danaei Fard, 2007روش-
شناسی کیو ،فنی است که پژوهشگر را قادر میسازد تا اوالً ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه-
بندی کند و ثانیاً به دسته بندی گروههای افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد .هدف اصلی این فن ،آشکار
ساختن الگوهای مختلف تفکر است ،نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند .ویژگی فوق،
این روششناسی را به روشهای تحقیق کیفی نزدیک میسازد .با وجود این ،روششناسی کیو از بعد کمی
نیز برخوردار است ،زیرا از روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفههای اصلی برای دستهبندی
افراد کمک میگیرد (.)Khoshgovian Fard, 2007
روش تحقیق حاضر ،توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف ،کاربردی است؛ به لحاظ روش انجام و ماهیت
تحقیق )Mohammadpour, Sadeghi, & Rezaei, 2010( ،ترکیبی است و به لحاظ رویکرد از استدالل
استقرایی– قیاسی استفاده شده است .این رویکرد در دو مرحله از روش مانند مرحله چرخش عاملها و
مرحله تفسیر آنها ،از استدالل استقرایی -قیاسی استفاده شده است .استراتژی این تحقیق ،روش کیو است.
روششناسی کیو از بعد کمی و کیفی برخوردار است ،زیرا از روشهای آماری مانند تحلیل عاملی و
تحلیل مؤلفههای اصلی برای دستهبندی افراد کمک میگیرد ( .)Khoshgovian Fard, 2007شهرداری
مشهد به جز سازمانهای تابعه دارای  1486کارشناس که جامعه نمونه در این پژوهش میباشد .نمونه در
این پژوهش ،به صورت هدفمند و غیر احتمالی شامل  30نفر از کارشناسان شهرداری مشهد که دارای
ویژگیهایی ازجمله« :عالقهمندی به موضوع تحقیق»« ،عضویت در شورای اداری شهرداری مشهد»،
«دارای مقطع تحصیلی حداقل لیسانس به باال»« ،دارای تجربه حداقل دو بار تغییر یا جابجایی در پست و
حوزه خدمتی»« ،داشتن فعالیت اجرایی»« ،داشتن سوابق کاری حداقل دو سال» انتخاب شدند .این ویژگیها
به منظور انتخاب مدیران با تجربه و آگاهی باال و مسلط به ساز و کار فعالیت سازمانی در جهت دستیابی به
نت ایج با اعتبار باالتر استفاده شدند .برای بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج برای
کارشناسان برابر با  0/798مشاهده شد که نشان از پایایی مطلوب است.
مراحل اجرای روش کیو و یافتههای آن

فرآیند مطالعه کیو شامل گامهای مختلفی است که در برگیرنده کلیه مراحل روش مانند انتخاب
جامعه ،نمونه ،روش جمعآوری اطالعات و روش تجزیه و تحلیل میباشد که در اینجا در قالب گامهای
اول تا هفتم توضیح داده میشود.
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گام  )1گردآوری فضای گفتمان (تولید مجموعه عبارات کیو) :گردآوری فضای گفتمان جامع به عنون
اولین گام اجرای روش کیو و کانون توجه آن میباشد .چگونگی اجرای این گام بسط و توسعه دامنهای از
گفتهها ،اظهارات ،نوشتارها و  ...است و اهمیت آن در این است که باید به شایستگی نماینده کل دیدگاهها
درباره موضوع پژوهش باشد .این به آن معناست ،بافتی که در آن گفتمان و فعاهیتهای گفتمانی رخ می-
دهد ،باید در کانون توجه فرآیند پژوهش قرار گیرد ( .)Crow, 2005بر اساس توصیه صاحبنظران و منابع
مختلف ،تنوع نمونه کیو بین  30تا  60نوع طرز تلقی یا نقطه نظر میباشد ( Brown, Durning, & Selden,

 )2007همچنین نمونه بین  20تا  100گزینه کیو نیز توصیه شده که تعداد استاندارد در حدود  40الی 80
گزینه است ( )Danaeifard, Hosseini, & Sheikhs, 2013در این پژوهش بهمنظور گردآوری عبارات
مربوط به فضای گفتمان ،ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و پژوهشهای صورت گرفته در این رابطه،
مجموعهای از عبارات که به عوامل و ابعاد آمادگی برای تغییر اشاره کردهاند ،انتخاب شده؛ سپس
مصاحبههای عمیقی با تعدادی از کارشناسان مجموعه شهرداری که تجربه انواع تغییرات سازمانی را در
سالهای خدمت خود داشتهاند ،انجام شد.
گام  )2طراحی مجموعه کیو :در مطالعه کیو« ،نمونه» شامل گزارهها ،عبارات کارتهای کیو و یا گزاره-
های کیو هستند که به مجموعه آنها «مجموعه کیو» گفته میشود و ابعاد مختلف ،گستردگی و تنوع
فضای گفتمان را در خود منعکس نموده است ( .)Lajevardi et al., 2015در این تحقیق با ارزیابی،
ویرایش و حذف عبارات مشابه و تکراری ،کاهش ابهام معنایی و حذف تداخل مفهومی و همپوشانی
احتمالی همه عبارات و ابعاد شناسایی شده تعداد  64عبارت بهعنوان عبارات فضای گفتمان این پژوهش
گردآوری شد که نشان دهنده ذهنیتها و دیدگاهها مختلف پیرامون آمادگی برای تغییرات سازمانی در
شهرداری مشهد میباشد
گام  )3نمونه مشارکت کنندگان :در این روش برای نمونهگیری از دنیای افکار و ذهنیت افراد و نه از
جمعیت مردم طراحی شده است و به دنبال شناسایی الگوهای ذهنیتی افراد است و تعمیم یافتهها به جامعه-
ای بزرگتر را مد نظر ندارد؛ بنابراین نمونه (آماری) کوچک و گلچین شده متناسب با هر موضوع پژوهشی
انتخاب خواهند شد ،چرا که برای کشف یک الگوی ذهنی ،وجود تنها یک نفر با آن الگوی خاص
کفایت میکند و لذا گوناگونی مشارکتکنندگان مهمتر از تعداد آنها است؛ بنابراین لزومی برای انتخاب
نمونههای تصادفی و بزرگ مانند پژوهشهای آماری وجود ندارد ( .)Danaei Fard, 2007بررسیها و
مطالعات انجام شده در روش شناسی کیو تعداد مشارکت کنندگان را متفاوت نشان میدهد .کمتر از 40
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نفر ممکن است برای اهداف خاص کفایت کند و معموالً انتخاب بین  20تا  80نمونه از افراد مورد بررسی
بهمنظور دستیابی به نقطه نظرات مختلف نسبت به یک موضوع کافی به نظر میرسد (

Lajevardi et al.,

 .)2015در این پژوهش ،با توجه به روش تحقیق آن و ضرورت انتخاب مشارکت کنندگان دارای
اطالعات مرتبط با موضوع ،نمونه افراد به صورت هدفمند و غیر احتمالی شامل  30نفر از کارشناسان
شهرداری مشهد که دارای ویژگیهایی ازجمله« :عالقه مندی به موضوع تحقیق»« ،عضویت مدیران در
شورای اداری شهرداری مشهد»« ،دارای مقطع تحصیلی حداقل لیسانس به باال»« ،دارای تجربه حداقل دو
بار تغییر یا جابجایی در پست و حوزه خدمتی»« ،داشتن فعالیت اجرایی و قرار داشتن در فضای کسب و
کار»« ،داشتن سوابق کاری حداقل دو سال» انتخاب شدند.
گام  )4روایی و پایایی :آنچه میتواند درباره مطالعه کیو مطرح شود ،جامعیت عبارات نمونه کیو است.
درخصوص روایی در این روش به دو صورت انجام میگیرد :الف) روایی محتوا براساس رتبهای که
مشارکت کنندگان به عبارات میدهند و عبارات مجاور آن قابل بررسی است .به عبارت دیگر ،انتظار می-
رود بین محتوای عباراتی که یا بر روی درجه یکسانی از طیف یا بر روی درجههای مجاور قرار دارند،
تناسبی وجود داشته باشد .ب) روایی صوری با بررسی میزان رضایت مشارکت کنندگان نسبت به ظرفیت و
قابلیت عبارات برای نشان دادن ذهنیت آنان امکان پذیر است؛ یعنی آیا عبارات موجود به ابعاد مختلف
موضوع تحت بررسی پرداختهاند تا آنها بتوانند از طریق مرتبسازی ذهنیت خود را بیان کنند .برای مرتب
سازی کیو ،پایایی نیز قابل طرح است .یعنی میتوان پرسید که آیا یک مشارکت کننده یک دسته کارت
را با دستورالعمل یکسان در تکرارهای مختلف به یک شکل مرتب میکند؟ باید توجه داشت که بر حسب
موضوع مطالعه کیو ،درجات طیف و تعداد کارتها میتوان انتظار داشت که تکرار مرتبسازی ،منجر به
نتیجه کامالً یکسان نشود .با توجه به فلسفه تحقبق ،عبارات کیو بهطور مستقیم از فضای گفتمان گرفته
شده است و محقق کمترین دخالت را در طراحی تعداد یا محتوای گزاره یا عبارات کیو داشته است.
ابتدا محقق با توجه به ادبیات و بنیانهای نظری موضوع شاخصهاو مؤلفههای آمادگی برای تغییر را
استخراج نمود که بالغ بر  70مؤلفه شد و از طرفی با توجه به قلمرو تحقیق (شهرداری مشهد) و جامعه
آماری (مدیران و کارشناسان) نسبت به مصاحبه عمیق پرداخت و با توجه به پیاده کردن مصاحبهها بصورت
متنی  65کارت کیو استخراج گردید و بهجهت روایی محتوا به صورت کیفی ،از طریق در اختیار قراردادن
متنهای پیاده شده مصاحبههای انجام شده و تعداد  65کارت کیو استخراج شده به  14نفر ازصاحبنظران
ارائه گردید که نظرات موافق و یا مخالف بودن خود را با گزارهها نسبت به موضوع آمادگی برای تغییر
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اعالم نمایند ،که پس از جمعبندی و مطالعه نظرات  64کارت مورد تأیید قرار گرفت .در پژوهش جاری
جهت سنجش پایایی از روش آزمون-بازآمون استفاده شده است .به این منظور از  5ارزیاب خواسته است
تا بافاصله زمانی  10روزه نسبت به تقسیمبندی کارتها اقدام و ضریب همبستگی دو مرحله به دست آمده
است؛ که متوسط ضریب پایایی  0/878حاصل شده است که مجدداً پایایی را تأیید میکند.
گام  )5گردآوری دادههای مرتب شده و ارزشگذاری کارتهای کیو :هدف از این مرحله ،به دست
آوردن ذهنیات و تصورات افراد درباره آمادگی نسبت به تغییر در شهرداری مشهد میباشد ،که دراین
خصوص سه گام بصورت ذیل انجام گردید:
الف) مرحله ایجاد کارتهای کیو :در این مرحله گزاره انتخاب شده ،بر روی کارتها تایپ شد و سپس
به صورت تصادفی شمارهگذاری شده و شماره یا در پشت کارت نوشته شد و به همراه کارتها ،راهنمای
و نحوه تکمیل جداول کیو نیزتدوین شده است.
ب) ارزش گذاری ابتدایی کارتهای کیو :پس از مرحله روایی و پایایی کارتها که در مطالب فوق
توضیح داده شده است ،از  30مشارکت کننده پژوهش خواسته شد تا ابتدا کارت یا را در سه دسته (موافق،
بی نظر و مخالف) طبقهبندی کنند.
ج) باز ارزشگذاری کیو :در این مرحله مجدد از  30مشارکت کننده پژوهش یا نمونه یا خواسته شد تا
پس از ارزشگذاری ابتدایی کارت یا ،آنها را بر اساس توزیع شبه نرمال در طیف -7تا  +7در نظر گرفته
و رتبه کارتهای کیو را در  -نمودار کیو رتبهبندی یا ارزشگذاری نموده و تکمیل کنند
گام  )6تجزیه و تحلیل اطالعات
بر اساس خروجی نرم افزار ،مقادیر بارهای عاملی با یکدیگر مقایسه شده و عاملهای مهم یا عقایدی که
دارای اهمیت بیشتری هستند ،شناسایی میگردند .معیار اهمیت یک عامل و تحلیل آن ،به میزان بزرگی
(بیش از  70درصد) بارهای عاملی آن بستگی دارد .پس از اینکه تمامی مشارکت کنندگان مرتبسازی و
دستهبندی گزارههای کیو را انجام دادند ،اطالعات بدست آمده ،گردآوری شده و مورد پردازش آماری
قرار میگیرند .ابزاری که به این منظور به کار گرفته میشود ،روش تحلیل عاملی است که روشی چند
متغیره برای یافتن میزان همبستگی بین متغیرها است و توسط اسپیرمن ابداع شد .در روش همبستگی،
همبستگی بین متغیرها سنجیده میشود ولی در روش شناسی کیو به دنبال یافتن همبستگی بین آدمها هستیم
تا ببینیم نقطه نظرات کدام افراد به هم نزدیکتر است ( .)Khoshgovian Fard, 2007در این پژوهش
ماتریس بار عاملی با چرخش شدت ارتباط هر مشارکت کننده ،با عامل یا الگوی ذهنی که به آن
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منتسب شده ،مشخص شده است .همچنین برای تحلیل عاملی و تفسیر عاملها ،معیارهای عاملهای مهم
مانند مقدار نمره استاندارد ( ،)z- scoresیا مقادیر امتیازهای عاملی و آرایههای عاملی استفاده گردید.
گام  )7بیان تفسیر نهایی :آخرین گام روش ،تفسیر نتایج عاملها میباشد تفسیر پذیر بودن هر عامل یعنی
تفسیرپذیر بودن نظرات هر گروه که متشکل از مشارکت کنندگان خاص آن گروه است و با استفاده از
محاسبه امتیازهای عاملی کارتها یا نمره استاندارد عاملها و آرایههای عاملی و نیز شاخصهای هر
الگوی ذهنی و سایر نتایج حاصل از تحلیل عاملی کیو ،تفسیر دیدگاه یا در هر عامل آورده شده است.
یافتهها

در مرحله اول پژوهش پس از انجام مصاحبهها با تعدادی از کارشناسان شهرداری که تجربه انواع
تغییرات سازمانی در سالهای خدمت خود داشتهاند ،کدهای مفهومی که در بر دارنده موضوع تحقیق
بودند استخراج شدند و درنهایت از میان گزارههای استخراج شده ،گزارههایی که بیشترین فراوانی را در
مصاحبهها و پیشینهها داشتند 64 ،گزاره تأیید شد که در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول ( :)3مجموعه کیو در پژوهش حاضر
ردیف

نام مؤلفه

ردیف

1

شناخت كاركنان از میزان انگیزه و تعهد مافوقان به تغییر

33

2
3
4
5

حمایت مدیران ارشد از تغییر

درک كاركنان از پایداري تغییر در بلند مدت

34
35
36
37

6

امید به آینده بهتر سیستم

38

7

شناخت افراد از شفافیت فرآیندهاي تغییر

39

8
9

داشتن روحیه نوآوري و ریسک پذیري افراد
آگاهی كاركنان از از چشم انداز تغییرات

40
41

10

اطمینان از توانمند سازي افراد در تغییرات

42

11
12

میزان حمایت فرهنگ سازمانی از تغییرات

43
44

میزان آگاهی افراد از شایسته ساالري حاكم بر سیستم
شناخت كاركنان از میزان تخصص مافوقان

آگاهی افراد از وجود ظرفیت و زیر ساختهاي سازمانی

نام مؤلفه

مؤثر بودن میزان قدر دانی از افراد مؤثر در
تغییر
دادن بازخورد مناسب از نتیجه تغییرات
اطمینان از حفظ منافع فردي در تغییرات
نارضایتی از وضع موجود
درک كاركنان از میزان نزدیکی عامالن
تغییر به منابع قدرت
آگاهی كاركنان از انتصاب مافوقان بر اساس
شایستگی
میزان شناخت افراد از الزامات قانونی و
شفافیت آن
دانش و مهارت افراد
اطمینان كاركنان از مدیریت درست
هیجانات ناشی از تغییر
سرایت عاطفی تغییرات توسط گروههاي
رسمی و غیررسمی
تجارب موفق قبلی افراد
اعتماد افراد به مافوقان
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13
14
15
16
17
18
19
20

مناسب براي تغییر
میزان توانایی افراد در موضوعات تغییر
شناخت افراد از ظرفیت نیروي انسانی موجود براي تغییر
شناخت افراد از سبک مدیریت مافوقان
آگاهی افراد از ارزیابی عملکرد فردي در همراهی نسبت به
تغییر
آگاهی افراد نسبت به وجود نگاه سیستمی به تغییر در
سازمان
حمایت ذينفوذان از تغییر
آگاهی كاركنان از نیاز به تغییر
احساس مؤثر بودن افراد در انجام تغییرات
میزان مشاركت دادن كاركنان در انجام تغییرات

45
46
47
48
49
50
51
52

21
22
23

شناخت افراد از وجود مطالعات مکفی براي تغییر

53
54
55

24

میزان سالمت جسمی ،روحی و روانی كاركنان

56

25
26
27

آگاهی كاركنان از پایداري مافوق

57
58
59

شناخت افراد از اهداف تغییر

آگاهی كاركنان درمساعد بودن شرایط محیطی
اگاهی از میزان مقبولیات تغییرات از نگاه شهروندان

28
29
30

اطمینان افراد به پیامدهاي مثبت ناشی از تغییرات
وجود نگرش مثبت افراد نسبت به تغییرات

60
61
62

31

اطمینان از مدیریت درست و بهینه تغییر

63

32

باور قلبی افراد به موضوع تغییر

64

میزان عالقه مندي افراد به موضوعات تغییر

61

درک افراد از زمان مناسب تغییر
درک كاركنان از عدم سیاسی بازي مافوقان
میزان تعلق سازمانی افراد
احساس كاركنان از امنیت شغلی بعد از
تغییر
تأیید عامالن تغییر توسط ذينفوذان
سازمان
آگاهی از چرایی تغییر
مفید دانستن تغییر توسط افراد
درک كاركنان از عدم قائم بفرد بودن
تغییرات
میزان هویت سازمانی افراد
تعهد عاطفی افراد به اهداف سازمان
درک كاركنان از وجود منابع الزم براي
تغییر در سازمان
میزان كفایت اطالع رسانی و آموزش نحوه
انجام تغییرات
احساس حفظ كرامت انسانی در تغییرات
همسو بودن عالیق شخصی با تغییرات
همسو بودن باورهاي قلبی و معنوي
شخصی با تغییرات
اطمینان به همراهی جمعی نسبت به تغییر
میزان رابطه عاطفی بین كاركنان و مدیران
درک كاركنان از میزان آشنایی و شناخت
عامالن تغییر از فرهنگ سازمانی
درک كاركنان از اشرافیت مافوقان به
موضوع تغییر
داشتن روحیه رقابت پذیري مثبت در
اجراي تغییرات

در مرحله تجزیه و تحلیل از روش کیو از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .اساس کار تحلیل عاملی
اکتشافی بر ماتریس همبستگی بین افراد میباشد؛ بنابراین ابتدا مقادیر همبستگی بین دوبهدوی کارشناسان
محاسبه شد و در قالب ماتریس همبستگی قرار گرفت اما به دلیل محدودیت مقاله و تعداد زیاد عبارات
موضوع تحقیق در اینجا ارائه نشده است .بررسی ماتریس همبستگی نشان میدهد که تعدادی از کارشناسان
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تا حدودی با هم رابطهی نسبتاً خوبی دارند و دارای ذهنیتهای مشابه هستند و ذهنیتهای دو کارشناس
شماره  24و  25بیشترین تشابه را دارا هستند (مقدار همبستگی برابر با  0/69است).
جدول ( :)4ماتریس اشتراکات (گروه کارشناسان)
کارشناسان

Initial

Extraction

p1

1

p2

1

p3

1

p4

1

p5

1

p6

1

p7

1

p8

1

p9

1

p10

1

p11

1

p12

1

p13

1

p14

1

p15

1

0/696
0/778
0/831
0/790
0/659
0/675
0/726
0/671
0/686
0/742
0/672
0/587
0/698
0/885
0/588

کارشناسان

Initial

Extraction

p16

1

p17

1

p18

1

p19

1

p20

1

p21

1

p22

1

p23

1

p24

1

p25

1

p26

1

p27

1

p28

1

p29

1

p30

1

0/613
0/663
0/677
0/824
0/693
0/685
0/663
0/791
0/641
0/833
0/794
0/850
0/652
0/685
0/821

ستون  Initialتمامی اشتراکات قبل از استخراج را گزارش میکند پس تمام آنها  1میباشد .ستون
 Extractionتمامی اشتراکات بعد از استخراج را گزارش میکند .در جدول  ،5واریانس توضیح داده شده
کل 1ارائه شده است .در این جدول مقادیر بلوک اول شامل سه ستون مربوط به مقدارهای ویژه اولیه 11
ماتریس همبستگی است .مقدار ویژه نشان دهنده مقدار کل واریانس است که میتواند با یک مؤلفه اصلی
توضیح داده شود .برای مثال در جدول زیر مؤلفه اول برابر  3/186است که  12/253درصد از واریانس کل
را شامل میشود .مقادیر بلوک دوم شامل سه ستون با برچسب مجموع ضرائب مؤلفه چرخش داده

نشده2

________________________________________________________________
Total Variance Explained
Loading Extraction Sums of Squared

1
2
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است .بلوک سوم شامل سه ستون است که مربوط به مجموع مربعات مؤلفههای چرخیده 1است و واریانس
را میان مؤلفهها یکنواخت توزیع میکند.
جدول ( :)5واریانس توضیح داده شده کل (گروه کارشناسان)
مقدارهای ویژه اولیه
مؤلفه

کل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5/366
2/440
2/174
2/126
1/699
1/522
1/453
1/388
1/192
1/176
1/033

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

17/886
8/135
7/245
7/087
5/664
5/074
4/844
4/626
3/972
3/918
3/444

17/886
26/021
33/266
40/353
46/017
51/091
55/963
60/562
64/534
68/453
71/897

مجموع ضرائب مؤلفه چرخش

مجموع مربعات مؤلفههای

داده نشده

چرخیده

کل

5/366
2/440
2/174
2/126
1/699
1/522
1/453
1/388
1/192
1/176
1/033

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

17/886
8/135
7/245
7/087
5/664
5/074
4/844
4/626
3/972
3/918
3/444

17/887
26/021
33/266
40/353
46/017
51/091
55/936
60/562
64/534
68/453
71/897

کل

3/116
2/815
2/019
2/012
1/965
1/804
1/677
1/593
1/581
1/536
1/452

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

10/386
9/383
6/730
6/708
6/550
6/013
5/590
5/308
5/269
5/120
4/480

10/386
17/769
26/499
33/207
39/757
45/770
51/360
56/668
61/937
67/057
71/897

طبق جدول باال ،پس از چرخش واریماکس ،مؤلفه اول  10/386درصد از واریانس کل را به خود
اختصاص میدهد که بیشترین مقدار را در بین سایر عوامل دیگر دارا است .مؤلفه دوم حدود 9/383
درصد از واریانس کل ،مؤلفه سوم حدود  6/730درصد از واریانس کل ،مؤلفه چهارم حدود 6/708
درصد از واریانس کل ،مؤلفه پنجم حدود  6/550درصد از واریانس کل ،مؤلفه ششم حدود  6/013درصد
از واریانس کل ،مؤلفه هفتم حدود  5 /590درصد از واریانس کل ،مؤلفه هشتم حدود  5 /308درصد از
واریانس کل ،مؤلفه نهم حدود  5/269درصد از واریانس کل ،مؤلفه دهم حدود  5/120درصد از واریانس
کل ،و درنهایت مؤلفه یازدهم حدود  4/840درصد از واریانس کل را به خود اختصاص میدهند .در
مجموع این نه مؤلفه که دارای مقادیر ویژه بیشتر از یک هستند ،بهطور کلی  71/89درصد از واریانس کل
________________________________________________________________
Rotation Sums of Squared Loadings

1
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را به خود اختصاص میدهند .نمودار سنگ ریزه 1این نمودار تصویر مقدار ویژه را در هر یک از مؤلفههای
استخراج شده نشان میدهد که چون از بزرگترین مقدار ویژه شروع میشود همواره یک نمودار نزولی
است .مقدار ویژه با استخراج عاملهای بعدی به سرعت افت میکند .مقدار ویژه مؤلفه یازدهم کمتر از 1
است .برای مشخص کردن تعداد مؤلفهها از روی این نمودار کافیست خط  Y=1را رسم کنید (در اینجا با
خط قرمز مشخص شده است) .مؤلفههایی که باالی این خط قرار بگیرند بهعنوان مؤلفههای اصلی مورد
استفاده قرار میگیرند.

شکل ( :)1نمودار سنگ ریزه مربوط به عاملهای استخراج شده (گروه کارشناسان)

پس از چرخش واریماکس ،کارشناس شماره  14دارای بیشترین بار عاملی در مؤلفه اول است .سپس
کارشناسان شماره  11 ،27و  10دارای بیشترین بار عاملی در این مؤلفه هستند .این کارشناسان دارای
ذهنیتهای مشابه هستند .مؤلفه اول مهمترین مؤلفه است زیرا  10/386درصد از واریانس کل را به خود
اختصاص میدهد .کارشناسان شماره  22 ،16 ،25 ،24و  15دارای بیشترین بار عاملی در مؤلفه دوم
هستند؛ بنابراین دارای ذهنیتهای مشابه هستد .کارشناسان شماره  3و  4دارای ذهنیتهای مشابه هستند.
کارشناسان شماره  29 ،5 ،21و و  28دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره  26 ،23و 12
دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره  6و  7دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره
 17 ،9دارای ذهنیتهای مشابه هستند .کارشناسان شماره  13 ،1و  18دارای ذهنیتهای مشابه هستند.
کارشناسان شماره  19و  20دارای ذهنیتهای مشابه هستند.

________________________________________________________________
Scree Plot

1
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درنهایت کارشناسان شماره  30و  2نیز دارای ذهنیتهای مشابه هستند؛ اما ذهنیت این کارشناسان از درجه
اهمیت پایینی نسبت به سایرین قرار دارد .همچنین ذهنیت کارشناس شماره  8با سایرین متفاوت است.
یازده دیدگاه ذهنی با استفاده از شیوه محاسبه امتیازهای عاملی کارتها (عبارات کیو) و آرایههای عاملی
قابل تفسیر است و شاخصهای هر الگوی ذهنی نیز ضمن کمک به تفسیر بهتر ،بهعنوان یک هدف از
پژوهش مبتنی بر روش شناختی کیو ،به شرح شکل ( )2دستهبندی و ارائه شد.
عامل  :1ارزیابی کنندگان
عامل  :2اطمینان خواهان

عامل  :8فردگرایان

عامل  :3علت یابان

عامل  :9حمایت خواهان

عامل  :4دنبال کنندگان

عامل  :10قانون گرایان
الگوهای ذهنی
کارشناسان

عامل  :5مثبت اندیشان

عامل  :11رابطه گرایان

عامل  :7مشارکت کنندگان

عامل  :6متعهدان

شکل ( :)2دستهبندی الگوهای ذهنی کارشناسان

بحث و بررسی

کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی برای تغییر سازمانی از چه الگوهای ذهنی برخوردارند؟
طبق بررسیهای انجام شده قسمتهای قبل 11 ،الگوی ذهنی متفاوت در خصوص آمادگی برای تغییر
سازمانی در بین  30کارشناس شهرداری وجود دارد .این یازده الگوی شناسایی شده  71/89درصد ذهنیت
کارشناسان مشارکت کننده را توضیح میدهد.
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تفسیر الگوی ذهنی اول« :الگوی ذهنی ارزیابیکنندگان»

مهمترین الگوی ذهنی کارشناسان در خصوص آمادگی برای تغییرالگوی "ارزیابی کننده" است .این
الگوی ذهنی که مربوط به کارشناسان  11 ،27 ،14و  10میباشد مبین دیدگاه مشترک بررسی و ارزیابی
همه جانبه و همه ی جوانب تغییر جهت مواجه صحیح با تغییر است .این الگوی ذهنی با مقدار ویژه 3/116
به تنهایی  10/386درصد از دیدگاههای کارشناسان مشارکت کننده در این پژوهش را تبیین میکند .از
نظر کارشناسان این گروه ،که همه زیر  10سال سابقه دارند و نسبت به سالهای خدمت خود تغییرات کم-
تری را تجربه کردهاند ،اثربخشی تغییر تابعی از ارزیابی شناختی اعضای سازمان از چهار تعیینکننده
ظرفیت اجرایی شامل ظرفیتهای فردی ،ادراک منابع ،عوامل موقعیتی و ساختارهای حمایتی است .چنانچه
اعضای سازمان ارزیابی مطلوبی از این چهار عامل داشته باشند از جنبه شناختی و عاطفی آمادگی برای
تغییر پیدا خواهند کرد.
تفسیر الگوی ذهنی دوم« :الگوی ذهنی اطمینان خواهان»

از بین کارشناسان بیشترین تعداد یعنی  5نفر از آنها (کارشناسان  22 ،16 ،25 ،24و  )15الگوی ذهنی
"اطمینان خواهی" نسبت به آمادگی برای تغییر دارند .مقدار ویژه دومین الگوی ذهنی کارشناسان برابر با
 2/815است .این الگو نماینده  9/383درصد از دیدگاههای کارشناسان شهرداری مشهد نسبت به آمادگی
برای تغییر است .سابقه شغلی آنان بهطور متوسط بین  10تا  20سال است و همه آنان دارای تحصیالت
دانشگاهی کارشناسی ارشد هستند 2 ،نفر از این کارشناسان زن و  3نفر هم مرد هستند و بهطور میانگین هر
کدام  7تغییر و جابه جایی را طول خدمت خود تجربه کردهاند .از نظر آنها از آنجایی که تغییر سازمانی به
دلیل رو به رو شدن با شرایط ناشناخته و ترس از آیندهای نامطمئن برای بسیاری از کارکنان تجربهای
استرسزا است ،مهمترین عامل برای ایجاد آمادگی برای تغییر در این دسته از کارکنان دادن اطمینان به
آنها از سوی مافوقان و عامالن تغییر است.
تفسیر الگوی ذهنی سوم« :الگوی ذهنی علت یابان»

ذهینت علت یابی در خصوص آمادگی برای تغییر الگوی ذهنی سوم کارشناسان را تشکیل میدهد.
مقدار ویژه این الگوی ذهنی  2/019است و  6/730درصد از ذهنیت کارشناسان در خصوص آمادگی برای
تغییر را تبیین میکند .این کارشناسان (کارشناسان  3و  )4که هر دو زن و تجربه  5تغییر و جابهجایی را
داشتند معتقدند در خصوص آمادگی برای تغییر دانستن علت و چرایی انجام تغییرات عامل اصلی تأثیر
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گذار است .از نظر کارشناسان با این الگوی ذهنی مهمترین موضوعی که باید با کارکنان در میان گذاشته
شود تا مقاومت در برابر تغییر شکسته شده و آماده تغییر شوند" :انتقال ضرورت تغییر و توضیح چرایی
تغییر ،بیان دالیل قانع کننده برای آن و تأکید بر ریسک و تبعات منفی عدم اجرای تغییر" میباشد.
تفسیر الگوی ذهنی چهارم« :الگوی ذهنی دنبال کنندگان»

مقدار ویژه الگوی ذهنی چهارم  2/012است 6/708 .درصد از ذهنیت کارشناسان این مجموعه مربوط
به دیدگاه مشترک کارشناسان  29 ،5 ،21و  28میباشد .این گروه از کارشناسان معتقدند عاملین تغییر و
کسانی که وظیفه رهبری تغییر را بر عهده دارند ،آمادگی برای تغییر را تحت تأثیر قرار میدهند .فرین و
دیرکس ( )2002معت قدند هنگامی که کارکنان به مدیریت سازمان خود و عامالن تغییر اعتماد بیشتری
دارند ،در نتیجه این احساس اطمینان ،آنها تصمیم میگیرند در خصوص برنامههای تغییر دنباله رو مافوقان
خود باشند و چنانچه مافوقان آنها لزوم تغییری را تشخیص دادند ،آمادگی مشارکت در فرآیندهای تغییر
را از خود نشان میدهند (.)Gigliotti, Vardaman, Marshall, & Gonzalez, 2018
تفسیر الگوی ذهنی پنجم« :الگوی ذهنی مثبت اندیشان»

الگوی ذهنی کارشناسان  26 ،23و  12نسبت به آمادگی برای تغییر ،داشتن "حس مثبت درباره تغییر،
فرآیندهای آن و عواقب مثبت تغییر" است .این الگوی ذهنی با مقدار ویژه  1/965ذهنیت  6/550درصد از
کارشناسان مجموعه را تبیین میکند .این کارشناسان بین  10تا  15سال سابقه شغلی دارند و بهطور متوسط
بین  5تا  10تغییر و جابهجایی را در طول خدمت خود در سازمان تجربه کردهاند .کارشناسان این گروه با
تاکید بر بعد عاطفی آمادگی برای تغییر تأکید دارند که بازتاب احساسی به تغییر که از تجربههای جاری
یک حس (مانند امید) به چشم انداز مطلوب یا نامطلوب یک اتفاق ،نتیجه گرفته میشود ،در آمادگی برای
تغییر تأثیر دارد .اندروی ( )2017معتقد است کارکنان با ذهنیت مثبت نسبت به تغییر سازمانی که میتواند
ناشی از تجربههای گذشته کارکنان از تغییرات سازمانی چه در همان سازمان و چه در سازمان قبلی باشد،
عملکرد سازمانها را در دستیابی به اهداف تغییر قطعاً تسهیل نماید.
تفسیر الگوی ذهنی ششم« :الگوی ذهنی متعهدان»

در این پژوهش در خصوص آمادگی برای تغییر ذهنیت متعهدگرایانه  6/013درصد از ذهنیت کارکنان
مشارکت کننده است .مقدار ویژه این الگوی ذهنی  1/804بوده و کارشناسان  6و  7همبستگی معنیداری با
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این الگوی ذهنی داشته است .این کارشناسان هر دو از کارشناسان با سابقه مجموعه شهرداری مشهد بوده و
بیش از  12مورد تجربه تغییر و جا به جایی در این مجموعه را دارند .الگوی ذهنی این کارشناسان رابطه
مثبت میان تعهد و آمادگی برای تغییر را نشان میدهد .دیدگاههای این الگوی ذهنی قویاً در ادبیات
مدیریت تغییر تأ یید شده و پژوهشگران زیادی از نقش بالقوه تعهد در تسهیل آمادگی فردی برای تغییر
حمایت کردهاند (

Iverson, 1996; Darwish, 2000; Vakola et al., 2003; Barber, 2010; Oreg et

.)al., 2012; Vanhala, 2016
تفسیر الگوی ذهنی هفتم« :الگوی ذهنی مشارکت کنندگان»

الگوی ذهنی "مشارکت کنندگان"  5/590درصد از ذهنیت کارشناسان مشارکت کننده در پژوهش را
در خصوص آمادگی برای تغییر تبیین میکند .این الگوی ذهنی مربوط به کارشناسان شماره  9و  17بوده
که به نسبت سابقه کاری خود تغییرات و جابهجاییهای زیادی را تجربه کردهاند .کارشناسان دارای این
الگوی ذهنی معتقدند چنانچه آنان در فرآیند تغییر مشارکت داشته باشند ،مقاومت و ایستادگی آنان در
برابر تغییر کاهش یافته و انگیزه ،تعهد و عالقهمندیشان به تغییر افزایش مییابد .در این الگوی ذهنی
احساس مؤ ثر بودن در فرآیند انجام تغییر ،همسو بودن عالیق شخصی با تغییرات و اطمینان از حفظ منافع
فردی در تغییرات که نتیجه مشارکت افراد در مراحل مختلف از تصمیم گیری برای تغییر تا هدفگذاری
و مشخص کردن وظایف افراد در فرآیند تغییرات میباشد ،سطوح آمادگی برای تغییر را تحت تأثیر قرار
میدهد .بهطور کلی از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران ،مشارکت دادن کارکنان در برنامههای تغییر
ازجمله اقدامات مدیریتی است که بر موفقیت برنامههای تغییر سازمانی تأثیر میگذارد (

& Mirkamali

.)Zeinlipour, 2009
تفسیر الگوی ذهنی هشتم« :الگوی ذهنی فردگرایان»

کارشناسان شماره  13 ،1و  18الگوی ذهنی فردگرایان را تشکیل میدهند .مقدار ویژه این الگوی
ذهنی  1/593است .این الگوی ذهنی  5/308درصد از دیدگاههای مشترک کارشناسان مشارکت کننده در
این پژوهش میباشد .الگوی ذهنی فردگرایان به این اشاره دارد که آنها در مواجهه با تغییر دو بعد را
بررسی میکنند :اول اینکه آنها بررسی میکنند که آیا خود به تنهایی توانایی پاسخ به این چالش و تغییر
را دارند یا در مقابل آن احساس عدم کنترل میکنند .اگر فرد تشخیص دهد که میتواند با چالش کنار
آید ،رفتارهای حمایتی از تغییر از خود نشان میدهند؛ بنابراین این باور کارکنان از خودشان و از
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توانمندیهایشان به صورت بسیار زیادی بر آمادگی برای تغییر تأثیر میگذارد .دومین موردی که توسط
فردگرایان بررسی میشود این است که آیا تغییر نتایج مثبتی برای آنها ،برای کار یا نقششان و برای
آیندهشان خواهد داشت .اگر تغییر با اهداف و ارزشهای فردی این دسته از کارکنان در تضاد باشد و مانع
برآورده شدن خواستهها و نیازهای آنها شود با تغییر مقاومت میکنند.
تفسیر الگوی ذهنی نهم« :الگوی ذهنی حمایت خواهان»

الگوی ذهنی کارشناسان  19و  20که  5/269درصد از ذهنیت کارشناسان مشارکت کننده در این
پژوهش نسبت به آمادگی برای تغییر را نشان میدهد ،الگوی "حمایت خواهی" است .ذهنیت این
کارشناسان که هر دو از کارشناسان جوان و کم تجربه شهرداری مشهد میباشند 3 ،و  5تغییر و جابهجایی
را تجربه کرده اند ،نسبت به آمادگی برای تغییر به این صورت است که این کارکنان زمانی اگر مطمئن
باشند سازمان به خاطر تأثیرگذاری آنها در برنامههای سازمان بهطور مثال برنامههای تغییر به آنها پاداش
خواهد داد ،متقابالً پاسخ داده و حمایت فعاالنه خود را نشان میدهند.
تفسیر الگوی ذهنی دهم« :الگوی ذهنی قانون گرایان»

کارشناسان شماره  30و  2دارای ذهنیت مشابه قانون گرایی جهت آمادگی برای تغییر هستند .دیدگاه
این کارشناسان همر اه با دیدگاه کارشناسان الگوی ذهنی یازدهم به دلیل پایین بودن بارهای عاملی در
درجه اهمیت پایینتری نسبت به سای رین قرار دارد .این الگوی ذهنی به این اشاره دارد که کارکنان چنانچه
بدانند تغییر ناشی از یک الزام قانونی و براساس بخشنامه بوده و وابسته به شخص و فردی خاص نبود کمتر
در مقابل آن مقاومت کرده و بهتدریج با درک نیاز و ضرورت تغییر در سیستم و درک عدم سیاسی بازی
ما فوقان در جریان تغییر ،آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییر کسب خواهند کرد.
تفسیر الگوی ذهنی یازدهم« :الگوی ذهنی رابطه گرایان»

کم اهمیتترین الگوی ذهنی در خصوص آمادگی برای تغییر مربوط به دیدگاه کارشناس شماره 8
است .از نظر این کارشناس اثرگذاری همکاران و بهویژه نفوذ گروههای غیر رسمی مهمترین عامل تعیین
کننده آمادگی تغییر در سطح فردی میباشد .مادسن و همکاران ( )2005نیز معتقدند روابط اجتماعی یک
کارمند در محل کار با آمادگی برای تغییر سازمانی ارتباط دارد .این بدان معناست که احساسات مثبت،
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نگرشها و ادراکات همکاران ،زیردستان و حتی سرپرستان محیطی را فراهم میکند که بر تمایل و پذیرش
فردی جهت مشارکت و حمایت از تغییرات سازمانی مؤثر خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری

این مقاله بر گرفته از پایاننامه دوره دکتری با عنوان "کشف الگوی ذهنی کارشناسان و مدیران نسبت
به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهد" است .از پایاننامه فوق سه مقاله که عبارتند از
"کشف الگوی ذهنی مدیران نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهد"" ،کشف
الگوی ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری مشهد" و سومین مقاله
"مقایسه بین الگوهای ذهنی مدیران و کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییرات سازمانی در شهرداری
مشهد" استخراج گردید .در شهرداریها همزمان با انتخابات شورای اسالمی شهر هر چهار سال یکبار
شاهد تغییرات گستردهای در اهداف ،سیاستها و روشهای اجرایی هستیم ،ازاینرو نیروی انسانی (اعم از
مدیران و کارشناسان) در موفقیت یا شکست فرایند تغییر سازمانی مهم میباشند هرچند که نقش مدیران در
این خصوص پررنگتر است .لذا با توجه به موضوع مقاله ،الگوهای ذهنی کارشناسان موردبررسی و
تحلیل قرار گرفت .با توجه به مفهوم آمادگی برای تغییر در این پژوهش که یک پدیده در سطح فردی و
تحت تأثیر عناصر گرایشی ،منطقی ،ساختاری و کارکردی قرار دارد و شامل وسعت شناخت فردی از
وقوع تغییر و تمایل به بهرهمندی سازمان و کارکنان از تغییر میشود در این پژوهش سعی شد که با در نظر
گرفتن عبارتهای جامع ،الگوی ذهنی کارشناسان در باب این مقوله شناسایی شود .این الگوی ذهنی ،مبین
دیدگاه مشترک بررسی و ارزیابی همهجانبه تغییر جهت و مواجه صحیح با تغییر است .از نظر کارشناسان،
اثربخشی تغییر تابعی از ارزیابی شناختی اعضای سازمان از چهار تعیین کننده ظرفیت اجرایی شامل
ظرفیتهای فردی ،ادراک منابع ،عوامل موقعیتی و ساختارهای حمایتی است .چنانچه اعضای سازمان
ارزیابی مطلوبی از این چهار عامل داشته باشند از جنبه شناختی و عاطفی برای تغییر آمادگی پیدا خواهند
کرد .هالت و همکاران ( )2007معتقدند آمادگی برای تغییر ،چهار بعد و ویژگی دارد -1 ،مناسب بودن -2
ادراک پشتیبانی مدیریت  -3خودکارآمدی و  -4درک ارزش شخصی تغییر .آنها همچنین معتقدند افراد
در مواجه با تغییر و واکنشی که نسبت به تغییر دارند (پذیرش و یا رد آن تغییر) این چهار مورد را ارزیابی
می کنند .مناسب بودن ،به ارزیابی کارکنان از لزوم و کفایت تغییر برای حل مسائل پیش روی سازمان اشاره
دارد .بعد دوم ارزیابی افراد ،ارزیابی این است که آیا اعضای کلیدی سازمان و برنامه تغییر ازجمله تصمیم
گیران ارشد و مجریان کامالً از آنها در فرآیند تغییر حمایت میکنند و آیا خود آنها بر تغییر پیشنهادی و
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موفقیت آن متعهد هستند .از نظر هالت و همکاران سومین موردی که افراد ارزیابی میکنند این است که
آیا آنها خود چه از لحاظ دانشی و مهارتی و چه از لحاظ روانی قادر به اجرا و پیشبرد برنامههای تغییر
هستند و آخرین موردی که از نظر این محققان افراد جهت آمادگی برای تغییر ارزیابی میکنند این است
که آیا تغییر پیشنهادی بهشخصه برای آنها سودمند است .در این بعد کارکنان ارزیابی میکنند که آیا
تغییر وضعیت فعلی ،رابطه و آینده آنها را در شرکت بهبود میبخشد یا خیر .هالت و همکاران معتقدند
ارزیابی کلی افراد از این موارد آمادگی برای تغییر را تحت تأثیر قرار میدهد .لهمان و همکاران ()2002
نیز پیشنهاد می کنند چنانچه به کارکنان فرصت داده شود تا ارزیابی نسبی از منابع سازمان ،نتیجه تغییر و
تواناییهای خود کسب کنند آگاهانهتر و راحتتر با تغییر مواجه خواهند شد.
یافتههای مطالعات قبلی اذعان میدارد که هر چه موضوع تغییر بیشتر موردپذیرش در بین کارکنان قرار
گیرد ،اجرای راحتتر و با کیفیت تغییرات را نیز به همراه خواهد داشت .ازاینرو یکی از موضوعاتی که
باعث کاهش هزینهها در تغییر و ثبات آن میشود ،همراهی و همکاری کارکنان با تغییرات است.
شهرداری مشهد در بین شهرداری کالنشهرهای کشور ،یکی از سازمانهای پیشرو در زمینههای سرمایه-
گذاری و مشارکت در تأمین منابع مالی و انتشار اوراق مشارکت ،تهیه و تنظیم برنامههای عملیاتی
میانمدت و کوتاهمدت ،هوشمندسازی و ارائه خدمات در بسترهای الکترونیکی ،تغییرات ساختاری و
تشکالتی متناسب با نیازها ،استقرار نظام ارزیابی عملکرد و  ...است که با اجرایی نمودن هرکدام از این
موضوعات باعث افزایش دانش و تجربه در سازمان شده است .با توجه به وظایف محول شده به
شهرداریها در حوزههای مختلف ،کارکنان شهرداری همواره نیازمند تفسیر رویههای قبلی و اتخاذ فرآیند
جدید میباشند.
این مطالعه ،الگوهای ذهنی کارشناسان را در خصوص آمادگی برای تغییر در شهرداری را نشان میدهد که
میتوان با مداخله بجا و مطالعه شده میزان پذیرش تغییر را در سازمان ارتقاء داد .ازآنجاییکه تغییر در
شهرداری امری ضروری است ،پیشنهاد میشود مؤلفههای زیر که موجب افزایش این امر میگردد،
موردتوجه قرار گیرد و بستر الزم را برای افزایش استقبال و همراهی و سازگاری کارکنان با تغییرات
سازمان فراهم آورند.
مؤلفههای ازجمله :ظرفیتهای فردی ،اطمینان از وجود منابع مادی و معنوی در سازمان ،عوامل موقعیتی و
ساختارهای حمایتی ،اطمینان به کارکنان نسبت به آینده شغلی از سوی افراد مافوق و عامالن تغییر ،بیان
ضرورت تغییر و توضیح چرایی آن ،بیان دالیل قانع کننده برای آنها و تأکید بر ریسک و تبعات منفی
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 نقش بالقوه تعهد در تسهیل آمادگی فردی، ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به تغییر سازمانی،عدم اجرای تغییر
 همسو بودن عالیق شخصی با تغییرات و اطمینان از، احساس مؤ ثر بودن در فرآیند انجام تغییر،برای تغییر
حفظ منافع فردی در تغییرات که نتیجه مشارکت افراد در مراحل مختلف از تصمیمگیری برای تغییر تا
 افزایش توانمندی کارکنان در پاسخ به،هدفگذاری و مشخص کردن وظایف افراد در فرآیند تغییرات
. پاداش و نگرش مثبت و همراهی گروههای غیررسمی،چالشهای تغییر
همچنین پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده به موضوعات دیگری همچون" کشف الگوهای ذهنی
.کارشناسان نسبت به موانع اجرایی آمادگی برای تغییر در شهرداری" پرداخته شود
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چکیده
شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آنها جهت بهکارگیری هرچه مطلوبتر این سرمایه سازمانی یکی از دل-
مشغولیهای مدیران سازمانها بوده و هست .از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان ،توجه به آوای کارکنان است .هدف
این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین است .برای اجرای این مطالعه از
روش توصیفی -همبستگی استفاده شد .جامعه آماری در این تحقیق شامل دو بخش است .در بخش اول ،مسئولین بخشهای
مختلف تخصصی و بستری در قالب رهبرانی تحولآفرین به تعداد  35نفر بود که تعداد  32نفر در این پیمایش شرکت داشتند.
بخش دوم ،پرستاران بیمارستان شهدای تجریش به تعداد  550نفر بود که تعداد  226نفر بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار اصلی جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه بود .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری و
نرمافزار  Smart PLSنسخه  2استفاده شد .تحلیل دادهها نشان داد که هوش فرهنگی با ضریب مسیر ( )0/417بر آوای
کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین تأثیر دارد .همچنین ،هوش فرهنگی با ضریب مسیر ( )0/833و ( )0/692به ترتیب بر
آوای کارکنان و رهبری تحولآفرین تأثیر دارد .همچنین ،رهبری تحولآفرین با ضریب مسیر ( )0/160بر آوای کارکنان تأثیر
دارد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با بهکارگیری سبک رهبری تحولآفرین و با تکیه بر هوش فرهنگی ،پذیرش روابط مثبت
با دیگران را تسهیل شد و از این طریق میتوان آوای کارکنان را به نحو مناسبتری درک نمود.
کلیدواژهها :هوش فرهنگی ،آوای کارکنان ،رهبری تحولآفرین ،بیمارستان.

________________________________________________________________


نویسنده مسئول:

hajieh_rajabi@yahoo.com

تاریخ دریافت1399/04/09 :

تاریخ پذیرش1400/02/02 :

78

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

مقدمه

آوای کارکنان ( )Staff Voiceبهعنوان یکی از راهبردهای ارتباطات موردتوجه قرار گرفته است.
امروزه سازمانها بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه مستمر خود این فرصت را برای کارکنان
فراهم میکنند تا آنها ایدهها ،نظرها و اطالعات خود را در فرآیندهای مرتبط با کار خود بیان نمایند
( .)Agboola, 2011آوای کارکنان میتواند نتایج رفتاری مثبت بر عملکرد کارکنان بر جای بگذارد.
همچنین تأثیر رفتار آوا بر نوآوری باعث رشد و شکوفایی خالقیت و نوآوری در کارکنان میشود
( .)Danaifard et al., 2011واسیالگوس و همکاران ( )2011نیز بیتفاوتی شغلی را بهعنوان یکی از
اثرات منفی فقدان وجود آوای کارکنان در سازمان ذکر نمودهاند .وجود آوا در سازمان ،برای کارکنان
خوشایند است؛ چراکه اظهارنظر در مورد موضوعات مهم ،نگرانیها ،فرصتها و امکانات در سازمان
میتواند نارضایتی و استرس کارکنان را کاهش دهد .افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را
نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند ،اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً
عالقه به کار و تعهد شغلی آنها کاهش مییابد و این عوامل سبب ترک شغل آنها

میشود ( Ardalan

 .)et al., 2015آوای کارکنان ممکن است وضعیت کنونی را به چالش بکشد ،پای ریسکها و هزینههای
شخصی را به میان آورد و سبب استرس شود .این ویژگیها ممکن است بسیاری از کارکنانی را که موانع
فرهنگی را تجربه کردهاند نسبت به اظهارنظر بیتمایل کند .تحت رهبری تحولآفرین ،کارکنانی سطوح
باالیی از اعتماد و شناخت از سرپرستان خود خواهند داشت که میتواند آنها را به سمت بیان نظرات به
شکل آزادانه و راحت با نگرانی کمتر درباره سوءتفاهم یا انتقاد هدایت کند ( .)Bukner et al., 2014در
پژوهش هارلوس ( ،)2010درک مثبت کارمندان از آوا بر متغیرهای مختلف سازمانی تأثیر دارد .آنها
معتقدند که ابراز آوای کارمندان در سازمان به ایجاد انگیزه در آنها منجر میشود .بهاحتمالزیاد،
کارمندانی که به سازمان خود احساس تعلق نداشته باشند نمیتوانند با سیستم سازمان خود هماهنگ باشند
و درنتیجه هویت سازمان خود را نادیده میگیرند .با توجه به مطالب باال درصورتیکه آوای کارمندان در
جهت اهداف سازمان و بهبود وضع آن باشد ،آنها به سازمان خود متعهد میشوند و در این شرایط،
آوای کارمندان میتواند بهعنوان منبعی بکر در جهت بهبود تصویر سازمان در اذهان عموم عمل کرده و
آنها را به سفیران برند تبدیل کند؛ در غیر این صورت مانند یک بمب در حال انفجار ،آثار مخربی بر
شهرت شرکت بر جای میگذارد (.)Bukner et al., 2014
ازآنجاییکه نیروی انسانی ازجمله مهمترین داراییهای سازمانی محسوب میشود ،جذب و استفاده بهینه از
استعدادهای کارکنان ،افزایش بهرهوری نیروی انسانی و طبعاً شکوفایی و بالندگی سازمان را به دنبال
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خواهد داشت .یکی از ابزارهای سنتی ارزیابی و جذب کارکنان که از طرف مدیران اعمال میشود،
سنجش هوش آنان بوده است .از سوی دیگر ،امروزه اکثر سازمان ها و افراد ،هوش فرهنگی را مزیتی
رقابتی و قابلیتی استراتژیک می دانند .در محیط کار و بازار جهانی ،هوش فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران و
مدیران تلقی میگردد .سازمان ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند ،میتوانند
تفاوت ها و تنوع فرهنگی را برای ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی به کار گیرند .هوش فرهنگی
می تواند در محیط تنوع ،انسجام و هماهنگی ایجاد کند ()Eskandari & Samadi, 2016؛ اما آیا مدیران،
از لزوم مسلح شدن به سالح هوش فرهنگی ،برای مواجهه با دنیایی که در مقایسه با سه چهار دهه گذشته،
واجد خصایصی شده که آن خصایص ،اقوام ،ملیتها ،ادیان ،مذاهب ،نژادها و زبانها و بهطورکلی
فرهنگها و خردهفرهنگهای مختلف را بیشتر در مواجهه با یکدیگر قرار داده است ،آگاهاند؟ در چنین
فضایی تعاملی چندفرهنگی ،برخی افراد و سازمانها توانایی باالتری برای ارتباط با افراد و گروههایی با
بسته فرهنگی متفاوت نشان دادهاند .البته پرورش و بهکارگیری چنین قابلیتهایی فقط در بستری سالم و
سالمت که بتوان آوای کارکنان را شنید ،امکانپذیر است و جو موجود در سازمانها و در رأس همه،
مدیران و رهبران سازمان نقش به سزایی در به وجود آوردن این بستر ایفا میکنند .در همین راستا ،در چند
دهه اخیر محققان با تالشهای بی وقفه خود به ارائه رویکردهای نوینی در خصوص شناخت رهبری جهت
رفع چالشهای پیش روی سازمان پرداختهاند ()Shanock & Eisenberger 2006؛ بنابراین ازآنجاکه رمز
موفقیت اداره هر موسسه یا سازمان به رهبری و مدیریت آن بستگی دارد ،توجه به سبکهای رهبری مانند
نقش یا الگوهایی هستند که بنا به ضرورتهای سازمانی راهحلهایی را برای ما روشن میسازند.
بهطوریکه در اداره امور یک سازمان استفاده و یا سبکهای رهبری اجتنابناپذیر است .در کل میتوان
گفت :سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی ،اثربخشی و درنهایت بهرهوری
سازمانهاست .مدیران میتوانند بهوسیله سبک رهبری ،خالقیت و نوآوری را در سازمانها با نفوذ در
باورها و هدفهای کارکنان و انگیزش آنان رواج نهند ( .)Schmidt, 2007رهبری تحولآفرین اساس و
شالودهای برای تغییرات بلندمدت سازمانی است که دسترسی به اهداف باالتری را برای نظام سازمانی
میسر میسازد .رهبران تحولآفرین ،اثربخشی را به کارایی ترجیح میدهند و سعی میکنند با توجه به
روحیات خود و کارکنان ،از منابع انسانی سازمان بهرهمند شوند (.)Trapio et al., 2014
با عنایت به اینکه بیمارستانها دارای کارکنانی میباشند که بهطور مستقیم با بیماران خود در ارتباط بوده
و در بسیاری از موارد کارکنان «شامل پرستاران ،بهیاران ،سرپرستان اتاقهای عمل و »...با جان بیماران
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سروکار دارند .همچنین ،ازآنجاییکه بیماران مراجعهکننده به بیمارستانها دارای فرهنگها و پیشینههای
متفاوتی میباشند ،نیاز به هوش فرهنگی کارکنان برای مواجهه با موقعیتهای چندفرهنگی بیش از پیش
حس میشود .در این سازمانها ،همواره میتوان شاهد نازل بودن بهرهوری ،کمتوجهی به منابع انسانی،
انگیزه پایین افراد و رشد آنان بوده و سازمان اغلب محیطی برای افزایش تنش و فشارهای عصبی بوده و
درنتیجه این سؤاالت همواره ذهن مدیران منابع انسانی سازمان را میکاویده که :آیا هوش فرهنگی بر
آوای کارکنان با نقش رهبری تحولآفرین تأثیرگذار است؟
مبانی نظری
آوای کارکنان

دیترت و بوریس ( )2007معتقد است آوا عبارت است از ارتباط بین مدیریت و کارکنان ،با این
نگاه که کارکنان این فرصت را دارند که نگرانیها و عالئق خود را بیان کنند (

Detert & Burris,

 .)2007آوای کارکنان به دو صورت مستقیم بین مدیریت و کارکنان از طریق مشارکت یا بهصورت
آوای کارکنان میتواند نتایج رفتاری مثبت بر عملکرد کارکنان بر جای بگذارد .شن و همکاران ()2014
تأثیر رفتار آوا بر نوآوری تمرکز نموده و تداوم رفتار آوا در کارکنان را در رشد و شکوفایی خالقیت و
نوآوری در کارکنان مؤثر دانستهاند .وجود آوا در سازمان برای کارکنان خوشایند است ،چراکه اظهار
نظر در مورد موضوعات مهم ،نگرانیها ،فرصتها و امکانات در سازمان میتواند نارضایتی و استرس
کارکنان را کاهش دهد .افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه
کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً عالقه به کار و تعهد شغلی آنها
کاهش مییابد و این عوامل سبب ترک شغل آنها میشود ( .)Heffernan & Dundon, 2015ازآنجاکه
منابع انسانی را مهمترین و گرانبهاترین منبع از منابع سازمانی یاد کردهاند (.)Erkmen & Hancer, 2014
تأکید بر نقش کارمندان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران سازمان و مدیریت قرار گرفته است .آوای
کارمند شامل عقاید ،نگرانی یا ایدههایی سازنده در مورد مسائل مرتبط با کار است و با پیامدهای مثبت
بسیاری همچون نوآوری ،بهبود فرآیندهای کاری و پیشگیری از بحران همراه است .آوا ابزاری مؤثر برای
کارمند است که به وی کمک میکند که در محیط کار خود بیشتر حضور داشته باشد و برای سازمانش
نوآوری کند .آوای کارمند در درجه نخست ،بهوسیله تمایل فرد برای بیان نارضایتی و همچنین بهبود
پیشنهادها برانگیخته میشود .در مبانی نظری ،آوا اغلب نوعی سخن اختیاری برای ارائه نظرها و ایدههای
سازنده در مورد مسائل مربوط به کار است که به سازمان در دستیابی به اثربخشی بهتر کمک میکند
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(.)Liang et al., 2012
هوش فرهنگی

مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ ( )2003از محققین مدرسه
کسبوکار لندن مطرح شد .این دو ،هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت
فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کردهاند .آنها معتقد بودند در مواجهه
با موقعیتهای فرهنگی جدید ،بهزحمت میتوان عالئم و نشانههای آشنایی یافت که بتوان از آنها در
برقراری ارتباط سود جست .در این موارد ،فرد باید با توجه به اطالعات موجود یک چارچوب شناختی
مشترک تدوین کند ،ولو اینکه این چارچوب فاقد درک کاملی از رفتارها و هنجارهای محلی باشد.
هوش فرهنگی به مجموعه مهارتهایی (از مقدماتی تا پیشرفته) اشاره دارد که به فرد اجازه میدهد در
گذر از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر ،مؤثر عمل کنند ( .)Bukner et al., 2014تأکید هوش فرهنگی
بر قابلیتهایی برای تعامل با دیگران در ناهمگونیهای فرهنگی است ( .)Ang et al., 2012البته باید
اذعان داشت تمامی تحقیقاتی که پیرامون هوش فرهنگی صورت گرفته است ،بر اهمیت و ارزش باالی
آن در محیطهای کاری تأکید نداشتهاند .بوکنر و همکاران ( )2014دریافتند که هوش فرهنگی را
میتوان بهعنوان رویکردی نوین در آموزش میان فرهنگی مدیران جهانی بکار برد .آنان معتقدند
مهمترین نقطهضعف رویکردهای اخیر این فرض است که بیان میدارد تمامی افراد نیازمند روشهای
آموزشی مشابهی میباشند و هوش فرهنگی ،راهنمایی شایسته برای ارزیابی شایستگیهای مدیران در
جهت آموزشدهی به آنان در هر منطقه جغرافیایی خاص است ( .)Earley & Peterson, 2002ارلی و
آنگ ( )2003چارچوبی شش بعدی برای هوش فرهنگی شامل ابعاد قبیلهای ،تحلیلگر ،شهودی ،سفیر،
مقلد و مسلط برای شناسایی مدیران بر مبنای قابلیتهای هوش فرهنگی تعریف کردهاند .شواهد دیگری
بیانگر آن است که میزان هوش ،فرهنگی در گروهها ،بیانگر اعتماد فراگروهی ،اتحاد و عملکردشان
است ( .)Moynihan et al., 2006انگ و همکاران ( )2012ارتباط میان هوش فرهنگی و ساختارهای
وابسته به علم پزشکی و رفاه اجتماعی مانند تصمیمگیری ،تطابق فرهنگی و قضاوت فرهنگی را نیز
موردبررسی قرار داد.
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رهبری تحولآفرین

مبحث رهبرى و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشى سازمان ازجمله مباحثى است که سابقهاى بس
طوالنى داشته و نظریات گوناگونى در خصوص آن ارائه شده است ( .)Salehi et al., 2012با این وجود
مطالعه آثار نظریهپردازان نوین عرصه مدیریت آشکار مىسازد که عموم آنان بر این امر توافق دارند که
شیوه مناسب رهبری نیازمند موقعیت و جایگاه متناسب با آن است که همان رویکرد اقتضایی است .در
سالهای اخیر ،راهکارهای ایجاد مشارکت و اظهار عقیده و بیان نظرات کارکنان ،بهعنوان راهبرد
پیشبردی برای رقابتپذیری تجاری سازمان و مدیریت منابع مدنظر محققان قرار گرفته

است ( Saatchi

 .)& Azizpour, 2014رهبران تحولآفرین از نظر فکری کارکنانشان را برای کشف فرصتها ،چالش با
شرایط جاری ،و دیدن مشکالت قدیمی از منظرهای جدید تشویق میکنند .جیئوتی و کور ( )2015بر این
است که کارمندان تحت رهبری تحولآفرین ،آزادی عمل بیشتری در انتقال ایدههای جدید به دلیل سطح
باالتری از اعتماد و تبادل اجتماعی دارند .انگیزش الهامبخش به پیروان کمک خواهد کرد به بینش جمعی
سازمان پی ببرند و درعینحال که هدف جمعی را ترغیب میکند ،تعامالت مکرر ممکن است شروع به
وقوع در میان کارمندان کند .این انگیزه است که یک رهبر تحولآفرین برای اهتمام ورزیدن به علت و
مفهوم مشترک معروف ارائه می دهد و همه اعضاء گروه شروع به مطرح کردن پیشنهادها برای آن بینش
مشترک میکنند .عالوه بر این ،از طریق توجه اختصاصی و تأثیر آرمانی ،رهبران تحولآفرین بر رشد
شخصی کارمند تأکید میکنند و مراقب نیازها و خواستههای آنها هستند و باعث میشوند اعتماد و
راندمان فردی بیشتر شود .کارمندان بیشتر راغب می شوند ریسک کنند و عقاید خود را بیان کنند و نگرانی
کمتری درباره کوتاهیها پیدا کنند وقتی از طرف رهبرانشان حمایت ،تشویق و اعتماد به دست میآورند
(.)Afsar et al., 2019
پیشینه تحقیق

قبادی و همکاران ( )2018پژوهش را با عنوان «نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفهای در پیشبینی هوش
فرهنگی زنان شاغل اردبیل» انجام دادند .نتایج نشان داد که تعهد مذهبی و مؤلفههای آن در زنان شاغل
توانایی پیشبینی هوش فرهنگی را ندارند و تعهد حرفهای با هوش فرهنگی زنان شاغل رابطه معناداری
دارد .بهطوریکه  10درصد از واریانس هوش فرهنگی ،متغیر تعهد حرفهای را پیشبینی میکند .سرآسیابی
و همکاران ( ) 2017پژوهشی را با عنوان «طردشدگی در محیط کار و آوای کارکنان» انجام دادند .نتایج
نشان داد که طردشدگی در محل کار و ابعاد آن تأثیر منفی بر آوای کارکنان دارند .لذا پیشنهاد گردید
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مدیران جهت کاهش طردشدگی در محل کار و ارتقای کارآیی و اثربخشی سازمان خود به آوای
کارکنان توجه ویژهای داشته باشند .کشتگر و همکاران ( )2017پژوهشی را با عنوان «ارتباط حمایت
سازمانی ادراک شده با عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی آوای سازمانی» انجام دادند .نتایج آزمون
اسپیرمن نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و آوای سازمانی با عملکرد سازمانی در جامعه
موردبررسی ارتباط وجود دارد .همچنین نتایج آزمون مدل معادالت ساختاری بیانگر آن بود که بین
حمایت سازمانی ادراک شده و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی آوای سازمانی کارکنان
اداره ورزش و جوانان استان تهران از برازش مناسبی برخوردار است .نتایج پژوهش افسر و همکاران
( )2019نشان داد که نتایج نشان میدهد که کارکنان غیربومی با سطح باالتری از اطالعات فرهنگی احتماالً
رفتارهای صوتی را نشان میدهند .عالوه بر این ،این رابطه تا حدی توسط رهبری تحولآفرین میانجیگری
میکند .این مطالعه چشمانداز منحصربهفرد ارائه میدهد ،ارائه هوش فرهنگی بهعنوان یک پیشگویی
شخصی از رفتار صوتی و با شناسایی مکانیزم واسطه بینالمللی که بر این رابطه تأثیر میگذارد .دوآن و
همکاران ( )2017در پژوهش خود تحت عنوان «رهبری تحولآفرین و نوآوری سازمانی :با نقض واسطه
اندازهی سازمان» ،به این نتایج دست یافتند :اندازه سازمان بهطور معناداری نقش واسطهای در رابطه بین
همه جنبههای رهبری تحولآفرین با نوآوری سازمانی بهجز بعد نفوذ آرمانی ایفا

میکند ( Duan et al.,

 .)2017نتایج تحقیق آنها همچنین نشان داد رهبری تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری
سازمانی دارد .چائو و همکاران ( )2017در پژوهشی تحت عنوان «پیش آینده و پیامدهای نوآوری
سازمانی و یادگیری سازمانی در کارآفرینی» ،به این نتایج دست یافتند که متغیرهای راهبردی (تسلط
شخصی ،رهبری تحولآفرین ،چشمانداز مشترک ،محیط و اندازه سازمان) بر نوآوری سازمانی و
یادگیری سازمانی تأثیرگذار است ( .)Chao et al., 2017هم چنان نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری
سازمانی و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد.
بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق
هوش فرهنگی و آوای کارکنان

انتظار بر این است که افرادی که هوش فرهنگی بیشتری دارند مشکالت را به شکل مناسبتر در
موقعیتهای فرهنگی متنوع از جهت فرهنگی به دلیل شایستگی عالی در کشف و شناسایی ،جذب ،و
استدالل به شکل صحیح حلوفصل کنند ( .)Giuty & Kur, 2015در محل کار چند فرهنگی با تنوع وسیع
نیروی کار ،اگر کارمند هوش فره نگی باالتری داشته باشد بهتر قادر خواهد بود اطالعات را جمعآوری و
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استفاده درست کند ،کارهای احساسی ،رفتاری یا شناختی در جهت سرنخهای فرهنگی به وجود آورد
( .)Chao et al., 2017با تکیه بر این بحث ،هوش فرهنگی پذیرش روابط مثبت با دیگران را تسهیل
میکند؛ بنابراین ،افراد با هوش از نظر فرهنگی نسبت به هم ایجاد اطمینان میکنند تا ایدههای جدید و نو را
به اشتراک بگذارند و درنتیجه بیشتر حرف بزنند ( .)Ansari et al., 2012آنها میدانند که بهمنظور درک
واقعی یک ایده باید حمایت اجتماعی به نفع آن ایده ایجاد کنند .در انجام این کار آنها تالش میکنند
شک ،ترس و تردیدهای مرتبط با ایدههای تغییر محور را به حداقل برسانند .آنها باید کامالً بهطور مشروح
سخن بگویند تا حمایت اجتماعی در عملی کردن واقعی یک ایده جدید را به دست آورند .جانسون و
همکاران ( )2016معتقدند که کارمندان با هوش از نظر فرهنگی در سازمانهایی که محل کار متفاوتی
دارند ،به دلیل تواناییشان برای درک ایدئولوژیهای فرهنگی دیگران و درنتیجه عمل مطابق انتظارات
همکاران ،بهتر کار میکنند .همچنین آنها با داشتن شناخت از نشانههای فرهنگی که دیگران در
محیطهای کاریشان به کار میبرند ،بهخوبی میدانند که چه بگویند ،چه وقت بگویند و چگونه بگویند؛
بهطور مثال ،اگر کارمند دارای سطح باالتری از هوش فرهنگی باشد میتواند در ارتباط با همکاری که
دارای فرهنگ غربی است غیررسمیتر باشد .در متنهای کاری چندفرهنگه ،فردی هوش فرهنگی باالتری
دارد ،زمان و راههای مناسب مطرح کردن ایدهها و پیشنهادهای جدید را میداند و چارچوبهای کلی
فرهنگها را دقیقتر میشناسد (.)Le et al., 2016
هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین

محققان دریافتهاند که هوش فرهنگی با رهبری مرتبط است ( )Solomon & Steyn, 2017و
دریافتهاند که مهارت های اجتماعی برای رهبری اثربخش اهمیت دارند .در زمینه رهبری تحولآفرین و
هوش فرهنگی ،تح قیقات اندکی صورت گرفته است .این تحقیقات اندک برخی روابط را به دست
آوردهاند؛ بهطور مثال ،دوآن و همکاران ( )2017یک رابطه مثبت معنیدار بین هوش فرهنگی و رهبری
تحولآفرین در تحقیقی از رهبران مدرسه بینالمللی به دست آوردهاند .باکس و همکاران ( )2015یک
همبستگی بین ریزمولفههای هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین در مدیران حاصل از دو کمپانی
«فورچون  »500به دست آوردند .مؤلفۀ کلیدی هوش فرهنگی توانایی فرد برای درگیر شدن در عمل
تعدیلپذیر است ( .)Trevarthen, 2009لذا ،مهارتهای هوش فرهنگی که شامل توانایی برای پذیرش
رفتارها و خواندن و فهمیدن سرنخهای فرهنگی است و دیگران به نمایش میگذارند به محتملترین شکل
به مهارتهای رهبری تحولآفرین فرد کمک میکند چون یک رهبری تحولآفرین قدرت دارد فرهنگ
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سازمانی را بشناسد .اگر رهبر تحولآفرین فرهنگ سازمانی را بشناسد مهارت درک و شناخت تفاوتهای
فرهنگی دیگر همچون فرهنگهای ملی را نیز خواهد داشت .همچنین ،رهبران تحولآفرین خود را به
چالش میکشند ازاینرو ممکن است انگیزه داشته باشند فرهنگهای جدید را کشف کنند چون تعامل با
یک فرهنگ جدید اغلب چالش به شمار میرود.
رهبری تحولآفرین و صدای کارکنان

آوای کارکنان ممکن است وضعیت کنونی را به چالش بکشد ،پای ریسکها و هزینههای شخصی
را به میان آورد و سبب استرس شود .این ویژگی ها ممکن است بسیاری از کارکنانی را که موانع فرهنگی
را تجربه کردهاند ،نسبت به اظهارنظر بیتمایل کند .تحت رهبری تحولآفرین ،کارمندان سطوح باالیی از
اعتماد و شناخت از سرپرستان خود خواهند داشت که میتواند آنها را به سمت بیان نظرات به شکل
آزادانه و راحت با نگرانی کمتر درباره سوءتفاهم یا انتقاد هدایت کند؛ بهطور مثال دوان و دیگران ()2017
اعالم کردهاند که رهبری تحولآفرین به کارمند امکان میدهد فرصتهای بیشتری به دست آورد و از
کانالهای ارتباطی بیشتری استفاده کند تا سخن بگوید و اطالعات یا ایدهها را به شکل غیررسمی با
سرپرستان در میان بگذارد .کارمند با داشتن تبادالت و ارتباطات غیررسمیتر با سرپرست معموالً از
حمایت و پاسخگویی سرپرست در محل کار بیشتر سود میبرد ( )Fix & Sias, 2006و به دلیل موانع بالقوه
فرهنگی برای کارمندا نی که ممکن است به این حمایت بیشتر از طرف سرپرستانشان قبل از درگیر شدن در
صدای کارمند نیاز داشته باشند.
نقش میانجی رهبری تحولآفرین

رهبران تحولآفرین از نظر فکری کارکنانشان را برای کشف فرصتها ،چالش با شرایط جاری ،و
دیدن مشکالت قدیمی از منظرهای جدید تشویق میکنند .دیترت و بوریس ( )2007اشاره میکنند که
رهبران تحولآفرین از امنیت روانشناختی کارکنانشان حمایت میکنند ،یا این باور که درگیر شدن در
رفتارهای ریسکپذیر منجر به آسیبهای شخصی نمیشود؛ ازاینرو نگرانیهای منفی درباره اظهارنظر را
کاهش میدهند که بهنوبۀ خود صدای کارمند را موجب خواهد شد .فرض دوان و همکاران ( )2017بر این
است که کارمندان تحت رهبری تحولآفرین ،آزادی عمل بیشتری در انتقال ایدههای جدید به دلیل سطح
باالتری از اعتماد و تبادل اجتماعی دارند .انگیزش الهامبخش (مؤلفۀ دیگر رهبری تحولآفرین) به پیروان
کمک خواهد کرد به بینش جمعی سازمان پی ببرند و درعینحال که هدف جمعی را ترغیب میکند،
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ت عامالت مکرر ممکن است شروع به وقوع در میان کارمندان کند .این انگیزه است که یک رهبر
تحولآفرین برای اهتمام ورزیدن به علت و مفهوم مشترک معروف ارائه میدهد و همه اعضاء گروه شروع
به مطرح کردن پیشنهادها برای آن بینش مشترک میکنند .عالوه بر این ،از طریق توجه اختصاصی و تأثیر
آرمانی ،رهبران تحولآفرین بر رشد شخصی کارمند تأکید میکنند و مراقب نیازها و خواستههای آنها
هستند و باعث میشوند اعتماد و راندمان فردی بیشتر شود .کارمندان بیشتر راغب میشوند ریسک کنند و
عقاید خود را بیان کنند و نگرانی کمتری درباره کوتاهیها پیدا کنند وقتی از طرف رهبرانشان حمایت،
تشویق و اعتماد به دست میآورند ( .)Martin et al., 2016هوش فرهنگی بازتاب روانشناختی هنجارهای
تبادل اجتماعی کارمندان را تسهیل می کند و منجر به یک تمایل بیشتر برای حفظ روابط بهتر با رهبران
بهویژه در محیطهای گوناگون از نظر فرهنگی میشود .محققان مدعی هستند که افراد دارای هوش
فرهنگی باالتر ،معموالً از ظرفیتهای فکری سود میبرند که فرایندهای روانشناختی آنها را در تصدیق
پدیدههای رابطه در محل کارهای بین فرهنگی هدایت میکند .ازآنجاییکه ویژگیهایی (مثل الزامات
شخصی و اعتماد) و هنجارها (مثل هنجارهای رابطه متقابل) محکمکننده تبادل اجتماعی در سرتاسر گروه-
های فرهنگی متفاوت هستند ( ،)Le et al., 2016تحقق روابط تبادل کیفی ممکن است کارکنان را ملزم به
پردازش فکری و فهم درست این ویژگیها و هنجارها کند.
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی

هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی

 .1هوش فرهنگی بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
 .2هوش فرهنگی بر رهبری تحولآفرین تأثیر دارد.
 .3رهبری تحولآفرین بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق ،هوش فرهنگی بهعنوان متغیر مستقل ،آوای کارکنان بهعنوان متغیر وابسته و رهبری
تحولآفرین بهعنوان متغیر میانجی مطرح و مدل مفهومی زیر تدوین گردید.
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شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق ()Afsar et al., 2019

روش بررسی

برای اجرای این مطالعه از روش توصیفی -همبستگی استفاده شد .جامعه آماری در این تحقیق شامل
دو بخش است .در این تحقیق ،منظور از رهبران تحولآفرین ،مسئولین بخشهای مختلف تخصصی و
بستری بود که تعداد آنها  35نفر بود که تعداد  32نفر در این پیمایش شرکت داشتند .بخش دوم،
پرستاران بیمارستان شهدای تجریش به تعداد  550نفر بود که تعداد  226نفر بهصورت تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار اصلی جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه بود .با توجه به اینکه سه متغیر در
این پژوهش بررسی شد ،از سه پرسشنامه استفاده شد.
الف) پرسشنامه آوای کارکنان زهیر و اردوقان ( :)2011ایننن پرسشنننامه توسننط زهیننر و همکنناران در
سال  2011ساخته شد .سؤالهای این پرسشنامه سه مؤلفه آوای مطیع ،آوای تدافعی و آوای نوعدوسننتانه را
در مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالفم) تا نمره پنج (کامالً موافقم) را میسنجد .روایی و
پایایی پرسشنامه در مطالعات مختلفی تأیید شده است .ازجمله پژوهش سرآسیابی و همکنناران ( )2017کننه
در آن مطالعه ضریب آلفای کرونباخ برای کل آوای کارکنننان  0/84و بننرای زیرمقیاسهننای آوای مطیننع،
 ،0/75آوای تدافعی 0/86 ،و آوای نوعدوستانه  ،0/79به دست آمده است.
ب) پرسشنامه هوش فرهنگی افسر و همکاران ( :)2019این پرسشنننامه در توسننط افسننر و همکنناران در
سال  2019ساخته شد .سؤالهای این پرسشنامه چهار مؤلفۀ فراشناختی ،شناختی ،انگیزشننی و رفتنناری را در
مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالفم) تا نمره پنج (کننامالً مننوافقم) را میسنننجد .روایننی و
پایایی پرسشنامه در مطالعه انجام شده توسط افسر و همکاران ( )2019بهصورت محتوایی تأیید شده اسننت.
در پژوهش یاد شده ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای کل هوش فرهنگی  0/83و بننرای زیرمقیاسهننای
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فراشناختی ،0/74 ،شناختی ،0/78 ،انگیزشی 0/77 ،و رفتاری 0/81 ،به دست آمده است.
ج) پرسشنامه رهبری تحولآفرین باس و آولیو ( :)2004این پرسشنامه در باس و آولیو در سننال 2004
ساخته شد .سؤالهای این پرسشنامه چهار مؤلفه نفوذ اینندهآل ،انگیننزه الهننامبخش ،توجننه فننردی و ترغیننب
ذهنی را در مقیاس  5درجهای لیکرت از نمره یک (کامالً مخالفم) تا نمره پنج (کامالً موافقم) را میسنجد.
روایی و پایایی پرسشنننامه در مطالعننات مختلفننی تأییند شننده اسننت .ازجملننه پننژوهش صننمدی و همکنناران
( ) 2017کننه در آن مطالعننه ضننریب آلفننای کرونبنناخ بننرای کننل رهبننری تحننولآفرین  0/87و بننرای
زیرمقیاسهای نفوذ ایدهآل ،0/79 ،انگیزه الهامبخش ،0/82 ،توجه فردی 0/86 ،و ترغیننب ذهنننی 0/82 ،بننه
دست آمده است.
پس از ورود اطالعات مطالعه در نرمافزار  SPSSنسخه  23در قسمت توصیف اطالعات به ارائه میانگین و
انحراف معیار متغیرهای مطالعه و در بررسی تأثیر متغیرهای مطروحه در تحقیق از آزمون مدل معادالت
ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
برای رعای ت مالحظات اخالقی در این مطالعه مجوزهای الزم از معاونت تحقیقات دانشگاه کسب و به
مدیریت بیمارستان شهدای تجریش ارائه شد و همچنین به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد که
پرسشنامهها بینام بوده و بهصورت گروهی و نه فردی تحلیل قرار خواهند گرفت و نتایج پژوهش بدون
ذکر نام منتشر خواهد شد و در صورت تمایل بیمارستان تعهد گردید که نتایج تحقیق در اختیارانشان قرار
گیرد.
نتایج

در این مطالعه تعداد  218نفر از کارکنان و پرستاران شهدای تجریش موردمطالعه قرار گرفتند .بر
اساس اطالعات جمعآوریشده از پرسشنامه ،فراوانی مربوط به پاسخدهندگان مرد با ( 42/7درصد) و
فراوانی مربوط به پاسخدهندگان زن با ( 57/3درصد) است .در فراوانی آزمودنیها برحسب مدرک
تحصیلی کارکنان ،بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس با ( )46/3درصد و
کمترین فراوانی مربوط به مدرک دکتری با ( )2درصد است .در فراوانی آزمودنیها برحسب سن
کارکنان ،کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای سن باالتر از  50سال با ( )13/3درصد و بیشترین
فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای رده سنی  30تا  40سال با ( )37/6درصد است .در فراوانی
آزمودنیها برحسب تأهل کارکنان ،بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان متأهل با ( )56/5درصد و
کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان مجرد با ( )43/5درصد است .فراوانی آزمودنیها برحسب سابقه
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خدمت کارکنان ،کمترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای سابقه باالتر از  20سال با ( )7/8درصد و
بیشترین فراوانی مربوط به پاسخدهندگان دارای سابقه  5تا  10سال با ( )30/3درصد است.
برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیهها با توجه به الگوریتم تحلیل مدلها در روش
مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت پی .ال .اس پرداخته میشود .برای برازش مدل
اندازهگیری ،ابتدا به بررسی برازش مدلهای اندازهگیری با استفاده از سه معیار پایایی شاخص (ضرایب
بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) پرداخته میشود .ابتدا بار عاملی سؤاالت یا آیتمها
موردبررسی قرار گرفتند .با توجه به شکل ( ،)1بار عاملی تمامی سؤاالت بیشتر از  0/5است که نشان از
مناسب بودن این معیار دارد.

شکل ( :)2مدل ترسیمشده همراه با ضرایب استاندارد با مقادیر ( )P-Value =0/000فرضیههای پژوهش
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سایر نتایج مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1برازش مدلهای اندازهگیری
متغیر

ضرایب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

رهبدی تحول فد ن

0/941

0/949

0/616

هوش فدهسگی

0/992

0/992

0/875

ای کارکسان

0/969

0/972

0/717

بررسی مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش؛ با توجه به اینکه مقدار آماره  Tبرای متغیرهای مدل بیشتر از
 1/96و سطح معناداری کمتر از  0/05است ،درنتیجه فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار میگیرند.

شکل ( :)3مدل ترسیمشده همراه با مقادیر  T-Valueفرضیههای پژوهش
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خالصه نتایج مربوط به آزمون فرضیهها در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2خالصه آزمون فرضیههای یک تا سه تحقیق
ضرایب مسیر

فرضیهها

آماره t

سطح معناداری

نتیجه آزمون

هوش فدهسگی بد ای کارکسان تأثید دارد.

0/833

9/679

0/000

عمم رد

هوش فدهسگی بد رهبدی تحول فد ن تأثید دارد.

0/692

5/237

0/000

عمم رد

رهبدی تحول فد ن بد ای کارکسان تأثید دارد.

0/160

2/288

0/000

عمم رد

همچنین برای بررسی متغیر میانجی از آزمون  VAF1استفاده گردید .نتایج آزمون  VAFدر جدول  3درج
گردیده است.
ضریب مسیر بین ()/ضریب مسیر بین مستقل و میانجی×ضریب مسیر بین میانجی و وابسته( = VAF

)مستقل و میانجی×ضریب مسیر بین میانجی و وابسته +ضریب مسیر بین وابسته و مستقل
=0/417
جدول ( :)3خالصه آزمون فرضیه اصلی
فرضیه

ضرایب VAF

نتیجه

هوش فدهسگی بد ای کارکسان با نقش
میانجی رهبدی تحول فد ن تأثید دارد.

0/417

عسی تقد باً نیمی ا اثد کل هوش فدهسگی بد
ای کارکسان ا طد ق غیدمستقیم توسط
متغید میانجی رهبدی تحول فد ن تبیین می-
شود.

بحث و نتیجهگیری

یافتههای تحقیق نشان داد هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحولآفرین تأثیر
دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات افسر و همکاران ( )2019همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه میتوان
گفت که رهبران تحولآفرین از نظر فکری کارکنانشان را برای کشف فرصتها ،چالش با شرایط جاری،
و دیدن مشکالت قدیمی از منظرهای جدید تشویق میکنند .دیترت و بوریس ( )2007اشاره میکنند که
رهبران تحولآفرین از امنیت روانشناختی کارکنانشان حمایت میکنند ،یا این باور که درگیر شدن در
________________________________________________________________
Variance Accounted For

1
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رفتارهای ریسکپذیر منجر به آسیبهای شخصی نمیشود ،ازاینرو ،نگرانیهای منفی درباره اظهارنظر را
کاهش میدهند که بهنوبۀ خود آوای کارمند را موجب خواهد شد .فرض دوان و همکاران ( )2017بر این
است که کارمندان تحت رهبری تحولآفرین ،آزادی عمل بیشتری در انتقال ایدههای جدید به دلیل سطح
باالتری از اعتماد و تبادل اجتماعی دارند .انگیزش الهامبخش بهعنوان یکی از مؤلفۀ رهبری تحولآفرین به
پیروان کمک خواهد کرد به بینش جمعی سازمان پی ببرند و درعینحال که هدف جمعی را ترغیب
میکند ،تعامالت مکرر ممکن است شروع به وقوع در میان کارمندان کند .این انگیزه است که یک رهبر
تحولآفرین برای اهتمام ورزیدن به علت و مفهوم مشترک معروف ارائه میدهد و همه اعضاء گروه شروع
به مطرح کردن پیشنهادها برای آن بینش مشترک میکنند .عالوه بر این ،از طریق توجه اختصاصی و تأثیر
آرمانی ،رهبران تحولآفرین بر رشد شخصی کارمند تأکید میکنند و مراقب نیازها و خواستههای آنها
هستند و باعث میشوند اعتماد و راندمان فردی بیشتر شود .کارمندان بیشتر راغب میشوند ریسک کنند و
عقاید خود را بیان کنند و نگرانی کمتری درباره کوتاهیها پیدا کنند .وقتی از طرف رهبرانشان حمایت،
تشویق و اعتماد به دست میآورند.
یافتههای تحقیق نشان داد هوش فرهنگی بر آوای کارکنان تأثیر دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات افسر
و همکاران ( )2019همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه میتوان ادعا نمود که افرادی که هوش فرهنگی
بیشتری دارند مشکالت را به شکل مناسبتر در موقعیتهای فرهنگی متنوع از جهت فرهنگی به دلیل
شایستگی عالی در کشف و شناسایی ،جذب ،و استدالل به شکل صحیح حلوفصل مینمایند .ازآنجاییکه
در محل کار چند فرهنگی با تنوع وسیع نیروی کار ،اگر کارمند هوش فرهنگی باالتری داشته باشد بهتر
قادر خواهد بود اطالعات را جمعآوری و استفاده درست کند ،کارهای احساسی ،رفتاری یا شناختی در
جهت سرنخهای فرهنگی به وجود آورد و با تکیه بر این بحث ،هوش فرهنگی پذیرش روابط مثبت با
دیگران را تسهیل نماید و از این طریق میتواند آوای کارکنان به نحو مناسبتری درک نماید؛ بنابراین،
افراد با هوش از نظر فرهنگی نسبت به هم ایجاد اطمینان میکنند تا ایدههای جدید و نو را به اشتراک
بگذارند و درنتیجه بیشتر حرف بزنند .آنها میدانند کی و کجا و چگونه این چارچوبها را به کار ببرند و
خود را به سمت یادگیری مداوم قواعد فرهنگی جدید سوق دهند و رفتارهای کالمی و غیرکالمی خود را
منعطف کنند تا نیازهای فرهنگی را برآورده سازند .هنگام برقراری ارتباط با کارمندان دارای فرهنگ
آسیایی ،فرد باید مراقب چارچوبهای فرهنگی نظیر نرم صحبت کردن ،ارائه اطالعات به شکل چهره به
چهره ،انتشار برنامههای جلسه قبل از آمادگی قبلی آنها ،غلبه بر بدبینی آنها از طریق در نظر گرفتن
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اهداف جمعی قبل از اهداف شخصی ،و کمک به آنها برای بیان نظرات از طریق از بین بردن ترس و
تردید آنها باشد .یک رابطه مثبت بین هوش فرهنگی و رفتارهای دلبخواهی ،غیراجباری ،و شهروندی
سازمانی قبالً در آثار علمی اثبات شده است .فردی که از گوناگونیهای فرهنگی کارگران دارای فرهنگ
مختلف خبر دارد همیشه در کمک به دیگران احساس راحتی میکند و مراقب خواستهها و نیازهای آنها
است  .اگر کارمندی با یک فرهنگ از ورود فرد جدیدی با فرهنگ دیگر اطالع نداشته باشد احساس
خجالت و شرم خواهد کرد و تمایلی به ارائه کمک طی مرحله جهتگیری به دلیل نبود شناخت از
فرهنگ ،سالیق و ارزشهای این همکار نخواهد داشت.
یافته های تحقیق نشان داد هوش فرهنگی بر رهبری تحولآفرین تأثیر دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات
دترت و بوریس ( ،)2013افسر و همکاران ( )2019و ژانگ و رود ( )2014همخوانی دارد .در تبیین این
نتیجه میتوان گفت که مهارتهای اجتماعی برای رهبری اثربخش اهمیت دارند .مؤلفۀ کلیدی هوش
فرهنگی توانایی فرد برای درگیر شدن در عمل تعدیلپذیر است .لذا ،مهارتهای هوش فرهنگی که شامل
توانایی برای پذیرش رفتارها و خواندن و فهمیدن سرنخهای فرهنگی است و دیگران به نمایش میگذارند
به محتملترین شکل به مهارتهای رهبری تحولآفرین فرد کمک میکند؛ چون یک رهبری تحولآفرین
قدرت دارد فرهنگ سازمانی را بشناسد .اگر رهبر تحولآفرین فرهنگ سازمانی را بشناسد مهارت درک و
شناخت تفاوتهای فرهنگی دیگر همچون فرهنگهای ملی را نیز خواهد داشت .همچنین ،رهبران
تحولآفرین خود را به چالش میکشند .ازاینرو ممکن است انگیزه داشته باشند فرهنگهای جدید را
کشف کنند؛ چون تعامل با یک فرهنگ جدید اغلب چالش به شمار میرود .رهبران تحولآفرین به
دیگران توجه خاصی میکنند و برای آنکه بتوانند با کارمندان به شکل انفرادی و مالحظهکارانه برخورد
کنند باید تفاوتهای بین فرهنگی را که جنبهای از هوش فرهنگی است ،بشناسند .هوش فرهنگی پای
دانش شباهتها و تفاوتهای فرهنگی و تفکر درباره موقعیتهای فرهنگی و سؤال از فرضیات که احتماالً
هنگام شناخت فرهنگ سازمانی مفید خواهد بود و مهارت رهبران تحولآفرین است را به میان میآورد.
هوش فرهنگی همچنین تمایل برای پذیرش یک محیط فرهنگی جدید و هم عالقه به محیطهای نو است.
رهبران تحولآفرین در حال هدایت شدن به سوی یک بینش جدید هستند و بنابراین پای تغییر سازمان و
فرهنگ در این سازمان را به میان میآورد .هوش فرهنگی متضمن شناخت از زمان و نحوه عمل به شکل
صحیح در محیطهای گوناگون است که احتماالً به نظر مهارتی میرسد که به توانایی رهبران تحولآفرین
برای تشویق دیگران مرتبط میشود .چون هر فردی به شکل متفاوت تشویق میشود و بنابراین یک رهبر
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تحولآفرین باید رفتارش برای اثربخش بودن تغییر دهد.
یافتههای تحقیق نشان داد رهبری تحولآفرین بر آوای کارکنان تأثیر دارد .نتیجه به دست آمده با مطالعات
افسر و همکاران ( )2019و زانگ و همکاران ( )2014همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه میتوان ادعا نمود
که آوای کارمند ممکن است وضعیت کنونی را به چالش بکشد ،پای ریسکها و هزینههای شخصی را به
میان آورد و سبب استرس شود .این ویژگی ها ممکن است بسیاری از کارمندانی را که موانع فرهنگی را
تجربه کردهاند نسبت به اظهارنظر بیتمایل کند .تحت رهبری تحولآفرین ،کارمندان سطوح باالیی از
اعتماد و شناخت از سرپرستان خود خواهند داشت که میتواند آنها را به سمت بیان نظرات به شکل
آزادانه و راحت با نگرانی کمتر درباره سوءتفاهم یا انتقاد هدایت کند .بهطور مثال دوان و همکاران
( )2017اعالم کردهاند که رهبری تحولآفرین به کارمند امکان میدهد فرصتهای بیشتری به دست آورد
و از کانالهای ارتباطی بیشتری استفاده کند تا سخن بگوید و اطالعات یا ایدهها را به شکل غیررسمی با
سرپرستان در میان بگذارد .کارمند با داشتن تبادالت و ارتباطات غیررسمیتر با سرپرست معموالً از
حمایت و پاسخگویی سرپرست در محل کار بیشتر سود میبرد و به دلیل موانع بالقوه فرهنگی برای
کارمندانی که ممکن است به این حمایت بیشتر از طرف سرپرستانشان قبل از درگیر شدن در آوای کارمند
نیاز داشته باشند.
با توجه به نقش میانجی رهبری تحولآفرین در ارتباط بین هوش فرهنگی بر آوای کارکنان ،موارد زیر
پیشنهاد میگردد:
•

مدیران آرمان و مأموریت سازمان را تدوین و دستیابی به آن را تسهیل کنند؛ هر جا الزم باشد
این توانایی را نیز دارند که جهتگیری سازمان را متحول و کارکنان خود را به پیروی از آن
ترغیب کنند.
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از طرف دیگر اگر مدیران دیدگاههای مختلف کارکنان خود را در هنگام حل مشکالت
سازمان در نظر بگیرند واز آنها بخواهند که مشکالت را از زوایای مختلف بررسی کنند و
آنها را تشویق کنند که راههای جدیدی برای چگونگی انجام دادن کارها پیشنهاد کنند،

•

باعث میشود که کارکنان این احساس را داشته باشند که در کارها مشارکت دارند.
مدیران باید درباره آینده خوشبینانه صحبت کنند و به کارکنان خود امیدواری دهند که
اهداف دستیافتنی است .سعی کنند ایدهها و بینش خود را به آنها با شیوههای واضح منتقل
کنند و کارکنان را تشویق کنند که فراتر از استانداردهای تعیین شده پیشرفت کنند.

با توجه به تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان پیشنهاد میگردد:
•

صرف آموزش اطالعاتشناختی و مبتنی بر دانش از فرهنگ مورد نظر کافی نیست ،بلکه
سیستمهای آموزشی در بیمارستان بایستی مهارتهای فراشناختی الزم جهت یادگیری در
شرایط مختلف را فراهم کنند و آموزشهایی برای افزایش هوشیاری در تعامالت میان
فرهنگی (آگاهی از فرضیات خود و دیگران) و همچنین آگاهی از ادراک انتخابی و اسنادی
که اتخاذ میکنیم در نظر گرفته شود.

با توجه به تأثیر هوش فرهنگی بر رهبری تحولآفرین موارد زیر پیشنهاد میگردد:
•

توجه بیشتر به مسائل تعامالت میان فرهنگی در آموزشها؛

•

نیاز به بهبود نیازسنجی آموزشی؛

•
•

بهرهمندی از برنامههای رسانهها شامل اینترنت ،رادیو ،تلویزیون؛
سمینارهای داخل و خارج از کشور در مسائل میان فرهنگی.

با توجه به تأثیر رهبری تحولآفرین بر آوای کارکنان موارد زیر پیشنهاد میگردد:
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•

ابعاد سبک رهبری تحولآفرین شامل بعد تأثیرگذاری ایدهآلی ،انگیزش الهامبخش،
برانگیزندگی ذهنی قابل تبدیل و ترجمه به مهارتها و شایستگیهای مشخص نظیر مهارت
برقراری ارتباط ،مهارت تأثیرگذاری بر دیگران ،مهارت پرورش و تشویق خالقیت و
نوآوری ،مهارت اعتماد به دیگران و سایر مهارتهایی است که نقش مهمی در موفقیت
رهبران سازمانی بهویژه مدیران ایفا مینماید .با این توجه پیشنهاد میشود واحد آموزش
خاص جهت آموزش مهارتهای برشمرده برای مدیران برنامهریزی و ساختاردهی گردد .این
واحد میتواند بهطور مشخص یکی از زیرشاخههای واحد برنامهریزی نیروی انسانی بوده و

•

تحت عنوان برنامه تأمین مدیران به فعالیت بپردازد.
در بخش توسعۀ مدیران که از طریق برگزاری کارگاهها و دورههای بازآموزی ضمن خدمت
صورت میگیرد ،توجه به ارائۀ کارگاههای آموزشی مبتنی بر محتوای علمی نظریههای جدید
رهبری و مدیریت میتواند زمینهساز ایجاد پتانسیلهای بالقوه الزم برای رهبری در میان مدیران
بیمارستان گردد.

بهمنظور غنا بخشی به پژوهش حاضر ،انجام پژوهشهای زیر به محققان آتی توصیه میگردد:
 oبررسی رابطه میان هوش فرهنگی و بهرهوری منابع انسانی؛
 oبررسی رابطه میان هوش فرهنگی با تعهد سازمانی؛
 oبررسی تأثیر هوش فرهنگی بر موفقیت شغلی.
تشکر و قدردانی

از تمامی افراد یاری دهنده در انجام این پژوهش و کارکنان و پرستاران بیمارستان شهدای تجریش،
کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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چكیده
هدف پژوهش حاضر تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی با توجه به
نقش واسطهای اعتماد تیمی بود .روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری ()SEM
است .نمونه این پژوهش شامل  321نفر از کارکنان شرکت بهرهبرداری ،تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان بود که به
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از مقیاسهای استاندارد بسندگی مهارتهای شغلی،
ابهام نقش ،رهبری مسیر -هدف ،اعتماد تیمی و انسجام تیمی استفاده شد .ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت
ساختاری ( )SEMو با استفاده از نرمافزارهای  AMOSو  SPSSنسخه  24انجام گرفت .جهت آزمون اثرات واسطهای در
الگوی پیشنهادی نیز از روش بوتاستراپ استفاده شد .یافتهها نشاندهنده برازش مطلوب الگوی نهایی با دادهها بودند .همچنین
نتایج نشان داد بسندگی مهارتهای شغلی و رهبری مشارکتی بهصورت مثبت و ابهام نقش بهصورت منفی بر اعتماد تیمی اثر
مستقیم و معنیداری دارند .بسندگی مهارتهای شغلی و اعتماد تیمی نیز بهصورت مثبت بر انسجام تیمی اثر مستقیم و معنیداری
داشتند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که بسندگی مهارت های شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی از طریق نقش واسطهای
اعتماد تیمی ،بر انسجام تیمی اثر غیرمستقیم و معنیداری دارند.
کلیدواژهها :بسندگی مهارتهای شغلی ،رهبری مشارکتی ،ابهام نقش ،اعتماد تیمی ،انسجام تیمی.
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مقدمه

در دنیای امروز ،استفاده از گروههای کاری بهمنظور دستیابی به عملکردی فراتر از عملکرد افراد،
هنگامیکه انجام کار نیاز به مهارت ،داوری و تجربه چندگانه دارد ،گسترش روزافزونی یافته است.
بسیاری از مدیران سازمانها به این امر معتقدند که به کار گرفتن تیمها و گروههای کاری به آنها اجازه
میدهد تا سریعتر و با هزینه مناسبتر ،محصوالتی بهتر تولید کرده و یا خدماتی مطلوبتر ارائه داده و به
سطح باالتری از عملکرد دست یابند ( .)Jafarpoor, 2018, p. 76ازاینرو کار گروهی روز به روز اهمیت
بیشتری پیدا کرده و سازمانها به تشکیل گروههای کاری عالقهمندتر شدهاند .از سوی دیگر ،کار تیمی در
راستای پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییرپذیری امری اجتنابناپذیر است و
همانند یک فناوری مؤثر و پیشگام ،هم برای شرکتها و سازمانها مزیت راهبردی ایجاد نموده و هم برای
کارکنان فرصتهایی را فراهم میآورد (

Farahi, Mahmoodi, Zarei Rahro, & Afkhami Ardakani,

.)2010, p. 40
از دیدگاه ) ،Thompson (2002; cited by West & Markiewicz, 2004, p.24به دلیل چالشهای
پیش روی سازمانها در دنیای رقابتی کنونی ،تشکیل و نگهداری تیمهای کاری اثربخش امری الزم و
ضروری است .تیمهای کاری اثربخش از تمامی تواناییها و استعدادهای اعضای خود استفاده میکنند،
سازمان را در برابر تغییرات محیطی نسبت به دیگر سازمانها منعطفتر میسازند ،انگیزه و مشارکت
کارکنان را در فعالیتهای تیمی و سازمانی افزایش میدهند و درنهایت میتوانند عملکرد و بهرهوری
نهایی سازمان را ارتقاء بخشند .مطالعات نشان داده است که یکی از عوامل مهم در تعیین سطح عملکرد و
اثربخشی تیمهای کاری ،انسجام تیمی 1است (

;Appelbaum et al., 2020; Ozer & Karabulut, 2019

.)Chinara & Bentein, 2018; Park, Kim, & Gully, 2017
انسجام تیمی دربردارنده نگرش و رفتار اعضاء در مورد گروهی است که عضو آن هستند .انسجام
تیمی میتواند اعضای تیم را برای دستیابی به اهداف تعیینشده گروه متحد کرده و آنها را به سوی کسب
اهداف سوق دهد ( Carron, Brawley, and Widmeyer (1998) .)Lee & Ko, 2019, p. 1013انسجام
تیمی را یک فرآیند پویا که منجر به تمایل گروه به حفظ وابستگی و ثبات قدم در تحقق اهداف جهت
برآوردن نیازهای عاطفی اعضاء میشود ،میدانند ()cited by Boughattas & Kridis, 2017, p. 47؛
________________________________________________________________
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بنابراین انسجام تیمی به معنی درجه و میزانی است که افراد جذب یکدیگر شده و در اهداف گروه سهیم
میشوند .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که عوامل مختلفی بر انسجام تیمی تأثیرگذار است؛ سبک-
های رهبری،)Charbonneau & Wood, 2018; Najafi, Hedarinejad, & Shetabbushehri, 2018( 1
ویژگیهای شخصیتی ،)Acton, Braun, & Foti, 2019( 2عدالت بینفردی )Bosselut et al., 2018( 3و
عدالت رویهای ،)De Backer et al., 2011( 4کارآمدی جمعی ،)Cevik & Wang, 2018( 5عزتنفس
جمعی ،)Kaymak, 2011( 6همکاری و تعاون )Abu Bakar 2017( 7و به اشتراک گذاشتن

اطالعات8

( ،)Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر انسجام تیمها و گروه-
های کاری هستند .عالوه بر این متغیرها ،پژوهشها نشان داده است که اعتماد تیمی 9نیز یکی از مهمترین
عوامل تبیین انسجام در درون تیمهاست (

& Kao, Tsai, Schinke, & Watson, 2019; Paul, Drake,

.)Liang, 2016; Fung, 2014; DeOrtentiis, Summers, Ammeter, Douglas, & Ferris, 2013
این باور که اعتماد در محیطهای کاری به عنوان عامل اصلی بالقوهای است که منجر به بهبود عملکرد
سازمانی میشود و میتواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد ،به سرعت مورد توجه قرار گرفته
است ( .)Costa & Anderson, 2011, p. 120ایجاد محیطی که دارای اعتماد است ،تأثیرات مثبت زیادی
برای سازمانها دارد؛ برعکس ،هزینههای بیاعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت،
خطرپذیری به خاطر رفتارهای نامناسب ،کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل ،میتواند سنگین باشد
( .)Pucetaite & Lamsa, 2008, p. 330اعتماد ،بهطور کلی ،اطمینان و خوشبینی نسبت به وقوع حوادث
و یا اطمینان داشتن به دیگران بدون وجود دالیل اجباری است (.)Smith & Birney, 2005, p. 470
 Reina and Reinaاعتماد را مفهومی چندسطحی میدانند که به تعامالت سطوح گوناگون همکاران،
تیمها و سطوح درونسازمانی مربوط میشود (.)Reina & Reina, 2015, p. 68
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مطالعات نشان داده است افزایش اعتماد در محیط کاری منجر به رفتارها و نگرشهای مثبت کاری
همچون ارتباطات بازتر و به اشتراکگذاری بیشتر اطالعات ( ،)Abdullah & Musa, 2014رضایت شغلی
باال ( ،)Artar & Erdil, 2017رفتارهای شهروندی سازمانی ( ،)Singh & Srivastava, 2016و تعهد بیشتر
به سازمان ( )Cho & Park, 2011میشود .اعتماد در درون تیمها نیز با بهبود و توسعه ارتباطات ،کار تیمی
و عملکرد تیمی همراه است ( Costa, Roe, & Taillieu, 2001; Davis, Schoorman, Mayer, & Tang,

.)2000
بر اساس مدل مفهومی ) ،Costa (2003اعتماد تیمی تحت تأثیر سه عامل اصلی میباشد .1 :ترکیب
تیمی .2 ،1ویژگیهای شغل ،2و  .3بافت و زمینه سازمانی .3تیمهای کاری از جهات مختلفی متفاوت هستند
و با توجه به چندین ویژگی قابل تعریف هستند .اگرچه دیدگاه واحدی در مورد اینکه عوامل فردی باید به
عنوان عوامل تعیینکننده روند تیم در نظر گرفته شوند وجود ندارد ،اما یک دیدگاه مشترک وجود دارد
مبنی بر اینکه ترکیبات خاصی از افراد در یک تیم احتماالً منجر به اثربخشی عملکرد آنان خواهد شد
( .)Costa, 2003, p. 108در اکثر مطالعات ،ترکیب تیم به تفاوتهای فردی در بین اعضاء اشاره دارد که
میتواند از نظر خصوصیات شخصیتی ،سمت شغلی و سازمانی ،بسندگی مهارتهای شغلی 4و غیره
توصیف شود ( .) Acton et al., 2019داشتن مهارت کافی برای انجام وظایف شغلی ،از طریق ایجاد
اطمینان نسبت به عملکرد مطلوب و شایسته اعضای تیم میتواند اعتماد در درون تیم را افزایش دهد .اعتماد
مبتنی بر شایستگی در روابط کاری از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و ممکن است دانش تخصصی،
امکانات فنی یا عملکرد روزمره را شامل شود ( .)Costa, 2003, p. 109به بیان )،Costa (2003, p. 109
بسندگی مهارتهای شغلی و تناسب میان مهارتها و تواناییهای اعضای تیم بخصوص در تیمهای کاری
تخصصی ،از مهمترین عوامل اثرگذار در ایجاد اعتماد و انسجام در درون تیمها است.
ویژگیهای شغل به ماهیت وظایف که میتواند شامل پیچیدگی ،وابستگی متقابل ،سطح اختیارات،
ابهام و یا عدم اطمینان محیطی باشد ،اشاره دارد ( .)Costa, 2003, p. 110این ابعاد نیازهای اطالعاتی
مربوط به وظایف شغلی را تعیین میکنند .ابهام نقش 5که به معنای فقدان مشخصات وظایف یا روشهای
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استاندارد عملکردی است ،می تواند انتظارات را در مورد منابع و اقدامات الزم برای دستیابی به موفقیت در
کار مشخص کند ( .)Morris & Moberg, 1994, p. 167در شرایط وجود ابهام نقش ،آسیبپذیری
اعضای تیم نسبت به یکدیگر افزایش مییابد و اعتماد خدشهدار میشود .بر اساس نظریه هزینههای مبادله
ویلیامسون ،)1975( 1در موقعیتهای مبهم خطر فرصتطلبی زیاد است ،که این امر میتواند رفتارهای
محافظهکارانه یا تدافعی را افزایش دهد ( .)Bylund, 2015, p. 156در نتیجه ،تیمهایی که ابهام نقش باالیی
دارند سطح اعتماد پایینتری را نشان میدهند .تجربه ابهام نقش میتواند به واکنشهای متناقض ،احساسات
تنش ،کاهش اعتماد به نفس و نارضایتی در فرد منجر شود ( & Abolghasemi, Kiamasi, Aryapooran,

 .)Dortaj, 2006, p. 40همچنین ،ابهام نقش یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر کارایی ،اثربخشی و
عملکرد فردی و تیمی است که نیاز به بررسی بیشتر در بافت تیمها و گروههای کاری دارد ( & Kim, Ji,

.)Shin, 2019, p. 173
بافت و زمینه سازمانی که بهطور سیستماتیک به عنوان پیشبین در الگوهای مربوط به اثربخشی
عملکرد تیمی مورد بررسی قرار میگیرند ،شامل سرپرستی و جوّ مدیریتی ،میزان تأثیرگذاری ،سیستمهای
پاداش و فرصتهای آموزشی هستند ( .)Costa, 2003, p. 111در پژوهش حاضر جوّ مدیریتی 2به عنوان
یکی از فاکتورهای بافت و زمینه سازمانی ،مورد مطالعه قرار گرفته است .جوّ مدیریتی از دیدگاه زیردستان
ارزیابی میشود؛ کارکنان رفتار سرپرستان خود را از نظر میزان به اشتراک گذاشتن اطالعات ،میزان
مشارکت ،امکان تصمیم گیری و اینکه این رفتارها مفید ،دوستانه و یا پرتنش هستند ،ارزیابی میکنند
( .)Costa, 2003, p. 111یافتههای پژوهش ) Creed & Miles (1996نشان داده است که سبک رهبری
نقشی اساسی در توسعه و حفظ اعتماد بین کارکنان دارد .اعتماد در درون تیمها بیشتر از طریق سبک
رهبری منعکس می شود که بر به اشتراک گذاشتن اطالعات و مشارکت و درگیر کردن اعضاء در تصمیم-
گیری و مسئولیتها تأکید میکند .به عبارتی ،سبک رهبری مشارکتی که بر تصمیمگیری مشارکتی،
تفویض سطوحی از اختیارات و تقویت کار گروهی تأکید دارد ،نسبت به دیگر سبکهای رهبری ،می-
تواند یکی از اثربخشترین شیوههای مدیریتی در درون تیمهای کاری باشد (.)Ceric, 2015, p. 142
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در مجموع ،با توجه به آنچه بیان شد ،الزمه اثربخشی و کارایی تیمها و گروههای کاری وجود سطح
مطلوبی از انسجام در درون تیم و میان اعضای آن است .نگرشهای حاصل از انسجام تیمی باال میان
اعضای تیم موجب تمایل شدید فرد برای ماندن به عنوان عضوی از گروه ،وفاداری به گروه و ابراز هویت
با گروه میشود (

Mohammadi, Marzughi, Naseri Jahromi, Dorfeshan, & Mokhtari, 2015, p.

)51؛ بنابراین ،شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و ارتقاء انسجام تیمی میتواند گامی مهم در زمینه
کمک به اثربخشی و کارایی تیمها و گروههای کاری باشد .بر همین اساس ،هدف کلی پژوهش حاضر
تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی با توجه به نقش
واسطهای اعتماد تیمی ،است.
مبانی نظری
بسندگی مهارتهای شغلی

کار تیمی یکی از مهمترین تسهیلکنندهها در دستیابی به نتایج مثبت و مقرون به صرفه در عرصه
سازمانهای کنونی است .تیم ،گروهی از افراد با توانمندیها و مهارتهای مختلف و مکمل یکدیگر است
که برای نیل به هدفی مشترک کوشش میکنند Begley .کار تیمی را صرف قرار گرفتن منظم افراد در
یک موقعیت خاص نمیداند ،بلکه کار تیمی را تطابق با عملکردهای یکدیگر ،تعامالت محیطی و داشتن
درک مشترکی از روش انجام فعالیتها جهت دستیابی به بهترین نتیجه برمیشمارد (

Begley, 2009, p.

 .)281هر یک از تیمها چالش ها و موانع خاص خود را در مسیر رسیدن به اهداف خود دارند .مجهز بودن
اعضای تیم به مهارتها و توانمندیهای الزم و کافی برای کار تیمی از ملزومات موفقیت در کار تیمی و
عبور از موانع و چالشهای پیشرو است (.)Bagherianfar, Siadat, & Ebrahimi, 2016, p. 24
به اعتقاد ) ،Kuehl (2001مهارتهای کار تیمی شامل شش مؤلفه میباشند:
 .1انطباقپذیری :عبارت است از توانایی اعضای تیم در شناسایی ماهیت مسائل و مشکالت گروه و
سازمان و پاسخ مناسب به آنها.
 .2ارتباطات :شامل فرآیندهایی است که در آن اطالعات واضح و روشن ،بین دو یا چند نفر از
اعضای تیم مبادله میشود.
 .3هماهنگی :شامل توانایی گروه در سازماندهی منابع ،فعالیتها و عکسالعملها بهمنظور تکمیل و
تحویل به موقع کار است.
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 .4تصمیمگیری :به توانایی تیم برای یکپارچهسازی اطالعات ،استفاده از قضاوت و منطق ،شناسایی
راهکارهای موجود ،انتخاب بهترین راهحل ممکن و ارزیابی پیامدها اشاره دارد.
 .5ارتباطات درونفردی :این مؤلفه شامل توانایی تیم برای بهبود کیفیت تعامالت بین اعضای خود از
طریق حل اختالفاتی که ممکن است بین اعضای آن ایجاد شود.
 .6رهبری :توانایی برای جهتدهی و هماهنگ کردن فعالیتهای اعضاء ،ارزیابی عملکرد تیم،
واگذاری وظایف ،برنامهریزی و سازمان دهی و ایجاد یک محیط مناسب کاری به این مؤلفه اشاره
دارد (.)cited by Salleh & Kayode, 2014, p. 524
ابهام نقش

ابهام نقش جنبهای از فشارزاهای شغلی میباشد که به میزان عدم اطمینان فرد در رابطه با اینکه
کارکردها و مسئولیتهای شغلی وی چه میباشند ،اشاره میکند (

Gupta & Jenkins, 1985; cited by

 .)Karami & Pourhassan, 2016, p. 266ابهام نقش زمانی که مسئولیتهای نقش سازمان نیافته و بهطور
ضعیفی تعریف شده باشند ،و یا مالک یا معیار عملکرد ،روش کار یا جدول زمانبندی شغل مشخص
نباشد ،رخ میدهد .ابهام نقش در نتیجه اطالعات نابسنده و نارسا در مورد اهداف کاری برای به انجام
رساندن آنها و نامشخص بودن انتظارات دیگران از فرد و نتایج حاصل شده پس از انجام عملیات کاری،
به وجود میآید ( .)Piko, 2006; Faghih Nia & Bahram Zadeh, 2019, p. 172
دیدگاه چند بُعدی ابهام نقش با کار ) Bedeian & Armenakis (1981شروع شد و با مطالعات
) Sawyer (1992و ) Singh, Verbeke, and Rhoads (1996ادامه یافت .بر اساس یافتههای این
پژوهشگران و مبنایی که بوسیله کار آنان ارائه شده است ،چهار بُعد پذیرفتهشده گسترده از ابهام نقش
وجود دارد که به وسیله متصدی نقش تجربه میشوند و مبتنی بر ادراک متصدیان نقش هستند .این ابعاد
شامل موارد زیر میباشند:
 .1ابهام مسئولیت /انتظارات /اهداف :چه چیزی مورد انتظار است؟ چه طور باید انجام شود؟
 .2ابهام روش انجام کار :چگونه کارها را انجام دهم؟ روشهای دستیابی به اهداف سازمانی؟
 .3ابهام اولویت :چه وقت کارها بایستی انجام بگیرند و به چه ترتیبی؟
 .4ابهام رفتار :از من در شرایط مختلف برای کار کردن چه انتظاری میرود؟ چه رفتارهایی منجر به
نتایج مطلوب خواهند شد؟ (.)Palmatier, Moorman, & Lee, 2019, p. 80
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رهبری مشارکتی

افرادی که در سازمانها کار می کنند ،نیاز دارند که برای کار کردن در جهت معینی هدایت شوند تا
اهداف سازمانی به نحو موفقیتآمیز تحقق یابد .این هدایت بدین علت است که بدون رهبری ،سازمان
چیزی جز مجموعهای از افراد و ماشینهای بالتکلیف نیست؛ از اینرو ،سازمانها برای استفاده کامل از
سرمایههای گرانبهایشان ،نیاز به رهبری دارند .راههای تأثیر و نفوذ رهبران بر پیروانشان متفاوت است و با
توجه به این تفاوتها ،سبکهای رهبری متنوعی که هر کدام بر پایه یک نظریه خاصی مطرح شدهاند،
وجود دارد.
) House (1971نظریه مسیر -هدف رهبری 1را که در ابتدا توسط ) Evans (1970ارائه شده بود،
توسعه داد .این نظریه بر پایه نظریه انتظار انگیزش 2بنا شده است؛ نظریه مسیر -هدف ادعا میکند که
رهبران به دلیل تأثیر بر انگیزش ،توانایی انجام وظایف و رضایت پیروان ،اثربخش میشوند .رهبر ،از طریق
تأثیر بر انتظارات کارکنان درباره عملکرد و جذابیت هدف ،آنها را برمیانگیزاند .هنگامیکه کارکنان
باور کنند که عملکرد شغلیشان موجب نتایج مطلوبی خواهد شد ،احساس رضایت میکنند .آنها قادر
خواهند بود که با سختکوشی به اهدافشان دست یابند (

House, 1971; cited by Alanazi,

 .) Alharthey, & Rasli, 2013, p. 51این نظریه چهار سبک را برای رهبری و هدایت پیروان معرفی کرده
است :رهبری دستوری ،3رهبری حمایتی ،4رهبری مشارکتی 5و رهبری موفقیتگرا.6

House and

) Mitchell (1974بر پایه سه مفهوم ،این سبکهای رهبری را معرفی کردند .1 :خشنودی پیروان.2 ،
انتظارات پیروان از رهبرانشان و  .3انتظارات پیروان از عملکرد اثربخش ( .)Mango, 2018, p. 63در
پژوهش حاضر تنها سبک رهبری مشارکتی از چهار سبک تئوری مسیر -هدف رهبری ،مورد بررسی قرار
میگیرد.
رهبری مشارکتی زمانی به وجود می آید که به جای اینکه کارها توسط یک رهبر واحد تعیین شده
باشند ،نقشهای رهبری ،مسئولیتها و یا عملکردها در میان اعضای گروه به اشتراک گذاشته شده و یا
توزیع شده باشد ( .)Lee, Lee, Seo, & Choi, 2015, p. 48رهبر مشارکتی رفتارهای مشورتی از خود
________________________________________________________________
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نشان میدهد؛ به طور مثال ،برای تصمیمگیری نظرات پیروان خود را نیز جویا میشود حتی با وجود اینکه
تصمیم نهایی را او اتخاذ میکند .رهبر مشارکتی از طریق درگیر کردن پیروان در طرحریزی ،تصمیمگیری
و اجرای برنامهها ،آنان را در مسئولیتها مشارکت میدهد .کارکنانی که برانگیخته میشوند،
خودهدایتگر شده و به یک تیم خالق تبدیل میشوند که این منجر به افزایش انسجام درونتیمی و
احساس مالکیت در میان اعضاء میگردد .سبک مشارکتی در موقعیتهایی که پیروی از خطمشیها و
رویههای سازمانی چندان مورد توجه نیست ،مناسب میباشد (.)Polston-Murdoch, 2013, p. 16
اعتماد تیمی

در سطح تیمی ،اعتماد به عنوان یک پدیده جمعی مورد مطالعه قرار میگیرد؛ اعتماد در درون تیم به
قضاوت افراد در مورد صداقت و قابلیت اعتماد اعضای تیم و نیز به تجارب قبلی فرد در گذشته بستگی
دارد ( .)Kramer, 1999; cited by Costa & Anderson, 2011, p. 123اعتماد در بین اعضای تیم
ساختاری نهفته است که بر مبنای تمایل خود فرد برای اعتماد کردن و ادراک قابل اعتماد بودن سایر
اعضای تیم مفهومسازی میشود که در نتیجه منجر به رفتارهای همیارانه و نظارتی در بین اعضای تیم می-
شود ( .)Costa & Anderson, 2011, p. 123بر همین اساس Costa & Anderson (2011) ،با تمرکز بر
اعتماد بین اعضای تیم ،اعتماد تیمی را مفهومی چندبُعدی میدانند که دارای چهار مؤلفه است )1 :تمایل به
اعتماد کردن )2 ،1قابلیت اعتماد ادراکشده )3 ،2رفتارهای همیارانه )4 ،3رفتارهای نظارتی.4
تمایل به اعتماد کردن عموماً بهعنوان یک صفت گرایشی توصیف میشود که به تمایل کلی افراد در
اعتماد کردن به دیگران اشاره دارد Sitkin & Pablo (1992) .تمایل به اعتماد کردن را به عنوان یک
گرایش نسبتاً پایدار میدانند؛ با این حال ،آنان قبول دارند که تمایل به اعتماد کردن را باید بهعنوان یک
ویژگی خاص موقعیتی که تحت تأثیر اعضای تیم و دیگر عوامل موقعیتی است ،در نظر گرفت ( cited by

 .)Costa & Anderson, 2011, p. 123افراد در تمایل خود برای اعتماد کردن به دیگران متفاوت هستند؛
تجارب مختلف زندگی ،ویژگیهای شخصیتی ،زمینه فرهنگی ،سطح تحصیالت و چندین عامل اقتصادی-
اجتماعی دیگر ،گرایش و تمایل فرد به اعتماد کردن به دیگران را تعیین میکنند ( Davis et al., 2000, p.

________________________________________________________________
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 .)564در روابط پایدار و بلندمدت مانند روابط اعضای تیمهای کاری ،تمایل به اعتماد کردن به احتمال
زیاد یک عامل تأثیرگذار و متأثر از قابلیت اعتماد سایر اعضای تیم است.
قابلیت اعتماد ادراکشده به میزانی اشاره دارد که افراد از دیگران انتظار دارند مطابق ادعاها و گفته-
هایشان رفتار کنند .این انتظارات زمینههای شناختی و عاطفی دارند و از ادراک یا اطالعات مربوط به
شایستگی ،خیرخواهی ،صداقت ،انگیزهها و اهداف افرادی که تمایل به برقراری ارتباط با آنها را داریم،
نشأت میگیرد (.)McAllister, 1995; cited by Mbuthia & Thaddaeus, 2015, p. 4

Cummings and

) Bromiley (1996, p. 305سه بُعد را برای قابلیت اعتماد یک فرد یا یک گروه پیشنهاد کردهاند ،یعنی
قابلیت اعتماد ،اعتقاد به این است که شخص یا گروه دیگری  )1تالش میکند تا با حسن نیت رفتار کرده و
مطابق با هرگونه تعهد صریح یا ضمنی عمل کند )2 ،در هر مذاکره و یا تعهدی صادق باشد ،و  )3از
فرصتهای پیشآمده سوءاستفاده نکند .در درون تیمها ،قابلیت اعتماد ادراکشده در بین اعضای تیم از
طریق این سه بُعد قابل دستیابی است.
رفتارهای همیارانه به شماری از اقدامات مثبت اشاره دارد که نشاندهنده تمایل افراد به تأثیر گرفتن از
دیگران بدون اِعمال کنترل و «مشارکت در همکاری» با آنها میباشد (

Gambetta, 1988; cited by

 .)Costa & Anderson, 2011, p. 125این رفتارها شامل اعتماد کردن به دیگران ،به اشتراک گذاشتن
اطالعات ،پذیرش تأثیرپذیری ،ارتباطات باز و همکاری کردن هستند .تحقیقات نشان داده است که این
رفتارها به شدت وابسته به یکدیگر هستند ،یعنی بهطور همزمان اتفاق میافتند یا یک رفتار منجر به دیگری
میشود؛ بنابراین این رفتارها اغلب بهعنوان مکمل یکدیگر در نظر گرفته میشوند ( Gillespie & Mann,

 .)2004, p. 590در درون تیمها ،رفتارهای همیارانه به میزان وابستگی اعضای تیم به یکدیگر ،باز بودن
ارتباطات کاری ،پذیرش تأثیرپذیری از یکدیگر و مشارکت شخصی اشاره دارد (

Costa & Anderson,

.)2011, p. 125
درنهایت ،رفتارهای نظارتی به میزانی اشاره دارد که افراد احساس میکنند الزم است که از طریق
مراقبت ،کنترل و دیگر رفتارهای نظارتی بر اعمال دیگران نظارت کنند .مطالعات متعددی نشان دادهاند که
نظارت با عدم اعتماد همراه است Zand (1972) .استدالل میکند که نظارت در صورت عدم وجود اعتماد
به کار میرود .به عنوان مثال ،اگر یک عضو تیم به توانایی همکاران خود در داشتن عملکرد خوب ،و
صادق یا خیرخواه بودن آنها اعتماد کند ،هیچگونه نظارتی الزم نیست ( cited by Costa & Anderson,

 .)2011, p. 125در تیمهای کاری که بهصورت بلندمدت فعالیت میکنند ،رفتارهای نظارتی اغلب بهعنوان
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یک رفتار منفی تجربه میشود ( .)Pierce & Aguinis, 2013, p. 315این امر اغلب باعث میشود تا
اعضاء به جای همکاری و هدایت منابع به سمت دستیابی به اهداف تیم ،تالشهای خود را در جهت
حمایت از منافع شخصی شان سوق دهند .در نتیجه ،هرچه اعضای تیم نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند،
کمتر در رفتارهای نظارتی درگیر میشوند و بالعکس (.)Costa & Anderson, 2011, p. 126
انسجام تیمی

تیمها و گروههای کاری برای موفقیت و اثربخشی خود نیاز به انسجام دارند چراکه هرچه انسجام بیشتر
باشد ،اعضای تیم قادرند توانایی های خود را بهتر نشان دهند .همکاری ،دوستی و رابطه مطمئن میان
اعضای تیم و رفتارهایی مانند تمایل به افزایش اتحاد و مشارکت در انجام وظایف تیم ،نشاندهنده انسجام
است .انسجام به مثابه فرآیند گروهی ،ممکن است عامل مهمی برای نیل به هدف باشد؛ زیرا میتواند
اعضای متفاوت هر مجموعه را به گروه تبدیل کند و نقش بسیار مهمی در تقویت عملکرد تیمی و احساس
رضایت بین اعضاء تیم داشته باشد (.)Tajfel & Turner, 1986, p. 11
انسجام تیمی نخستین بار از سوی ) Festinger (1950مطرح شد و به معنای درجه یا میزانی است که
افراد جذب یکدیگر شده و در اهداف تیم سهیم میشوند؛ به عبارتی ،هر قدر اعضای تیم بیشتر به یکدیگر
جذب شوند و همچنین هر قدر اهداف تیم با اهداف فردی اعضای تیم هماهنگتر باشد ،انسجام تیم بیشتر
خواهد بود Carron, Brawley, and Widmeyer (1998) .انسجام را فرآیند پویایی میداند که اعضاء در
آن تمایل دارند صمیمیت ،وفاداری به یکدیگر و یکپارچگی در تعقیب اهداف تیم را تداوم بخشند ( cited

.)by Onag & Tepeci, 2014, p. 421
بر اساس مدل مفهومی ) ،Carron et al. (1998انسجام ترکیبی از چهار بُعد است )1 :یکپارچگی
تکلیفی گروه( 1ادراک اعضای تیم از شباهت و وحدت تیم در ارتباط با وظایف و اهداف آن))2 ،
یکپارچگی اجتماعی گروه( 2ادراک اعضای تیم از شباهت و صمیمیت تیم به عنوان یک واحد اجتماعی)،
 )3جذب افراد به تکلیف گروهی( 3احساس اعضای تیم نسبت به مشارکت و درگیری در وظایف تیمی) ،و
 )4جذب افراد به مسائل اجتماعی گروه( 4احساس اعضای تیم نسبت به تعامل اجتماعیشان در درون تیم).
________________________________________________________________
1.

)Group Integration-Task (GI-T
)Group Integration-Social (GI-S
)3. Individual Attractions to the Group-Task (ATG-T
)4. Individual Attractions to the Group-Social (ATG-S
2.
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بر اساس این مدل ،ترکیب این چهار بُعد منتج به دو شکل متفاوت از انسجام میشود .1 :انسجام

اجتماعی1

و  .2انسجام تکلیف .2انسجام اجتماعی عبارت است از میزان عالقمندی اعضای تیم به یکدیگر ،تفاهم و
اعتماد میان آن ها و میزان حمایتشان از یکدیگر و انسجام تکلیف نیز به میزان همکاری میان اعضاء و تعهد
آنها برای دستیابی به اهداف مشترک اشاره دارد ( .)cited by Onag & Tepeci, 2014, p. 421به دنبال
توسعه مدل  Carless & De Paola ،Carron et al.در مدلی توسعهیافته ،عالوه بر انسجام اجتماعی و
انسجام تکلیف ،شکل سومی از انسجام را معرفی کردند :گرایش فردی به گروه .3این شکل از انسجام به
میزانی اشاره دارد که اعضاء ،تیم را تا چه اندازه به عنوان یک گروه اجتماعی جذاب میبیینند ( & Carless

.)De Paola, 2000, p. 83
پیشینه پژوهش
رابطه متغیرهای پیشبین (بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش ،رهبری مشارکتی) و اعتماد تیمی

) Bhatti, Ju, Akram, Bhatti, Akram, & Bilal (2019در مطالعه خود به بررسی رابطه بین رهبری
مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختن د .نتایج مطالعه آنان نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مثبت
معنیداری وجود دارد .همچنین یافتهها نشان داد که رهبری مشارکتی با اعتماد عاطفی رابطه مثبت و معنی-
داری دارد و اعتماد عاطفی میانجیگر رابطه میان رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی است .عالوه
بر این ،نتایج نشان داد که تعهد مستمر رابطه میان رهبری مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل
میکند.
) Akhtar, Ullah Khan, Hassan, Irfan, and Atlas (2019در پژوهش خود نقش رهبری تحولی بر
عملکرد تکلیفی را با توجه به نقش میانجی ارتباطات تیمی ،اعتماد تیمی و خالقیت تیمی بررسی کردند.
نتایج پژوهش که بر روی  273دانشجو تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم و تکنولوژی چین اجرا شده بود،
نشان داد که رهبری تحولی با ارتباطات تیمی ،اعتماد تیمی ،خالقیت تیمی و عملکرد تکلیفی رابطه مثبت
معنیداری دارد ( .)p<0/01همچنین ،رهبری تحولی از طریق اعتماد تیمی و خالقیت تیمی بر عملکرد
تکلیفی اثر غیرمستقیم معنیداری داشت .رهبری تحولی تحت عنوان «الهامبخشی به پیروان برای پذیرش و

________________________________________________________________
1.

Social Cohesion
Task Cohesion
3. Individual Attraction to The Group
2.
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مشارکت در دستیابی به چشمانداز یا دورنمای ارائهشده از سوی رهبر و برانگیختن پیروان برای کار فراتر
از مبادالت و تقاضای پاداش و ایجاد فضای کاری خوب با دیگران» ،تعریف شده است.
) Cassidy (2018در رساله دکتری خود به بررسی رابطه بین عدم اطمینان و ابهام ،اعتماد تیمی و
عملکرد تیمی در  116تیم دانشجویی (شامل  297دانشجو) پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که تیم-
های واقعی نسبت به تیمهای مجازی . 1 :اعتماد تیمی و عملکرد تیمی بهتری دارند و عدم اطمینان و ابهام
کمتری را تجربه میکنند .2 ،تیمهای واقعی از طریق کاهش عدم اطمینان و ابهام ،اعتماد تیمی و عملکرد
تیمی باالتری دارند .3 ،تیمهای واقعی از طریق افزایش اعتماد تیمی ،عملکرد تیمی را نیز باال میبرند.4 ،
عدم اطمینان و ابهام سطح اعتماد تیمی و عملکرد تیمی را کاهش میدهد .4 ،عدم اطمینان و ابهام از طریق
کاهش اعتماد تیمی ،سطح عملکرد تیمی را نیز کاهش میدهد.
) Costa (2003در پژوهشی بر روی  395کارکن از مراکز مراقبتهای اجتماعی در هلند (در قالب
 112تیم) ،به بررسی پیشایندهای اعتماد تیمی پرداخت .بر اساس مدل مفهومی وی ،ترکیب تیمی ،ویژگی-
های شغل و بافت و زمینه سازمانی بر اعتماد تیمی تأثیر دارند .نتایج این پژوهش نشان داد ترجیح به کار
کردن در تیم ،بسندگی مهارتهای شغلی و تصدی شغلی به عنوان متغیرهای ترکیب تیمی؛ وابستگی
عملکرد و ابهام وظیفه به عنوان متغیرهای ویژگی های شغل؛ و جو مدیریتی و تأثیر کلی اعضای تیم به
عنوان متغیرهای بافت و زمینه سازمانی با اعتماد تیمی رابطه معنیداری دارند.
رابطه اعتماد تیمی و انسجام تیمی

نتایج پژوهش ) Kao et al. (2019که بر روی  597بازیکن والیبال انجام شده بود ،نشان داد که رهبری
تحولی رابطه مثبت و معنیداری با انسجام تیمی دارد .همچنین ،یافتهها نشان دادند که اعتماد تیمی و انسجام
تیمی رابطه مثبت و معنیداری دارند و اعتماد تیمی رابطه رهبری تحولی و انسجام تیمی را تعدیل میکند.
به عبارتی ،اثر مثبت رهبری تحولی بر انسجام تیمی زمانی که سطح اعتماد تیمی باال باشد ،افزایش پیدا می-
کند.
) Fung (2014در پژوهش خود به بررسی روابط بین متغیرهای اعتماد تیمی ،انسجام تیمی ،خشنودی
تیمی ،اثربخشی تیمی و عملکرد پروژهای با توجه به ادراک مدیران تیمهای پروژهای در مالزی پرداخت.
نتایج نشان داد وقتی اعتماد تیمی زیاد است ،این امر باعث بهبود عملکرد پروژه ،رضایت ،اثربخشی و
انسجام تیم خواهد شد .انسجام قوی تیمی نیز رضایت تیم را افزایش میدهد .با این حال ،انسجام قوی تیم
بهصورت مثبت قادر نیست که عملکرد پروژه و اثربخشی تیم را پیشبینی کند .با این وجود ،رضایت تیم
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می تواند عملکرد پروژه و اثربخشی تیم را بهبود بخشد .رابطه ناچیز بین اثربخشی تیم و عملکرد پروژه نشان
میدهد که اثربخشی تیم به تنهایی نمیتواند عملکرد پروژه را بهطور مستقیم پیشبینی کند.
) DeOrtentiis et al. (2013در مطالعهای بر روی دانشجویان  MBIیکی از دانشگاههای جنوب غرب
آمریکا که بهصورت پروژهای فعالیت میکردند ،نقش میانجی انسجام تیمی و خشنودی تیمی در رابطه میان
اعتمادتیمی -اثربخشی تیمی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که اعتماد تیمی عالوه بر رابطه مثبت مستقیم
با انسجام تی می ،خشنودی تیمی و اثربخشی تیمی ،قادر است از طریق انسجام تیمی و خشنودی تیمی با
اثربخشی تیمی رابطه غیرمستقیمی داشته باشد.
رابطه متغیرهای پیشبین (بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش ،رهبری مشارکتی) و انسجام تیمی

) Aiyash (2016در مطالعه ای توصیفی ،عوامل مؤثر بر انسجام گروهی را بررسی کرد .بر اساس نتایج
این پژوهش ،هفت عامل بر انسجام گروهی تأثیرگذار هستند؛ این عوامل عبارتند از .1 :کار کردن در
جهت هویت گروهی .2 ،مهارتهای بینفردی .3 ،حل تعارض .4 ،ارائه حمایت .5 ،الگوسازی رفتار
نمونه .6 ،پذیرش تفاوتها و پیدا کردن زمینه مشترک ،و  .7داشتن اهداف معنیدار.
) Wester and Weiss (2009در پژوهش خود رابطه میان ادراک ورزشکاران از رفتارهای مربی و
انسجام تیمی را مطالعه کردند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد در صورتی که ورزشکاران ادراک کنند
مربیان بیشتر از سبک دموکراتیک استفاده میکنند و رفتارهای ارائه بازخورد مثبت ،حمایت اجتماعی و
آموزش و تمرین را به کار می برند تیم نیز از سطح انسجام باالتری برخوردار است .نتایج همچنین نشان داد
که موفقیت تیمی و فردی بازیکنان با رفتار مربیان و انسجام تیمی رابطه مثبت و معنیداری دارد.
) Bahlake, Tojari, & Ghojagh (2013در پژوهشی به بررسی ارتباط بین ابهام نقش ،انسجام تیمی و
رضایت ورزشکاران بستکبالیست پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که واضح بودن نقش و قبول
نقش ،موجب رضایت از نقش در میان بازیکنان بسکتبال میشود .همچنین ،قبول نقش و رضایت از آن
انسجام تیمی را به وجود میآورد .درنهایت اینکه ابهام نقش و نپذیرفتن نقش رضایت بازیکنان را کاهش
داده و سطح انسجام تیمی را پایین میآورد.
) Talebi & Abdollahi (2012در مطالعهای بر روی تیمهای والیبال لیگ برتر زنان ایران ،به بررسی
ارتباط بین رفتار رهبری مربی ،انسجام گروهی و عملکرد آنان پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد ابعاد
آموزش و تمرین ،رفتار دموکراتیک ،رفتار آمرانه ،حمایت اجتماعی ،بازخورد مثبت و سطح کلی رفتار
رهبری با انسجام گروهی رابطه مثبت و معنیداری دارند ( .)p<0/05این ابعاد ذکرشده از رفتار رهبری با
عملکرد تیمهای والیبال ارتباط معنیداری داشتند (.)p<0/05
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در مجموع ،با توجه به پژوهشها و مطالعات ذکرشده در بخش پیشینه پژوهشی ،ویژگیهای تیمی،
شغلی و سازمانی همچون بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی از جمله متغیرهای
اثرگذار بر اعتماد تیمی و انسجام تیمی هستند .با این حال ،مطالعه ای که در قالب یک مدل به بررسی رابطه
میان متغیرهای پژوهش حاضر بپردازد ،یافت نشد .همچنین ،بررسی نقش میانجی اعتماد تیمی در رابطه بین
این ویژگیها و انسجام تیمی ،میتواند نقطه عطفی در زمینه پژوهشهای مرتبط با تیمها و گروههای کاری
باشد.
مدل مفهومی پژوهش

در مجموع ،با توجه به آنچه بیان شد ،هدف پژوهش حاضر تبیین علّی انسجام تیمی براساس بسندگی
مهارتهای شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی با توجه به نقش واسطهای اعتماد تیمی است .بر همین
اساس ،با توجه به مدل مفهومی ) Costa (2003و نیز پیشینه پژوهشی که در بخش پیش مرور شد ،یک
الگوی پیشنهادی ارائه شد که در آن بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی بهعنوان
متغیرهای پیشبین ،اعتماد تیمی بهعنوان متغیر واسطهای (میانجیگر) و انسجام تیمی بهعنوان متغیر مالک
در نظر گرفته شدهاند .شکل  ،1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد.

شكل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر
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فرضیههای پژوهش

 .1بسندگی مهارتهای شغلی بر اعتماد تیمی اثر مثبت مستقیم دارد.
 .2ابهام نقش بر اعتماد تیمی اثر منفی مستقیم دارد.
 .3رهبری مشارکتی بر اعتماد تیمی اثر مثبت مستقیم دارد.
 .4اعتماد تیمی بر انسجام تیمی اثر مثبت مستقیم دارد.
 .5بسندگی مهارتهای شغلی بر انسجام تیمی اثر مثبت مستقیم دارد.
 .6ابهام نقش بر انسجام تیمی اثر منفی مستقیم دارد.
 .7رهبری مشارکتی بر انسجام تیمی اثر مثبت مستقیم دارد.
 .8بسندگی مهارتهای شغلی از طریق اعتماد تیمی بر انسجام تیمی اثر غیرمستقیم دارد.
 .9ابهام نقش از طریق اعتماد تیمی بر انسجام تیمی اثر غیرمستقیم دارد.
 .10رهبری مشارکتی از طریق اعتماد تیمی بر انسجام تیمی اثر غیرمستقیم دارد.
روش پژوهش

هدف پژوهش حاضر تبیین علّی انسجام تیمی براساس بسندگی مهارتهای شغلی ،ابهام نقش و رهبری
مشارکتی با توجه به نقش واسطهای اعتماد تیمی بود ،از اینرو طرح پژوهش ،همبستگی از طریق الگویابی
معادالت ساختاری میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شرکت بهرهبرداری ،تولید و
انتقال آب جنوب شرق خوزستان در سال  1396بود که تعداد کل آنان قریب به  600نفر بودند .با توجه به
اینکه  14پارامتر (خط) در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت ،به ازای هر پارامتر
 25نفر در نظر گرفته شد ()Beshlideh, 2017, p. 376؛ در نتیجه 350 ،نفر به عنوان نمونه و به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .از این تعداد 321 ،پرسشنامه قابل تحلیل بودند که این تعداد حجم
نهایی نمونه را تشکیل میداد (نرخ بازگشت  94/5 .)%92درصد نمونه را مرد و  5/5درصد را زن تشکیل
داده است 170 .نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم 48 ،نفر کاردانی 83 ،نفر کارشناسی و  20نفر کارشناسی
ارشد میباشند .حداقل سابقه کاری  1سال و حداکثر  34سال بود .همچنین ،آزمودنیهای نمونه پژوهش
دارای میانگین سنی  36/60سال با انحراف معیار  8/16بودند .بهمنظور جمعآوری دادههای پژوهش از
پرسشنامههای زیر استفاده شده است.
مقیاس بسندگی مهارتهای شغلی :در پژوهش حاضر ،متغیر بسندگی مهارتهای شغلی با استفاده از
مقیاس  6مادهای ) Jarvenpaa, Knoll, & Leidner (1998مورد سنجش قرار گرفت .این مقیاس صداقت
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ادارکشده در بین اعضای یک تیم کاری را میسنجد .پاسخها در این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج-
درجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشوند .ماده  5بهصورت معکوس نمره-
گذاری میشود .حداقل نمره در این مقیاس  5و حداکثر نمره  30میباشد.
مقیاس ابهام نقش :در پژوهش حاضر ،سنجش متغیر ابهام نقش با استفاده از مقیاس ابهام نقش

Rizo,

) House, & Lirtzman (1970انجام شد .این مقیاس  6ماده دارد و پاسخها بر روی طیف لیکرت پنج-
درجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) میباشد .حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس به ترتیب
 6و  30میباشد.
مقیاس رهبری مسیر -هدف :جهت سنجش متغیر رهبری مشارکتی از مقیاس رهبری مسیر -هدف
) Indvik (1988که یک مقیاس  20مادهای است ،استفاده شد .این مقیاس چهار سبک رهبری دستوری (5
ماده) ،حمایتی ( 5ماده) ،مشارکتی ( 5ماده) و موفقیتگرا ( 5ماده) را مورد بررسی قرار میدهد .به مادهها
در یک طیف لیکرت پنجدرجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) پاسخ داده میشود .در پژوهش
حاضر ،تنها از ماده های سبک مشارکتی استفاده شده است .کمترین و بیشترین نمره برای رهبری مشارکتی
به ترتیب  5و  25میباشد.
مقیاس اعتماد تیمی :بهمنظور سنجش اعتماد تیمی ،از مقیاس اعتماد تیمی

Costa & Anderson

) (2011استفاده شد .این مقیاس دارای  21ماده و چهار خردهمقیاس تمایل به اعتماد کردن ( 6ماده) ،قابلیت
اعتماد ادراکشده ( 6ماده) ،رفتارهای همیارانه ( 6ماده) و رفتارهای نظارتی ( 3ماده) میباشد .به مادههای
این مقیاس در یک طیف لیکرت پنجدرجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) پاسخ داده میشود.
مادههای  16 ،11 ،10و  17بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .حداقل نمره برای کل مقیاس  21و
حداکثر نمره  105است.
مقیاس انسجام تیمی :در پژوهش حاضر ،از مقیاس انسجام تیمی ) Carless & De Paola (2000برای
سنجش انسجام تیمی استفاده شد .این مقیاس شامل  10ماده و  3خردهمقیاس انسجام وظیفهای ( 4ماده)،
انسجام اجتماعی ( 4ماده) و گرایش فردی به گروه ( 2ماده) میباشد .پاسخها در این مقیاس ،بر روی طیف
لیکرت پنجدرجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً موافقم) قرار دارند .مادههای  7 ،6 ،4 ،3 ،2و  8به-
صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .حداقل و حداکثر نمره برای کل مقیاس به ترتیب  10و  50است.
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روایی پرسشنامه های پژوهش حاضر از طریق تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرمافزار AMOS-24

و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است .نتایج در جدول  1نشان داده شده
است .با توجه به نتایج بدست آمده ،تمامی پرسشنامهها از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردارند.
جدول ( :)1ضرایب پایایی و روایی پرسشنامهها در پژوهش حاضر
پایایی
پرسشنامهها

روایی

بار عاملی

شاخصهای برازش

آلفای

حداقل بار

حداکثر بار

عاملی

عاملی

 1بسندگی مهارتهای شغلی 0/88

0/97

0/98

0/09

0/62

0/87

 2ابهام نقش

0/82

0/98

0/98

0/08

0/38

0/85

 3رهبری مشارکتی

0/61

0/99

0/99

0/07

0/67

0/79

 4اعتماد تیمی

0/85

0/92

0/95

0/05

0/33

0/83

 5انسجام تیمی

0/74

0/95

0/91

0/08

0/35

0/73

کرونباخ

RMSEA CFI

GFI

یافتههای پژوهش

در جدول  ، 2میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
جدول ( :)2یافتههای توصیفی و ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها
1

بسندگی مهارتهای شغلی

2

1

4

3

5

1
**

2

ابهام نقش

3

رهبری مشارکتی

**

-0/45

4

اعتماد تیمی

**

5

انسجام تیمی

**

0/32
0/63
0/60

1
-0/38
-0/47

**

-0/41

23/38

4/43

11/92

**
**

میانگین

انحراف معیار

18/97

1
**

0/41

**

0/31

1
**

0/66

75/06
1

32/81

4/09
3/92
10/76
5/82

** P<0/01

بهمنظور ارزیابی الگوی پیشنهادی ،روش الگویابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار

AMOS-

 ، 24مورد استفاده قرار گرفت .پیش از آزمون الگو ،جهت اطمینان از اینکه دادههای این پژوهش
مفروضههای زیربنایی الگویابی معادالت ساختاری را برآورد میکنند ،به بررسی آنها پرداخته شد .بدین

119

تبیین علّی انسجام تیمی بر اساس بسندگی مهارتهای شغلی ...

منظور چهار مفروضه معادالت ساختاری شامل دادههای از دست رفته ،1بررسی دادههای پرت ،2نرمال
بودن 3و همخطی چندگانه 4مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از برقرار بودن مفروضههای مورد
نظر بود .برازش الگوی پیشنهادی بر اساس شاخصهای برازندگی از جمله مجذور کای ( ،)X2نسبت
 ،X2/dfشاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( ،)AGFIشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازندگی
افزایشی ( ،)IFIشاخص توکر ـ لویز ( ،)TLIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو جذر میانگین مجذورات
خطای تقریب ( )RMSEAدر جدول  3گزارش شده است .نتایج حاصل از بررسی الگوی پیشنهادی در
جدول  3نشان میدهد که همه شاخصهای برازندگی از مطلوبیت کافی برخوردارند .با این وجود ،برازش
مطلوبتر در الگوی نهایی از طریق حذف مسیرهای مستقیم غیرمعنیدار ابهام نقش به انسجام تیمی و
رهبری مشارکتی به انسجام تیمی ،بدست آمد.
جدول ( :)3شاخصهای برازش مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر
شاخصهای برازش

X2

df

X2/df

AGFI

GFI

TLI

CFI

IFI

RMSEA

الگوی پیشنهادی

87/92

27

3/26

0/89

0/95

0/91

0/95

0/95

0/084

الگوی نهایی

54/26

27

2/01

0/93

0/98

0/96

0/98

0/98

0/056

الگو

ضرایب مسیر الگوی نهایی پژوهش حاضر در شکل  2قابل مشاهده میباشد .همچنین ،ضرایب مسیر و
سطح معنیداری آنها در الگوی نهایی در جدول  4نشان داده شده است.
نتایج جدول  ،4ضرایب مسیر و معنیداری آنها را نشان میدهد؛ براساس نتایج این جدول ،مسیرهای
مستقیم مهارتهای مورد نیاز شغل به اعتماد تیمی ( ،)β=0/56، p<0/0001ابهام نقش به اعتماد تیمی
( ،)β= -0/20، p<0/0001رهبری مشارکتی به اعتماد تیمی ( ،)β=0/16، p<0/0001اعتماد تیمی به انسجام
تیمی ( )β=0/92، p<0/0001و مهارتهای مورد نیاز شغل به انسجام تیمی ( )β=0/18، p<0/016معنیدار

________________________________________________________________
1.

Missing
Outliers
3. Normality
4. Multi-Collinearity
2.
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میباشند .مسیرهای مستقیم ابهام نقش به انسجام تیمی ( )β= -0/06، p<0/318و رهبری مشارکتی به
انسجام تیمی ( )β= -0/05، p<0/373معنیدار نبودند و در الگوی نهایی حذف شدند.

شكل  .2الگوی نهایی پژوهش حاضر و ضرایب مسیر هر کدام از مسیرهای مستقیم
جدول ( :)4ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر
پارامتر

β

S.E.

CR

P

بسندگی مهارتهای شغلی به اعتماد تیمی

0/56

0/04

9/74

0/0001

ابهام نقش به اعتماد تیمی

-0/20

0/04

-3/91

0/0001

رهبری مشارکتی به اعتماد تیمی

0/16

0/04

3/41

0/0001

اعتماد تیمی به انسجام تیمی

0/92

0/07

8/74

0/0001

بسندگی مهارتهای شغلی به انسجام تیمی

0/18

0/03

2/41

0/016

ابهام نقش به انسجام تیمی

-0/06

0/03

-0/99

0/318

رهبری مشارکتی به انسجام تیمی

-0/05

0/03

-0/89

0/373

مسیر

* مقدار بحرانی ( )CRباالتر از مثبت یا منفی  1/96معنیدار میباشد.
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یک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر ،وجود مسیرهای واسطهای بود که این روابط با
استفاده از روش بوتاستراپ در نرمافزار  AMOS-24بررسی شدند .نتایج بوتاستراپ برای مسیرهای
واسطهای الگوی پیشنهادی در جدول  4نشان داده شدهاند.
جدول  .5نتایج بوت استراپ برای مسیر غیرمستقیم در پژوهش حاضر
اندازه اثر

سطح

حد

حد

پارامتر

استاندارد

معنیداری

پایین

باال

بسندگی مهارتهای شغلی← اعتماد تیمی← انسجام تیمی

0/51

0/001

0/41

0/62

ابهام نقش← اعتماد تیمی← انسجام تیمی

-0/18

0/001

-0/27

-0/11

بسندگی مهارتهای شغلی← اعتماد تیمی← انسجام تیمی

0/15

0/001

0/08

0/23

مسیر

سطح اطمینان برای این مسیرهای غیرمستقیم در فاصله اطمینان  95درصد قرار دارد و تعداد نمونهگیری
مجدد بوتاستراپ  2000است .با توجه به اینکه برای تمامی مسیرهای غیرمستقیم ،صفر بیرون از فاصله
اطمینان قرار میگیرد ،این روابط واسطهای معنیدار هستند .به عبارتی ،اعتماد تیمی میانجیگر رابطه میان
مهارتهای مورد نیا شغل ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی با انسجام تیمی است.
بحث و نتیجهگیری
همزمان با افزایش تمرکز سازمانها و پژوهشگران بر عملکرد تیمها و گروههای کــاری و نیــز عملکــرد
افراد در تیمها ،توجه در جهت شناســایی و تعیــین ویژگیهــا و فرآینــدهایی کــه منجــر بــه اثربخشـی تیمهــا
میشوند ،نیز افزایش یافته است .بر همین اساس ،پژوهش حاضر به دنبال طراحی و آزمون یک الگو جهت
تببین انسجام تیمی -که از عوامل مؤثر بــر اثربخشــی تیمــی اســت -بــر اســاس ویژگــیهــای تــیم (بســندگی
مهارت های شغلی) ،شغل (ابهام نقش) و سازمان (رهبری مشارکتی) با توجه به نقش واسطهای اعتماد تیمــی
بود .در ابتدا برازش الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادالت ساختاری بررسی شد و نتایج نشان داد
که الگو با انجام اصالحاتی ،از برازش مطلوبی برخوردار است .سپس فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند که در ادامه نتایج حاصل از تحلیل این فرضیهها به همراه تبیین آنها آورده شده است.
با توجه به نتایج پژوهش ،فرضیههای اول ،دوم و سوم تأیید شدند؛ یعنی ،بسندگی مهارتهای شــغلی و
رهبری مشارکتی در جهت مثبت و ابهام نقش در جهت منفی بر اعتماد تیمی اثر مستقیم و معنیداری دارند.
بر این اساس ،دارا بودن اعضای تیم از مهارتهای شغلی کــافی و وجــود جــو رهبــری مشــارکتی در درون
سازمان و تیم میتواند اعتماد تیمی را افزایش دهد اما وجود ابهام در نقشهــا و وظــایف منجــر بــه کــاهش
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اعتماد تیمــی اســت .ایــن یافتــههــا بــا نتــایج پــژوهشهــای )،Akhtar et al. (2019) ،Bhatti et al. (2019
) Cassidy (2018و ) Costa (2003همسو میباشد .همانگونه که اشاره شد ،بر اساس مدل مفهومی

Costa

) ،(2003الزم است تیمها از برخی ویژگی ها برخوردار باشند تا بتوانند جوی مملــو از اعتمــاد و اطمینــان را
برای اعضای خود ایجاد کنند؛ این ویژگیها به ساختار و ترکیب تــیم ،مشخصــههــای شــغل و جــو ســازمان
اشاره دارد Katzenbach & Smith (1993, p. 41) .معتقدند که «یک تــیم بــه تعــداد کمــی از افــراد گفتــه
میشــود کــه دارای مهارتهــای تکمیلکننــده یکــدیگر بــوده و دارای مقاصــد ،اهــداف ،و رویکــردی
مشترک اند که بر مبنای آنها به هم پیوند میخورند و به یکدیگر تکیــه میکننــد» .بــر اســاس ایــن تعریــف،
الزمه یک تیم وجود مهارتهای مکملکننده جهت انجام وظایف و نقشهای تیمی بــهمنظور دســتیابی بــه
اهداف از پیش تعیینشده است .اعضای تیم دارای نقشها و وظایف مکمل هستند و هر کدام از اعضا الزم
است از مهارتهای کافی برخوردار باشد تا بتواند نقش تکمیلکننده خود را به خوبی ایفا کنــد .عــالوه بــر
این ،زمانی وظایف به خوبی انجام میشوند که تعریف شــده و مشــخص بــوده و عــاری از هرگونــه ابهــام و
پیچیدگی باشند ( .)Costa, 2003همچنین ،به اعتقاد کاتزنباخ و اسمیت ،برای اینکه اعضای تیم قابلیتها و
مهارتهای بالقوه خود را نشان دهنــد و وظــایف و نقــشهــا مشــخص و واضــح باشــند ،وجــود یــک رهبــر
کارآمد ،حمایتگر و تشویقکننــده الزم و ضــروری اســت ( .)Katzenbach & Smith, 1993, p. 133در
مجموع ،این ویژگیها (بسندگی مهارت های شغلی ،عدم ابهام نقش و رهبری مشارکتی) در کنار یکــدیگر
میتوانند زمینه وجود اعتماد و اطمینان را در میان اعضای تیم ایجاد کنند.
با توجه به نتایج پژوهش ،فرضیه چ هام مبنی بر «اعتماد تیمی بر انسجام تیمی اثر مثبت مستقیم دارد» نیــز
تأیید شد .بر این اساس ،افزایش اعتماد تیمی بر افزایش انسجام در درون تأثیر مثبــت و مســتقیمی دارد .ایــن
یافتــه همراســتا بــا نتــایج پــژوهشهــای ) Fung (2014) ،Paul et al. (2016) ،Kao et al. (2019و
) DeOrtentiis et al. (2013است .جهت تبیین این رابطه میتوان از نظریه وابستگی متقابل 1کمک گرفت.
نظریه وابستگی متقابل از نظریه همکاری و رقابت دویچ )1949( 2سرچشمه گرفته است .مطابق نظریه اصلی
دویچ ،تعامل اجتماعی یکی از دو شکل وابستگی متقابل است .اولین شکل تعامل اجتماعی وابستگی متقابل
پیشرونده است و زمانی اتفاق میافتد که افراد تنها در صورتی به اهداف خود میرسند که دیگر افراد نیز به
________________________________________________________________
Interdependence Theory
Deutsch’s Theory of Cooperation and Competition

1.
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اهداف خود خواهند رسید (همکاری /وابستگی متقابل مثبت) .شکل دوم تعامل بهعنــوان وابســتگی متقابــل
رقابتی توصیف میشود که در آن افراد در صورتی به اهداف خود دست مییابند که سایر افراد قادر نیستند
به اهداف خود برسند (رقابت /وابستگی متقابل منفی) ( .)DeOrtentiis et al., 2013, p. 523در درون تیم،
زمانی که دستیابی به اهداف فردی وابسته به اقدامات و فعالیتهای ســایر اعضــای تــیم باشــد و اعضــاء ایــن
اطمینان را دارند که سایرین به آنان آسیبی نمیرسانند ،نوعی وابستگی متقابل مثبت بین افراد و تــیم وجــود
دارد .بر اســاس نظریــه وابســتگی متقابــل ،یکــی از وجــوه ایــن نــوع وابســتگی متقابــل ،اعتمــاد تیمــی اســت
()DeOrtentiis et al., 2013, p. 525؛ بنابراین ،زمانی که اعتماد در درون تیم وجــود داشــته باشــد ،نظریــه
وابستگی متقابل پیشبینی می کند که این اعتماد متضمن وجود نوعی وابستگی و انسجام میان اعضــای تــیم
است که آنان را قادر میسازد در جهت دستیابی به اهداف مشترک خود با یکدیگر همکاری کنند.
نتایج نشان داد که از میان متغیرهای پیشبین ،تنها متغیر بسندگی مهارتهــای شــغلی بــر انســجام تیمــی
تأثیر مثبت و معنی داری دارد ،بنابراین فرضیه پنجم تأیید شد؛ این یافته همراستا بــا نتــایج پــژوهش

Aiyash

) (2016است .با این حال ،فرضیههای ششم و هفتم تأیید نشدند؛ این یافتهها با نتایج پژوهشهــای

Wester

) Bahlake et al. (2013) ،& Weiss (2009و ) Talebi and Abdollahi (2012همســو نمــیباشــند .در
ارتباط با فرضیه پنجم میتوان بیان نمود که تیم مجموعهای از افراد با مهارتها ،دانش و تواناییهای مکمل
و وظایف وابسته به یکدیگر است .با توجه به اینکه اعضای تیم از نظر عملکردی مکمل یکدیگرند ،نیــاز و
وابستگی به همدیگر را همواره تجربه می کنند .این احساس نیاز زمینه را برای ایجاد وابستگی و انســجام در
ارتباط با وظایف تیمی فراهم میآورد.
در تبیین عدم همسویی فرضیههای ششم و هفتم پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین میتوان گفت که
شاید این عدم همسویی به دلیــل تفــاوت در نمونــههــای مــورد مطالعــه اســت .نمونــههــای مــورد مطالعــه در
پــژوهشهــای ذکــر شــده (

Wester & Weiss, 2009; Talebi & Abdollahi, 2012; Bahlake et al.,

 )2013ورزشکاران بودهاند .تیمهای ورزشی از نظر ساختار گروهــی بــا تــیمهــای کــاری تفــاوت عمــدهای
دارند .رهبری در تیمهای ورزشی به شیوه مربیگری و کامالً مشارکتی است ،وظایف و نقش افــراد کــامالً
مشخص و واضح است ،گروه دارای اهداف روشنی است و همه اعضاء بهمنظور دستیابی به اهداف تیم ،از
انسجام و پیوستگی باالیی برخوردارند .در نتیجه انتظار میرود که رهبری مشارکتی و عدم وجــود ابهــام در
چنین تیمه ایی به وضوح مشاهده شود و چنین عواملی انسجام تیم را افزایش دهند .البته الزم به ذکر اســت،
با توجه به اینکه فرضیههای غیرمستقیم در پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفتهاند میتوان بیان کــرد کــه
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متغیر واسطهای (اعتماد تیمی) نقش پررنگتری در این رابطه دارد .همچنین با توجه به جدول  ،4ضریب بتا
مسیر مستقیم اعتماد تیمی به انسجام تیمی بیشتر از ضرایب بتا مسیرهای مستقیم ابهام نقش به انسجام تیمی و
رهبری مشارکتی به انسجام تیمی است که این نشان میدهد اعتمــاد تیمــی پیشــایند مهمتــری بــرای انســجام
تیمی میباشد و نسبت به دیگر متغیرها (ابهام نقش و رهبری مشارکتی) اثر بیشتری دارد.
درنهایت ،با توجه به نتایج پژوهش ،فرضیههای هشتم ،نهم و دهم مبنی بر اینکه بســندگی مهــارتهــای
شغلی ،ابهام نقش و رهبری مشارکتی از طریق اعتماد تیمی بـر انســجام تیمــی اثــر غیرمســتقیم دارنــد ،تأییــد
شدند .تأیید این فرضیهها به این معناست که دارا بودن اعضای تیم از مهارتهای شغلی کافی و وجود جــو
رهبری مشارکتی از طریق افزایش اعتماد تیمی ،منجر به افزایش انسجام تیمی مــیشــوند امــا ابهــام نقــش از
طریق کاهش سطح اعتماد درون تیم ،انسجام تیمی را نیز کاهش میدهد.
با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد بسندگی مهارتهای شغلی ،جو رهبری مشارکتی و سطح بــاالی
اعتماد تیمی با افزایش انسجام تیمی همراه است و ابهام در نقش و وظایف شغلی منجــر بــه کــاهش انســجام
تیمی میشود ،پیشنهاد مــیشــود .1 :در زمــان تشــکیل تــیمهــای کــاری و پــروژهای ،از طریــق آزمــونهــای
تشخیصی ،سطح قابلیتها و مهارت های افراد را سنجید و بر این اساس افراد را جهــت عضــویت در تــیمهــا
گزینش کرد .2 ،دورههای آموزشی را برای رهبران تیمها و گروههــای کــاری جهــت یــادگیری رفتارهــا و
مهارتهای سبک رهبری مشارکتی ،طراحی و اجرا کرد .3 ،ارائه بازخورد مثبت ،تصمیمگیری مشــارکتی،
تفویض اختیارات به اعضای تیم ،ایجاد کانالهای ارتباطی باز میان اعضای تــیم و رهبــر ،و  ...مــیتوانــد در
سبک رهبران تیمها گنجانده شود .4 ،جهت کاهش ابهام نقش الزم است که در ابتدا وظــایف ،نقــشهــا و
مسئولیتها بهصورت مشخص و روشن تعیین شده و شیوه انجام هر کــدام از آنهــا بــه صــورت اســتاندارد،
مشخص گردد .5 ،می توان از طریق جلسات بحث و گفتگو و نیز آشناسازی اولیه اعضای تــیم بــا وظــایف،
نقشها ،اهداف و مقاصد تیم ،شرایط را برای ایجاد جو اعتماد و اطمینان فراهم ساخت.
بهمنظور بسط و گسترس هرچه بیشتر پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهشهای آتی ،بــه پژوهشــگران
پیشنهاد میشود که دیگر ویژگی های تیمی ،شغلی و ســازمانی را کــه بــر اعتمــاد و انســجام تیمــی اثرگــذار
هستند ،بررسی کنند .همچنین پیشنهاد میشود که متغیرهــای شخصــیتی همچــون تمایــل بــه اعتمــاد کــردن،
ترجیح کار گروهی و  ...را به عنوان تعدیلگر مورد مطالعه و بررسی قرار دهنــد .بررســی دیگــر متغیرهــای
میانجی نیز می تواند در غنی شدن ادبیات نظری در زمینه انسجام تیمی کمککننده باشــد .پــژوهش حاضــر
مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیتهایی است .طرح مطالعه حاضر و استفاده از الگویــابی معــادالت
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 در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت نمود و جهت اطمینان.ساختاری علیت را به اثبات نمیرساند
- ازآنجاییکه پژوهش حاضر بر روی کارکنان شرکت بهره.از نتایج میتوان از طرح آزمایشی بهره گرفت
 باید در تعمیم نتایج به ســازمانهای، تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان صورت گرفته است،برداری
دیگر در موقعیتهای زما نی و مکانی مختلف به دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و فرهنگی جانب احتیاط
 برای جمعآوری اطالعات در پژوهش حاضر از پرسشنامههای خودگزارشــی اســتفاده شـد.را رعایت نمود
که محدودیتهای خاص خود را دارند و الزم است این محدودیتها در نظر گرفتــه شــده و بــرای حــذف
.آنها دیگر ابزارهای جمعآوری دادهها را بکار گرفت
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چکیده
هدف این پژوهش ارائه مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای مدیریت منااابا انساانی سا ز در شاار تهااای شااصرع یاانعتی
بیرجند است .پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی -اربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توییفی -پیمایشی اساات .جصاات
انجام پژوهش از روش آمیختااه ي یفاای و ماایا اسااتفاده شااده اساات .در مرح ااه یفاای بااا بصرهگیااری از ملالعااات تابخانااهای
شاخصها و ابعاد مدل استخراج شد و در قالب مدلی ،تر ی ی از مدل لیکرت و اهرنجانی مقولهبندی شدند .بااا بصاارهگیااری از اان
دلفی ابعاد و مؤلفهها به تأیید خ رگان رسید  .جامعه آماری مرح ه یفاای خ رگااان عااال در حااوزه منااابا انسااانی و محیطزیساات
بودند ،ه با بصرهگیری از روش گ وله بر ی  10نفر از آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در مرح ه می ،جامعااه آماااری تر ی اای
از ارشناسان و مدیران ارشد شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند در نظر گر تهشدند ه با توجه به جاادول مورگااان و
با مک نمونهگیری تصاد ی ساده  130نفر آنان بهعنوان نمونه تعیین گردیدند .شاخصهای اسااتخراج شااده از مرح ااه یفاای در
قالب پرسشنامه در اختیار نمونه قرار داده شد .روایی پرسشنامه در مرح ه یفی به تأیید خ رگااان رسااید و پایااایی آن از ریا
آلفای رون اخ تعیین شد .نتایج حایل از تح یل دادهها نشان داد عوامل ع ی -ساختاری س ز و عوامل میااانجی -ر تاااری سا ز باار
پیامدهای س ز تأثیر مث ت و معناداری دارند .همچنین نقش میاانجی عواماال میااانجی -ر تاااری سا ز در رابلااه میااان عواماال ع اای-
ساختاری س ز و پیامدهای س ز تأیید شد .با توجه به نتایج بااه ماادیران شاار تهااا تویاایه ماایشااود بااه عواماال ع اای -ساااختاری و
میانجی -ر تاری توجه ویژه نمایند.
کلیدواژهها :مدیریت منابا انسانی س ز ،ساختاری ،ر تاری ،زمینهای ،مدل لیکرت ،شصرع ینعتی بیرجند.
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مقدمه

در عصر جصانیشدن به باور بسیاری از یاحبنظران ،داشتن منابا انسانی توانمند ،خالق و ارزشآ رین
سالح ای ی سازمانها در رقابت خواهد بود .از ر ی ،ا زایش نگرانیها در مورد هشدارهای محیلی،
تولید نندهها را مج ور به تالش برای اربرد راه ارهایی در زمینه مدیریت زیستمحیلی نموده است

(.

) Hussain, Rigoni & Orij, 2018; Shakirian, 2018; Abdullah & Thurasamy, 2015در پی این
هشدارها ،یدمات محیط ،خواستهای مشتریان و اربران سازمانها ،رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت
منابا انسانی ملرح شد ه از آن بهعنوان مدیریت منابا انسانی س ز 1یاد میشود

& (SeyedNaghavi

) Daroeyon, 2014; Bon & JaaronZaid, 2018مدیریت منابا انسانی س ز ،به دن ال بررسی رابله
عالیتهای منابا انسانی با پایداری زیستمحیلی است ) (Guerci & Carollo, 2016و منجر به ادغام
مدیریت منابا انسانی با استراتژیهای پایداری سازمانی میشود

(Esfahani, Hasani & Hosseininei,

) .2018مدیریت منابا انسانی س ز سازمانهایی با ار نان حامی محیطزیست ،متعصد و یالح ایجاد می ند
) (Nejati, Rabiei & ChiappettaJabbour, 2017و شامل روشهایی است ه برای ایجاد نمودن و
تقویت ارزشها و ر تارهای مؤثر در حمایت از محیطزیست در بین ار نان راحی شده است

(Tang,

) .Chen, Jiang, Paille, & Jia, 2018مدیریت منابا انسانی س ز بهیورت استفاده از روشهای مدیریت
منابا انسانی برای رسیدن به اهداف سازمانی س ز تعریف میشود .این مدیریت از ری رایندهای مدیریت
منابا انسانی مانند استخدام ،انتخاب ،آموزش ،عم کرد و پاداش سعی در ایجاد نیروی اری دارد ه
عاالنه در دستیابی به اهداف س ز سازمان تالش نماید ) .(Chaudhary, 2018مدیریت منابا انسانی س ز
اشاره به این موضوع دارد ه میبایست منابا انسانی را بهگونهای باز راحی یا مصندسی مجدد نمود ه
نس ت به قوانین ،سیاستها ،منابا ،یحیح مصرف ردن ،اسراف نکردن و غیره حساس شوند تا بدین ری
موج ات مصرف بصینه و هد مند منابا و اهش آلودگی محیطزیست را راهم آورند

(Shakirian,

) .2018و با ایجاد یک رهنگسازمانی سازگار با محیط ) (Kim, Kim, Choi & Phetvaroon, 2019به
سازمانها در زمینه هدایت یک محیط یمیمانه مک مینماید ) .(Aggarwal & Sharma, 2015هدف
ای ی مدیریت منابا انسانی س ز این است ه ار نان را از پیچیدگیهای مدیریت زیستمحیلی آگاه
سازد تا از این ری موجب بصرهوری بیشتر و بص ود عم کرد زیستمحیلی سازمان گردد

& (Masri
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) .Jaaron, 2017به دلیل اهمیت منابا انسانی س ز در ج وگیری یا اهش گرم شدن ره زمین ،ج وگیری
یا به حداقل رساندن بالیای

یعی مانند بارانهای اسیدی ،بارانهای قرمز ،سونامی ،سیل ،و ان،

خشکسالی ،ج وگیری یا به حداقل رساندن بیماریهای بصداشتی به دلیل آلودگی و ایجاد ا مینان برای
بقای انسانها و سازمانهای تجاری برای مدتزمان والنی ،سازمانها باید برای تحق ایدئولوژی س ز و
باور عمومی به ارزشهای س ز ،مالحظات بسیاری را در عم کرد زیستمحیلی و مدیریت منابا انسانی
خود لحاظ نمایند ) .(Pavithradevi & Shya, 2016ایجاد منابا انسانی س ز دارای ضروریات زیرساختی
است ه هرچند در ابتدا میتواند برای سازمان موجب هزینههایی گردد اما در والنیمدت بهعنوان یک
سرمایهگذاری ب ندمدت میتواند مزایای قابلمالحظهای را داشته باشد

.( SeyedNaghavi & Daroeyon,

)2014

بیان مسئله

در حال حاضر شورهای مخت فی در جصان به استقرار نظام مدیریت س ز پرداختهاند ،ولی میتوان
گفت دو شور انادا و ایران به ور رسمی این نظام را ملرح و در دست اجرا دارند .اما میتوان اذعان
داشت استقرار نظام مدیریت منابا انسانی س ز در شور به ورجدی پیگیری نشده و لزوم اعمال آن و ارائه
راه ارهای مدیریتی یحیح در سلح الن شور و در سلح خرد در نصادها و سازمانها موردتوجه قرار
نگر ته است .این موضوع در حالی است ه اگر ار نان و منابا انسانی از مسائل مصمی چون نون
مدیریت زائد آگاه ن اشند ،اقدامات سازمان در زمینه زیستمحیلی با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد.
در یک الم میتوان گفت ،اگر سازمان از وجود نیروهای آگاه به مقوله محیطزیست بصره ن رد ،احتمال
مو قیت او در این زمینه نس ت به سایر رق ا دچار شکست خواهد شد .بنابراین توجه به مدیریت منابا انسانی
س ز در شور دارای اهمیتی اساسی است .در این راستا به دلیل مشکالت زیستمحیلی ناشی از عالیت
ینایا مخت ف در شصرعهای ینعتی شور از این ینایا نیز انتظار میرود ه بهمنظور انجام مسئولیت
اجتماعی خود برای اهش آلودگیهای زیستمحیلی در جصت مدیریت منابا انسانی س ز تالش نمایند.
شر تهای شصرع ینعتی بیرجند نیز همگام با این نظام در بخشهای مخت ف ،هدفها و برنامههایی را
مشخص نمودهاند .در راستای پاسخگویی به ملال ات زیستمحیلی ،این شر تها همزمان با توسعه می
در ظر یتها و ا زایش تنوع و یفیت محصوالت خود به دن ال اهش آلودگی زیستمحیلی و ت دیل
شدن به یک سازمان س ز هستند و راه رد خود را در این زمینه برم نای ت دیل شدن به سازمان س ز در
حوزههای مخت ف تدوین نمودهاند .این شر تها در حوزههای مخت ف برنامههای حفاظت و ییانت از
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محیطزیست را راحی نموده و در حال اجرای آن هستند .اما مسئ ه ای ی آنها ن ود یک مدل جاما در
زمینه عالیتهای مدیریت منابا انسانی س ز است .لذا تالش برای راحی الگوی مدیریت منابا انسانی س ز
در این شر تها بهگونهای ه منجر به ایجاد سازمانی س ز ،مدیریتی س ز و منابا انسانی س ز ،در تحق
اهداف زیستمحیلی شود ،امری ضروری میباشد .بنابراین پژوهش حاضر دریدد است با ارائه مدل
مدیریت منابا انسانی س ز ،عالیت زیستمحیلی این شر تها را بهیورت جصتدار و با هدف
رهنگسازی و درونی ردن توجه به محیطزیست ،برنامهریزی نماید تا با مشار ت عالیتهای مدیریت
منابا انسانی به ور هماهنگ با راه ردهای زیستمحیلی ،شر تهای شصرع ینعتی بیرجند برای
پاسخگویی بصتر به ملال ات اجتماعی اقدام نمایند.
چارچوب نظری تحقیق

س ز شدن یک چشمانداز برای جصان پایدار است و به تمام بخشهای سازمان بهخصوص بازاریابی،
تولید ،منابا مالی و انسانی مک مینماید .با تدوین و نصادینه ردن ارزشهای س ز در سازمان در بعد
راسازمانی موجب عش و عالقه و تغییر س ک زندگی شخصی ار نان شده و در بعد سازمانی موجب
اهش هزینههای داخ ی ،بص ود برند ار رمایی و جذب متقاضیان دوستدار محیطزیست میشود
يMohammad NejadShoorakai, SeyyedJavadin, Shah Hosseini & Haj Karimi, 2016ا .باه
دن اال برگازاری اجاالس زمین در سال  1992میالدی ،مدیریت س ز در بخشهای مخت ف در شورهای
توساعه یا تاه و درحالتوسعه استقرار یا ته و توجه شورها را به خود ج ب نموده است .رویکرد مدیریت
س ز برآمده از توجه به توسعه پایدار و بهت ا آن ،پایداری سازمانی نیز ،توأم با رویکردهای اجتماعی و
انگیزههای اقتصادی ،سالمت و ایمنی جامعه ،ار نان و نیز نشر تصویر عمومی مل وب سازمان در ا
زمانی ب ندمدت است .به همین خا ر سازمانها باید برای تحق ایدئولوژی س ز و باور عمومی به ارزشهای
س ز ،مالحظات بسیار زیستمحیلی را در مدیریت زیستمحیلی خود لحاظ نموده
) hya, 2016و زیر چتر ارزشهای س ز اجتماعی با مدیریت س ز ،سازمان س ز را خ

& (Pavithradevi

نمایند .مدیریت س ز

رآیندی سازمانی برای استفاده از نوآوری جصت دستیابی به پایداری ،اهش ضایعات ،مسئولیت اجتماعی
و مزیت رقابتی از ری آموزش مداوم و با در نظر گر تن اهداف و استراتژیهای زیستمحیلی است .در
ایران ،قانون مدیریت س ز در سال  1382تصویب گردید ،اما متأسفانه هنوز قدمهاای اولیاه در جصات
استقرار و اجرای این نظام مفید و ضروری یورت نگر ته است .به ور ی چالشها و موانا موجود را
میتوان از سه جن ه مشکالت و موانا مدیریتی ،نی و رهنگی موردبررسی قرار داد .میتوان اذعان داشت،
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استقرار نظام مدیریت س ز در شور به ورجدی پیگیری نشده و لزوم اعمال آن و ارائاه راهکارهای
مدیریتی یحی ح در سلح الن شور و در سلح خرد در نصادها و ارگانها موردتوجه قرار نگر ته اسات.
از نظر نی قدان دانش موردنیاز در زمینههای بصینهسازی مصرف مواد و انرژی بهویژه در بخش اجارا و
همچناین ن ود متخصصین ا ی در این زمیناه ازجم ه محادودیتهاای مصام باه نظار مایرساد .درنصایت
قادان دیاد و مسئولیتپذیری مدیران در رابله با لزوم حفظ منابا و ذخائر شور و نیز نداشتن آگاهیها و
آموزشهای ضروری در استقرار نظام مدیریت س ز نقش مصمی در عدم دسترسی به اهداف ذ ر شده
دارند .سایر عوام ی نظیار وجاود نظاام ناعادالنه پرداخت یارانهها ،گسترده بودن ساختار دولت و لزوم
خصوییسازی بخاشهاای مخت اف ازجم ه عوامال غیرمستقیمی هستند ه در این عدم تو ی نقش مصمی
را ایفا مینمایند ) .(Abbaspour & Khadivi, 2006مدیریت منابا انسانی س ز ه به مدیریت پایدار
استفاده از سرمایه انسانی در جصت مشار ت و توجه به حفظ محیطزیست سالم اشاره دارد ،در حال حاضر
در حوزه سبو ار دارای اهمیت راوان میباشد ) .(Ghaffari, 2018اهمیت نقش مدیریت منابا انسانی
در بص ود عم کرد محیلی و پیامدهای مث ت آن بر عم کرد زیستمحیلی بهتدریج موردبررسی قرار گر ت
و بسیاری از تکنیکهای منابا انسانی شامل استخدام ،انتخاب ،ارزیابی ارایی ،آموزش ،پاداش،
رهنگسازمانی ،ار تیمی و تفویض اختیار به ور مؤثر جصت بصرهگیری از ایدئولوژیهای س ز شناسایی
شدند ) .(Masri & Jaaron, 2017مدیریت منابا انسانی س ز به معنای استفاده از نیروی انسانی برای ارتقاء
اقدامات زیستمحیلی سازمان و ا زایش آگاهی و تعصد ار نان نس ت به مسائل زیستمحیلی است
) .(Ahmad, 2015با وجود ملالعات اخیر روی مدیریت سرمایه انسانی س ز هنوز حجم ار تحقیقاتی در
این حوزه بسیار محدود است ) .(Jabbour, 2017; Dumont, Shen & Deng, 2017ادبیات مربوط به
مدیریت منابا انسانی س ز م تنی بر هماهنگی شیوههای مدیریت معمول منابا انسانی با اهداف زیستمحیلی
سازمان است .بنابراین ،ار نان باید در تصمیمگیری در زمینه اهش اثرات شر تها در محیطزیست،
بص ود آگاهی محیطزیست و ترویج ر تارهای سازگار با محیطزیست شر تها درگیر شوند
) .(Siyambalapitiya, Zhang & Liu, 2018سازمانهایی ه مدیریت منابا انسانی س ز را اجرا ردهاند،
از اجرای آن سود برده و ار نانشان دارای روحیه بصتری شدهاند .ا زایش روش ،معا یتهای مالیاتی،
اهش ضایعات ،بص ود محیط اری ،ا زایش رضایت مشتری ،پایداری و بص ود برند سازمانی نیز ازجم ه
مزایایی است ه برای آن ذ ر میشود ) .(Jeong & Park, 2017مدیریت منابا انسانی س ز در ا زایش
پایداری محیطزیستی سازمانی نقش یک اتالیزور را ایفا می ند و این امر بر عالیتهای روزانه ار نان
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تأثیر میگذارد ) .(Yusliza, Othman & Chiappetta Jabbour, 2017به ور ی مشخصههای منابا
انسانی س ز شامل موارد زیر است -1 :اعتقادات و مفروضات :چشمانداز محیلی مشترع و رهنگ س ز؛
 -2عاملهای استراتژیک :ا راد ،اتخاذ و پیگیری عالیتهای س ز؛  -3مسیر مدیریت :ره ری و پشتی انی از
سیاستها ،رابله دو ر ه ،تعصد مدیریتی ،ار تیمی ،ارمندیابی س ز ،ارزیابی و پاداش س ز ،آموزش و
توسعه و یادگیری س ز ) ..(Fayyazi, ShahbazMoradi, Afshar & Shahbaz Moradi, 2014به ور ی
رویکردها به مدیریت منابا انسانی س ز میتواند در یک دستهبندی مشتمل بر چصار دیدگاه رانقشی
ي رامأموریتی و را ار ردیا ،تجاری يم تنی بر تعقل ابزاریا ،راه ردی و عم یاتی يوظیفهای و
ار ردیا قرارگیرد .دیدگاه رانقشی در پی تحق ارزشهای همزیستی مسالمتآمیز سازمان با محیط
است .دیدگاه تجاری م تنی بر موجه ج وه دادن مأموریتهای سازمان با اتخاذ رویکرد س ز است .دیدگاه
راه ردی در ملالعات مدیریت منابا انسانی س ز ،تخصیص جایگاه راه ردی به مفصوم س ز در راه ردهای
سازمان است و دیدگاه عم یاتی ،سعی در انعکاس مفاهیم س ز در عم کرد ،نقشها و وظایف منابا انسانی
دارد ) .(Tavakoli, 2018از ر ی بهغیر از مزایا ،منابا انسانی س ز با محدودیتها و چالشهایی نظیر-1 :
سخت بودن توسعه رهنگ منابا انسانی س ز در ل سازمان؛  -2مشکل بودن اندازهگیری میزان اثرگذاری
روشهای منابا انسانی س ز روی ر تار ار نان؛  -3نیاز به سرمایهگذاری باال در مرح ه اولیه و ند بودن
نرخ بازگشت آن؛  -4سخت بودن تغییر ر تار ار نان در یک زمان وتاه و مشکل بودن استخدام
ار نان س ز با استعداد باال ،مواجه است ) .(Aggarwal & Sharma, 2015عوامل منابا انسانی س ز شامل
این موارد است -1 :تعصد مدیران ارشد؛  -2ارت ا ات و همکاریهای زیستمحیلی ار نان؛  -3آموزش
زیستمحیلی ار نان؛  -4ار گروهی؛  -5مشار ت ار نان؛  -6پاداش زیستمحیلی ار نان؛ -7
برنامههای س ز ه این برنامهها در راستای حفظ محیطزیست با استفاده ارآمد منابا بهمنظور بص ود
عم کرد زیستمحیلی میباشد .بهع ارتدیگر برای رسیدن به هدفهای زیستمحیلی الزم است ه
سازمان برنامههایی را در این رابله در نظر گیرد و به اجرا در آورد

(Boraghani, Photovat & Khadem,

).2017
پیشینه تحقیق

نمونهای از پژوهشهای داخ ی و خارجی یورت پذیر ته در زمینه مدیریت منابا انسانی س ز به شرح
زیر میباشد :شا ریان در پژوهشی تحت عنوان شناسایی و تعیین اولویت اقدامات مدیریت منابا انسانی س ز
با استفاده از تکنیک تاپسیس ازی به شناسایی و اولویتبندی اقدامات مدیریت منابا انسانی س ز پرداخت.
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نتایج پژوهش نشان داد سه اقدام :ادغام اهداف و هدفگذاری زیستمحیلی شر ت با سیستم ارزیابی
عم کرد ،گنجاندن شایستگیهای زیستمحیلی بهعنوان یک بعد ویژه در مشخصات شغل و ایجاد برنامه
آموزشی نظاممند جصت تأمین مصارت ,دانش و نگرش زیستمحیلی موردنیاز در هر یک از ار نان
دارای باالترین اولویت هستند ) .(Shakirian, 2018بورقانی و همکاران در پژوهشی با عنوان اثرات عوامل
منابا انسانی س ز بر عم کرد محیلی سازمانهای تولیدی نشان دادند ه ضریب تأثیر تعصد مادیریت ارشاد
به مدیریت محیطزیست ،آموزشهای محیلی ار نان ،ار گروهی ار نان ،مشار ت ار نان،
پااداش زیستمحیلی به ار نان و برنامههای زیستمحیلی بار عم کارد تأثیر مث ات و معنادار دارد .اما
تأثیر ارت ا ات و همکاریهای زیستمحیلی ار ناان بار عم کرد سازمان معنادار نیست

(Boraghani et

) .al., 2017رجب پور در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر مدیریت منابا انسانی بر توسعه زیستی مدیریت
محیلی به بررسی تأثیر مدیریت منابا انسانی در اتخاذ و پیادهسازی مدیریت زیستمحیلی پرداخت .نتایج
پژوهش نشان داد شر تهایی ه از لحاظ ار ردهای مدیریت منابا انسانی ارآمدتر و مؤثرتر هستند در
پیادهسازی و اتخاذ نظامهای مدیریت زیستمحیلی تواناتر خواهند بود ) .(Rajabpour, 2017یاضی و
همکاران در پژوهش مدیریت منابا انسانی س ز ،ابزاری نوین در خدمت اچ اس ای ینعت نفت اذعان
داشتند ه گسترش مواد و تکنولوژی نوین گرچه ر اه را ا زایش میدهد اما بهموازات خود مخا رات
جدیدی را نیز پیش روی بشر قرار میدهد ه غ ه بر آن نیازمند احساس مسئولیت همگانی در اجرای
برنامههای بصداشت ،ایمنی و محیطزیست اچ اس ایی ،برای محا ظت از جان انسانها ،محیطزیست و
سرمایههای م ی میباشد .همچنین ،سازمانها میتوانند از راههای گوناگونی ،به نترل ریسکهای محیلی
یکی از اجزای ای ی برنامه اچ اس ایی پرداخته و یکی از این راهها ،پیادهسازی مدیریت منابا انسانی س ز
است ) .(Fayyazi et al., 2014یم و همکاران در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت منابا انسانی س ز بر
ر تار سازگار با محیطزیست ار نان هتل به بررسی چگونگی بص ود ر تار سازگار با محیطزیست
ار نان و عم کرد زیستمحیلی هتلها از ری مدیریت منابا انسانی س ز پرداختند .یا تههای پژوهش
نشان داد ه مدیریت منابا انسانی س ز ،تعصد سازمانی ار نان ،ر تار سازگار با محیطزیست آنها و
عم کرد زیستمحیلی هتل را تقویت می ند .این ملالعه نشان داد ه مدیریت ارشد هتل و مدیران منابا
انسانی بصتر است به اتخاذ خطمشیهای مدیریت منابا انسانی س ز م ادرت ورزند

).(Kim et al., 2019

میشرا در پژوهشی با عنوان مدیریت منابا انسانی س ز :چارچوبی برای توسعه سازمانی پایدار در یک اقتصاد
نوظصور ،به بررسی وضعیت ارهای س ز منابا انسانی مانند آموزش محیطزیست ،استخدام س ز ،ارزیابی
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عم کرد ،مشار ت ار نان و ج ران خسارت پرداختند .یا تههای پژوهش نشان داد ه زمینههای بیشتری
برای استفاده از پتانسیل امل مدیریت منابا انسانی س ز برای تشوی ر تار محیلی در سازمانها وجود دارد.
همچنین دادهها نشان داد ه حمایت از مدیریت و یادگیری متقابل میان بخشها برای تسصیل ر تارهای س ز
در میان ار نان حیاتی است ) .(Mishra, 2017می ر و همکاران در مقالهای با عنوان منابا انسانی س ز با
مقایسه یفی در یک شر ت چندم یتی در ایاالتمتحده به این نتیجه دست یا تند ه انجام اقدامات
مدیریت منابا انسانی س ز در حوزههای پاداش و ارزیابی عم کرد در این شر تها به ایجاد تعصد س ز در
ار نان منجر شده است ) .(Millar, Ch&ana, Michael & Müller, 2016احمد در پژوهش خود تحت
عنوان مدیریت منابا انسانی س ز ،سیاستها و شیوهها اعتقاد دارد ه برای مو قیت در مدیریت منابا انسانی
س ز سیاستها و شیوهها ،باید در چصار حوزه استخدام ،آموزش ،ج ران خدمات و روابط ار تدوین شود
) .(Ahmad, 2015ادهی ری و دیمر در پژوهشی با عنوان مدیریت منابا انسانی س ز و پایداری به تأثیر
منابا انسانی س ز در رایند استخدام و ابتکار عملهای س ز در ایجاد ضایی اخالقی و و ادار ه در حفظ
رهنگ مؤثر بوده و موج ات اهش هزینه و سودآوری بیشتر میشود اشاره رده و آینده مدیریت منابا
انسانی س ز را برای دخالت و همراهی ار نان و سصامداران و مدیران امیدوار ننده میداند

& (Adhikari

) .Dimr, 2013با توجه با ملالب بیان شده بهمنظور تدوین چصارچوب مفصومی پژوهش حاضر و ساخت و
تعریف ارت ا ات بین مفاهیم از مدل سهشاخگی اهرنجانی ) (MirzaiAhranjani&Sarlak, 2007و مدل
سه بعدی اثر بخشی رنسیس لیکرت استفاده شده است .لیکرت معتقد است برای سنجش اثربخشی ،بسیاری
از مدیران توجه خود را بر مفصوم بازده یا غایی معلوف میدارند ،حال آنکه به اعتقاد وی متغیرهای غایی
حایل برآیند متغیرهای ع تی و میانجی است.
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متغیرهای غایی

متغیرهای

متغیرهای میانجی

علتی
• درآمدها

• انتظارات

• ساخت سازمانی

• هزینهها

• گرایشها

• هدفهای

• روش

• نیروهای انگیزشی

سازمانی

• و غیره

• و غیره

• تکنولوژی
• و غیره

شکل  :1رابطه بین متغیرهای علتی ،میانجی و غایی بر اساس مدل لیکرت

با توجه به این مل ب ،و ازآنجصت ه دستهبندی وق در ساخت مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای
مدیریت منابا انسانی س ز به مک محققان در پژوهش حاضر آمده است به تعریف مختصر این سه دسته
از متغیرها میپردازیم.
متغیرهای ع تی :ع ارتاند از آن عوام ی ه در جریان رشد و توسعه درون یک سازمان و نتایج و حایل
ار آن تأثیر میگذارد .این متغیرها ،آن متغیرهای مستق ی هستند ه بهوسی ه سازمان و مدیریت آن
میتوانند تغییر یا تعدیل پیدا نند .راه ردها ،مصارتها و ر تار ره ری ،تصمیمات مدیریت ،خطمشیها و
ساخت سازمان مثالهای متغیرهای ع تی است.
متغیرهای میانجی :راه ردها ،مصارتها و ر تار ره ری و سایر متغیرهای ع تی بر منابا انسانی یا متغیرهای
میانجی یک سازمان اثر میگذارند .بهزعم لیکرت ،متغیرهای میانجی وضا جاری شرایط درونی سازمان را
بیان می نند و در ویژگیهای آن نظیر مصارتها ،وظیفهشناسی ،تعصد به هدفها ،انگیزشها ،ارت ا ات،
تصمیمگیری و قاب یت برای تعامل اثربخش ،منعکس میشود .متغیرهای میانجی با ساختن و توسعه دادن
سازمان ربط دارند و هدفهای درازمدت محسوب میشوند .بازسازی متغیرهای میانجی یک گروه در
یک سازمان وچک ممکن است یک تا سه سال وقت بگیرد و در سازمانهای بزرگ این ار تا هفت
سال میتواند

ول بکشد.

متغیرهای بازده یا غایتی :ع ارتاند از متغیرهای وابستهای ه دستاوردهای سازمان را منعکس می نند.
شاید بیش از  90درید مدیران ،در ارزشیابی اثربخشی سازمانها قط به سنجش بازده توجه دارند .ازاینرو
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اثربخشی یک مدیر بازرگانی غال اً بهوسی ه سود خالص تعیین میشود ،اثربخشی یک استاد دانشگاه بهوسی ه
تعداد مقاالت و تابهایی ه چاپ رده معین میشود و اثربخشی یک مربی بسکت ال با تعداد برد و
باختهای تیم او تعیین میگردد ). (Hersie & Blanchard, 1988
در پژوهش حاضر عالوه بر مدل لیکرت از مدل سه شاخگی اهرنجانی

(Mirzai Ahranjani & Sarlak,

) 2007نیز بهعنوان چارچوبی برای مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز مک گر ته
شده است .ع ت نامگذاری مدل این است ه ارت اط بین عوامل ساختاری ،ر تاری و زمینهای به نحوی
است ه هیچ پدیدهای نمیتواند خارج از تعامل این سه شاخه انجام گیرد .در واقا ،رابله میان این سه
شاخه یک رابله تنگاتنگ ناگسستنی است ه در عمل از هم جداییناپذیرند .به ع ارتی بین سهشاخه به
هیچ وجه سهگانگی حا م نیست .تمایز و تشخیص این سه جن ه یر اً نظری و بهمنظور تجزیهوتح یل و
شناخت مفاهیم پدیدههاست .بهزعم نگارندگان مدل سه شاخگی این سه شاخه ع ارتاند از:
 -1عوامل ساختاری :دربرگیرنده تمام عنایر ،عوامل و شرایط یزیکی و غیرانسانی سازمان است ه با
نظم ،قاعده و ترتیب خاص و بههمپیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته و بدنه یزیکی و مادی سازمان را
میسازد؛ بنابراین تمام منابا مادی ،مالی ،ا العاتی و نی ه با تر یب خایی در بدنه ی سازمان جاری
میشوند ،جزء شاخه ساختاری قرار میگیرند.
 -2عوامل زمینهای :شرایط و عوامل محیلی برونسازمانی هستند ه محیط سازمان را احا ه می نند ،با
سازمان تأثیر متقابل دارند و خارج از نترل سازمان هستند .هر نظام یا سازمانی در جایگاه ویژه خود
همواره با نظامهای محیلی در نش و وا نش دائمی است .ازاینرو ،همه ع ل و عوام ی ه امکان
برقراری ،تنظیم و وا نش بهموقا و مناسب سازمان نس ت به سایر نظامها را راهم میآورند ،زمینه یا محیط
نامیده میشوند.
 -3عوامل ر تاری :شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان است ه هنجارهای ر تاری ،ارت اط غیررسمی
و الگوهای ویژه بههمپیوسته و محتوای ای ی سازمان را تشکیل میدهند .هرگونه عوامل و متغیرهایی ه
به ور مستقیم مربوط به نیروی انسانی باشند ،در این شاخه قرار میگیرند

(Mirzai Ahranjani & Sarlak,

).2007
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی -اربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توییفی -پیمایشی
میباشد .جصت انجام پژوهش از روش آمیخته ي یفی و میا استفاده شده است.
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جامعه و نمونه تحقیق

در مرح ه یفی جامعه آماری پژوهش خ رگان عال در مدیریت منابا انسانی و محیطزیست بودند ه با
بصرهگیری از روش گ وله بر ی ده نفر آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جامعه آماری مرح ه می تر ی ی
از ارشناسان و مدیران ارشد شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند در نظر گر ته شد ه در
بخشهای مخت ف ینعت مشغول به ار هستند .با توجه به جدول مورگان نمونه آماری  130نفر تعیین و
این تعداد به روش نمونهگیری قهای به شرح جدول  3انتخاب شد.
جدول ( :)3جامعه آماری پژوهش
شرکت

جامعه

نمونه

طاق بیست

13

8

مهراس

14

9

سامان

22

14

دان و علوفه

21

13

فرزاد

43

27

آیدا

29

18

نیلوفر فاز 1

27

17

نیلوفر فاز 2

26

16

ماهدیس

13

8

فرآیند انجام تحقیق

مرح ه یفی -گام اول :استخراج ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز :در این گام با ملالعه مدلها و
ملالعات ملرح شده در حیله موضوع پژوهش در بین بازه زمانی سالهای  1997تا  2018میالدی و 1394
تا  1397شمسی ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز ملاب جدول  1استخراج گردید:
جدول ( :)1ابعاد و مؤلفههای استخراج شده مدیریت منابع انسانی سبز
ابعاد

نهادهای
قانونگذار
فشار مشتری
فشار

مؤلفهها

 -1فشار قانونی نهادهای قانونگذار به شرکتهای فعال در صنعت
 -2حمایت قانونی نهادهای قانونگذار از شرکتهای دوست دار
محیطزیست
 -3جهتگیری زیستمحیطی عمده مشتریان

منبع

شورکایی وهمکاران
1395

 -4حمایت مشتریان از ابتکارات زیستمحیطی کشور

ماکرو گراچی وهمکاران
2015

 -5مطابقت محصوالت این شرکت با مقررات زیستمحیطی بسیاری

ماکرو گراچی و همکاران
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مزیت رقابتی

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

از کشورها
 -6کنترل عدم استفاده از مواد خطرناک در صنعت با توجه به مقررات
زیستمحیطی شدید
 -7به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق مسئولیتهای اجتماعی
شرکت
 -8به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق تضمین شیوههای مدیریت
سبز
 -9اطالع فروشنده از امکان کسبوکار در این محصوالت

خرید سبز

جذب سبز

 -10خرید مواد و محصوالت (کامپیوتر) از شرکتهایی که از مواد
بازیافت شده استفاده میکنند.
 -11واردکردن معیارهای زیستمحیطی در فرایند جذب نظیر انتخاب
افراد دوستدار محیطزیست
 -12توجه به معیارهای زیستمحیطی در آگهیهای استخدامی

طراحی
مشاغل

مدیریت
پاداش

 -13طراحی شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور تمرکز بر
جنبههای زیستمحیطی سازمانها
 -14اجرای شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور تمرکز بر جنبههای
زیستمحیطی سازمانها
 -15در نظر گرفتن پاداشهای ماهانه برای ایدههای خوب کارکنان
در مورد مدیریت زیستمحیطی
 -16دادن پاداش برای ابتکارات یا عملکرد خالقانه محیطی
 -17در نظر گرفتن پاداش مالی برای عملکرد زیستمحیطی خوب
کارکنان
 -18انتخاب متقاضیان آگاه به مسائل زیستمحیطی

انتخاب

تجزیهوتحلیل
شغل

مدیریت
قوانین
خالقیت در
برنامه منابع

2015

 -19انتخاب متقاضیانی که در زندگی شخصی بهعنوان یک شهروند،
رفتارهای سبز را به کار میگیرند.
 -20اضافه کردن بعد زیستمحیطی بهعنوان یک وظیفه در شرح
شغل
 -21در نظر گرفتن شایستگی سبز بهعنوان یک شایستگی خاص در
مشخصات شغل
 -22تدوین و انتشار قوانین رسمی مبتنی بر مفاهیم سبز مسائل
زیستمحیطی
 -23ایجاد و توسعه سیستمهای قانونی برای تنبیه و تشویق کارکنان
بر مبنای عملکرد سبز آنها
 -24خالقیت در اقدامات زیستمحیطی سازمان
 -25نوآوری در برنامههای منابع انسانی در مورد مسائل

سجاد حسین و همکاران
2016

سیریم و همکاران ،2016
جابور و جابور2015
الریچ وهمکاران ،1997
اوپاتا وآلروجا2014

اوپاتا 2013

رنویک ،2012
آنتون آرولراجاوهمکاران
2015

اوپاتا  ،2013رنویک
وهمکاران2013

رمضانی و خلیلآبادی
1394

رمضانی و خلیلی آبادی
1394
شورکایی وهمکاران
1395
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انسانی
توانایی
مدیریت
تغییر

زیستمحیطی سازمان
 -26توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد و مدیریت تغییرات
درون سازمان
 -27توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد حس ضرورت و اهمیت
مسائل زیستمحیطی در سازمان
 -28تدوین و نهادینهسازی ارزشهای سبز در سازمان

فرهنگ سبز

آموزش سبز

 -29ایجاد فضای کاری سبز و گل و گیاه در محیط کار بهعنوان نماد
فرهنگ
 -30انتقال دانش و مهارت درست در مورد مفهوم سبز برای
بهکارگیری و حل مسائل در این زمینه
 -31تحلیل و نیازسنجی برای شناسایی نیازهای سبز کارکنان
 -32آشنا کردن کارکنان جدید با تالشهای سازمان برای سبز شدن

القاء سبز

انگیزه
کارکنان
برند
کارفرمایی
معتبر
کاهش
هزینههای
داخلی
سازمان
سود پایدار
سازمان

ابتکارات سبز

 -33نشان دادن توسعه برنامههای القاء رفتار شهروندی سبز کارکنان
فعلی
 -34دادن انگیزههای ملموس به کارکنان در رابطه با برنامههای
زیستمحیطی
 -35دادن انگیزههای غیر ملموس به کارکنان
مانند کاشت درخت برای هر کارمند
 -36میزان بهبود برند شرکت درنتیجه توجه به مسائل زیستمحیطی
 -37جذابیت شرکت برای مشتریان درنتیجه توجه به مسائل سبز

شورکایی وهمکاران
1395

شورکایی وهمکاران
1395
رمضانی و خلیلآبادی
 ،1394اوپاتا2013
اوپاتا  ،2013اوپاتا
وآلروجا2014

ماکرو گراچی و
همکاران2015،

شورکایی وهمکاران
 ،1395مریم خان2015

 -38کاهش هزینههای شرکت به دلیل کاهش مصرف انرژی و مواد
 -39رسیدن به سطح مطلوب با استفاده از شیوههای مدیریت منابع
انسانی سبز برای به حداکثر رساندن منابع طبیعی خود از طریق
استفاده از ضایعات
 -40سودآوری پایدارتر سازمان به دلیل توجه به اهداف بلندمدت فرا
سازمانی
 -41کاهش خستگی کارکنان ،غیبت و گردش مالی با ایجاد محیط
کار مطلوب
 -42ارائه دوچرخه رایگان به کارکنان برای آمدن به محل کار بهجای
رانندگی

شورکایی وهمکاران
 ،1395مریم خان2015

شورکایی وهمکاران
1395
شئب احمد
 ،2015دملو
وهمکاران2016
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مرح ه یفی -گام دوم :در این گام ابعاد و شاخص های استخراج شده از گام یک در قالب مدل لیکرت
مقولهبندی شد .نتایج حایل از اجرای این گام به شرح شکل  2میباشد:
مرح ه یفی -گام سوم :در این گام ابعاد و شاخصهای استخراج شده از گام یک در قالب مدل اهرنجانی
مقولهبندی شد .نتایج حایل از اجرای این گام به شرح شکل  3میباشد.
مرح ه اول -گام چصارم :در این گام ابعاد و شاخصهای استخراج شده از گام یک در قالب مدل تر ی ی
لیکرت و اهرنجانی مقولهبندی شد .نتایج حایل از اجرای این گام به شرح جدول  2میباشد.

•
•
•
•
•

متغیرهای غایی
کاهش هزینههای داخ ی
سود پایدار سازمان
آموزش س ز
برند ارآ رینی معت ر
ابتکارات س ز

•
•
•
•
•
•

متغیرهای میانجی
انگیزش ار نان
رهنگ س ز
آموزش س ز
توانایی مدیریت تغییر
القا س ز
خالقیت در برنامه منابا
انسانی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

متغیرهای علتی
خرید س ز
مزیت رقابتی
نصادهای قانونگذار
شار مشتری
شارگروههای ذی نفا
جذب س ز
مدیریت پاداش
انتخاب س ز
مدیریت قوانین
راحی مشاغل
تجزیه و تح یل شغل

شکل  :2مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای استخراجی بر اساس مدل لیکرت
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عوامل رفتاری

عوامل ساختاری

عوامل زمینهای

انگیزه ار نان

جذب س ز

خرید س ز

رهنگ س ز

انتخاب س ز

مزیت رقابتی

آموزش س ز

مدیریت پاداش

نصادهای
قانونگذار

توانایی مدیریت
تغییر

مدیریت قوانین

شار مشتری

القای س ز

راحی شغل

شار گروههای
ذینفا

خالقیت در
برنامه منابا

تجزیه و تح یل
سز

انسانی

شکل  :3مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای استخراجی بر اساس مدل اهرنجانی

جدول ( :)2مقولهبندی ابعاد و مؤلفههای استخراجی بر اساس مدل لیکرت و اهرنجانی
مقوله

ابعاد

نهادهای
قانونگذار

عوامل علی _زمینهای سبز

فشار مشتری
فشار
گروههای
ذینفع

مزیت رقابتی

مؤلفهها

 -1فشار قانونی نهادهای قانونگذار به شرکتهای فعال
در صنعت
 -2حمایت قانونی نهادهای قانونگذار از شرکتهای
دوست دار محیطزیست
 -3جهتگیری زیستمحیطی عمده مشتریان
 -4حمایت مشتریان از ابتکارات زیستمحیطی کشور
 -5مطابقت محصوالت این شرکت با مقررات
زیستمحیطی بسیاری از کشورها
 -6کنترل عدم استفاده از مواد خطرناک در صنعت با
توجه به مقررات زیستمحیطی شدید
 -7به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق مسئولیتهای
اجتماعی شرکت
 -8به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق تضمین

منبع

شورکایی وهمکاران 1395

ماکرو گراچی وهمکاران 2015

ماکرو گراچی و همکاران 2015

سجاد حسین و همکاران 2016
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شیوههای مدیریت سبز
 -9اطالع فروشنده از امکان کسبوکار در این محصوالت
خرید سبز

جذب سبز

طراحی
مشاغل

 -10خرید مواد و محصوالت (کامپیوتر) از شرکتهایی
که از مواد بازیافت شده استفاده میکنند.
 -11واردکردن معیارهای زیستمحیطی در فرایند جذب
نظیر انتخاب افراد دوستدار محیطزیست
 -12توجه به معیارهای زیستمحیطی در آگهیهای
استخدامی
 -13طراحی شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور
تمرکز بر جنبههای زیستمحیطی سازمانها
 -14اجرای شغلها و موقعیتهای جدید بهمنظور تمرکز
بر جنبههای زیستمحیطی سازمانها

سیریم و همکاران  ،2016جابور
و جابور2015

الریچ وهمکاران  ،1997اوپاتا
وآلروجا2014

اوپاتا 2013

عوامل علی _ساختاری سبز

 -15در نظر گرفتن پاداشهای ماهانه برای ایدههای
خوب کارکنان در مورد مدیریت زیستمحیطی
مدیریت
پاداش

 -16دادن پاداش برای ابتکارات یا عملکرد خالقانه
محیطی

رنویک ،2012
آنتون آرولراجاوهمکاران 2015

 -17در نظر گرفتن پاداش مالی برای عملکرد
زیستمحیطی خوب کارکنان
 -18انتخاب متقاضیان آگاه به مسائل زیستمحیطی
انتخاب

تجزیهوتحلیل
شغل

مدیریت
قوانین

عوامل میانجی _رفتاری سبز

خالقیت در
برنامه منابع
انسانی
توانایی
مدیریت
تغییر

 -19انتخاب متقاضیانی که در زندگی شخصی بهعنوان
یک شهروند ،رفتارهای سبز را به کار میگیرند.
 -20اضافه کردن بعد زیستمحیطی بهعنوان یک وظیفه
در شرح شغل
 -21در نظر گرفتن شایستگی سبز بهعنوان یک
شایستگی خاص در مشخصات شغل
 -22تدوین و انتشار قوانین رسمی مبتنی بر مفاهیم سبز
مسائل زیستمحیطی
 -23ایجاد و توسعه سیستمهای قانونی برای تنبیه و
تشویق کارکنان بر مبنای عملکرد سبز آنها

اوپاتا  ،2013رنویک
وهمکاران2013

رمضانی و خلیلآبادی 1394

رمضانی و خلیلی آبادی 1394

 -24خالقیت در اقدامات زیستمحیطی سازمان
 -25نوآوری در برنامههای منابع انسانی در مورد مسائل
زیستمحیطی سازمان
 -26توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد و مدیریت
تغییرات درون سازمان
 -27توان تیم مدیریت منابع انسانی در ایجاد حس

شورکایی وهمکاران 1395

شورکایی وهمکاران 1395
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ضرورت و اهمیت مسائل زیستمحیطی در سازمان
 -28تدوین و نهادینهسازی ارزشهای سبز در سازمان
فرهنگ سبز

آموزش سبز

القاء سبز

انگیزه
کارکنان

برند
کارفرمایی
معتبر

پیامدهای سبز

کاهش
هزینههای
داخلی
سازمان

سود پایدار
سازمان

ابتکارات سبز

 -29ایجاد فضای کاری سبز و گل و گیاه در محیط کار
بهعنوان نماد فرهنگ
 -30انتقال دانش و مهارت درست در مورد مفهوم سبز
برای بهکارگیری و حل مسائل در این زمینه
 -31تحلیل و نیازسنجی برای شناسایی نیازهای سبز
کارکنان
 -32آشنا کردن کارکنان جدید با تالشهای سازمان
برای سبز شدن
 -33نشان دادن توسعه برنامههای القاء رفتار شهروندی
سبز کارکنان فعلی
 -34دادن انگیزههای ملموس به کارکنان در رابطه با
برنامههای زیستمحیطی
 -35دادن انگیزههای غیر ملموس به کارکنان مانند
کاشت درخت برای هر کارمند
 -36میزان بهبود برند شرکت درنتیجه توجه به مسائل
زیستمحیطی
 -37جذابیت شرکت برای مشتریان درنتیجه توجه به
مسائل سبز
 -38کاهش هزینههای شرکت به دلیل کاهش مصرف
انرژی و مواد
 -39رسیدن به سطح مطلوب با استفاده از شیوههای
مدیریت منابع انسانی سبز برای به حداکثر رساندن منابع
طبیعی خود از طریق استفاده از ضایعات
 -40سودآوری پایدارتر سازمان به دلیل توجه به اهداف
بلندمدت فرا سازمانی
 -41کاهش خستگی کارکنان ،غیبت و گردش مالی با
ایجاد محیط کار مطلوب
 -42ارائه دوچرخه رایگان به کارکنان برای آمدن به
محل کار بهجای رانندگی
 -43استفاده کمتر از کاغذ و انتشار و ضبط اطالعات
بهصورت آنالین

شورکایی وهمکاران 1395

رمضانی و خلیلآبادی ،1394
اوپاتا2013

اوپاتا  ،2013اوپاتا
وآلروجا2014

ماکرو گراچی و همکاران2015،

شورکایی وهمکاران ،1395
مریم خان2015

شورکایی وهمکاران ،1395
مریم خان2015

شورکایی وهمکاران 1395

شئب احمد
 ،2015دملو وهمکاران2016
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مرح ه یفی -گام پنجم :در این گام ن دلفی برای دریا ت نظر خ رگان به شرح زیر انجام شد :در دور
اول مقوالت و ابعاد استخراج شده در قالب یک پرسشنامه به خ رگان داده شد و از خ رگان سؤال شد ه
آیا هر یک از این ابعاد برای مقوالت مورد نظرشان تناسب دارند؟ اگر جواب ب ه است آیا این ابعاد
جامعیت دارد؟ از اعضای پنل خواسته شد به ابعاد امتیاز یک تا پنج بدهند و ابعادی هم ه به نظرشان در
پرسشنامه نیامده اضا ه نمایند .همه اعضای پانل با امتیاز باال ابعاد را تأیید رده و بعضی نظراتی اضا ه
نمودند ه پس از بررسی مع و م شد این نظرات در ابعاد موجود مستتر است ،بنابراین حذف شدند .در دور
دوم ابعاد همراه با شاخصها در قالب پرسش نامه به اعضای پانل داده شد و از ایشان خواسته شد ه بیان
نمایند ه آیا هر شاخص با بعد مورد نظرش تناسب دارد؟ اگر دارد مؤلفه جامعیت دارد؟ از اعضای پانل
خاسته شد به هر شاخص امتیاز یک تا پنج بدهند .و شاخصهای مورد نظر خود را نیز اضا ه نمایند .یک
شاخص در مدیریت تغییر و یک شاخص در تجزیهوتح یل شغل اضا ه شد ه این شاخصها پس از سؤال
مجدد از خود خ ره ر ا ابصام و حذف شد .در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضای پانل ،از
ضریب هماهنگی ندال استفاده شد .ضریب ندال برای پاسخ اعضا درباره مقولهها و ابعاد باالی 0/818
بود ه نشان از توا

باال در بین اعضای پانل دلفی است .در دور دوم دلفی عدد بدست آمده از ضریب

ندال  /67بود ه حا ی از توا اعضای پانل دلفی است .پس از انجام ن دلفی و نظرخواهی از خ رگان
مدل مفصومی پژوهش با توجه به مدل لیکرت و اهرنجانی به شرح زیر ترسیم و ملاب با مدل رضیات
پژوهش تدوین گردید.
ملاب مدل مفصومی« ،عوامل ع ی _ساختاری س ز» و «عوامل ع ی _زمینهای س ز» بهعنوان متغیر مستقل،
«عوامل میانجی_ ر تاری س ز» بهعنوان متغیر میانجی و پیامدهای س ز بهعنوان متغیر وابسته موردبررسی و
سنجش قرار گر ت .با توجه به مدل مفصومی رضیات پژوهش به شرح زیر تدوین گردید.
رضیه اول :عوامل ع ی -زمینهای س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر در شصرع
ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
رضیه دوم :عوامل ع ی -ساختاری س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر در شصرع
ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
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عوامل علی –
زمینهای سبز
• خرید س ز

• مزیت رقابتی

•

اهش
داخ ی

عوامل میانجی
– رفتاری سبز

هزینههای

• سود پایدار سازمان

• برند ار رمایی معت ر
• ابتکارات س ز

پیامدهای سبز

•
•
•
•
•
•

انگیزه ار نان
رهنگ س ز
آموزش س ز
توانایی
تغییر

مدیریت

القا س ز
خالقیت در برنامه
منابا انسانی

• نصادهای قانونگذار
• شار مشتری

• شار گروههای ذینفا
• جذب س ز

• انتخاب س ز

• مدیریت پاداش
• مدیریت قوانین

•
• تجزیهوتح یل س ز
راحی مشاغل

عوامل علی -
ساختاری سبز

شکل  :4مدل مفهومی پژوهش

رضیه سوم :عوامل ع ی -زمینهای س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند
تأثیر معنیداری دارد.
رضیه چصارم :عوامل ع ی -ساختاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی
بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
رضیه پنجم :عوامل میانجی -ر تاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی
بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
رضیه ششم :عوامل میانجی _ر تاری س ز در رابله بین عوامل ع ی زمینهای س ز و پیامدهای س ز بهعنوان
متغیر میانجی در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
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رضیه هفتم :عوامل میانجی_ ر تاری س ز در رابله بین عوامل ع ی ساختاری س ز و پیامدهای س ز بهعنوان
متغیر میانجی در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد.
در مرح ه می مدل مفصومی آزمون شد و رضیات تدوین شده براساس مدل مفصومی در جامعه آماری
بررسی گردید .با بصرهگیری از شاخصهای بدست آمده از مرح ه یفی ،پرسشنامه پژوهش در قالب 43
سؤال تنظیم گردید.
روایی و پایایی ابزار تحقیق

روایی پرسشنامه تحقی در مرح ه یفی از ری نظر سنجی از خ رگان تعیین شد و پایایی پرسشنامه
نیز در مرح ه می از ری آلفای رون اخ آزمون گردید.
شیوه تجزیه و تحلیل دادهها

برای تح یل دادهها ازنرم ا زار  SPSSنسخه  14و  smart plsاستفاده گردیده است
نتایج تحقیق

در ابتدا با توجه به محدودیتهای موجود به ور خالیه به ا العات توییفی پرداخته شده و در ادامه
به تح یل نتایج حایل از آزمون رضیهها اشاره میگردد.
آمار توصیفی

نتایج حایل از آمار توییفی بدین شرح بود :بررسی راوانی آزمودنیها نشان داد ه  84/6درید از
پاسخدهندگان ،مرد و  15/4درید زن 19/2 ،درید ،مجرد و  73/8درید متأهل بودند .بیشتر
پاسخدهندگان بین رده سنی  31تا  40سال قرار داشتند .از نظر میزان تحصیالت ،ا ثر ا راد نمونه ،دارای
تحصیالت لیسانس و از نظر سابقه خدمت بیش از  93درید نمونه دارای سابقه خدمت متر از  15سال
بودند.
آمار استنباطی

در مرح ه آمار است ا ی ق ل از آزمون رضیات به بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری
پرداخته شد .برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از دو مورد پایایی و روایی استفاده شد .همان ور ه در
جدول چصارم مشاهده میشود ،مقادیر شاخصهای وق نشان از برازش مناسب شاخصهای مورد سنجش
دارد.
برای برازش بخش ساختار از اعداد معناداری  tاستفاده شد .در یورتی ه مقدار این اعداد از  1/96بیشتر
شود ،نشان از یحت رابله بین سازهها و در نتیجه تأیید رضیههای پژوهش در سلح ا مینان  95درید
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دارد .ال ته باید توجه داشت ه اعداد  tقط یحت رابلهها را نشان میدهند و شدت رابله بین سازهها را
نمیتوان با آنها سنجید.
جدول ( :)4مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و مقدار میانگین واریانس استخراج شده

بزرگتر از /7

بزرگتر از /7

بزرگتر از /5

مقادیر اشتراکی

/86

0/57

0/57

0/51

0/51
0/50
0/51

ردیف

مقدار آلفای
کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

متغیر

1

عوامل علی_زمینهای سبز

/8

2

عوامل علی_ساختاری سبز

/81

/85

3

عوامل میانجی_رفتاری سبز

/76

/84

0/50

4

پیامدهای سبز

/76

/83

0/51

شکل  :5آمارههای  tمربوط به ضرایب مسیر بین متغیرهای اصلی پژوهش
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در مرح ه آزمون رضیات به بررسی هفت رضیه پژوهش با بصرهگیری از خروجی آماره  tو خروجی
ضرایب مسیر پرداخته شد .ه نتایج آن به شرح زیر است.

شکل  :6ضرایب مسیر بین متغیرهای اصلی پژوهش

رضیه اول :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر عوامل ر تاری برابر با
 1/125میباشد ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل زمینهای بر
عوامل ر تاری با توجه به شکل ششم  0/090گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری
مستقیم و خی ی ضعیف میباشد.
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رضیه دوم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ساختاری بر عوامل ر تاری برابر با
 17/219شده است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل ساختاری بر
عوامل ر تاری با توجه به شکل ششم  0/812گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری
مستقیم و خی ی قوی میباشد.
رضیه سوم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر پیامدها برابر با  0/707شده
است ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل زمینهای بر پیامدها با
توجه به شکل ششم  0/033گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری مستقیم و خی ی ضعیف
میباشد.
رضیه چصارم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ساختاری بر پیامدها برابر با 2/220
شده است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل ساختاری بر پیامدها با
توجه به شکل ششم  0/194گزارش شده است ه از نظر آماری نشان دهنده تأثیری مستقیم و ضعیف می-
باشد.
رضیه پنجم :با توجه به شکل پنجم مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ر تاری بر پیامدها برابر با  6/588شده
است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر عوامل ر تاری بر پیامدها با توجه
به شکل ششم  0/563گزارش شده است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری مستقیم و متوسط میباشد.
رضیه ششم :با توجه به شکل پنجم آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل زمینهای برعوامل ر تاری  1/125شده
است ه متر از  1/96است و آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل زمینهای بر پیامدها  /707شده است ه از
 1/96متر میباشد .لذا تأثیر عوامل زمینهای به عوامل ر تاری از نظر آماری معنیدار نمیباشد و میتوان
گفت ه عوامل زمینهای از ری عوامل ر تاری تأثیر معنیداری بر پیامدها ندارد .در واقا عوامل ر تاری
نمیتواند بهعنوان یک متغیر میانجی بین عوامل زمینهای و پیامدها در نظر گر ته شود.
رضیه هفتم :با توجه به شکل پنجم آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل ساختاری به عوامل ر تاری 16/727
شده است و آماره  tبرای ضریب مسیر عوامل ر تاری به پیامدها  6/588شده است ه هر دو از  1/96بیشتر
بوده و م ین معنیداری ضریب مسیر مربو ه میباشد .لذا میتوان گفت ه عوامل ساختاری از ری
عوامل ر تاری تأثیر معنی داری بر پیامدها دارد .از ر ی ضریب مسیر عوامل ساختاری به عوامل زمینهای
 0/812شده است و ضریب مسیر عوامل زمینهای به پیامدها  0/563شده است ه میتوان نتیجه گر ت
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میزان تأ ثیر عوامل ساختاری بر پیامدها از ری متغیر میانجی عوامل ر تاری  0/457است ه از نظر جصت
مستقیم و از نظر شدت متوسط محسوب میشود.
بحث و نتیجهگیری

نقش روزا زون توسعه پایدار و راتر از همه ،جن ه ا ولوژیکی آن ،در توسعه حاشیه رقابتی شر تهای
مدرن منجر به متداول شدن پرسش ادغام ارهای زیستمحیلی در حوزه سیاستگذاری منابا انسانی و
شکلگیری مدیریت منابا انسانی س ز شد ) .(Marciniuk-Kluska & Bombiak, 2018یک ارمند عالوه
بر زندگی اری ،دارای زندگی خصویی نیز میباشد و ر تار سازگار با محیطزیست در هر دو حوزه
برای او سودمند است ) .(Opatha & arulrajah, 2014سازمانی ه دارای ار نانی است ه دوستدار
محیطزیست بوده و از شرایط حفظ و نگصداری آن آگاهند و عم کرد آنان موجب اهش ضایعات و
تخریبهای محیلی است ،از مدیریت منابا انسانی س ز برخوردارند .ایجاد منابا انسانی س ز دارای
ضروریات زیرساختی است ه هرچند در ابتدا میتواند برای سازمان موجب هزینههایی گردد اما در
والنیمدت بهعنوان یک سرمایهگذاری ب ندمدت میتواند شامل

(Seyed Naghavi & Daroeyon,

) 2014مزایای قابلمالحظهای از ق یل حفظ مسئولیت اجتماعی ،سب مصارت و مدیریت ،ا زایش روحیه
ار نان ،مک به حفظ ار نان ،اهش گردش نیروی ار ،مک به ساخت یک تصویر زی ا از
شر ت برای جذب منابا انسانی ارا ،نمایش تصویر بصتری از برند در بازار و غیره باشد

& (Aggarwal

) .Sharma, 2015از اینرو پژوهش حاضر با هدف ی ارائه مدل معادالت ساختاری ابعاد و مؤلفههای
مدیریت منابا انسانی س ز در شر تهای شصرع ینعتی بیرجند انجام شد .در مرح ه اول پژوهش مدل
پژوهش تدوین گردید و در مرح ه دوم مدل تدوین شده ،در شر تهای شصرع ینعتی بیرجند آزمون
شد .در مرح ه تدوین مدل چندین عامل بهعنوان ابعاد و مؤلفههای مدیریت منابا انسانی س ز شناسایی شدند
ه در چصار مقوله ی عوامل ع ی زمینهای س ز ،عوامل ع ی -ساختاری س ز ،عوامل میانجی -ر تاری س ز
و پیامدهای س ز جای گر تند .عوامل ع ی زمینهای س ز شامل :نصادهای قانونگذار ،شار مشتری ،شار
گروههای ذینفا ،مزیت رقابتی و خرید س ز بود .شار نصادهای قانونگذار بیان میدارد ه نصادهای قانون-
گذار باید به سازمانها رعایت مسائل زیستمحیلی را الزام نمایند و سازمانهای عال در این زمینه را نیز
مورد حمایت قرار دهند .عالوه بر نصادهای قانونگذار مشتریان و گروههای ذینفا نیز میباست در این
زمینه هوشمندانه عمل نمایند و در ملال ات خود از سازمانها توجه به مسائل زیستمحیلی را مدنظر قرار
دهند .در مورد خرید س ز باید گفت سازمانها همواره باید در خریدهای خود به قابل بازیا ت بودن
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محصوالت خریداری شده توجه نمایند و محصوالتی را خریداری نمایند ه قابل بازیا ت باشد .در زمینه
عوامل ع ی ساختاری در مدل تدوین شده عاملهای جذب س ز ،راحی مشاغل ،مدیریت پاداش ،انتخاب
و تجزیهوتح یل شغل ملرح شد .سازمانها میبایست با در نظر گر تن پاداشهای ماهانه برای ایدههای
خوب ار نان در مورد مدیریت زیستمحیلی و دادن پاداش برای ابتکارات یا عم کرد خالقانه
زیستمحیلی به تقویت اندیشه س ز مک نمایند .همچنین میبایست در سازمانها شغلهای جدید به-
منظور تمر ز بر جن ههای زیستمحیلی راحی و به شغلهای موجود بعد زیستمحیلی اضا ه گردد .در
زمینه جذب س ز باید عنوان داشت ه سازمانها میبایست در مرح ه استخدام به بحث مدیریت منابا انسانی
س ز توجه نمایند و ار نانی را استخدام نند ه عالقمند به بحث حفظ محیطزیست هستند .حتی میتوان
اذعان داشت ذ ر عالقمندی به حفظ محیطزیست در آگاهیهای استخدامی خود منجر به نوعی ت یغ و
تشوی جصت تحریک ذهن مخا ان به بحث حفظ محیطزیست گردد .در مدل تدوین شده خالقیت در
برنامه های منابا انسانی ،توانایی مدیریت تغییر ،رهنگ س ز ،آموزش س ز ،القای س ز و انگیزه ار نان
بهعنوان عوامل میانجی ر تاری س ز دستهبندی شدند .از اینرو سازمانها میبایست به آموزش ار نان در
راستای مسائل زیستمحیلی همت گمارند و به نیازسنجی ار نان در این زمینه توجه نند .همچنین در
اقدامات زیستمحیلی به خالقیت و نوآوری توجه نمایند .رهنگ سازمان میبایست حفاظت از
محیطزیست را ترویج نماید .محیط داخ ی سازمان میبایست با مدیریت تغییر مناسب به سمت ایجاد حس
ضرورت و اهمیت مسائل زیستمحیلی حر ت نماید و به ار نان برای توجه به این مسائل انگیزه دهد.
ار نان جدید میبایست با تالشهای یورت گر ته برای مدیریت س ز آشنا شوند .سرانجام برند
ار رمایی معت ر ،اهش هزینههای داخ ی سازمان ،سود پایدار سازمان و ابتکارات س ز بهعنوان پیامدهای
س ز دستهبندی شدند .ملاب این عوامل اگر سازمان ها به مدیریت منابا انسانی س ز توجه نمایند برند شر ت
معت رتر و جذابتر میشود .هزینههای داخ ی سازمان به دلیل اهش مصرف انرژی و مواد و استفاده از
ضایعات اهش مییابد .بهدلیل اهش خستگی و غی ت ار نان ،سود سازمان پایدار میگردد و
ابتکارات س ز مانند دادن دوچرخه و استفاده متر از اغذ نیز در سازمان نمود میبابد .ملاب آنچه گذشت
پس از مرح ه تدوین مدل ،مرح ه آزمون مدل در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند انجام شد و
رضیات تدوین شده در قالب مدل پژوهش آزمون شدند .ملاب نتایج تجزیهوتح یل دادهها رضیه اول
پژوهش م نی بر اینکه عوامل ع ی -زمینهای س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر در
شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد ،تأیید نشد .زیرا مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر
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عوامل ر تاری برابر با  1/125بود ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .رضیه دوم
پژوهش م نی بر این ه عوامل ع ی -ساختاری س ز بر عوامل میانجی -ر تاری س ز در شر تهای مستقر
در شصرع ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد ،تأیید شد .مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ساختاری بر
عوامل ر تاری برابر با  17/219شده است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .میزان تأثیر
مربو ه  0/812است ه از نظر آماری نشاندهنده تأثیری مستقیم و خی ی قوی میباشد .رضیه سوم
پژوهش م نی بر این ه عوامل ع ی -زمینهای س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع
ینعتی بیرجند تأثیر معنیداری دارد ،تأیید نشد .مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل زمینهای بر پیامدها برابر
با  0/707شده است ه متر از  1/96است و به معنای عدم تأیید رابله میباشد .رضیه چصارم پژوهش
م نی بر اینکه عوامل ع ی-ساختاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند
تأثیر معنیداری دارد ،تأیید شد .ه تأیید شدن این رضیه نشاندهنده مجدد اهمیت عوامل ع ی -ساختاری
در مدیریت منابا انسانی س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند است .رضیه پنجم پژوهش
م نی بر اینکه عوامل میانجی_ر تاری س ز بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند
تأثیر معنیداری دارد ،تأیید شد .مقدار آماره  tمربوط به اثر عوامل ر تاری بر پیامدها برابر با  6/588شده
است ه بیشتر از  1/96است و به معنای تأیید رابله میباشد .رضیه ششم پژوهش ملاب نتایج بدست آمده
تأیید نشد ولی رضیه هفتم پژوهش م نی بر این ه عوامل میانجی_ ر تاری س ز در رابله بین عوامل ع ی
ساختاری س ز و پیامدهای س ز بهعنوان متغیر میانجی در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند مؤثر
است ،تأیید شد و نتایج نشان داد ه عوامل ع ی _ساختاری س ز از ری عوامل میانجی _ ر تاری س ز
تأثیر غیر مستقیم و متوسط بر پیامدهای س ز در شر تهای مستقر در شصرع ینعتی بیرجند دارد .با توجه
به آنچه گذشت پنج رضیه از هفت رضیه ای ی این پژوهش مورد تأیید قرار گر ت ،و ملاب نتایج
بدست آمده توجه به عوامل ع ی-ساختاری و میانجی -ر تاری در شر تهای شصرع ینعتی بیرجند
اهمیتی اساسی دارد .از اینرو به مدیران پیشنصاد میگردد در برنامهریزی استراتژیک خود توجه ویژهای به
بعد زیستمحیلی شر ت داشته باشند .قرار گر تن بعد زیستمحیلی در بیانیه چشمانداز و مأموریت و
لیست ارزشهای شر ت منجر به اهمیت یا تن این موضوع میگردد .و در نصایت شر تها برای رسیدن به
این اهداف استراتژیک زیستمحیلی خود میبایست به دو موضوع توجه نماید :ا .بازبینی رآیندهای
خود :ه یکی از این رآیندها رایندهای مربوط به منابا انسانی شر تهاست .در بازبینی این رایندها
شر تها میبایست در رآیند پاداشدهی ،جذب ،راحی و تجزیهوتح یل شغ ی خود به بعد
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- در این زمینه مدیریت منابا انسانی شر تها می: موضوع رشد و یادگیری.2 .زیستمحیلی توجه نمایند
 به ار نان انگیزه داده.بایست با مدیریت تغییر مناسب توجه ار نان را به بعد زیستمحیلی ج ب نمایند
 شر ت میبایست در این زمینه آموزشهای الزم را به.و خالقیت ایشان را در این زمینه تحریک نمایند
ار نان ارائه و همچنین عالیتهای یورت گر ته درون شر ت در مورد مسائل زیستمحیلی را به
.ار نان جدید القا نمایند
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چکیده
هدف از این پژوهش تحلیل روابط ساختاری نقش چشمانداز زمان آینده بر قرارداد روانشناختی است و چشمممانداز زمممان آینممده
( )FTPاشاره به تفاوتهای فردی در تمایل به تفکر در مورد شرایط آینده دارد و غیر از توانایی ،تفاوتهای فممردی را میسممازد
که در طول دهههای گذشته عالقه به دست آوردن آن را افممزایش داده اسممت و هنمامیکممه قضمماوت کارکنممان از توفیمق قممرارداد
کارفرما باال باشد ،آنها بهاحتمالزیاد احساس تعهد برای جبران میکنند ،ازاینرو حس خود را از تعهد نسبت به سازمان افممزایش
میدهند .جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و قراردادی دانشماه صنعتی شاهرود هستند و کممل جامعممه  261نفممر بودهانممد،
جهت جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی و تحلیل مقاالت پژوهشی استفادهشده است .برای گردآوری دادههمما و
اندازهگیری متغیرها ،پرسشنامههای استاندارد استفاده شد ،همچنین برای بررسی روایی پرسشممنامهها از روایممی محتمموایی  CVRو
تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ اسممتفاده شممد کممه همممی مممورد تا یمد قمرار گرفتنممد .ت زیمهوتحلیل
دادهها به روش مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار لیزرل صورت گرفته است و نتایج پژوهش نشممان داد کممه توفیمق
اقتصادی ،اجتماعی-احساسی و توسعهای کارفرما بر تعهدات کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و همچنین چشمممانداز زمممان
آینده بر توفیق توسعهای کارفرما تأثیر مستقیم و معناداری دارد و رابطۀ بین توفیق اقتصادی کارفرما با تعهدات کارکنان را تعممدیل
مینماید.
کلیدواژهها :چشمانداز زمان آینده ،قرارداد روانشناختی ،تعهدات کارکنان ،توفیق کارفرما.
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مقدمه

در دنیای پیچیده و پر چالش امروز ،سازمانها بمهمنظور موفقیممت نیازمنممد کسم

مزایممای رقممابتی هسممتند.

درصورتیکه سرمایه انسانی بهعنوان یکی از مهمترین منممابع سممازمان موردتوجممه قممرار گیممرد ،مممیتوانممد
سازمان را در این امر یاری نماید .چراکه برخی از محققان توجه به آن را استراتژی جهت کس

مزیممت

رقابتی پایدار میدانند ( .)Afjahi & Alizadeh far, 2017امروزه مهمترین مسئله و مشکل سممازمانها عممدم
اجرای وعدهها توسط کارفرما و تعهدها توسط کارکنان است و عدم شناخت و توجه بمه چشمممانداز زمممان
آینده ،به نظر میرسد به عممدم توفیممق در ایممن امممر مهممم کمممک میکنممد و ازآن اکممه امممروزه منممابع انسممانی
باارزشترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه هر سازمان و منبممع اصمملی زاینممده مزیممت رقممابتی و ای ادکننممده
قابلیتهای اساسی هر سازمان است و مؤثرترین راه دستیابی به مزیممت رقممابتی در شممرایط فعلممی ،کارآمممدتر
کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و از طرفی نیممروی انسممانی کارآممد همچممون
ماهی لغزندهای است که اگر نیازهای واقعی او کشف و شناسایی نمردد و بهموقع بممه آن نیازهما پاسممخ داده
نشود ،احتمممال لغممزش ،کنممارهگیممری و تممرا او از سممازمان وجممود دارد (.)Jafari & Shafeiabadi, 2006

ازاینروست که توجه محققان رفتار سازمانی و منابع انسانی به موضوعات مرتبط با تعهد سازمانی معطمموف
شده است .تعهد سازمانی عامل مهمی برای درا و فهم رفتار سازمانی و پیشبینی کنندۀ خوبی برای تمایل
به باقی ماندن در شغل است ( .)Ghayour, Behboodi & Karimpour, 2016بهترین تعریف تعهد سازمانی
را میتوان وابستمی روانشناختی احساس شده توسممط یممک فممرد بممه سممازمان خممود دانسممت (

& O'Reilly

 .)Chatman, 1986ازآن اییکه مهمترین عامل بهرهوری در سازمان و درنهایت ،کل جامعممه منممابع انسممانی
آن است ،سیستم توسعه منابع انسانی در هر سازمانی باید راههای جدیدی را برای اصممالم مممدیریت نیممروی
کار که تأثیر مثبتی بر عملکرد و بهرهوری کارکنان دارد را به وجممود آورد (.)Chen, Liaw & Lee, 2003

بنابراین نیروی انسانی کارآمد ،شاخص عمده برتممری یممک سممازمان نسممبت بمه سممازمانهممای دیمممر اسممت
بهطوریکه وجود نیروهای انسانی توانمند و متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت ،تممأخیر
جاب ایی ،باعث افزایش چشممیر عملکرد سازمان ،نشاط روحی کارکنممان ،ت لممی بهتممر اهممداف متعممالی
سازمان و نیز دستیابی به اهداف فممردی خواهممد شممد ( .)Ghayour, et al., 2016از طممرف دیمممر محققممین
معتقدند که قرارداد روانشناختی باورهای معطوف به روابط تبادلی میان افراد و سازمان (کارفرممما) اسممت و
اعالم میدارند که مبنای روابط تبادلی مورد اشاره ،مقابلهبهمثل میان افراد و کارفرمایان بممر پایممه تعهممدات و
انتظارات طرفین از یکدیمر شکل میگیرد .نقض قرارداد روانشناختی از طرف سازمان باعث کاهش تعهد
سممازمانی در کارکنممان مممیشممود ( Pathak, Budhwar, Singh & Hannas, 2005: McInnis, eyer & F
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 .)eldman, 2009در حال حاضر مطالعات کمی بر روی عوامل مرتبط با سنّ ،مانند چشمانداز زمممان آینممده
در رابطه با قرارداد روانشناختی صورت گرفته است و درنهایت ،مطالعات بسیار کمی بممر روی تعامممل بممین
دو طرف کارفرما و کارمند بر روی قرارداد روانشناختی متمرکزشده است ( Coyle-Shapiro & Kessler,

 .)2002در عوض ،اجرای قرارداد روانشناختی معموالً تنهمما بمر روی ارزیممابی کارکنممان از توفیممق کارفرممما
تمرکممز داشممته اسممت ()Conway & Briner, 2005; Zhao, Wayne, Glibkowski & Bravo, 2007

بسیاری از سازمانها در سالهای گذشته شروع به سممرمایهگذاری بیشممتر در کممارگرانِ مسممنتر خممود ازنظممر
آموزش و توسعه کردهاند ( )Sterns & Subich, 2002ولی بهطورکلی اهداف موجود در آینده ،برنامهها و
احتماالت برای کارکنان جوانتر که تازه حرفه خود را شروع کردهاند باید کمتممر باشممد .کممارگران مسممنتر
شغل خود را کمتر ترا میکنند و یا تغییر میدهند و بممهطورکلی کمتممر از کممارگرانِ جمموان انمیمزه بممرای
شرکت در فعالیتهای توسعهای دارند ( .)Colquittet, LePine & Raymond, 2000عممالوه بممر ایممن ،ایممن
موضوع بهویژه در سازمانهایی که از سرمایه انسانی ویژه و متخصص بهره میجویند ،اهمیت بیشتری دارد.
همچنین آگاهی از طرز تلقی و انتظارات کارکنان ،به دلیل جایماهی و نقشی کممه در شممکلدهممی بممه رفتمار
خود ،دانش ویان و دانشماه و جهتدهی جامعه دارند ،اهمیت مضاعفی مممییابممد و ازایممنرو فهممم محتمموای
قراردادهای روانشناختی در بین کارکنان دانشماه (بممهعنوان کارشناسممان و فرهیختمممان کشممور کممه نقشممی
کلیدی در توسعه و رشد کشور دارند) در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای نظام آموزش عالی کشممور
بهمنظور پرورش سرمایه انسانی آینده کشور ضرورت مییابد .لذا با توجه بممه مطممالبی کممه بیممان شممد هممدف
پژوهش حاضر تحلیل نقش چشمانداز زمان آینده در نحوه شکلگیری قممرارداد روانشممناختی کارکنممان در
میان کارکنان دانشماه صنعتی شاهرود است.
چارچوب نظری تحقیق
الف :چشمانداززمانآینده ()Ftp

چشمانداززمانآینده ( ،)FTPاشاره به تفاوتهای فردی در تمایل بممه تفکممر در مممورد شممرایط آینممده اسممت
( .)Kastenbaum, 1961; Shell, & Husman, 2001چشمممانداز زمممان آینممده یممک صممفت شخصممیتی
انمیزشی-شناختی است که درنتی ه یادگیری در بافتهای مختلفی چون خانواده ،مدرسه و اجتممماع شممکل
میگیرد ( .)Melo, Finan & Worrell, 2013چشمانداز زمان آینده غیر از توانمایی ،تفاوتهممای فممردی را
ساخته که در طول دهه گذشته در هر دو زمینه پایه و کمماربردی روانشناسممی ازجملممه تصمممیمگیری انسممان،
شخصیت و روانشناسی اجتماعی و بهتازگی روانشناسی سازمانی عالقه به دست آوردنش افزایشیافته است
( .)Zacher & Frese, 2009دو ویژگی اصلی چشمانداز زمممان آینممده عبممارت اسممت از بسممط (یعنمی آینممده
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روانشناختی تا چه حد به آینده زمانی گسترش مییابد) و محتوا (یعنی فرد چه چیزی را در آینده پیشبینی
میکند (.)Seginer & Lens, 2015

ب :قرارداد روانشناختی
قرارداد روانشناختی باورهای افراد نسبت به شکل و ماهیممت کیفیممت روابممط تبممادلی و رعایممت تعهممدات و
انتظارات منطقی و مشروع طرفین تعامل و تبادل است ( .)Hemat panah, Mehdad & Farsi, 2018قرارداد
روانشناختی بهطور گستردهای بهعنوان چارچوبی برای درا روابط اشتغال و توضیح رفتممار و نمرشهممای
شممغلی استفادهشممده اسممت ( .)Guest, 2004; Zhao, et al., 2007بنمما بممه گفتممه روسممو ،1یممک قممرارداد
روانشناختی؛ باورهای فردی شکلگرفته توسط سازمان ،در مورد شرایط توافق مبادله بین افمراد و سممازمان
خود است ( .)Rousseau, 1995شرایط استفاده از قممرارداد روانشممناختی فممرد؛ شممامل درا آن شممخص از
خود او و همچنین تعهدات کارفرمایممان اسممت ( .)Dabos & Rousseau, 2004; Rousseau, 1995اگرچممه
اکثر مطالعات بر تعهدات قرارداد روانشناختی کارفرما متمرکزشده است ولی قممرارداد روانشمناختی خممود
شامل ادراا کارکنان در رابطه بمما تعهممدات متقابممل هممر دو هسممت ( .)Rousseau, 1995در هممر دو طممرفِ
کارمند و سازمان ،فرض میشود که نسبت به یکدیمر متع هد باشند و به این تعهدات وابسته هسممتند .بممهویژه
از طریق باورها؛ که تا چه حد از افتخممارات کارفرممما و یمما قممرارداد روانشممناختی بمرآورده میشممود ،انتظممار
میرود کارکنان برای ت

ربه کردن تعهد بیشتر به سمت کارفرما بروند (& Lambert, Lambert, Edwards

 .)Cable, 2002; Montes & Zweig, 2009مفهوم اصلی قرارداد روانشناختی درا اعتقمماداتی اسممت کممه
کارکنان و سازمان آنها نسممبت بممه روابممط فیمممابین خممود دارنمد ( & Gropanzano, Anthony, Daniels
.)Hall, 2017: Golden & Veiga, 2018

ج) تعهد سازمانی
تعهد سازمانی نیرویی است که فرد را ملتزم به سازمان و اهداف آن میسازد (

Meyer & Herscovitch,

 ) 2001: Allen & Meyer, 1990و از طریق میزان (شدت) هویتیابی فرد بهواسطه سازمان تعیین میشود
(اندازهگیری)( .)Brierley, 1996تعهد سازمانی کارکنان برای سازمانها مهم هستند چراکه انمیزه کارکنان
در تحقق اهداف را ترغی
موج

کرده و باعث موفقیت سازمان میشوند ( .)Oyinlade, 2018تعهد سازمانی

بروز مزیتهای متعددی ازجمله افزایش سطوم بروز رفتار شهروندی سازمانی ،تالش در محیط

________________________________________________________________
Rousseau

1
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کار ( )Paré & Tremblay, 2007میشود .آلن و میر در تحقیقات خود در زمینهی تعهد سازمانی نوعی
طبقهبندی را ارا ه دادهاند که در مقایسه با نظر دیمر محققین جامعتر و کاملتر است .این طبقهبندی به
شرم زیر است :تعهد عاطفی :آلن و میر تعهد عاطفی را بهعنوان وابستمی عاطفی فرد به سازمان و تعیین
هویت شدن از طریق آن میدانند ( .)Allen & Meyer, 1990تعهد مستمر :آلن و میر ( )1990تعهد مستمر
را صورتی از دلبستمی روانی فرد به سازمان میدانند که از ادراا کارمند از چیزهایی که در صورت
ترا سازمان از دست میدهد ،ناشی میشود .در واقع میتوان چنین گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی
فرد از هزینههای ترا سازمان است .تعهد هن اری :بعد سوم تعهد سازمانی که کمتر رایج بوده ولی جای
بحث دارد ،تعهد هن اری است که نشاندهنده یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان
است ،افرادی که دارای سطح باالیی از تعهد هن اری هستند احساس میکنند که م بورند در سازمان فعلی
باقی بمانند (.)Allen & Meyer, 1990

د) تبیین مدل مفهومی
مکانیسمهای زیر بنایی قرارداد روانشناختی معموالً برای استفاده از تئوری مبادله اجتممماعی ()Blau, 1964

و بهویژه مفهمموم خممود ،بممرای هن
بهموج

ممار عمممل متقابممل را بممه خممود اختصمماد داده اسممت (.)Gouldner, 1960

این هن ار ،افراد درگیر در مبادالت اجتماعی هستند و انتظار دارند که تالشهایشان توسط طرف

دیمر جبران شود که در محلهای کار این هن ار نشان داده میشود .کارفرمایان غالباً تعهدات آینممده را در
کارکنان خود ای اد میکنند تا با ای اد انمیزه ،آنها در شغل خود تالش کنند و در این سازمان باقی بمانند
( .)Lazear, 1979; Rousseau, 1995محققین اعتقاد دارند که قرارداد روانشناختی بر ت ربیات کارکنممان
تمرکز دارد ( .)Shi & Gordon, 2020هنمامیکه قضاوت کارکنان از توفیق قممرارداد کارفرممما بمماال باشممد،
آنها بهاحتمالزیاد احساس تعهد برای جبران میکنند و ازاینرو حس خممود را از تعهممد نسممبت بممه سممازمان
افزایش میدهند ( .)Coyle-Shapiro & Kessler, 2002در مطالعات قبلی بارهمما نشممان دادهشممده اسممت کممه
سطح باالیی از توفیق کارفرما به سطح باالیی از تعهممدات کارکنممان مممرتبط میشممود (

& ;Coyle-Shapiro

.) Kessler, 2002; Coyle-Shapiro & Neuman, 2004; De Vos, Buyens & Schalk, 2003

بااینحال ،این مطالعات به نوع الموهای خاد از عمل متقابل ،رسیدگی نکرد .اگرچه محققان نشان دادهاند
که تعهدات از انواع محتوای چندگانه تشکیلشده ،ولی آنها نتوانستند بممه طبیعممت و یما محتمموای تعهممدات
درگیر رسیدگی کننممد ( .)Dabos & Rousseau, 2004; De Vos et al., 2003عممالوه بممر ایمن ،بسمیاری از
مطالعات تنها در یک سمت از قرارداد روانشناختی بهاندازهگیری پرداختهاند ،بممهعنوانمثال تعهمداتِ خممود
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کارکنان یا آنچه را که کارمند معتقد است در عوض کارفرما بدهکار است ،اما بهندرت همزمان به هممر دو
پرداختهشده است.
 :H1فرضیه اول؛ توفیق قرارداد کارفرما (اقتصادی ،اجتماعی احساسی و توسعهای) ارتباط مثبتی با تعهممدات
کارکنان (درون نقشی ،شهروندی ،عملکرد باال) دارد.
در این پژوهش استدالل این است که ،چشمانداز زمان آینده نقش مهمی در روابممط قممرارداد روانشممناختی
کارکنان بازی میکند .از طرفی چشمانداز زمان آینده ( )FTPبممر ت ممارب زمممانی ذهممن مممردم تمرکممز دارد
( .) Husman & Shell, 2008; Lang & Carstensen, 2002چشمانداززمانآینده اشاره به این دارد که چه
مقدار افراد بر این باورند که در آینده باقی میماننممد ( .)Cate & John, 2007بممه عبممارتی چشمممانداز زمممان
آینده بر برنامهریزی شغلی کارکنان تممأثیر دارد (.)Fasbender, Wohrmannb, Wangc & Klehea, 2019

اگرچه سن با چشمانداززمانآینده رابطه منفی دارد ( )Zacher & Frese, 2009اممما تفاوتهممای بزرگمی در
می مان افممراد گزارششممده اسممت ( .)Fung & Lai, 2001درواقممع چشمممانداز زمممان آینممده ی مک سمماختار
انعطافپذیر ،شناختی-انمیزشی و وابسته بممه سممن اسممت کممه در طمول زمممان تغییمر مییابممد ( ;Seijts, 1998

 )Zacher & Frese, 2009; Zacher & Frese, 2009باوجود نقش مهم چشمانداززمانآینده در فرآیندهای
مربوط به سن ،تحقیقات بسیار کمی در دسترس است که بممر نقممش چشمممانداز زمممان آینممده در محممل کممار
وجود داشته باشد ( .)Cate & John, 2007عالوه بر این ،هیچ تحقیق ت ربی هنوز در نقش چشمانداززمان-
آینده بر قراردادهممای روانشممناختی منتشرنشممده اسممت ،اگرچممه محققممان بممه نقممش ضممروری آن در توسممعه
قراردادهممای روانشممناختی اشمماره نمودهانممد (

;Bal, De Lange, Jansen & Van der Velde, 2008

.)Feldman, 2009

پیشبینی این است که چشمانداز زمان آینده نقشهای مختلفی در قراردادهای روانشناختی بر اساس انواع
مختلف توفیق قرارداد روانشناختی بازی خواهد کرد :استدالل میکنیم که چشمانداز زمممان آینممده بممهطور
مسممتقیم مممرتبط بمما توفیممق توسممعهای کارفرممما اسممت؛ بنممابراین ،آنهمما بیشممتر تمایمل دارنممد بممرای سممازمان و
فرصتهای شغلی موردنیاز خود ،کارهای بلندمدت را به ان ام برسانند و همچنمین بممرای سممازمانهایی کممه
متناس

با نیازشان اشتغال و توسعه بلندمدت فراهم میکننممد ،مناسم

میباشممند .ممما اسممتدالل مممیکنیم کممه

انمیزه و بهخصود توسعه که در پیشرفت کارکنان در کار خود از طریمق یمادگیری و آممموزش بممه هممدف
من ر خواهد شد ،درگرو کارکنانی است که آینده خود را در مقابل کارکنانی که تنگنظر میباشند ارا ممه
میکنند .کارکنان با چشمانداز زمان آینده باال تمایل به جمعآوری اطالعممات متمرکممز و گسممترش وسممعت
دانش خوددارند .درحالیکه کارکنان با چشمانداز زمان آینده پممایین ،نیازهممای کمتممری بممرای فرصممتهای
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توسعه دارند .درنتی ه ،کارکنانی که پیشبینی میکننممد کممه کممار تنهمما یمک دوره کوتمماه از زمممان در درون
سازمان است (کسانی که چشمانداز زمان آینده پایینی دارند) ،کمتر نیازمنممد بممه دریافممت توسممعه میباشممند.
درم موع ،ما انتظار داریم چشمانداز زمان آینده با توفیق توسعهای کارفرما ارتباط مثبتی داشته باشد.
 :H2فرضیه دوم؛ چشمانداز زمان آینده ارتباط مثبتی با توفیق توسعهای کارفرما دارد.
از طرفی استدالل این است که چشمانداز زمان آینده روابط بین توفیق اقتصممادی و اجتممماعی-احساسمی بمما
تعهدات کارکنان را تعدیل میکند .قرارداد روانشناختی بهعنوان یک مفهوم اساسی در اثربخشی سممازمانی
موردتوجه قرار دارد؛ زیرا اجرای قرارداد روانشناختی موج

احسماس ارزشمند بممودن و من ممر بممه زایممش

اعتماد و ستادِهای کاری مثبت برای کارکنان و سازمانشان میشممود ،چراکممه قراردادهممای روانشممناختی بممر
ت ربیمات کمماری کارکنممان (خوشممایند و ناخوشممایند) سممن یده میشممود ( .)Shi & Gordon, 2020اجممرای
قرارداد روانشناختی وقتی رخ میدهد که کارکنان درا میکنند که قراردادهای روانشناختی تحققیافته
است .گرچه این قرارداد ضرورتاً الزام قانونی ندارد ،اما تحقق یا نقممض قممرارداد روانشممناختی میتوانممد بممر
نمرش و رفتارهای کارکنان تأثیر بمممذارد ( .)Seyed Naghavi & Arab, 2011نقممض پیمممان درا شممده،
اشاره به این ادراا دارد که سازمان در برآوردن تعهداتش شکسممتخورده یمما اینکممه الزامممات بیشممتری بممه
کارکنان وارد کرده است (.)Morrison & Robinson, 1997

 :H3فرضیه سوم؛ چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اقتصادی کارفرممما بمما تعهممدات کارکنممان را تعممدیل
مینماید.
 :H4فرضیه چهارم؛ چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اجتماعی -احساسی کارفرما با تعهدات کارکنممان
را تعدیل مینماید.
درنهایت با بررسی ادبیات موضوع مدل مفهومی پژوهش گزارش شممده اسممت (شممکل  .)1در ایممن پممژوهش
چشمممانداز زمممان آینممده نقممش مهممی در روابممط قممرارداد روانشممناختی کارکنمان دارد .در پممژوهش بممال و
همکاران چشمانداز زمممان آینممده فقممط سممن در نظممر گرفتممه شممده اسممت درصممورتیکه در پممژوهش حاضممر
چشمانداز زمان آینده عالوه بر سن سایر موارد مثل محل کار نیز مدنظر قرارگرفته است؛ بهعبارتدیمر در
این پژوهش چشمانداز زمان نفوذی را که مالحظات گذشته ،حال و آینمده در طیممف وسمیعی از رفتارهممای
انسانی دارند ،توصیف میکند؛ بنابراین پژوهش حاضر عممالوه بممر جامعممه پژوهشممی متفمماوت در نموع متغیممر
تعدیلگر نوآوری دارد.
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شكل  :1مدل مفهومی (اقتباس شده از مقاله بال و همكاران)2008 ،

روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقممات توصممیفی اسممت .همچنممین از
نظر رویکرد نیز رویکردی کمی داشته و با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه دادههای ممموردنظر از
جامعهآماری موردنظر گممردآوری شممده اسممت .جامعممهآممماری ایمن پممژوهش کارکنممان رسمممی و قممراردادی
دانشماه صنعتی شاهرود میباشند که کل جامعه موردنظر  261نفر بودهانممد و بمما توجممه بممه جممدول مورگممان
ح م مناس

نمونه تعداد  151نفر انتخاب شد و پرسشنامهها بهصورت تصادفی سمماده توزیممع و گممردآوری

شد .دادهها و اطالعات در این پژوهش به روش کتابخانممهای و میممدانی تهیممه و بممه روش مممدلیابی معممادالت
ساختاری با نرمافزار لیزرل تحلیل شدهاند .همچنین جهت سن ش روایی ابزار از روایی محتمموایی و تحلیممل
عاملی تأییدی و برای سن ش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در بخش یافتممههمما
گزارش شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها

برای بررسی روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی  CVRو تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی از
آلفای کرونباخ استفاده شد که هممی مورد تا ید قرار گرفتند.
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جدول ( :)1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه
ردیف

میانگین

متغیر
*

انحراف معیار

1

جنسیت

2

سن

39,5

3

سابقه

14,1

9,1

4

وضعیت سالمتی

3,68

0,76

5

نوع قرارداد

****

6

میزان تحصیالت

***

1,78

3,16

-

1,58
**

3,17

0,56

7

توفیق اقتصادی

2٫3722

0٫76

8

توفیق اجتماعی-احساسی

2٫8967

0٫74

9

توفیق توسعهای

2٫6689

0٫86

10

چشمانداز زمان آینده

3٫12

0٫66

11

تعهدات کارکنان

3٫84

0٫52

* (جنسیت =1زن =2مرد)

**** (نوع قرارداد =1رسمی =2قراردادی)

** (میزان تحصیالت =1دیپلم =2فوقدیپلم =3لیسانس =4فوقلیسانس و باالتر)
***(وضعیت سالمتی =1بسیار ضعیف =2ضعیف =3خوب =4عالی =5بسیار عالی )
جدول ( :)2ضریب آلفای کرون باخ پرسشنامه
عامل

تعداد سؤاالت

آلفای کرون باخ

چشمانداز زمان آینده

10

0٫858

توفیق قرارداد کارفرما

15

0٫893

تعهدات کارکنان

16

0٫876

بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق

مبنای ت زیهوتحلیل مدلهای علممی ،ممماتریس همبسممتمی اسممت .ممماتریس همبسممتمی متغیرهممای تحقیممق در
جدول زیر ارا هشده است:
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جدول ( :)3اعتبار و همبستگی متغیرهای موردمطالعه
ردیف

متغیر

1

1

توفیق اقتصادی

1

2

3

4

2

توفیق اجتماعی-احساسی

0٫592

1

3

توفیق توسعهای

0٫644

0٫74

1

4

چشمانداز زمان آینده

0٫472

0٫404

0٫547

1

5

تعهدات کارکنان

0٫262

0٫34

0٫395

0٫46

5

1

p < .05
تحلیل عاملی تأییدی

مدل اندازهگیری سازه چشمانداز زمان آینده
متغیر چشمانداز زمان آینده توسط  10گویه در پرسشنامه مورد آزمون و بررسی قرارگرفته اسممت .ازایمنرو
برای بررسی روایی سازه تحقیق الزم است تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم موردبررسی قرار گیممرد .شممکل 2
مدل تخمین استاندارد و شکل  3مدل اعداد معناداری این سازه را نمایش میدهد .نام ابعاد سممازه بهصممورت
اختصاری استفادهشده است ،چشمانداز زمان آینده با عنوان اختصاری  FTPمشخصشده است.
جدول ( :)4اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری
نام

ردیف

نام متغیر

1

چشمانداز زمان آینده

ftp

2

سؤاالت پرسشنامه

Q

اختصاری
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شكل  :2مدل تخمین استاندارد متغیر چشمانداز زمان آینده

شكل  :3مدل تخمین استاندارد متغیر چشمانداز زمان آینده
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همانگونه که در شکل  2مدل تخمین استاندارد مشاهده میشود اکثممر سممؤاالت دارای بممار عمماملی مناسممبی
میباشند و این موضوع در شکل  3مدل اعداد معناداری نیز به اثبات رسیده اسممت اممما سممؤاالت  39و  41بمما
توجه به بار عاملیشان که از  1/96کمتر است رابطه معناداری با متغیر ندارنممد و از مممدل حممذف میگردنممد
البته با توجه بممه اینکممه مقممادیر  t-Valueبمماقی سممؤاالت از  1/96بمماالتر اسممت ،بارهممای عاملیشممان معنمیدار
میباشند و رابطه مثبت و معناداری با سازه قرارداد روانشناختی دارنممد .مممدل اصالمشممده سممازه بمما حممذف
سؤاالت ذکرشده در شکل  4و شکل  5نمایش دادهشده است.

شكل  :4مدل اصالحشده تخمین استاندارد متغیر چشمانداز زمان آینده

شكل  :5مدل اصالحشده اعداد معناداری چشمانداز زمان آینده
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جدول ( :)5شاخصهای نیكویی برازش مدل اصالحشده اندازهگیری چشمانداز زمان آینده
نیکویی برازش مدل اصالحشده چشمانداز زمان آینده
شاخصهای مدل تامپسون

شاخصهای تناس

89٫35

Chi-Square

20

df

0

P-value

0٫93

)Normed Fit Index (NFI

0٫94

)Comparative Fit Index (CFI

0٫87

)Goodness of Fit Index (GFI

0٫152

RMSEA

مدل ،حاکی از آن است که مدل نیاز به اصالحات چندانی ندارد و از بممرازش معمممولی

برخورد ار است .با توجه به اطالعات تحلیل عاملی روایی سازه تا ید شد و میتوان به سازه چشمانداز زمممان
آینده اصالمشده اتکا نمود و آن را مبنای تحلیل قرارداد.
مدل اندازهگیری سازه توفیق قرارداد کارفرما

مدل توفیق قرارداد کارفرما دارای سه بعد است .هرکممدام از ایممن سممه بعممد بما تعممدادی گویممه در پرسشممنامه
موردسن ش قرارگرفتهاند .ازاینرو برای بررسی روایی سازه تحقیق الزم است تحلیممل عمماملی مرتبمه اول و
مرتبه دوم موردبررسی قرار گیرد .روایی مدل بهوسیله نرمافزار لیزرل موردبررسی قرارگرفته است .شمکل 6
مدل تخمین استاندارد و شکل  7مدل اعداد معناداری این سازه را نمایش میدهد .الزم به ذکر است که نام
ابعاد سازه بهصورت اختصاری استفادهشده است .جدول زیممر حمماوی اطالعممات مربموط بممه نامگممذاریهای
اختصاری است.
جدول ( :)6اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری
نام

ردیف

نام متغیر

1

توفیق قرارداد کارفرما

Emp.Ful

2

توفیق اقتصادی

Eco.Ful

3

توفیق اجتماعی-احساسی

Soc.Ful

4

توفیق توسعهای

Dev.Ful

اختصاری
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شكل  :6مدل تخمین استاندارد متغیر توفیق قرارداد کارفرما

شكل  :7مدل اعداد معناداری متغیر توفیق قرارداد کارفرما
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همانگونه که در شکل  6مدل تخمین استاندارد مشاهده میشود اکثممر سممؤاالت دارای بممار عمماملی مناسممبی
میباشند و این موضوع در شکل  7مدل اعداد معناداری نیز به اثبات رسیده است اما سؤال  5با توجه به بممار
عاملی که از  1/96کمتر است رابطه معناداری با متغیر ندارند و از مدل حذف میگردد البته با توجه به اینکه
مقادیر  t-Valueباقی سؤاالت از  1/96باالتر است ،بارهای عاملیشان معنیدار میباشند و رابطممه مثبممت و
معناداری با سازه قرارداد روانشناختی دارند .مدل اصالمشده سازه با حذف سؤال ذکرشممده در شممکل  8و
شکل  9نمایش دادهشده است.

شكل  :8مدل اصالحشده تخمین استاندارد متغیر توفیق قرارداد کارفرما

جدول ( :)7شاخصهای نیكویی برازش مدل اصالحشده اندازهگیری متغیر توفیق قرارداد کارفرما
شاخصهای نیکویی برازش مدل توفیق قرارداد کارفرما
شاخصهای مدل تامپسون
157٫21

Chi-Square

74

df

0

P-value

0٫94

)Normed Fit Index (NFI

0٫97

)Comparative Fit Index (CFI

0٫87

)Goodness of Fit Index (GFI

0٫087

RMSEA
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شكل  :9مدل اعداد معناداری متغیر توفیق قرارداد کارفرما

شاخصهای تناسم

مممدل ،حمماکی از آن اسممت کممه مممدل از بممرازش خمموبی برخمموردار اسممت .لممذا نیمماز بممه

اصالحات چندانی ندارد .با توجه به اطالعات تحلیل عاملی روایی سازه تا ید شد و میتوان به سممازه توفیممق
قرارداد کارفرما اتکا نمود و آن را مبنای تحلیل قرارداد.
مدل اندازهگیری سازه تعهدات کارکنان

متغیر تعهدات کارکنان توسط سه بعد در پرسشنامه مورد آزمون و بررسی قرارگرفته اسممت .ازایمنرو بممرای
بررسی روایی سازه تحقیق الزم است تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم موردبررسی قرار گیرد .شکل  10مممدل
تخمین استاندارد و شکل  11مدل اعداد معناداری این سازه را نمممایش میدهممد .نممام ابعمماد سممازه بهصممورت
اختصاری استفادهشده است .جدول زیر حاوی اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری است.
جدول ( :)8اطالعات مربوط به نامگذاریهای اختصاری
ردیف

نام متغیر

نام اختصاری

1

تعهدات کارکنان

Emp.Obl

2

تعهدات درون نقشی

inrole

3

تعهدات شهروندی

citizens

4

تعهدات عملکرد باال

H.perfor
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شكل  :10مدل تخمین استاندارد متغیر تعهدات کارکنان

شكل  :11مدل اعداد معناداری متغیر تعهدات کارکنان

همانگونه که در شکل  10مدل تخمین استاندارد مشاهده میشود همه سممؤاالت دارای بممار عمماملی مناسممبی
میباشند و این موضوع در شکل  11مدل اعداد معناداری نیز به اثبات رسیده است .با توجه به اینکه مقممادیر
 t-Valueتمامی سؤاالت از  1/96باالتر است ،تمممامی بارهممای عمماملی معنممیدار میباشممند و رابطممه مثبممت و
معناداری با سازه تعهدات کارکنان دارند.
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جدول ( :)9شاخصهای نیكویی برازش مدل اندازهگیری متغیر تعهدات کارکنان
نیکویی برازش مدل تعهدات کارکنان
شاخصهای مدل تامپسون

شاخصهای تناس

237٫77

Chi-Square

101

df

0

P-value

0٫89

)Normed Fit Index (NFI

0٫93

)Comparative Fit Index (CFI

0٫83

)Goodness of Fit Index (GFI

0٫095

RMSEA

مدل ،حاکی از آ ن است که مدل نیاز به اصالحات چندانی ندارد و از بممرازش معمممولی

برخوردار است .با توجه به اطالعات تحلیممل عمماملی روایمی سممازه تا یممد شممد و میتمموان بممه سممازه تعهممدات
کارکنان اتکا نمود و آن را مبنای تحلیل قرارداد.
بحث و نتیجهگیری

 :H1فرضیه اول ،توفیق کارفرما (اقتصادی ،اجتماعی-احساسی ،توسعهای) ارتباط مثبتی با تعهدات کارکنان
(درون نقشی ،شهروندی ،عملکرد باال) دارد .در مدلسممازی معممادالت سمماختاری فرضممیه اول بممرازش قابممل
قبولی بهدستآمده ،تحقیق نشان میدهد:
 :H1aتأثیر مستقیم توفیق اقتصادی کارفرما بر تعهدات کارکنان معادل (تعهدات درون نقشی  ،0٫24تعهدات
شهروندی  ،0٫29تعهدات عملکرد باال  )0٫24است و بمما توجممه بممه مقممدار ( T-valueتعهممدات درون نقشممی
 ،2٫31تعهدات شهروندی  ،2٫91تعهدات عملکرد باال  )2٫55که هممی باالتر از  1/96بهدستآمده میتوان
فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که بین توفیق اقتصادی کارفرما و تعهدات کارکنان در دانشماه صنعتی شاهرود رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی کارفرممما میتوانممد بمما عمممل بممه تعهممدات اقتصممادی ماننممد پممول و
اجناسی و همچنین حقوق و دستمزد و مزایای جانبی در افزایش تعهدات کارکنان مؤثر واقع شود .با توجممه
به نتایج بهدستآمده از آزمون میانمین جامعهآماری برای توفیق اقتصادی کارفرما که  2.37است ،میتمموان
به حاصل نشدن درا عملکرد اقتصادی کارفرما توسط کارکنان و یا عدم توفیق کامل در ایفممای تعهممدات
اقتصادی توسط کارفرما اشاره نمود.
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 :H1bتأثیر مستقیم توفیق اجتماعی-احساسممی بممر تعهممدات کارکنممان معممادل (تعهممدات درون نقشممی ،0٫55
تعهدات شهروندی  ،0٫5تعهدات عملکرد باال  )0٫43است و بمما توجممه بممه مقممدار ( T-valueتعهممدات درون
نقشی  ،4٫71تعهدات شهروندی  ،4٫67تعهدات عملکرد باال  )4٫38که هممی بمماالتر از  1/96بهدسممتآمده
می توان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت .با توجه به نتممایج بهدسممتآمده از آزمممون
میانمین جامعه آماری ،نشان داد که بین توفیق اجتماعی-احساسی و تعهدات کارکنان در دانشممماه صممنعتی
شاهرود رابطه معناداری وجود دارد؛ به عبارتی سازمان تا حدودی توانسته است که محیط کاری مناسم

و

رفتاری محترمانه برای کارکنان خود داشته باشد ولی ازآن اییکه ایممن میممانمین در مممرز میممانی قرارگرفتممه،
همانطور که میتوان با افزایش آن موجبات افزایش تعهدات کارکنان را رقم زد ،بایممد نسممبت بممه شممکننده
بودن آن توجه خاصی نمود.
 :H1cتأثیر مستقیم توفیق توسعهای کارفرما بر تعهدات کارکنان معادل (تعهدات درون نقشی  ،0٫52تعهدات
شهروندی  ،0٫45تعهدات عملکرد باال  )0٫41است و بمما توجممه بممه مقممدار ( T-valueتعهممدات درون نقشممی
 ،4٫54تعهدات شهروندی  ،4٫35تعهدات عملکرد باال  )4٫28که هممی باالتر از  1/96بهدستآمده میتوان
فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت .با توجه به نتایج بهدسممتآمده از آزمممون میممانمین
جامعه آماری نشان داد که توفیق توسممعهای کارفرممما و تعهممدات کارکنممان در دانشممماه صممنعتی شمماهرود از
وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است؛ به عبارتی سازمان توانسممته اسممت تمما حممدودی نیازهممای آموزشممی را
برطرف نموده و به میزان متوسطی کارکنان را در تصمیمگیریها مشارکت دهممد .بممهطورکلی تممأثیر توفیممق
کارفرما بر تعهد کارکنممان در پممژوهشهممای دیمممر همچممون کویممل-شمماپیرو و نئومممان ( ،)2004دی وس و
همکاران ( )2003و کویل –شاپیرو و کسلر ( )2002تأیید شده است.
 :H2در مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه دوم ،برازش قابل قبولی بهدستآمده و تحقیممق نشممان میدهممد
تأثیر مستقیم چشمانداز زمان آینده بر توفیق توسعهای کارفرما معادل 0.6

است و با توجه به مقدار T-value

 6.6که باالتر از  1/96بهدستآمده میتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این رابطه پذیرفت.
با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون میانمین جامعهآماری نشان داد که چشمانداز زمممان آینممده و توفیممق
توسعه ای در دانشماه صنعتی شاهرود از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشند؛ به عبارتی کارکنان سازمان از
چشمانداز زمان آینده مناسبی برخوردار میباشند و همچنین بیشترین تأثیر مستقیم چشمانداز زمان آینده بممر
روی پشتیبانی برای یادگیری مهارتهای جدید و بهروز بودن آموزش در توفیق توسعهای کارفرما اسممت و
در آیتمهای «مشارکت در تصمیمگیری» و «پشتیبانی حرفهای و مشماوره» تممأثیر کمتممری را شممامل میشممود.
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بهطورکلی تأثیر چشمانداز زمان آینممده بممر توفیممق کارفرممما در پممژوهشهممای دیمممر همچممون کممت و جممان
( ،)2007بال و همکاران ( )2008و فلدمن ( )2009تأیید شده است.
 :H3فرضیه سوم چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اقتصممادی کارفرممما بمما تعهممدات کارکنممان را تعممدیل
مینماید.
در مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه سوم برازش قابل قبولی بهدستآمده ،تحقیممق نشممان میدهممد تممأثیر
مستقیم توفیق اقتصادی کارفرما بر تعهدات کارکنان معادل  0٫05است و با توجه به مقدار 0٫56 T-value
که پایینتر از  1/96بهدستآمده ،این رابطه معنادار نیسممت .از طرفممی ضممری

غیرمسممتقیم متغیممر چشمممانداز

زمان آینده ( 0٫47و  )0٫41بهدستآمده و با توجه بممه مقممدار  4٫13( T-valueو  )4٫37کممه بمماالتر از 1/96
بهدستآمده و معنادار است ،حاصلضرب تخمین مسیر غیرمستقیم بیشتر از تممأثیر مسممتقیم توفیممق اقتصممادی
کارفرما بر تعهدات کارکنان است ،پس میتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بممودن ایممن رابطممه (تعممدیل
گری چشمانداز زمان آینده) پذیرفت .بهطورکلی تأثیر چشمانداز زمان آینده بر توفیق اقتصادی کارفرما در
پژوهشهای دیمر همچون سیدنقوی و عرب ( )1390و مورسون و رابینسون ( )1997تأیید شده است.
 :H4فرضیه چهارم چشمانداز زمان آینده رابطۀ بین توفیق اجتماعی -احساسی کارفرما با تعهممدات کارکنممان
را تعدیل مینماید.
در مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه چهارم برازش قابل قبولی بهدستآمده ،تحقیق نشان میدهد تممأثیر
مستقیم توفیق اجتماعی-احساسی بر تعهدات کارکنان معادل  0٫24است و با توجه به مقدار 2٫38 T-value
که باالتر از  1/96بهدستآمده ،این رابطه معنادار است .از طرفی ضری

غیرمستقیم متغیر چشمممانداز زمممان

آینممده ( 0٫47و  )0٫38بهدسممتآمده و حاصلضممرب تخمممین آن کمتممر از تممأثیر مسممتقیم توفیممق اجتممماعی-
احساسی کارفرما بر تعهدات کارکنان است ،پس نمیتوان فرضیه تحقیق را مبنی بر معنادار بودن این فرضیه
(تعدیل گری چشمانداز زمان آینده) پذیرفت .ولی ازآن اییکه رابطه غیرمستقیم معنممادار بممود میتمموان بممه
نقش میان یگری ناقص چشمانداز زمان آینده در رابطه بین توفیق اجتماعی -احساسی کارفرما با تعهمدات
کارکنان اشاره کرد .بهطورکلی تممأثیر چشمممانداز زمممان آینممده بممر توفیممق اجتممماعی-احساسممی کارفرممما در
پژوهشهای دیمر همچون سیدنقوی و عرب ( )1390و مورسون و رابینسون ( )1997تأیید شده است.
جدول ( :)10تحلیل مسیر فرضیات تحقیق
معناداری

*

ضرای

تأیید

2.31 2.91 2.55

ضرای

مسیر

0.24 0.29 0.24

فرضیات
H1a
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تأیید

4.71 4.67 4.38

0.55 0.5 0.43

H1b

تأیید

4.54 4.35 4.28

0.52 0.45 0.41

H1c

تأیید

6.6

0.6

H2

تأیید

0.05 > 4.37*4.13

0.05 > 0.47*0.41

H3

رد

2.38 < 4.76*3.52

0.24 < 0.47*0.38

H4

* نتی ه آزمون فرضیات بااطمینان 0.95

شكل  :12مدل نهایی معادالت ساختاری پژوهش

این پژوهش باهدف کلی بررسی نقش چشمانداز زمانآینده بممر رابطممه توفیممق قممرارداد کارفرممما و تعهممدات
کارکنان صورت گرفته است ،تعهدات کارکنممان موضمموعی اسممت کممه ابعمماد مختلفممی را در برمیگیمرد ،بمما
احترام به کارمند ،او سهم تعهدات خود را با تالش بیشتر در کار به جهت کمک به کارفرممما ارا ممه خواهممد
داد؛ بنابراین ،تعهدات کارکنان اغل

مسممتلزم تممالش در ابعمماد رفتارهممای درون نقممش ،رفتممار شممهروندی و

عملکرد باال میباشد (.)Van Dyne & LePine, 1998; Workman & Bommer, 2004

این تعهدات از فعالیت درون نقشی متفاوت تشکیلشده ،مثالً کارکنان فراتر از کمکهای استاندارد کمک
میکنند .برای به دست آوردن مزیت رقابتی ،سازمان بهصورت فزایندهای وابسته به مشارکت فعال کارکنان
بسیار متعهد میباشد.
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کارکنانِ با چشمانداز زمان آینده باال ،بر روی آینده و پاداشی که در آینده به دست خواهند آورد متمرکممز
میشوند ( .)Zacher, et al., 2009افرادی که آینده خود را بهصورت م دد ت ربه میکننممد بیشممتر احتمممال
دارد که با فرصتهای زیادی در زندگی و در محل کار مواجه شوند؛ بنابراین آنها بیشتر تمایل دارند برای
سممازمان و فرصممتهای شممغلی موردنیمماز خممود ،کارهممای بلندمممدت را بممه ان ممام برسممانند و همچنمین بممرای
سازمانهایی که متناس

با نیازشان اشتغال و توسعه بلندمدت فراهم میکنند ،مناس

میباشند.

کارکنان با چشمانداز زمان آینده باال تمایمل بممه جمممعآوری اطالعممات متمرکممز و گسممترش وسممعت دانممش
خوددارند .درحالیکه کارکنان با چشمانداز زمان آینده پایین ،نیازهای کمتممری بممرای فرصممتهای توسممعه
دارند .درنتی ه ،کارکنانی که پیشبینی میکنند که کار تنهمما یمک دوره کوتمماه از زمممان در درون سممازمان
میباشد (کسانی که چشمانداز زمان آینده پایینی دارند) ،کمتر نیازمند به دریافت توسعه میباشند.
یافتههای پژوهش مشخص نمود که بین چشمانداز زمان آینده و تعهدات کارکنان رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد و چشم انداز زمان آینده در رابطه بین توفیق اقتصادی کارفرما و تعهدات کارکنان نقش تعممدیل
گری را بازی میکند ،همچنین نتمایج بهدسممتآمده از آزمممون میممانمین یممک جامعممهآممماری نشممان داد کممه
چشمانداز زمان آینممده و تعهممدات کارکنممان در دانشمماه صممنعتی شمماهرود از وضممعیت مطلمموبی برخمموردار
میباشد برای مدل چشم انداز زمان آینده در حالت تخمممین اسممتاندارد ،تحلیممل عمماملی تأییمدی مرحلممه دوم
ان ام شد .برای چشمانداز زمان آینده ،شاخص بینهایت بودن آینده بمما ضممری
عاملی بوده و درنتی ه در اولویت اول قرار دارد و داشتن امکانممات مناسم

 ،0/89دارای بمماالترین بممار

در آینممده کمتممرین رابطممه را بمما

تعهدات کارکنان در دانشماه صنعتی شاهرود دارند.
پیشنهادها در راستای فرضیه اول تحقیق
با توجه به اینکه در یافتههای تحقیق ،کارکنان به دستمزد نامطلوب و پایینتر از حد متوسط اشاره داشتهاند،
این مطالعه نشان داد که ایممن شمماخص تممأثیر معنمماداری بممر روی ایفممای تعهممدات کارکنممان دارد و عملکممرد
دانشماه از دیدگاه کارکنان نمماقض قمرارداد روانشممناختی میباشممد .ازایمنروی بممه مممدیریت دانشممماهها و
سازمان آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد با تقویت سیستم پرداخممت مبتنممی بممر عملکممرد و توجممه بممه نمموع
شغل ،مسئولیتها و استانداردها ی زندگی ،به ارتقای سطح کیفی اقتصادی کارکنان کمک نماید .همچنین
شفافسممازی و ارا ممه گزارشهمای مسممتمر در خصمود عملکممرد حمموزه منممابع انسممانی دانشممماه در ممموارد
ذکرشده ،میتواند در تغییر نمرش کارکنان نسبت به توفیق اقتصادی کارفرما کمک نماید.
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از نکات مطلوب یافتههای تحقیق درزمینه توفیق اجتماعی-احساسی ،رفتار محترمانه کارفرما و وجود محیط
ایمن در محل کار میباشد که بیشترین ضری

تأثیر را دارا میباشند و مدیریت دانشماه در این زمینه موفق

عمل نموده است ،ولی با توجه به تأثیر بسزایی که توفیق اجتماعی-احساسی کارفرما دارد پیشنهاد میگردد
نسبت به انعطافپذیر ی سازمان در برنامه کاری کارکنان و توجه به نظرات کارکنان در اصالم روند کاری
اقدام ویژهای صورت پذیرد.
توفیق توسعهای کارفرما در یافتههای این مطالعه یکی از مؤثرترین عوامل شناساییشممده در ان ممام تعهممدات
توسط کارکنان میباشد که از منظر کارکنان به آن کمتر توجه شده است ،مدیریت دانشماه میتواند بمما در
نظر گرفتن پشتیبانی حرفهای و مشاوره هم به شناخت کارکنان از اجرای تعهدات خود کمک کند و هم در
مقابل ،تأثیر بسزایی در افزایش تعهدات کارکنان بهوسیله عملکممرد توسممعهای خممود داشممته باشممد .همچنممین
کارفرممما میتوانممد بمما حمایممت بیشممتر ،از کارکنممان بممرای یممادگیری مهارتهممای جدیممد ،بممهروز کممردن
آموزشهممایش و افممزایش مشممارکت دادن کارکنممان در تصمممیمگیریها ،در وضممعیت مطلمموبی از توفیممق
اقتصادی کارفرما قرار گیرد.
پیشنهادها در راستای فرضیه دوم تحقیق
در این مطالعه میزان تأثیر چشمانداز زمان آینده بر توفیق توسعهای کارفرما ،نشان از اهمیت قمماطع پممرداختن
کارفرما به ارتقای سطح چشمانداز زمان آینده در کارکنان میباشد و بیشترین نقممش در ایممن مقولممه ،تبیممین
فرصتهایی در آینده و تقویت احساس فناناپذیری و فعل توانستن در افراد میباشممد کممه مطالعممات در ایممن
پژوهش نشان میدهد که این شاخصها در حد متوسط و کمتر از متوسط قرار دارند .ازاینروی به مدیریت
دانشماهها و سازمان آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد جهت باال بردن درا کارکنان از تحقق توسعهای
کارفرما ،به تقویت چشمانداز زمان آینده در کارکنان بپردازند .به ایممن صممورت کممه در قممرارداد ضمممنی یمما
آشکار افراد ،تضمین آینده شغلی آنها را تقویت نمایند ،چراکه چشمانداز زمان آینده اشمماره بممه ایمن دارد
که چه مقدار افراد بر این باورند که در آینده باقی میمانند (.)Cate & John, 2007
پیشنهادها در راستای فرضیه سوم تحقیق
در این مطالعه چشم انداز زمان آینده رابطه توفیق اقتصادی کارفرما و تعهدات کارکنان را تعدیل مینمایمد؛
یعنی توفیق اقتصادی کارفرما با چشمانداز زمان آینده مختلف (باال و پایین) در افراد ،تأثیر متفاوتی بر ایفای
تعهدات آنها میگذارد ،لذا ازآن اییکه کیت و جان ( )2007نشان دادند که چشمانداز زمان آینده در دو
بعد کیفی؛ الف :تمرکز بر روی فرصتها و ب :تمرکز بر روی محدودیتها ارا ه میشود و همچنین افممراد
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با تمرکز قوی بر روی فرصتها ،آینده خود را درراه مثبتی درا میکنند .به مدیریت دانشماهها و سازمان
آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد در جهت تقویت افرادی که بر روی فرصتها متمرکز هسممتند و نسممبت
به تغییر رویه کارکنان متمرکز بر روی محدودیتها گام بردارند چراکه آنها بر روی گزینممهها ،برنامممهها و
اهدافی که هنوز در عمرِ باقیمانده خود میتوانند دنبال کنند ،تمرکز میکنند.
البته در این مطالعه میانمین شاخصهای متمرکز بممر روی محممدودیتها در حممد مطلمموبی ارزیممابی گردیمده
است و کارفرما میبایسمت بممه ای مماد و تفهممیم فرصممتهای پممیش روی کارکنممان در زنممدگی کمماری آنهمما
بپردازد.
محدودیتهای تحقیق

مطالعات بر رویدادهها در این پژوهش مقطعی بود و درنتی ممه نمیتوانممد درا علمی از آن سمماخته شممود و
مطالعات طولی در این زمینه موردنیاز است .نتایج این پژوهش را نمیتوان به همه کارکنممان سممازمان تعمممیم
داد ،چراکه سیستم حقوق و مزایا ممکن است متفاوت باشد و در ایممن مطالعمه فقممط بممه دو طیممف کارکنمان
رسمی و قراردادی پرداختهایم .در این مطالعه تحقق و تحقق بیشازحد قابلتشخیص نیسممت ،ممکممن اسممت
کارکنان در تحقق بیشازحد ،تعهدات قرارداد روانشناختی بیشتری از خود نشان دهنممد .ابممزار جمممعآوری
اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محممدودیتهای ذاتممی اسممت و بمما
توجه به موضوع پژوهش این محدودیت ها بیشتر بوده است .در حوزه مدیریت نیروی انسانی کمتر بممه ایممن
موضوع پرداختهشده و خصوصاً در ایران مطالعات کمی در این زمینه صورت پذیرفته است.
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بررسی رابطه بین رهبری منفعل و بیتمدنی سازمانی
با نقش میانجی بیتمدنی تجربه شده
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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.

192

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399

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.
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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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چكیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر فرا شایستگی ادراکشده بر نگرشهای شغلی همچون رضایت شغلی ،تعهد عاطفی
نسبت به سازمان و تمایل به ترک خدمت هست .این پژوهش از نظر هدف تحقیق ،کاربردی و از جنبه شیوه گردآوری دادهها
از نوع توصیفی – پیمایشی است .جامعه هدف ،ده بانک خصوصی و دولتی داخل کشور میباشند .برای سنجش فرا شایستگی
ادراکشده ،رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان و قصد ترک خدمت ،به ترتیب از پرسشنامههای استاندارد مِینارد و
همکاران ( ،)2006جاج و همکاران ( ،)2000مِیر و همکاران ( )1993و کُالرلی ( )1984استفاده شد .ارزیابی مدل مفهومی
ارائهشده با روش مدلسازی معادالت ساختاری و بهوسیله نرمافزارهای  SPSSو AMOSصورت گرفته است .یافتهها نشان
داد میان ادراک کارکنان از فرا شایستگی خود با رضایت شغلی و تعهد عاطفی نسبت به سازمان ارتباط معکوس داشته و در
مقابل با تمایل کارکنان برای ترک خدمت رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژهها :فرا شایستگی ادراکشده ،رضایت شغلی ،تعهد عاطفی ،قصد ترک خدمت.
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مقدمه

مدیریت منابع انسانی موضوعی است که سالها دغدغه فعاالن این حوزه و مدیران سازمانها بوده است
) .(Chadha & Parimoo, 2017صنعت بانکداری دارای نقش محوری در توسعه اقتصاد کشورها دارد؛
بنابراین ،مدیریت هرچه بهتر نیروی انسانی در این بخش توجهات بسیاری را در طی دهههای گذشته به
خود جلب کرده است .فعاالن حوزه مدیریت منابع انسانی همواره تالش خود را در جهت اطمینان از
برخورداری کارکنان از شرایط احراز شغل متمرکز کردهاند

)(Alfes, Shantz, & Baalen, 2016

 .کارکنان عموماً تمایل به ارزیابی محیط خود برای بررسی میزان تناسب خود با شغل خویش دارند

(Jiang

) .& Jiang, 2015تناسب فرد– شغل به هماهنگی و تناسب میان الزامات شغلی (همچون؛ دانش ،مهارت،
تواناییها) و قابلیتها و شایستگیهای کارکنان اشاره دارد

(Abdalla, Elsetouhi, Negm, & Abdou,

) .2018پدیده فرا شایستگی در کارکنان از عدم تناسب میان شغل با فرد شکل میگیرد

(Liu & Wang,

) 2012و وضعیتی است که در آن افراد دارای شایستگیها و قابلیتهایی فراتر از الزامات شغل خویش
هستند ) .(Kulkarni, Lengnick-Hall, & Martinez, 2014در دوره کنونی ،پدیده فرا شایستگی کارکنان
به دغدغهای برای افراد و سازمانها تبدیلشده است ) .(Nguyen, 2018شماری از عوامل همچون وضعیت
نامساعد اقتصادی ،تغییرات جهانی کار و افزایش سطح تحصیالت افراد بستر الزم را برای ظهور شمار
زیادی از کارکنان فراهم کردهاند که از سطح تحصیالت ،مهارتها و قابلیتهایی فراتر ازآنچه برای
اجرای موفقیتآمیز شغل الزم است برخوردارند ) .(Alfes et al., 2016هنگامیکه افراد فرا شایستگی خود
را احساس و ادراک کنند ،فرا شایستگی ادراکشده شکل میگیرد .جانسون و جانسون ( ،)1996مینارد و
همکاران ( )2006بیان میکنند فرا شایستگی ادراکشده به میزان ادراک افراد نسبت به برخورداری آنها
از شایستگیهایی بیشتر از مطالبات شغلی ازنظر سطح تحصیالت ،تجربه حرفهای ،مهارتها و قابلیتها
اشاره دارد (Yang et al., 2015).فرا شایستگی ادراکشده به یک مسئله جهانی تبدیلشده است که در
بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه وجود دارد .در حدود  50درصد جمعیت نیروی کار با
مدارک دانشگاهی در آمریکا 40 ،درصد در کانادا ،ژاپن ،انگلستان و فرانسه و  41درصد در هندوستان و
کشورهای درحالتوسعه گزارش دادهاند که نسبت به شغل خود فرا شایسته هستند ).(Purohit, 2018
فرا شایستگی ادراکشده میتواند پیامدهای گوناگون نگرشی و رفتاری در افراد ایجاد کند که بهطور
مستقیم و غیرمستقیم میتوانند بر روی عملکرد فردی و سازمانی تأثیر بگذارند ).(Rainsford et al., 2019
ازآنجاییکه کارکنان فرا شایسته احتماالً شغل خویش را جذاب و محرک عالقه و انگیزه در خود
نمیبینند ،ممکن است نسبت به شغل خویش نگرشهای منفی داشته باشند .ازجمله نگرشهای شغلی
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میتوان به رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان ،تمایل برای ترک خدمت اشاره کرد .رضایت
شغلی به میزان جذابیت شغل برای افراد اشاره دارد ).(Olfat, Tabarsa, Ahmadi, & Shokouhyar, 2019
ازجمله نگرشهای شغلی کارکنان تعهد سازمانی هست .تعهد سازمانی به میزان هویتیابی افراد با اهداف
سازمان خویش اشاره میکند ) (Peterson, Kara, Abiola Fanimokun, & B.Smith, 2019و مفهومی
چندبعدی است که دارای سه بعد هست :تعهد عاطفی (میزان عجین شدگی عاطفی افراد با سازمان) ،تعهد
مستمر (با هزینه ترک سازمان ارتباط دارد) و بعد هنجاری (نوعی احساس تعهد برای ادامه خدمت در
سازمان) ) .(Ouakouak & Ouedraogo, 2018یکی دیگر از نگرشهای کارکنان در ارتباط با شغل
ایشان ،میزان تمایل آنها به ترک سازمان میباشد .ترک خدمت نوعی رضایت آگاهانه افراد برای ترک
سازمان است که همواره دغدغه اصلی مدیران در سازمانها بوده است) .(Lin et al., 2017انتظار میرود با
توجه به اینکه ادراک فرا شایستگی در کارکنان زاییده تناسب ضعیف میان شغل و شاغل است زمینه
شکلگیری نگرشهای شغلی منفی را ایجاد کند.
علیرغم اینکه در چند دهه اخیر موضوع فرا شایستگی کارکنان به یکی از موضوعات موردعالقه
پژوهشگران و فعاالن حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیلشده است ولی بر اساس جستجو پژوهشگران در
پایگاههای علمی کشور ،اینگونه به نظر میرسد که در حوزه فرا شایستگی کارکنان در سازمانهای
داخلی مطالعه میدانی و نظری صورت نگرفته است درصورتیکه مطالعه پیرامون این موضوع بهشدت
احساس می شود .متأسفانه نظام آموزشی و بازار کار در داخل کشور بهشدت مدرکگرایی را تشویق
می کنند لذا افراد به امید کسب موقعیت شغلی بهتر سعی میکنند سطح تحصیالت خود را ارتقا دهند.
چنانچه فرد پس از گذراندن مدارج علمی به شغل متناسب با شایستگیهای خود دست نیابد ذخیرهای از
ناامیدی در این فرد شکل میگیرد .لذا با توجه به نرخ رو به رشد بیکاری فارغالتحصیالن* که یکی از
زمینههای عمده ادراک فرا شایستگی کارکنان را در سازمانها فراهم میکند بررسی و مطالعه این موضوع،
پیشزمینهها و پی امدهای آن ضرورت دارد .پژوهش حاضر ،نخستین پژوهش در حوزه فرا شایستگی
کارکنان در داخل کشور است  .صنعت بانکداری به دلیل تسهیالتی که در اختیار کارکنان خود قرار
میدهد همواره موردتوجه جویندگان کار بوده است لذا افراد ممکن است به دالیل گوناگون همچون
چالشهای مالی وارد سازمانهایی شوند و در پستهای سازمانی قرار گیرنده نسبت به آنها شایستگیهای
________________________________________________________________
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مازاد باشند از طرف دیگر با توجه به گفتگوهایی که پژوهشگران با چندین مدیر از بانکهای مختلف
داشتند و جذابیت موضوع برای آنها و تمایل آنها به بررسی میزان و وضعیت فرا شایستگی کارکنان
سازمان ،نمونهای از کارکنان ده بانک خصوصی و دولتی برای مطالعه موردنظر انتخاب شدند؛ بنابراین در
پژوهش حاضر ،پژوهشگران به دنبال بررسی تأثیر ادراک کارکنان از فرا شایستگی خویش بر روی
نگرشهای شغلی ایشان همچون رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان ،تمایل به ترک خدمت
هستند.
چارچوب نظری تحقیق
فرا شایستگی ادراکشده

ازجمله دغدغههای مدیران منابع انسانی استخدام و بهکارگیری افرادی است که از مهارتها و قابلیتهای
الزم برای اجرای موفق شغل خویش برخوردار باشند .در مطالعات و پژوهشهای ابتدایی ،پژوهشگران
بیشتر بر روی کارکنانی تمرکز داشتند که مهارتها و قابلیتهای الزم را برای اجرای شغل خود نداشتند
ولی اخیراً جهتگیری پژوهشها بر روی مدیریت کارکنانی معطوف شده است که نسبت به شرایط احراز
مشاغل خود از شایستگی و صالحیت بیشتری برخوردار هستند ) ،(Alfes et al., 2016بهگونهای که پدیده
مذکور به موضوع موردعالقه اقتصاددانان حوزه کار و پژوهشگران مدیریت تبدیلشده است

(Zhang,

) .Law, & Lin, 2016افزایش سطح تحصیالت افراد ،تغییرات جهانی مشاغل و بحرانهای اقتصادی اخیر
منجر به پدیدار شدن شمار زیادی از کارکنانی گشت که نسبت به مشاغل موجود از تحصیالت و
مهارتهای باالتری برخوردار هستند .برای مثال پژوهشها نشان میدهد که از هر سه کارگر در انگلستان،
آمریکا ،کانادا و آلمان یک کارگر دارای شایستگی مازاد است و تعداد کارکنان فرا شایسته در آینده
افزایش خواهد یافت ).(Fayyazi & Rafiei, 2018
اِردوگان و همکاران ( )2011فرا شایستگی را داشتن صالحیت و شایستگی فراتر از مطالبات شغلی تعریف
میکنند) .(Martinez et al., 2014در تعریف دیگر از فین و نِوو ( )2007فرا شایستگی موقعیتی است که
کارکنان از شایستگیها و قابلیتهایی فراتر برای اجرای موفقیتآمیز شغل خود برخوردارند

& (Fine

) .Edward, 2017احساس و ادراک کارکنان نسبت به فرا شایستگی خود در ادبیات رفتار سازمانی و
مدیریت منابع انسانی تحت عنوان” ادراک فرا شایستگی“خوانده میشود

& (Wassermann, Fujishiro,

) Hoppe, 2017و مشخصاً بر اساس تعریف یانگ و همکاران ( )2015فرا شایستگی ادراکشده به میزان
تصور کارکنان نسبت به برخورداری آنها از مهارتهای مازاد ازلحاظ تحصیالت ،تجربه ،دانش ،کاردانی
و قابلیتها اشاره دارد ) .(Yang, Guan, Lai, She, & Lockwood, 2015بررسیهای اخیر پیرامون تعبیر و
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مفهوم فرا شایستگی بر تمایز بین فرا شایستگی عینی و فرا شایستگی ادراکشده (ذهنی) تأکید کردهاند .فرا
شایستگی عینی زمانی رخ میدهد که کیفیت واقعی کارمند ازلحاظ سطح تحصیالت ،میزان تجارب
گذشته ،دانش ،مهارتها و تواناییها فراتر از شرح شغل باشند .فرا شایستگی ادراکشده یک گمان ذهنی
است که کارمند شایستگیهایی مازاد بر الزامات شغلی دارد .پژوهشهای گذشته که بهطور همزمان فرا
شایستگی ادراکشده و عینی را اندازهگیری کردهاند ،به وجود رابطه نسبتاً محدود بین این دو پی برده و
اشاره میکنند که برخی از کارکنان ممکن است تصور کنند شایستگیهایی فراتر از شغل خوددارند
درحالیکه اطالعات روی کاغذ از تناسب فرد با شغل حکایت کند

(Maynard, Brondolo, Connelly,

).& Sauer, 2014
بهطورکلی دو دیدگاه نظری پژوهشهای حوزه فرا شایستگی کارکنان را هدایت کردهاند:
نظریه محرومیت نسبی :مک کین رایان و هاروی ( )2011بر مبنای نظریه محرومیت نسبی بیان میکنند
افرادی که با توجه به شغل خود حقوق و دستمزد کم دریافت میکنند یا از تمام قابلیتها و مهارتهای
خود در طی کار استفاده نمیکنند احساس محرومیت نسبی کرده و ضمن کاهش سطح رضایت شغلی،
تعهد آنها نسبت به سازمان نیز کاهش مییابد و احتمال ترک سازمان توسط آنها افزایش مییابد؛ بنابراین
اگر از این منظر به فرا شایستگی کارکنان نگاه شود ،کارکنان فرا شایسته به میزانی که سطح تحصیالت و
مهارتهای آنها افزایش مییابد میزان انتظار آنها از نوع کار و شرایط محیط کار همچون استقالل کاری
افزایش مییابد و چنانچه این انتظارات برآورده نگردد در آنها احساس محرومیت نسبی شکلگرفته و
رضایت شغلی آنها کاهش مییابد.
نظریه تناسب شغل و شاغل :این مفهوم بهتناسب بین دانش ،مهارتها و تواناییهای کارمند با الزامات شغلی
اشاره دارد .تناسب فرد با نتایج شغلی مثبت پیوند دارد .بهطور ویژه مدلهای تناسب فرد با شغل ادعا
میکنند که شایستگی شغلی را میتوان از طریق تناسب تواناییهای فرد با الزامات شغلی سنجید .هرچقدر
سطح توانایی و قابلیتهای کارمند با الزامات شغلی نزدیکتر باشد پیامدهای بهتری برای کارمند و کارفرما
دارد ).(Liu, Luksyte, Zhou, Shi, & Wang, 2014
فرا شایستگی ادراکشده و رضایت شغلی

رضایت شغلی یک عامل کلیدی برای افزایش و حفظ سودآوری سازمانها از طریق خدمترسانی کارآمد
و عملکرد بهین کارکنان است ) .(Frempong, Agbenyo, & Darko, 2018در ادبیات رفتار سازمانی،
رضایت شغلی یک متغیر چندبعدی است که تحت تأثیر مجموعه عوامل درونی و بیرونی است .رضایت
شغلی به معنی کیفیت احساس افراد نسبت به شغلشان میباشد .اینکه آیا افراد شغل خود را دوست دارند یا
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خیر؟ ) .(Wargo-sugleris, Robbins, Lane, & Phillips, 2018مفهوم نظری” ارضا نیازهای
روانشناختی “ بهطور قابلتوجهی به فهم عوامل پیشبین رضایت شغلی کمک کرده است .اساس و زیربنا
این مفهوم آن است که رضایت شغلی حاصل ارضاء نیازها توسط شرایط کاری میباشد .پژوهشها بر
روی طراحی مشاغل شواهدی ارائه کردهاند که ویژگیهای اجتماعی و انگیزشی کار هر یک میتوانند
منجر به بهبود رضایت شغلی کارکنان شوند .ویژگیهای انگیزشی کار شامل استقالل ،تنوع در وظایف،
اهمیت وظایف و پیچیدگی مشاغل با ارضاء نیازهای رشد و بالندگی در افراد منجر به رضایت شغلی در
آنها میشوند درحالیکه ویژگیهای اجتماعی کار همچون حمایت اجتماعی ،وابستگی متقابل و دریافت
بازخورد از دیگران از طریق ارضاء نیاز تعلق و دلبستگی منجر به رضایت شغلی میگردد & (Heidemeier

).Moser, 2019
پژوهشهای گوناگون همچون جیانگ و جیانگ ( )2015و پنگ و مائو ( )2014نشان دادهاند میان رضایت
شغلی و تناسب میان شغل و شاغل ارتباط وجود دارد .تناسب فرد – شغل به هماهنگی و تناسب میان
الزامات شغلی (همچون؛ دانش ،مهارت ،تواناییها) و قابلیتها و شایستگیهای کارکنان اشاره دارد
) .(Abdalla et al., 2018چابرا ( )2015در مطالعهای دریافت که میان تناسب شغل – شاغل با رضایت
شغلی رابطه مثبت وجود دارد .افراد چنانچه میان آنها با شغل خویش ویژگیهای کلیدی مشترک پیدا
کنند تمایل بیشتری برای مشارکت در کار و درنتیجه رضایت بیشتری خواهند داشت

(Peng & Mao,

) 2014بنابراین ،با توجه به اینکه ادراک فرا شایستگی در کارکنان ناشی از تناسب ضعیف میان شغل و
شاغل میباشد درنتیجه پژوهشگران این فرضیه را مطرح کردند که احتماالً این امر منجر به کاهش سطح
رضایت شغلی کارکنان میگردد:
فرضیه شماره  :1میان ادراک کارکنان از فرا شایستگی خویش با سطح رضایت شغلی آنها ارتباط معکوس
وجود دارد.
فرا شایستگی ادراکشده و تعهد عاطفی نسبت به سازمان

سازمانها در عصر کنونی ،به تعهد سازمانی بهصورت یک مسئله کلیدی نگاه میکنند و این باور وجود
دارد کارکنانی که بیشتر با سازمان خود عجین میشوند احتماالً از سازمان خود حمایت میکنند

(Paul et

) . al., 2016تعهد سازمانی به احساس تعهد کارکنان برای ماندگاری در سازمان اشاره میکند

(Yousef,

) .2016بر اساس مدل ارائهشده توسط الن و مایر ( )1990تعهد سازمانی دارای سه مؤلفه است که عبارتاند
از تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری ) .(Fernandez-lores et al., 2015تعهد عاطفی بهعنوان
وابستگی عاطفی و تعلقخاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت اشتغال در سازمان تعریف میشود.
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تعهد مستمر مبتنی بر هزینههای ناشی از ترک سازمان است که در این رابطه هرچه سرمایهگذاری کارکنان
بیشتر باشد ،احتمال ترک خدمت توسط آنها کمتر خواهد بود .بهعبارتدیگر؛ با صرف وقت ،عمر و
تالش بیشتر ،افراد بهراحتی حاضر به ترک خدمت نمیشوند و از روی اجبار و نیاز ،به کار ادامه میدهند.
تعهد هنجاری زمانی تحقق مییابد که افراد ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه ،تکلیف و
مسئولیت خود میدانند تا بدینوسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند؛ بنابراین نقطه مشترک هر سه
بعد مذکور ،این است که تعهد سازمانی یک حالت روانی بوده که روابط کارمند را با سازمان مشخص
کرده و همچنین ،اشاراتی بهطور ضمنی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد (

Seyed

.)Naghavi & Rafiati, 2016
ازجمله مهمترین مؤلفههای مدل مذکور ،تعهد عاطفی یا وابستگی عاطفی افراد نسبت به سازمان است
) .(Mercurio, 2015تعهد عاطفی امکان ایجاد نوعی قرارداد روانشناختی میان کارکنان و سازمانها فراهم
میکند ) .(Paul et al., 2016ازآنجاییکه رویکرد کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود یکی از
دغدغههای مهم در مدیریت است ،پژوهشهای متعددی در این حوزه تاکنون صورت گرفته است.
ازآنجاییکه میان شرایط کاری با نیازها و شایستگیهای کارکنان فرا شایسته ،عدم تناسب یا تناسب ضعیف
وجود دارد بنابراین ا حتماالً این دسته از کارکنان رویکرد شغلی منفی نسبت به شغل و سازمان خود تجربه
کنند بنابراین پژوهشگران فرضیه زیر را مطرح کردند:
فرضیه شماره  :2فرا شایستگی ادراکشده در کارکنان با تعهد عاطفی نسبت به سازمان ارتباط معکوس
دارد.
فرا شایستگی ادراکشده و تمایل به ترک خدمت

در جهانی که بهسرعت در حال تغییر و پیچیده شدن است ،از دست دادن کارکنان ارزشمند و ماهر
میتواند اثربخشی سازمان را با ایجاد هزینههای استخدام و آموزش مجدد کارکنان جدید از بین ببرد .در
سال  ،2016انجمن مدیریت منابع انسانی گزارش داده است که  46درصد مدیران منابع انسانی ترک
خدمت کارکنان را یکی از دغدغههای اصلی خود اعالم کردهاند ) .(Lai et al., 2018قصد ترک خدمت
به تمایل کارکنان برای خروج از سازمان اشاره دارد .در چنین موقعیتی ،افراد احتماالً شغل خود را تغییر
داده یا ترک میکنند .بهعبارتدیگر  ،تمایل به ترک سازمان بستر ترک واقعی سازمان را فراهم میکند
) .(Kaur et al., 2013دو نوع ترک خدمت در سازمانها وجود دارد :کارکردی و غیر کارکردی .ترک
خدمت کارکردی به خروج نیروهای تنبل ،کمکار و بدبین از سازمان اشاره دارد که برای سازمان مفید
است زیرا میتوان آنها را با افراد بهرهور جایگزین کرد .ولی خروج نیروهای کارآمد و کیفی برای
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سازمان غیر کارکردی است .همچنین ترک خدمت ممکن است داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد .سازمانها
نمیتوانند ترک خدمت غیر داوطلبانه را کاهش دهند مثالً یک نیروی خوب ممکن است به خاطر ازدواج
مجبور شود به شهر دیگری برود ولی میتوانند ترک خدمت داوطلبانه و قابلکنترل را کاهش دهند
(.)Gholipour, 2015
چندین دهه گذشته ،مارچ و سایمون ( ) 1958بیان کردند که کارکنان ممکن است به دالیل گوناگون
همچون فرصتهای شغلی جدید یا نگرشهای شغلی منفی سازمان را ترک کنند ).(Hom, 2017
پژوهشها همچنین نشان دادهاند که عوامل پیشبین تمایل به ترک خدمت میتوانند سازمانی یا فردی
باشند .فِنگ و همکاران ( )2017مطالعهای را بر روی پرستاران اجرا کردند و دریافتند که نبود رضایت
شغلی میتواند منجر به شکلگیری تمایل به ترک خدمت در کارکنان شود .عالوه بر رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی نیز موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است بهگونهای که هرچقدر تعهد سازمانی در کارکنان بیشتر
باشد احتماالً مدت بیشتری را در سازمان خدمت میکنند و برعکس ،هرچقدر میزان تعهد سازمانی در
کارکنان کمتر باشد احتمال زیادی برای شکلگیری تمایل آنها برای ترک خدمت انتظار میرود
) .(Khakwani, 2016با در نظر گرفتن نظریه محرومیت نسبی ،پژوهشگران بیان میکنند هنگامیکه
کارکنان فرا شایسته ،شایستگیها و قابلیتهای خود را با شایستگیهای الزم برای اجرای موفقیتآمیز شغل
خود مقایسه میکنند ،آنها مستعد تجربه احساس محرومیت ،بیعدالتی و عدم تناسب خواهند بود که
بهنوبه خود منجر به پیامدهای نگرشی و رفتاری متعاقب آنها میگردد ) .(Deng et al., 2016یک مدیر
منابع انسانی در صنعت مواد غذایی بیان میکند که تمایلی به استخدام کارکنان فرا شایسته ندارد زیرا
مادامیکه شغل بهتری پیدا کنند سازمان را ترک میکنند )( Martinez et al., 2014؛ بنابراین پژوهشگران
فرضیه زیر را در نظر گرفتند:
فرضیه شماره  :3فرا شایستگی ادراکشده در کارکنان با تمایل آنها برای ترک خدمت ارتباط مستقیم
دارد.
حال با توجه به مطالبی که ارائه شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته پیرامون روابط میان فرا شایستگی با
سایر سازهها ،یعنی؛ رضایت شغلی ،تعهد عاطفی و تمایل به ترک خدمت ،پژوهشگران مدل مفهومی زیر را
در نظر گرفته است:
روش تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی نگرشهای شغلی حاصل از ادراک کارکنان از فرا شایستگی خویش است.
پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق از نوع پژوهش کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری دادهها از نوع

215

بررسی تأثیر ادراک فرا شایستگی بر نگرشهای شغلی

تحقیقات توصیفی  -پیمایشی است .صنعت بانکداری همواره بازاری جذاب برای نیروی کار بوده است؛
لذا عالقه به اشتغال در این صنعت میتواند بستر ورود کارکنان فرا شایسته را ایجاد کند .در پژوهش
حاضر ،دادههایی از ده بانک خصوصی و دولتی در داخل کشور گردآوریشده است.
رضایت شغلی
فراشایستگی ادراک شده

تعهد عاطفی نسبت به سازمان

تمایل به ترک خدمت

شکل  :1چارچوب مفهومي تحقيق

بدین منظور پرسشنامه آنالین طراحی گشته و همراه با یک نامه توضیحی بهمنظور شفافسازی هدف
تحقیق به مدیران مربوطه در بانکها ارسال گشت .سپس ،مدیران آدرس الکترونیک پرسشنامه را برای
کارکنان خود ارسال کردند .درنهایت 500 ،کارمند در مطالعه حاضر به روش نمونهگیری تصادفی
پرسشنامه آنالین را تکمیل کردند.
در پژوهش حاضر ،ابتدا مقاالت علمی ،کتابها و نشریات داخلی و خارجی بهعنوان خزانهای از دادههای
ثانویه موردمطالعه قرار گرفتند سپس در ادامه روند اجرای پژوهش ،مطالعات میدانی بهمنظور جمعآوری
دادههای اولیه صورت گرفت .بهمنظور جمعآوری دادههای اولیه از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد که
عبارتاند از:
فرا شایستگی ادراکشده :برای سنجش فرا شایستگی ادراکشده از مقیاس ارائهشده توسط مِینارد و
همکاران ( )2006با طیفی از پاسخهای پنجگانه (کامالً مخالف تا کامالً موافق) استفاده شد.
رضایت شغلی :برای سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان ،پژوهشگران از پرسشنامه جاج و همکاران
( ) 2000استفاده کردند .پرسشنامه مذکور رضایت شغلی کارکنان را با طیفی از پاسخهای پنجگانه (کامالً
مخالف تا کامالً موافق) میسنجد.
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تعهد عاطفی به سازمان :پژوهشگران از پرسشنامه ارائهشده توسط مِیِر و همکاران ( )1993برای بررسی
میزان دلبستگی عاطفی کارکنان نسبت به سازمان خود استفاده کردند .پاسخهای گونهها در طیف پنجگانه
(کامالً مخالف تا کامالً موافق) مشخص شدند.
تمایل به ترک خدمت :در مطالعه حا ضر ،برای شناسایی میزان تمایل کارکنان به ترک سازمان از پرسشنامه
کُالرلی ( )1984استفاده شد .پاسخها در طیف پنجگانه لیکرت (کامالً مخالف تا کامالً موافق) قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی اعتبار ابزار اندازهگیری و آزمون
فرضیهها استفادهشده است .بدین منظور ابتدا با استفاده از نرمافزار  SPSS.v22گزارشی قابلفهم از دادههای
جمعیت شناختی ارائهشده است و سپس با استفاده از نرمافزار  AMOS.v24فرضیات تحقیق موردبررسی
قرار گرفتهاند.
یافتههای پژوهش

پژوهشگران در پژوهش حاضر 30 ،پرسشنامه را به دلیل ناقص بودن دادهها و امکان بروز انحراف در نتایج
پژوهش از فرایند تجزیهوتحلیل دادهها خارج کردند .با بررسی  470پرسشنامه غربالشده مشخص شد که
 84درصد مشارکتکنندگان در پژوهش مرد و  13درصد زن بودند و  3درصد جنسیت خود را اعالم
نکردند .در ارتباط با سن ،مشارکتکنندگان عمدتاً بین  30تا  40سال ( )60%سن داشتند .تقریباً نیمی از
افراد شرکتکننده در پژوهش دارای تحصیالت عالی ( 43%کارشناسی ارشد و  %4دکتری) بودند .همان-
طور که پیشتر بیان شد یکی از عوامل زمینهساز در بروز ادراک فرا شایستگی در افراد ،تحصیالت مازاد
میباشد .در پژوهش حاضر ،شرکتکنندگان عمدتاً بین  5تا  20سال ( )70%سابقه کلی کار داشتند.
همچنین داوطلبان عمدتاً بین  5تا  15سال سابقه کار در پست سازمانی فعلی خود داشتند .همانگونه که
گفته شد یکی از عوامل زمینهساز ادراک فرا شایستگی در افراد ،برخورداری از سابقه کاری مازاد است.
پیش از شروع به تجزیهوتحلیل دادهها ،توصیه میگردد که دادهها برای پیشگیری از مشکالت محتمل
غربال شوند .بدین منظور ،پژوهشگران حوزه مدل یابی معادالت ساختاری میان توزیع نرمال دادهها و توزیع
غیر نرمال دادهها تمایز قائل میشوند) .(Hair et al., 2017فرض بنیادین در تحلیلهای چند متغیره نرمال
بودن توزیع دادهها است .برای آزمون نرمال بودن دادههای چند متغیره روشهای گوناگونی وجود دارد.
در پژوهش حاضر ،پژوهشگران آزمون نرمال بودن توزیع دادهها را با استفاده از نرمافزار آموس انجام
دادند .بایرن  2016اظهار میکند چنانچه نسبتهای بحرانی بزرگتر و برابر  5باشند این امر حاکی از توزیع
غیر نرمال دادههای متغیر میباشد).(Byrne, 2016
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جدول ( :)1بررسي توزیع نرمال متغيرهای پژوهش
متغیر

حداقل

حداکثر

چولگی

نسبت بحرانی

کشیدگی

نسبت بحرانی

فرا شایستگی

1

5

- 0/576

- 4/154

- 0/293

- 1/308

ادراکشده
رضایت شغلی

1/2

5

- 0/460

- 4/118

- 0/005

- 0/20

تعهد عاطفی به

1

5

- 0/665

- 4/945

0/833

3/726

تمایل به ترک خدمت

1

5

0/135

1/204

- 0/815

- 3/645

4/067

4/325

سازمان
چند متغیره

با توجه به جدول شماره  ،1تمامی نسبتهای بحرانی کمتر از  5هستند که نشاندهنده توزیع نرمال دادههای
متغیر میباشد.
روایی و پایایی ابزار تحقیق

پایایی یک ابزار اندازهگیری با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه
نتایج یکسانی به دست میدهد ( .)Sarmad, Bazargan, & Hejazi, 1998در پژوهش حاضر از دو نوع
ابزار سنجش پایایی استفادهشده است که عبارتاند از :پایایی درونی و پایایی سازه .برای سنجش پایایی
درونی پژوهشگران از آلفای کرونباخ استفاده کردند که میتواند دامنهای از صفر تا یک را اتخاذ کند و
مقادیر بین  0/60تا  0/70بهعنوان حداقل مقدار قابلقبول در نظر گرفته میشوند .عالوه براین ،برای اجرای
آزمونهای پیشرفتهتر از تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدی بر نحوه و میزان ارتباط
میان متغیرهای آشکار با عوامل پنهان زیربنایی تمرکز دارد ) .(Byrne, 2016در همین راستا پایایی سازه نیز
موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نظر هیر و همکاران ( )2014پایایی سازه باید ارزشی بزرگتر یا برابر
 0/70داشته باشد تا نمایانگر پایایی درونی باشد .در جدول  2مقادیر آلفا کرونباخ برای سازههای گوناگون
قابلمشاهده است که حدود تغییرات آن بین  0/79تا  0/90میباشد .مقادیر آلفای کرونباخ محاسبهشده
نشاندهنده درجه خوبی از پایایی درونی سازههای مدل است .مقادیر پایایی سازه برای سازههای گوناگون
مدل بین  0/74تا  0/91قرار دارند که از مقدار  0/70باالتر هستند.
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جدول ( :)2نتایج تحليل عاملي تأیيدی p⩽ 0/001-
سازه
فرا شایستگی ادراکشده
α: 0/897
CR: 0/916
AVE:0/55

تعهد عاطفی به سازمان
α: 0/793
CR: 0/748
AVE:0/539

رضایت شغلی
α:0/796
CR: 0/858
AVE:0/548
تمایل به ترک خدمت
α:0/9
CR: 0/836
AVE:0/831

مقدار t

گویه

بار عاملی

Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15

0/74
0/71
0/80
0/58
0/67
0/75
0/78
0/56
0/66
0/51
0/58
0/54
0/85
0/50
0/91

ثابت
15/65
17/60
12/49
14/65
16/34
17/18
12/10
14/41
ثابت
5/84
6/04
6/62
5/90
6/64

Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23

0/68
0/60
0/70
0/67
0/65
0/88
0/92
0/79

ثابت
10/90
12/34
11/91
11/69
ثابت
25/55
21/34

معناداری

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

همچنین باید در نظر داشت که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد .بدون آگاهی از
اعتبار ابزار اندازهگیری ،نمیتوان بهدقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت ( & Sarmad, Bazargan,

 .)Hejazi, 1998ابتدایی و بنیادیترین نوع روایی ،روایی صوری است که نوعی قضاوت از طرف گروهی
از افراد علمی و دانشگاهی صورت گرفته و تائید میکنند که پرسشنامه موردنظر دقیقاً سازه موردبحث را
اندازه میگیرد یا خیر؟ ) .(Neuman, 2014در پژوهش حاضر ،چندین کارشناس و خبره دانشگاهی
موافقت خود را اعالم کردند که پرسشنامههای طراحیشده دقیقاً ویژگیهای مناسب و مطلوب را
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میسنجند .عالوه بر روایی صوری ،دو نوع دیگر از آزمون روایی شامل روایی همگرا و روایی واگرا
استفادهشده است .اعتبار همگرا زمانی تحقق مییابد که تمام گویههای مدل ارزیابی ازنظر آماری معتبر
باشند .اعتبار همگرا توسط میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEبه دست میآید (.)Keshavarz, 2015
هیر و همکاران ( )2014بیان میکنند که میانگین واریانس استخراجشده باید بیشتر از  0/50باشد تا نمایانگر
روایی همگرا باشد .عالوه بر این ،بارهای عاملی باید بهصورت آماری معنادار باشند .بر اساس نظر هیر و
همکاران ( )2014مقادیر بارهای عاملی استانداردشده باید برابر یا بزرگتر از  0/50بوده و ازنظر آماری
معنادار باشند .نتایج حاصل از میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEو بارهای عاملی نشاندهنده روایی
همگرای سازهها است .تخمینهای میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEبرای دو عامل باید بزرگتر از
مربع همبستگی میان دو عامل باشد تا شاهدی بر وجود اعتبار واگرا باشد ) .(Hair et al., 2014نتایج
موردنظر در جدول  3نشاندهنده وجود اعتبار واگرا در سازهها میباشد.
جدول ( :)3ضریب همبستگي بين متغيرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

2

تعهد عاطفی به سازمان

3/761
3/495
3/768
2/726

0/773
0/798
0/855
1/153

0/734
0/668
-0/185
- 0/260

0/741
- 0/161
- 0/293

رضایت شغلی
فرا شایستگی ادراکشده
تمایل به ترک خدمت

3

0/742
0/379

4

0/911

آزمون فرضیههای پژوهش

پس از بررسی و مطالعه پایایی و اعتبار ابزار اندازهگیری به مرحله بعد از مدل یابی معادالت ساختاری
) (SEMبرای سنجش و محک فرضیههای پژوهش وارد میشویم .در این راستا مدل ساختاری پژوهش
بررسی شد .مدل ساختاری به روابط میان متغیرهای پنهان اشاره دارد و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
پنهان را نشان میدهد) .(Byrne, 2016در مدل ساختاری ارتباط میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان با
انواعی از نگرشهای شغلی مختلف شامل رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان و تمایل به ترک
خدمت بررسیشده است .بر اساس خروجیهای نرمافزار آموس (جدول  ،)4ضریب تأثیر  - 0/449و مقدار
تی  - 11/729حاکی از این هستند که میان فرا شایستگی ادراکشده و رضایت شغلی ارتباط معکوس و
معنیدار دیده میشود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد .بدین معنی که کارکنانی که فرا
شایستگی خود را نسبت به شغل خویش ادراک میکنند رضایت شغلی کمتری نسبت به سایرین دارند.
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عالوه بر این ضریب مسیر  - 0/315و مقدار تی  - 6/933نشان میدهند که میان فرا شایستگی ادراکشده
و تعهد عاطفی نسبت به سازمان رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .این خروجی آماری حاکی از آن است
کارکنانی که فرا شایستگی خود را نسبت به شغل خویش ادراک میکنند نسبت به سایر کارکنان تعهد
عاطفی ضعیفتری نسبت به سازمان دارند .بر این اساس فرضیه دوم نیز تأیید گشت .درنهایت ،ضریب
مسیر  0/623و مقدار تی  9/269در مسیر میان فرا شایستگی ادراکشده و تمایل به ترک خدمت از رابطه
مثبت و معنیدار میان این دو متغیر حکایت دارد .لذا فرضیه سوم نیز تأیید گردیده است؛ بنابراین ،بر اساس
خروجی نرمافزار آموس ،میان فرا شایستگی ادراکشده و نگرشهای شغلی موردنظر روابط مستقیم مثبت
و منفی تائید گشت.
جدول ( :)4مدل ساختاری
مسیر میان سازهها

ضریب
β

نسبت بحرانی

سطح معنیداری

فرا شایستگی ادراکشده ← رضایت شغلی

0/449
0/315
0/623
0/71
0/132
0/043
0/99
0/99

- 11/729

***

- 6/933

***

9/269

***

فرا شایستگی ادراکشده ← تعهد عاطفی به سازمان
فرا شایستگی ادراکشده ← تمایل به ترک خدمت
کای اسکوئر
کای اسکوئر به درجه آزادی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
برازندگی تعدیلیافته ()CFI
شاخص برازش هنجار شده ()NFI

برای شناخت میزان همخوانی دادههای تجربی و مدل مفهومی از شاخصهایی به نام شاخصهای نیکویی
برازش استفادهشده است .بر این اساس شاخص کای مربع و کای مربع به درجه آزادی به ترتیب مقدار
قابلقبول  0/71و  0/132را اتخاذ کردهاند و شاخصهای  CFIو  NFIمقدار  0/99را اتخاذ کردند .همچنین
شاخص  RMSEAمقدار  0/043را اتخاذ کرده است؛ بنابراین با توجه به مقادیر شاخصها ،مدل پژوهش از
برازش خوبی برخوردار است.
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بحث و نتیجهگیری

مطالعا ت حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در ابتدا به دنبال بررسی و شناسایی کارکنانی بودند
که نسبت به شرایط احراز شغل دارای دانش ،مهارت و قابلیتهای کمتری بودند .ولی در چند دهه اخیر
افزایش سطح تحصیالت افراد ،تغییرات جهانی مشاغل و بحرانهای اقتصادی اخیر منجر به پدیدار شدن
شمار زیادی از کارکنانی گشت که نسبت به مشاغل موجود از تحصیالت و مهارتهای باالتری برخوردار
هستند .پدیده مذکور در ادبیات رفتار سازمانی تحت عنوان فرا شایستگی شناخته میشود .ادراک فرا
شایستگی در کارکنان میتواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد سازمان داشته باشد؛ لذا الزم
است پژوهشگران و فعاالن حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی نسبت به این پدیده نگاه ویژه داشته
باشند .بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان  1398توسط مرکز آمار ایران ،در حدود
 50درصد از جمعیت بیکاران را افرادی با تحصیالت عالی تشکیل میدهند این امر میتواند بستر ظهور و
ادراک فرا شایستگی را در نیرو کار ایجاد کند .متأسفانه بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،باوجود
مطالعات بینالمللی گوناگون در حوزه مذکور ،در داخل کشور پژوهشی صورت نگرفته است؛ ازاینرو
پژوهش مذکور بهعنوان اولین پژوهش داخلی به بررسی نگرشهای شغلی کارکنانی میپردازد که نسبت به
شغل خود دارای ادراک فرا شایستگی هستند .بدین منظور نمونهای از کارکنان صنعت بانکداری از ده
بانک دولتی و خصوصی جمعآوری گشت .پس از آزمون فرضیههای پژوهش و بر اساس خروجی
نرمافزار مشخص شد که ادراک فرا شایستگی میتواند باعث بروز نگرشهای شغلی در افراد شود که
میتوانند بر روی عملکرد فردی و سازمانی تأثیر منفی بگذارند .نگرشهای شغلی موردبررسی در پژوهش
حاضر عبارتاند از :رضایت شغلی ،تعهد عاطفی نسبت به سازمان و قصد ترک خدمت .بر اساس ادبیات
حوزه فرا شایستگی ادراکشده ،پژوهشگران با توجه به ارتباط میان فرا شایستگی ادراکشده و تناسب
ضعیف میان شغل و شاغل فرض کردند که میان ادراک فرا شایستگی و رضایت شغلی ارتباطی معکوس
وجود دارد .در راستای پژوهشهای گذشته توسط واسرمن و همکاران ( ،)2017آلفس و همکاران
( ،)2016پژوهشگران دریافتند میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان و میزان رضایت شغلی آنها ارتباط
معکوس وجود دارد .این امر بدین معنی است که کارکنان فرا شایسته نسبت به آنچه در سازمان انجام
میدهند شاد و راضی نیستند .تعهد عاطفی نسبت به سازمان متغیر دیگری بود که در نظر گرفته شد .مبتنی
بر مطالعات و پژوهشهای مربوطه ،پژوهشگران فرض را بر این گذاشتند که میان ادراک فرا شایستگی و
تعهد عاطفی به سازمان ارتباط معکوس وجود دارد .همانطور که خروجیهای مدلسازی معادالت
ساختاری در جدول  4نشان میدهند فرضیه موردنظر تأیید گردیده است و این یافته در راستای
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پژوهشهای لُبن و همکاران ( ،)2015مینارد و پارفینوا ( )2013میباشد .به نظر میرسد کارکنانی که فرا
شایستگی خود را نسبت به شغل منصوبشده ادراک میکنند نسبت به سازمان خود احساس تعلق نمیکنند
و ازنظر عاطفی تعهد کمتری نسبت به سایرین دارند .با توجه به سطح رضایت شغلی پایین و تعهد عاطفی
ضعیف کارکنان با فرا شایستگی انتظار میرود که این دسته از افراد مستعد خروج از سازمان باشند.
پژوهشگران همچنین فرضیه ارتباط مثبت میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان با قصد آنها برای ترک
سازمان مطرح کردند .بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل داده (جدول  )4تأیید شد کارکنانی که فرا
شایستگی خود را ادراک میکنند برای جستجوی شغل جدید اقدام کنند .یافته موردنظر در راستای
پژوهشهای اردوگان و بوئر ( ،)2009مینارد پارفینوا ( )2013میباشد.
پیشنهادها برای پژوهشهای آینده

✓ با توجه به اینکه وجود ارتباط معکوس میان ادراک فرا شایستگی در کارکنان و
نگرشهای شغلی در پژوهش حاضر تأیید گشت؛ پیشنهاد میشود پژوهشگران نقش
تبدیلگرهای مختلف مانند آموزش راهبردهای تنظیم هیجان ،استقالل شغلی و حمایت
سازمانی را نظر بگیرند.
✓ با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر از نوع کمی است ممکن است اتخاذ ترکیبی از
روشهای کمی و کیفی نتایج دقیقتری حاصل کند؛ پیشنهاد میشود پژوهشگران با
اتخاذ رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) موضوع فرا شایستگی را واکاوی کنند.
✓ با توجه به تأیید ارتباط منفی میان ادراک فرا شایستگی و نگرشهای شغلی در مطالعه
حاضر ،پیشنهاد میشود نقش عوامل میانجی مانند عدالت ادراکشده ،اختالالت
شخصیتی همچون خودشیفتگی را موردبررسی قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی برای سازمانها

✓ مطالعه حاضر نشان داد کارکنانی که شایستگیهای خود را مازاد درک میکنند ،معموالً
رضایت شغلی پایینی داشته و غالباً سازمان را ترک میکنند؛ لذا به مدیران پیشنهاد
میشود از انطباق مهارتها و قابلیتهای داوطلبان استخدام (همچون سطح تحصیالت و
سابقه کار) با الزامات مشاغل در مرحله جذب اطمینان کافی پیدا کنند تا احتمال ورود
افراد فرا شایسته به سازمان کاهش یابد.

بررسی تأثیر ادراک فرا شایستگی بر نگرشهای شغلی

223

✓ در بسیاری از سازمانهای خصوصی و دولتی به افراد اجازه تحصیل همزمان باکار را
میدهند و در مواردی مشاهده میشود کارمندی ضمن کار در سازمان ،مدارج مختلف
علمی را طی میکند ولی همچنان تصدی شغلی را در دست دارد که به سطح تحصیالتی
کمتر از سطح تحصیالت فرد نیاز دارد .طبیعی است که پس از مدتی چنین فردی
احساس و ادراک فرا شایستگی خواهد کرد .بر این اساس ،پیشنهاد میشود چنانچه
امکان تغییر شغل و ارتقاء رتبه سازمانی افراد وجود ندارد به ایشان تذکر داده شود که
چنانچه در حین کار تحصیل میکنند الزاماً ارتقاء مدرک (بهطور مثال از کارشناسی
ارشد به دکتری) نمیتواند منجر به تغییر شغل آنها یا ارتقاء رتبه سازمانی ایشان شود.
✓ در راستای مطالعات پژوهشگران در حوزه ادراک فرا شایستگی ،اینگونه دریافت شد
که تفویض اختیار و حمایت از کارکنان برخوردار از فرا شایستگی میتواند منجر به
بهبود احساسات منفی ناشی از این ادراک در کارکنان شود؛ لذا به مدیران و متخصصان
مدیریت منابع انسانی توصیه میشود ضمن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه (تناسب شغل –
شاغل در مرحله استخدام) ،چنانچه در سازمان با کارکنان فرا شایسته روبهرو شدند با
تفویض اختیار و استقالل و حمایت از آنها سعی کنند فضای مشارکت و همکاری برای
آنها فراهم کنند.
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چکيده
سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایدههای تازة کارکنان برای سازمان محسوب
میشود .آنچه امروزه سازمانها بدان بها میدهند استفادة بهینه از دیدگاههای کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات
مشتریان ،قادر خواهند بود راهحلهای مناسبی مطرح کنند تا مدیران ،با تحلیل هزینهـ منفعت این نظرها را عملیاتی کنند؛ اما
چگونه میتوان سکوت سازمانی را تشخیص و چه شاخصهها و مؤلفههایی را عالمت ظهور آن دانست؟ اگرچه مقاالت متعددی
در این زمینه تدوین ،ولی کماکان در خصوص ویژگیها و نحوه اندازهگیری آن ابهاماتی وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر
مؤلفههای سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرده است .از نظر هدف ،پژوهش توسعهای است و از لحاظ ماهیت
و روش اجرا ،در زمرة پژوهشهای آمیخته (کیفیـ کمّی) قرار دارد .پس از تحلیل ادبیات موجود در زمینه سکوت سازمانی ،پنل
پژوهش با  10نفر از استادان مدیریت رفتار شکل گرفت و تملق و چاپلوسی ،بلهقربانگویی ،بیتفاوتی نسبت به وظایف محوله،
کاهش تمایل به شرکت در فعالیتهای غیر اجباری و غیر رسمی در سازمان ،احساس نااُمیدی و بیحوصلگی ،نقزدنهای دائمی
و گلهمند بودن از شرایط بهعنوان مؤلفههای سکوت سازمانی شناسایی گردید .درنهایت ،به پشتوانة ادبیات و پیشینة تحقیق و نظر
خبرگان  6عامل تعهد سازمانی پایین ،سبك رهبری آمرانه و پدرمآبانه ،فرهنگسازمانی سرکوبکننده ،ویژگیهای شخصیتی
محافظهکارانة مدیران ،ساختارسازمانی بلند ،قوانین و رویههای بوروکراتیك بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی
احصاء گردید که بر همین اساس مدلی با رویکرد سیستمی طراحی شد .همچنین جهت سنجش مؤلفههای سکوت سازمانی
پرسشنامهای محقق ساخته طراحی و اعتبارسنجی گردید.
كليدواژهها :مدل مفهومی ،سکوت سازمانی ،مؤلفههای سکوت سازمانی ،عوامل مؤثر.

________________________________________________________________
 نویسنده مسئول:

hamiderfanian@mshdiau.ac.ir

تاریخ دریافت1399/04/04 :

تاریخ پذیرش1399/10/17 :
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مقدمه

چینار و همکارانش ( )2013بیان میکنند :یك ضربالمثل قدیمی است که میگوید " اگر سخن بگویی
نقره و اگر سکوت اختیار کنی طالیی" آیا بهراستی سکوت قابل ارزش است؟ در جهان رقابتی و در حال
تغییر و پیچیده امروزی ،صدا یا نوای سازمانی بیشتر از سکوت برای سازمانها قابل ارزش بوده است؛ چراکه
برای موفق بودن ،امروزه بیشتر ،سازمانها به روشهایی مانند کار گروهی ،دموکراسی سازمانی و تقویت
فرهنگسازمانی توجه میکنند .نتایج این کار در سازمانهای امروزی به این صورت است که کارکنان
ایدهها و دانش خود را برای باال بردن عملکرد سازمانی به اشتراک میگذارند .بااینحال ،بسیاری از
کارکنان سکوت را ترجیح میدهند .پدیدهای که به نام سکوت سازمانی شناخته میشود( .

Hutmire,

.)2016, p.54

الچی و همکاران ( )2014معتقدند که سازمانها باید بدانند اگر بر دهان کارکنان مهر سکوت زده شود،
اذهان سازمانی که مولد دانش سازمانی هستند فسیل خواهند شد و عالوه بر اینکه کاهش بهرهوری،
عملکرد ،رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی خواهد داد ،سازمانها و مدیران آنها در آتش
حسرت خواهند سوخت ،اینکه میتوانستند از این منبع باارزش در عرصه رقابت جهانی بهرهجویند ولی این
کار را نکردند ()Zahed Babalan et al., 2015, p.130
اگر کارکنان با موانعی در زمینة خواستههای شغلی خود روبهرو شوند یا بهعبارتی ،موردتوجه مدیران
قرار نگیرند؛ دچار سرخوردگیهای شغلی و گوشهگیری در سازمان خواهند شد که این ،خود ،به
پدیدههایی همچون سکوت سازمانی منجر میشود .همة سازمانها ،برای بقا ،نیازمند اندیشههای نو و
نظرهای بدیع و تازهاند .افکار و ایدههای جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده میشوند و آن
را از فنا نجات

میدهند (.)Alvani, 2006, p.224

مشکل کنونی سازمانها این است که کارکنان بیشتر سازمانها از اظهارنظر خودداری میکنند؛ ازاینرو،
سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .پیندر و هارلوس معتقدند سکوت سازمانی ،با وجود
گسترشی که داشته ،اغلب از سوی محققان نادیده گرفته میشود و بیشتر آنها با بیتوجهی از کنار آن
میگذرند (.)Pinder & Harlos, 2001, p.331

اگرچه پدیـدة سـکوت کارکنان ،سازمانها را در برگرفته و به یك نیروی قدرتمند در سازمانها تبدیل شده
است هنوز پژوهش خیلی جـدی دربـارة آن انجـام نشـده اسـت (.)Pirannejad et al., 2017, p.149
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در واقع اگرچه مقاالت متعددی در حوزة سکوت سازمانی تدوین شده است ،ولی رویکرد غالب در این
مقاالت معرفی انواع سکوت سازمانی (همانند موریسن و میلیکن  )2000و (همانند حسنی و همکاران )2020
پیامدهای سکوت سازمانی (همانند پنتیال )2003 ،یا تبیین معنایی سکوت (همانند هزن  2006و کاراکا
 )2013بوده است و در خصوص شاخصها و ویژگیهای آن که بتوان وجودش در سازمان را تشخیص داد
(همانند باقری و همکاران )2012 ،کمتر توجه شده است .لذا با وجود عالقهمندی  50ساله به شناسایی و
کشف مفهوم سکوت و آوای سازمانی بررسیها نشان میدهد بیشتر مطالعات متمرکز بر چگونگی
شکلگیری سکوت کارکنان و دالیل آن استوار بوده و سکوت را بیشتر به معنای نبودن سروصدا و آوای
سازمانی برداشت کردهاند ،حال اینکه مطالعات اخیر نشان میدهد سکوت سازمانی فراتر از این مفاهیم است
و نیازمند مطالعات عمیقتر در خصوص شناخت بهتر سکوت کارکنان است( .

Bagheri et al., 2012,

 )p.48تا جایی که برخی معتقدند هرچند سکوت سازمانی پدیدهای است که احتمال دارد فعاالنه به کار
گرفته شود ،تشخیص آن ساده نیست .وقتی فردی سخن نگوید ،این سخننگفتن واضح و عیان نیست و
توجهی را جلب نمیکند (.)Damghanian & Roozban, 2015, p.176

کورکمز ( )2018بیان میدارد سکوت سازمانی پیامدهای منفی خطرناکی بر سازمان دارد که لزوم توجه به
آن را افزایش میدهد؛ که کارکنان احساس بی ارزشی میکنند و اعتماد و تعهدشان کاهش پیدا میکند و
درنتیجه این اتفاق منجر به کاهش انگیزش کارکنان میشود و از نظر روانی کارمندان را از سیستم جدا
میکند و در برخی موارد ترک سازمان را افزایش میدهد)Korkmaz, 2018, p.203( .

موارد ذکر شده ،دلیل کافی و روشنی است بر اهمیت شناخت مؤلفههای سکوت در سازمان .حال ،پرسش
اصلی این است که مدیران با دانستن چه نکاتی ،در سریعترین زمان ممکن ،پی به وقوع سکوت سازمانی
کارکنان میبرند تا بتوانند از ادامة آن جلوگیری کنند و بازگشت سازمان به مسیر یادگیری و پیشرفت را
هدف قرار دهند .به عبارتی ،مدیران چه مؤلفههایی در اختیار دارند که کلید شناسایی سکوت سازمانی
کارکنانشان باشد و بتوانند ،در زمان مناسب ،واکنش الزم را نشان دهند؟ به اعتقاد تیناک ( )2016به همین
علت ،سکوت کارمندان هنوز یك موضوع تحقیقاتی نسبتاً بدیع است چه اینکه شناسایی دقیق آن مغفول
مانده است ( .)Tinuke, 2016, p.849شکل بسیار نامطلوبتر سکوت سازمانی آن است که کارکنان
سازمان بهظاهر فعال و پرسروصدا هستند ولی از اظهار نظرهای واقعی و اقدامات مناسب و کارشناسیشده
خودداری میکنند و در برخوردها ،همان چیزی را بیان میکنند یا کاری را انجام میدهند که مدیر ارشد
سازمان میخواهد .ظرافت و درعینحال ،پیچیدگی مفهوم سکوت سازمانی تا آنجاست که در تحقیقات
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انجامشده ،با گروهی از کارکنان مواجه میشویم که معتقدند« :کافی است خودمان اخالقی رفتار کنیم و
بیش از آن ،وظیفه و تعهدی در برابر محیط کاری غیراخالقی پیرامونمان نخواهیم داشت«.
تشخیص سکوت سازمانی بهمراتب دشوارتر از شناختن رفتارهایی همچون غیبت غیرموجه یا آسیبرساندن
به اموال سازمان است؛ چهبسا آثار رفتار نخست ،برای سازمان ،نامشهود اما زیانبارتر باشد و اینجاست که
شناخت صحیح آن اهمیت مضاعفی پیدا میکند)Nilsen, 2003, p.7( .
با توجه به خأل تحقیقات دانشگاهی در این زمینه ،تحقیق حاضر در پی آن است شاخصههایی به دست
مدیران دهد تا با مطالعه و سنجش آنها ،به وجود سکوت در سازمان خود پی ببرند و نیز ،در جایگاه
راهنمایی عملیاتی ،به مدیران کمك کند در سریعترین زمان ممکن وجود سکوت سازمانی را درک و
اقدامات الزم را اجرا کنند .از طرفی در شرایطیکه سازمانهای مدرن بهدنبال مدیریت دانش و تسهیم
اطالعاتاند ،بیتوجهی به سکوت سازمانی مسئلهساز خواهد شد .لذا با توجه به آنچه گفته شد ،این تحقیق
به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که مؤلفهها و نشانههای سکوت سازمانی کدماند و چگونه میتوان
آن را اندازهگیری کرد؟ و چه عواملی بیشترین تأثیر را در سازمان بر شکلگیری این بیماری پنهان سازمانی
دارد؟ در انتها نیز مدلی ساده با رویکرد سیستمی در خصوص سکوت سازمانی ارائه خواهد شد.
اهداف تحقيق

•
•
•

شناسایی مؤلفههای سکوت سازمانی؛
شناسایی عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی
ارائة مدلی مفهومی در زمینة سکوت سازمانی.

پرسشهاي تحقيق

•

مؤلفههای سکوت سازمانی کدامند؟

•

عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی کدامند؟

•

مدل مفهومی سکوت سازمانی چگونه مدلی است؟

مباني نظري و پيشينه پژوهش

سکوت سازمانی مفهوم جدیدی در ادبیات علمی است؛ ازاینرو ،در سازمانها نیز شناختهشده نیست.
هیرچمن ( )1970اولین دانشمندی بود که به سکوت کارکنان اشاره کرد .ولی تشخیص آن نخستینبار ،در
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سال  ،2000با تعریفی که موریسن و میلیکن به دست دادند امکانپذیر شد؛ پدیدهای اجتماعی که کارمندان
از ابراز نظر و نگرانیهای خود در مورد مشکالت سازمانی امتناع میورزند.
پیندر و هارلوس مفهوم سکوت کارکنان را خودداری از بیان واقعیات دربارة مشکالت سازمان ،به فردی که
دقیقاً در موقعیت تغییر آن مشکالت قرار دارد ،میدانند ( .)Pinder & Harlos, 2001, p.334هَزن تعریف
دیگری از سکوت دارد :سکوت بهمعنای حرفنزدن ،ننوشتن یا چنین مواردی نیست بلکه شامل صحبتها و
نوشتههای زودگذر و بدون هویت ،اعتماد و اقتدار است (.)Hazen, 2006, p.238
هرچند از دیرباز ،در فرهنگ ایرانی ،سکوت با رضایت توأم دانسته شده است؛ این مسئله منحصر به ایران
نیست و بهطورکلی ،در برخی مطالعات ،مفهوم سکوت با تعهد و وفاداری همراستا انگاشته شده است؛
درحالیکه مطالعات اخیر ،درخصوص کارکنان ساکت ،بر ناتوانی آنها در دستیابی به عملکرد مورد انتظار
و نارضایتی شغلی بر اثر سکون در سازمان تأکید دارد (.)Karaca, 2013, p.38
موریسن و میلیکن پی بردهاند سکوت بر اثر عقاید و نگرشهای مدیر شکل میگیرد .ترس مدیر از
بازخورد منفی ،باورهای ضمنی مدیر در مورد ماهیت انسان — بر این اساس که افراد طبیعتاً تنبلاند  -و
ویژگیهای خاص مدیران همچون سابقة مالی یا فرهنگسازمانی منجر به ایجاد و گسترش سکوت در
سازمانها میشود .آنها همچنین نشان دادند که نتایج سکوت سازمانی میتواند شامل انگیزش ،تعهد و
رضایت شغلی اندک باشد (.)Morrison & Milliken, 2000, p.706
جدول ( :)1تعاریف داده شده از سکوت سازمانی
محقق

سال

تعریف

موریسن و
میلیکن

2000

هنگاميکه اکثریت اعضای سازمان در مورد مسائل سازماني تصمیم به سکوت ميگیرند،
سکوت بهعنوان یک پدیده جمعي اتفاق ميافتد که اشاره به سکوت سازماني دارد.

پیندر و هارلوس

2001

سکوت کارکنان را بهعنوان مشارکت در جلوگیری از ابراز حقایق درباره شرایط سازماني
توسط اعضای معیني از سازمان که ميتوانند آن را تغییر دهند ،تصور ميکنند.

داین

2003

سکوتسازماني را ممانعت عمدی از بیان عقاید ،اطالعات و آراء مرتبط با کار تعریف کرد.

پرلو

2003

این پژوهشگر معتقد است که ماهیت پیچیده سکوت هنگامي اتفاق ميافتد که اعضای
سازمان از صحبت کردن درباره تفاوتها اجتناب ميورزند تا از بروز بحثهایي که عاقبت
آن موجب دردسر و مشکل است ،جلوگیری کنند.

برنسفیلد

2009

نگهداری عمدی نگرانيها ،اطالعات و عقاید توسط کارکنان در باب موقعیتها ،موضوعات
و یا حوادث مهمي که به شغل یا سازمان آنها بستگي دارد.

بدیهی است وقوف مدیران بر زیانباربودن سکوت سازمانی فرض این پژوهش شمرده میشود که در
بسیاری از مطالعات پیشین ،بهدفعات بررسی شده است .ازجمله اینکه لیند و تایلر معتقدند رویههای سازمانی،
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که به کارکنان اجازة ابراز عقیده میدهند ،از نظر آنها مثبت جلوه میکنند زیرا باعث میشوند کارکنانْ
اعضای ارزشمند سازمان تلقی شوند .اگر کارکنان احساس کنند سازمان ارزشی برای آنها قائل نیست،
آنها نیز اعتماد کمتری به سازمان خواهند داشت (.)Farhadi et al., 2015, p.5
مفاهيم مرتبط با سکوت

فضاي سکوت :برداشتهای مشترک گسترده در میان کارکنان ،مبنیبر اینکه گفتگو دربارة مسائل یا
موضوعات کاری عبث یا خطرناک است ( .)ZareiMatin, Taheri & Sayar, 2011, p.86

سکوت مطيع :1هنگامیکه بیشتر افراد شخصی را «فردی ساکت» در نظر میگیرند ،منظور آن است که وی
ارتباط فعاالنه برقرار نمیکند .سکوت حاصل از این نوع رفتار «سکوت مطیع» نام دارد؛ بنابراین ،سکوت
مطیع نشان از رفتار کنارهگیرانه دارد که بیشتر دارای حالتی انفعالی است تا فعال.
سکوت تدافعي :2انگیزة این نوع سکوت احساس ترس فرد از دادن اطالعات است .گاه ممکن است افراد،
بهدلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود ،از مطرحکردن ایدهها و اطالعات مورد نظرشان خودداری کنند.
سکوت نوعدوستانه :3امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات و یا نظر مرتبط با کار ،با هدف سودبردن دیگران ،و با
انگیزههای نوعدوستی و همکاری .سکوت نوعدوستانه رفتاری عقالیی و همراه با بصیرت است که نمیتوان
آن را از طریق فرمان و دستورهای سازمانی به اجرا درآورد (.)Podsakoff et al., 2000, p.520
آواي سازماني :به عقیدة تراویس و همکاران ( ،)2011آوای کارکنان شامل گفتگو با سرپرستان دربارة
مشکالت ،دادن راهکار و پیشنهاد به واحدهای منابع انسانی ،بهزبانآوردن ایدههایی برای تغییر سیاستهای
کاری یا رایزنی با اتحادیهها یا متخصصان سازمانی

است (.)Ardalan et al., 2015, p.7

سندرم گوش ناشنوا :4یکی از مهمترین بیماریهای سازمانی شکست سازمان در پاسخدادن به شکایات
کارکنان است (.)Harlos, 2001, p.324
سير تاریخي سکوت سازماني

سکوت و آوای سازمانی سه موج مطالعه و پژوهش را گذرانده است .موج اول از دهة  1970تا میانة دهة
 1980است که دانشمندان علوم اجتماعی پژوهش در زمینة شکلها و نمودهای گوناگون آوا و سکوت را
________________________________________________________________
1. Acquiescence Silence
2. Defensive Silence
3. Prosocial Silence
4. Deaf-Ear Syndrome
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آغاز کردند و دربارة تمایلنداشتن به انتقال اخبار ناخوشایند و تحلیل مارپیچ سکوت ،1مطالعاتی انجام
دادند .موج دوم از اواسط دهة  1980تا  2000به مطالعه دربارة مفاهیم سکوت و آوا متمرکز شد و مفاهیم
جدیدی همچون افشاگری ،مخالفت سازمانی اصولی و شکایتکردن مطرح شد .در اواخر دهة  ،1990دو
مفهوم سندرم گوش ناشنوا و طرد اجتماعی 2به ادبیات سکوت اضافه شد؛ موج سوم در سال  ،2000همزمان
با انتشار مقالة «سکوت سازمانی؛ مانع تغییر و توسعه در جهان کثرتگرا» به قلم موریسن و میلیکن ،آغاز شد
و دانشمندان به رابطة بین شیوههای مدیریت ،خطمشیهای سازمانی و سایر منابع مؤثر در جو سکوت
معطوف شد (جدول .)2
جدول ( :)2سير تاريخي مفهوم سكوت سازماني
دوره تاریخی

موج اول

موج دوم

موج سوم

اصطالح

کانون اصلی تمرکز

سطح تحليل

سکوت و صدا در پاسخ به:

تغییر سازماني

صدا

فردی

نارضایتي

سکوت به دلیل
وفاداری

سکوت

فردی

نارضایتي

تمایل به عدم انتقال
اخبار ناخوشایند

سکوت

فردی

اطالعات ناخوشایند

اصطالح

کانون اصلی تمرکز

سطح تحليل

سکوت و صدا در پاسخ به:

افشاگری

صدا

فردی

خطاکاریهای مشاهده شده

مخالفت سازماني اصلي

صدا

فردی

آگاهي از لغزشهای اخالقي در کار

شکایت

صدا

فردی

نارضایتي

طرد اجتماعي

سکوت

فردی/گروهي

به قصد محرومسازی

سندروم گوش ناشنوا

سکوت

فردی

ناکاميهای سازماني در
عکسالعمل به شکایت کارکنان

اصطالح

کانون اصلی تمرکز

سطح تحليل

سکوت و صدا در پاسخ به:

سکوت سازماني

سکوت

سازماني

مأخذ گسترده سکوت در سازمان

سکوت کارمند

سکوت

فردی

بر مبنای ترس و بيعالقگي

منبع(Greenberg & Edwards, 2009) :

________________________________________________________________
1. Spiral of Silence
2. Social Ostracism
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عوامل مؤثر در سکوت سازماني

سکوت سازمانی فرایند ناکارآمدی است که هزینهها و تالشهای صورتگرفته را بیاثر میکند و ممکن
است نمودهای متفاوتی داشته باشد؛ مانند سکوت دستهجمعی در مالقاتها ،مشارکت اندک در ابراز ایده
و نظرخواهیها .وقتی افراد سازمان ترجیح میدهند در برابر مسائل سازمانی سکوت پیشه کنند ،این
وضعیت به پدیدهای جمعی تبدیل میشود که به آن «سکوتسازمانی» میگویند .دربارة عوامل مؤثر در
سکوت ،مطالعات اندکی صورت گرفته و بیشتر به پیامدهای آن اشاره شده است؛ مثالً واکوال و بوراداس
معتقدند سکوت سازمانی تحت تأثیر ویژگیهای سازمانی قرار میگیرد .این ویژگیها شامل فرایندهای
تصمیمگیری ،فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر در سکوت میشود
(.)Vakola & Bouradas, 2005, p.442
پنتیال بیان میکند سکوت کارکنان بخاطر ترس از دست دادن شغل میباشد.)Penttila, 2003, p.105( .
ژو و همکاران ( )2015در آخرین مطالعات درحوزة سکوت و رهبری ،بررسی نمودند چگونه سرپرست
دارای سوء رفتار منجر به سکوت پیروان میشود .طبق این نتایج ،پیروان گزارش کردند به دلیل سوءرفتار
رهبر آنها ترجیح دادهاند ،ساکت بمانند؛ ()Xu et al., 2015, p.763

سکوت ناشی از دو عامل است :ترس مدیران از بازخورد منفی و مجموعهای از باورهای ضمنی آنها .از
عوامل پدیدآورندة این باورها ،میتوان به شرایط سازمانی ،محیطی و فردی اشاره کرد .این باورها ،بههمراه
ترس مدیران از بازخورد منفی ،به انواع ساختارها و سیاستهای سازمانی و مدیریتی پیشبینی پذیری منجر
میشود که مانع جریان صعودی اطالعات میشوند .این ساختارها و روشها به توسعة «فضای سکوت»
کمك میکنند .لذا ،زمانیکه عقیدة حاکم بر سازمانی »اظهارنظرنکردن» است -1 :کارکنان خودسر هستند؛
 -2مدیر دانای کل است؛  -3مخالفت نامطلوب است و چنین شرایطی میل مدیران به جلوگیری از تهدیدها
و بازخوردها را تقویت خواهد کرد .دو ویژگی ساختاری در سازمانها ،که حاصل چنین باورهایی است،
عبارتاند از تمرکز در تصمیمگیری و فقدان مکانیسم بازخورد رسمی رو به باال (.)Slade, 2008, p.27
ازسوی دیگر ،در مطالعة لی و سان در سال ( )2015نشان دادند که سبك رهبری اقتدارگرایانه به عنوان
سبك رهبری سنتی بر آوای کارکنان تأثیر دارد و با مطالعه بر روی  52گروه از افراد شاغل در کمپانیهای
چینی دریافتند که رهبری دستوری منجر به سکوت کارکنان میشود)Li & Sun, 2015, p.172( .

منجنسی ( )2015تحقیقی با عنوان «پیشبینیکنندهها و پیامدهای ترس و رفتار سکوت سازمانی» انجام داده
که هدف آن درک روابط میان جو سکوت سازمانی ،رضایت شغلی ،استرس و رفتار سکوت بوده است.
 250کارگر از پنج شرکت خدماتی در شهر بارسا ،کشور ترکیه ،به پرسشنامههای جو سکوت سازمانی
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واکوال و بوراداس ( )2005و رفتار سکوت کارکنان ون داین و همکاران ( )2003پاسخ دادند .نتایج نشان
داد رفتار همراه با سکوت کارکنان جو سکوت سازمانی را پدید میآورد و شکل میدهد اما رفتار سکوت
کارکنان فقط با استرس رابطهای مثبت و معنادار دارد.
حسنی و همکاران ( )2020به طراحی مدل جامع سکوت سازمانی اقدام نمودهاند و ضمن اشاره به اهمیت
شناسایی مولفههای سکوت سازمانی ،تمرکز خود را بر عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی در  5بعد فردی،
محیطی ،ساختاری ،فناوری و اهداف معطوف نمودهاند و در هر رکن عوامل اثرگذار در شکلگیری
سکوت سازمانی اشاره شده است .در جدول  ،3عوامل شناساییشدة مؤثر در سکوتسازمانی ،بهاختصار،
آمده است.

پژوهشهای خـارجـی

پژوهشهای داخـلی

جدول ( :)3عوامل شناساييشدۀ مؤثر در سكوت سازماني
پژوهشگر

سال

عوامل شناسایی شده

باقری ،زارعي،
نیک آیین

201
2

 .1ویژگيهای شخصیتي مدیر عالي تیم  .2ویژگيهای سازماني و محیطي .3
تعامل کارکنان  .4باورهای مدیریتي  .5خطمشيها و ساختار سازمان  .6ترس
مدیریت ازبازخورد منفي  .7تفاوتهای جمعیت شناختي

زارعي متین،
طاهری ،سیار

139
0

 .1ترس مدیران از دریافت بازخورد منفي  .2ویژگيهای تیم مدیریت ارشد .3
متغیّرهای محیطي و سازمان  .4ساختار و سیاستهای سازماني و رفتارهای
مدیریتي  .5ایجاد برداشتهای مشترک از طریق مفهوم سازی جمعي  .6عدم
تشابه جمعیت شناختي

دانایيفرد ،فاني،
براتي

139
0

فرهنگ سازماني مؤثر بر جو و رفتار سکوت

کاراکا

201
3

مسائل مدیریتي و سازماني را عامل اصلي سکوت کارکنان ميداند و ایجاد اعتماد و
فرصتهای ارتباطي را بهترین راه شکستن سکوت قلمداد ميکند.

سینار و همکاران

201
3

ارتباط قوی و منفي رفتار شهروندی با سکوت سازماني در قالب مدل »انتخاب
سکوت»

واکوالو همکاران

200
5

رفتار سکوت کارکنان در ارتباط با نگرش مدیران و سرپرستان آنها معناداری
است؛ اما با فرصتهای ارتباطي آنها رابطه معکوس دارد.

هوآنگ و
همکاران

200
5

فرهنگ فاصله قدرت بر سکوت اثرگذار است ولي فرموله کردن جوّ مشارکتکننده
و مداخلۀ کارکنان سطوح سکوت را در فرهنگهای متفاوت به یک اندازه کاهش
نميدهد.
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تولوباس ( )2012تحقیقی با عنوان «اثر ادراک عدالت رویهای بر سکوت سازمانی اعضای هیئت علمی ،با
نقش واسطهای اعتماد به سرپرست» انجام داد .نمونة این تحقیق از طریق نمونهگیری در دسترس ،شامل 495
تن از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه نامیك کمال و کوکالی و ساکاریا در ترکیه ،انتخاب شده است.
دادهها نیز با استفاده از پرسشنامة برنسفیلد ( )2009گرد آمدهاند .نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که
عدالت پیشبینیکنندة سکوت اعضای هیئت علمی است .همچنین ،اعتماد به سرپرست رابطة میان ادراک
عدالت رویهای و سکوت اعضای هیئت علمی را میانجیگری میکند.
در مطالعات تیناک ( )2016نیز مشخص گردید دوعامل منجر به انتخاب رفتار سکوت میشود.1 .
ساختارهای بوروکراتیك و سلسله مراتبی  .2این احساس که کارکنان قدرت کافی برای اثبات و دفاع از
نظرات خود ندارند)Tinuke, 2016, p.84( .

اما در سالهای اخیر ،تالش محققان برای شناسایی عوامل مؤثر و راههای برطرفکردن آنها به نتایج جالب
توجهی رسیده است که از جملة این محققان ،میتوان به یلدیز اشاره کرد .او مطالعهای کیفی در حوزة
سکوت انجام داد؛ مصاحبههای رودررو با  11کارمند که در بخش بازاریابی صنعت خودرو مشغول به کار
بودند .وی اذعان داشت کارمندان سکوت را تجربه کردهاند و دالیل متعددی برای این نظر بیان کرد و
تصور ناتوانی مدیر از انجامدادن کارها ،تصور دریافتنکردن پاسخ مثبت ،تصور امکان آسیبرسیدن به
دیگران و مواردی از این دست از دالیل این سکوت عنوان شد (.)Yildiz, 2013, p.42
ریچارد نیلسن ( ،)2003در مقالهای با عنوان «چرایی سکوت در برابر رفتارهای غیراخالقی» ،شش دلیل و
مانع را برای سکوت افراد برشمرده است (( )Nielsen, 2003جدول .)4
جدول ( :)4چرايي سكوت از منظر نيلسن
عامل

تبيين

ترس

خیلي از ما از درگیری بیزاریم .به همین دلیل ،فکر ميکنیم اگر با رفتاری غیراخالقي یا غیرقانوني
مخالفت کنیم؛ آن دسته از افراد ،که در کار خالف قدرتمند ظاهر شدهاند ،به درگیری با ما روی
بیاورند؛ بنابراین ،ترس باعث سکوت ميشود.

خجالت

مسئوليت
اخالقی

این مانع بسیار ظریفتر از باقي موانع است .بسیاری از ما تمایلي نداریم درمورد موضوعاتي سخن
بگوییم که در بطن خود حاوی مسائل جنسي ،اخالقي ،سیاسي و یا مالياند؛ زیرا گمان ميکنیم شاید
نتوانیم در این موارد ،بهوضوح و چندان حرفهای ،ابراز نگراني کنیم و ممکن است سوءاستفادهگر یا
کنایهزن معرفي شویم.
گاه این فرض حاکم ميشود که اگر خود ما حدود اخالق را بشناسیم و کاری خالف آن انجام ندهیم،
کافي است و دیگر تعهد و وظیفهای در برابر لغزشها و محیط غیراخالقي پیرامون نداریم .در واقع ،ما
فقط در چارچوبي که سازمان برای ما بمشخص کرده بسیار خوب عمل ميکنیم و گوش و چشممان،
در قبال اطرافمان ،ناشنوا و نابیناست.
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گاهي دوستان ما درگیر قضیهای غیراخالقي ميشوند؛ چون موضوع از نظر آنها اهمیت دارد و یا
افراد درگیر آن موضوع افرادی قدرتمندند .به همان میزان که از افراد قدرتمند ميترسیم ،مایلیم
صدمهای به دوستمان وارد نشود و به او کمک کنیم .پس بهتر مي بینیم که سکوت کنیم.

نبود شرایط

ویژگيهای ساختاری سازمان اغلب فضای الزم برای گفتگو را محدود ميکند و فضا فراهم نیست،
چاره سکوت است .حتي سازمانهایي که مشارکت را تشویق ميکنند ،همزمان ،تمرکز و کنترل به
کار ميبرند.

فقدان

با اینکه شیوة گفتگو از لحاظ نظری بهتر است؛ در واقعیت سیاست و اقتصاد ،گروههای قدرتمند
درگیر در رفتارهای غیراخالقي تمایلي به شرکت در این مباحث ندارند و متأسفانه ،آنها هستند که
ميتوانند بحثنکردن دربارة این موضوعات را انتخاب کنند.

سخنگفتن

مهارتهای
سياسی

موریسن و میلیکن ( )2003بیان میکنند هنگامی که افراد تمایل ندارند «آورندة خبر بد» باشند ،بنا به پدیدة
«اثر مادر» ،1سکوت میکنند .تمایل افراد به رساندن اخبار و اطالعات بد نزدیك به صفر است که به آن «اثر
مادر» گفته میشود .تحقیق روانشناسان اجتماعی ،از دهههای پیش ،نشان میدهد اثر مادر به دو دلیل روی
میدهد -1 :افراد مایل نیستند با موجی از احساسات منفی ،که دریافتکنندة خبر بد به آن دامن میزند،
برخورد کنند؛  -2همچنین ،بهعلت مسئلة «حمله به پیامآور» ،2که معموالً اولین واکنش دریافتکنندة اخبار
بد است ،از بازگوکردن این اطالعات پرهیز میکنند (.)Sutton, 2010
ستین ( ) 2020معتقد است اگرچه مقاالت کمی در خصوص سکوت سازمانی و تعهد نوشته شده است ولی
وی با مطالعه بر روی  294نفر از کارکنان حرفهای سازمانهای ورزشی استانبول به این نتیجه میرسد که
سکوت سازمانی از تعهد سازمانی متأثر است و البته بر روی تعهد نیز اثرگذار است .به عبارتی تأثیر و تأثر
متقابل دارند .پایین بودن میزان تعهد سازمانی منجر به سکوت سازمانی میشود و سکوت سازمانی نیز در
بلند مدت منجر به کاهش تعهد میگردد.
پيامدهاي سکوت سازماني

زیانباربودن آنچه پیامد سکوت سازمانی شناخته شده است بهقدری سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد که
پیشگیری از وقوع آن و رفع معضل سکوت سازمانی در دستور کار سازمانهای پیشرو و موفق دنیا قرار
گرفته است.

________________________________________________________________
1. Mum Effect
2. Shoot the Messenger
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تحقیقات گسترده دربارة تصمیمگیری گروهی نشان میدهد کیفیت تصمیمگیریهای سازمانی به توجه و
بررسی چشماندازها و بدیلهای گوناگون هر تصمیم بازمیگردد .به همین ترتیب ،تدوین استراتژی
نیازمند بررسی دیدگاههای مختلف و متضاد در تیم مدیریت ارشد است که تأثیری مثبت ،هم در کیفیت
تصمیم و هم در عملکرد سازمان ،دارند .نوآوری در سازمان نیز محتاج بستری است که در آن ،کارکنان
احساس آزادی عمل داشته باشند و بتوانند دیدگاهها و ایدههای جدید خود را بیان کنند یا باورها و
روشهای فعلی را زیر سؤال ببرند .همة این عوامل ،بهاتفاق هم حکایت از آن دارند که سکوت سازمانی
اثربخشی تصمیمگیری و فرایندهای تغییر سازمانی را ،بهدلیل محدودکردن دادههای اطالعاتی که در
اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهند ،کاهش میدهد .عالوه بر آن ،سکوت از تجزیه و تحلیل ایدهها و
بدیلهای تصمیمگیری جلوگیری میکند و در این صورت ،احتمال آن بسیار اندک است که بتوان
تحلیلی جامع درمورد فرایند تصمیمگیری انجام داد .این امر خود باعث موفقنشدن یا کاهش اثربخشی
فرایندهای تغییر سازمانی و فرایندهای تصمیمگیری میشود (.)Nemeth, 1997
شیوة دیگری که در آن ،سکوت سازمانی تأثیر منفی در تغییر و توسعة سازمانی میگذارد سدکردن
مسیر بازخوردهای منفی و در نتیجه ،کاهش توانایی سازمان در شناسایی و اصالح اشتباهات است .بدون
دریافت بازخورد منفی ،اشتباهات ادامه و حتی شدت مییابند؛ زیرا اقدامات اصالحی ،در زمان مقتضی،
انجام نمیشوند .ممکن است مدیران ارشد نپذیرند که فاقد اطالعات مهماند و سکوت را نشانة اجماع
نظر و موفقیت تلقی کنند .در مواردی ،حتی اگر مدیران مستقیماً از کارکنان درخواست بازخورد داشته
باشند ،ممکن است کارکنان بازخوردهای منفی را فیلتر کنند؛ در نتیجه ،بازخوردی که مدیریت دریافت
میکند چه بسا آن چیزی را انعکاس دهد که کارکنان فکر میکنند مدیر خواهان شنیدن آن است؛ نه
آنچه واقعیت اوضاع و محیط را نشان میدهد .سکوت سازمانی ممکن است به فقدان بازخورد ،اطالعات،
تجزیه و تحلیل ایدهها و بدیلها منجر شود .بدین ترتیب ،سازمان از جانب فرایندهای سازمانی دارای
اثربخشی پایین خسارت میبیند.
داناییفرد و پناهی ( )2010در پژوهش خود نشان دادند جو سکوت در سازمان و سکوت کارکنان در
بیشتر مسائل سازمانی سبب کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی خواهد شد.
تحقیقی دیگر نشان داده است وجود جو خفقان ،ترس و بیم در مطرحکردن نظر و باور کارکنان
سازمانی ،سازمان را در عرضة خدمات خالقانه و نوآورانة برآمده از ایدهها و نظرهای کارکنان سازمانی
فلج میکند .همبستگی  ٪50منفی میان سکوت و کارآفرینی در سازمانها بیانگر این نکته است که
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سکوت سازمانی عاملی تأثیرگذار است و البته اثری معکوس در قدرت تفکر خالق و ایدهپردازی
کارکنان دارد و در نهایت ،مانع بروز کارآفرینی درون سازمان میشود.
در مطالعة دیگری ،پنتیال پیامدهای سکوت سازمانی را قاتل نوآوری و ادامة پروژههای دارای برنامهریزی
ضعیف میشمارد که به تولیدات خطادار ،روحیة پایین و خط تولید آسیبدیده منجر میشود .این نکته
نشان میدهد سازمانها چه اندازه احتمال دارد از ارتباطات نامناسب زیان ببینند .این پیامدها منحصر به
سازمان نیست؛ کارکنان نیز دچار آسیبهایی میشوند و افزایش افسردگی و نیز مشکالت دیگری در
انتظار سالمت کارکنان است (.)Penttila, 2003, p.105
نشانههاي سکوت

آنچه در مطالعات انجامشده کمتر مد نظر قرار گرفته است شامل بخشی از رفتارها و گفتارهای کارکنان
میشود که واقعیت ندارند؛ اینکه موجی از تملق سازمان را دربر بگیرد و هر فردی به نحوی سعی کند ،برای
خوشایند مدیر ارشد سازمان ،از عبارات پرزرقوبرقتر و جذابتر استفاده کند .متخصصان دانش مدیریت
از پدیدة سکوت سازمانی با عباراتی چون «خطرناک» یا «مضر» یاد میکنند .در این شرایط ،باید پدیدة تملق
را ،که نمودی از سکوت سازمانی است ،فاجعه نامید (.)Bozorgnia & Enayati, 2014, p.2
محققان بر پیچیدهبودن تشخیص درست سکوت و آوای سازمانی از سوی مدیران نیز تأکید دارند و مدلی
که مطرح کردهاند شامل سه شکل کلیدی از سکوت است .اول اینکه این مدل تأکید میکند مدیران
سکوت یا آوای سازمانی کارکنان را از طریق نشانههای رفتاری متفاوتی تشخیص میدهند و بر پایة
صحبتکردن یا صحبتنکردن کارکنان ،درک این نشانهها مشکل است .دوم ،مدل تأثیر نشانههای رفتاری
کارکنان در مبهمبودن درک ناظران از حرکات و انگیزههای کارکنان و در پی آن ،نتیجهگیریها و
نسبتهای درست یا غلط به این واکنشها را برجسته میکند (.)Van Dyne et al., 2003, p.1376
سوم اینکه ،عنوان شده است سکوت صرفاً بهمعنای صحبتنکردن نیست بلکه با نمودهای متنوعی ظاهر
میشود؛ مثل غیبت ،ننوشتن ،گوشندادن ،داشتن چشمانداز منفی ،بیتفاوتی به امور سازمان ،سهلانگاری
در کار ،تمایلنداشتن به انتقال اخبار بد به ردههای باال و مخفیکردن مشکالت بهدلیل ترس از قربانیشدن.
همچنین ،از نظر شخصیتی ،افراد دارای احساسات منفی از قبیل ترس ،غم و اندوه ،خشم ،گناه،
سرخوردگی ،ب دبینی و کمبود اعتماد به نفس تمایل بیشتری به سکوت دارند؛ و کارکنانی که تصور کنند با
عقاید آنها به هر نحوی مخالفت میشود سکوت را ترجیح میدهند (.)Rezabeygi & Almasi, 2014
در مطالعة ون داین و همکاران ( ،)2003به چند مؤلفه بهمنظور شناسایی سکوت سازمانی اشاره شده است؛
زمانی که کارمندی ساکت است ،ناظران به نشانههای گفتاری ظریف دسترسی ندارند (در این مورد،
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«ساکتبودن» صرفاً بهمعنای حرفنزدن نیست بلکه با کنایه و در لفافه صحبتکردن را هم شامل میشود).
اینجاست که توجه ناظران به نشانههای غیرکالمی ،ازجمله تن صدا و حرکات دست و تغییر در سرعت
صحبتکردن ،میتواند سرشار از اطالعات باشد.
به عقیده آل روسان و اموش ( )2018سکوت سازمانی ،عدم تمایل کارمند به صحبت در مورد موضوعاتی
است که در محل کار به دلیل ترس از سوءتعبیر توسط سرپرست مستقیم وی ،رخ میدهد؛ بنابراین ،ممکن
است بر روابط بین او و همکارانش تأثیر منفی بگذارد .پس میتوان گفت افرادی که در معرض این
اصطالح هستند ،دارای مشترکاتی مانند :خودداری از صحبت در مورد کار ،ترس از ارائه دیدگاه ،عدم
درک و اطالعات در مورد کار یا همکاران و ترس از ایجاد سوءتفاهم هستند.
پیرلو ( )2002احساساتی چون ترس ،عدم اطمینان و اعتماد؛ ِکلِمر ( )2006ارتباطات ضعیف؛ ترس
کارمندان از سوءتعبیر توسط سرپرست مستقیم؛ چیمن و کاراداگ (  )2019ترس از بههمریختن چرخه
سازمان بهعنوان یك سیستم را از نشانههای سکوت سازمانی اشاره کردهاند)Hasani et al., 2020, p. 98( .

روش تحقيق

پژوهشگر ،با استفاده از روشهای تحقیق کمّی ،میتواند جنبههای مشهود پدیدهها را بررسی کند و با
استفاده از روشهای کیفی جنبههای نهفتة پدیده را مطالعه کند؛ اما با ترکیب این دو میتوان به درک
بهتری از پدیده دست یافت .پژوهشهای آمیخته 1پژوهشهاییاند که با ترکیب دو مجموعة کمّی و کیفی
به انجام میرسند و شواهد بیشتری برای درک بهتر پدیدهها به دست میدهند (.)Bazargan, 2008, p.161

بخش كيفي :در بخش کیفی ،پس از مطالعة ادبیات مرتبط با سکوت سازمان و شناخت موضوع تحقیق و
اشراف کامل بر آن ،با تحلیل محتوای ادبیات ،مهمترین نشانههای سکوت سازمانی استخراج و با روش
دلفی ،نظر خبرگان دربارة مؤلفههای سکوت سازمانی بررسی و ارزیابی شد .در ابتدا ،هشت ویژگی
شناسایی شد که بر اساس بررسی پیشینة تاریخی مفهوم و پس از دریافت دیدگاههای خبرگان و ترکیب
برخی مؤلفهها ،درنهایت ،شش ویژگی (مؤلفه) بهمنزلة نشانههای سکوت سازمانی برگزیده شد( .جدول )5
برای این شش مؤلفه ،گویههایی تعیین و سپس این گویهها به پرسشنامهای محققساخته طراحی گردید که

________________________________________________________________
1. Mixed Method
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پس از تأیید خبرگان ،برای ورود به مرحلة کمّی آماده شد( .پرسشنامه طراحی شده در ادامه آورده شده
است) ویژگی خبرگان تحقیق عبارت است از:

•

در زمینة مفهوم سکوت سازمانی مقاله ،کتاب یا سخنرانی داشتهاند؛

•

استاد راهنما یا استاد مشاور پایاننامه در زمینة سکوت سازمانی بودهاند؛

•

استادیار بودهاند و حداقل  8سال سابقة تدریس در حوزة رفتار سازمانی و منابع انسانی داشتهاند.
جدول ( :)5مؤلفههاي اولية نشاندهندۀ سكوت سازماني
ميانگين

ميانگين ميانگينها

نتيجه

تملق و چاپلوسي

7

6.85

تأیید

مؤلفه

بله قربان گویي

7.2

6.85

تأیید

ضعف در پذیرش مسئولیتهای اجتماعي

5.8

6.85

حذف

بي تفاوتي نسبت به وظایف محوله

7

6.85

تأیید

کاهش تمایل به شرکت در فعالیتهای غیر رسمي
و غیر اجباری در سازمان

7

6.85

تأیید

7.6

6.85

تأیید

6

6.85

حذف

7.2

6.85

تأیید

احساس نا امیدی و بيحوصلگي
عصبانیت و اضطراب
نق زدنهای دائمي و گله مند بودن از شرایط

همانطور که مشخص است ،دو مؤلفة عصبانیت و اضطراب و ضعف در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی
نمرهای کمتر از نمرة میانگینها دارند و از نشانگرهای اصلی سکوت سازمانی حذف شدند .در راند دوم
دلفی نیز ،مهمترین عوامل مؤثر در سکوت سازمانی شناسایی و از خبرگان دربارة این عوامل نظرخواهی شد
که ،درنهایت ،از میان  11عامل شش عامل تأثیرگذار به روش میانگین میانگینها شناسایی شدند( .شکل )1

تعهد سازمانی پایين

سبك رهبري آمرانه و پدرمآبانه
فرهنگ سازمانی سركوبكننده
ساختار سازمانی بلند

سکوت

ویژگیهاي شخصيتی

سازمانی

محافظهكارانة مدیران
قوانين و رویههاي بوروكرات

شكل  :1عوامل مؤثر در سكوت سازماني ،مبتنيبر ادبيات تحقيق و نظر خبرگان
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در مرحلة کمّی ،جهت معنادا ری ،سؤاالتی طراحی شده و برای سنجش روایی و پایایی پرسشها و مدل
ارائهشده نیز ،از آزمون آماری  Tروش معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .بهمنظور سنجش میزان
سکوت سازمانی ،با تأیید خبرگان تحقیق ،پرسشنامهای شامل چهار سؤال برای هر مؤلفه طراحی شد.
بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه ،از شاخص نسبت روایی محتوایی ( 1)CVRاستفاده شده که الوشه 2آن را
طراحی کرده است .برای محاسبة این شاخص ،از دیدگاههای کارشناسان متخصص در زمینة محتوای
آزمون مورد نظر استفاده شده است .بدین ترتیب که با توضیح اهداف آزمون و دادن تعاریف عملیاتی در
زمینة محتوای پرسشها ،از آنها خواسته شد هر یك از سؤالها را بر اساس طیف سهبخشی لیکرت «گویه
ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی کنند .ازآنجاکه
تعداد متخصصان ارزیابیکنندة پرسشها ده نفر بوده است و مقدار  CVRمحاسبهشدة هیچیك از پرسشها
کمتر از  0/62نبوده (جدول  ،)6میتوان ادعا کرد پرسشنامه از روایی باال برخوردار بوده است.
جدول ( :)6مقادير  CVRپرسشنامهها
S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

سؤاالت

0.79

0.79

0.81

0.75

0.67

0.63

0.70

0.68

0.63

0.62

0.66

0.65

مقدار CVR

S24

S23

S22

S21

S20

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

سؤاالت

0.81

0.79

0.79

0.81

0.73

0.69

0.85

0.73

0.85

0.85

0.73

0.69

مقدار CVR

برای بررسی پایایی پرسشنامة مورد استفاده در این تحقیق ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .پس
از جایگذاری مقادیر حاصل از اطالعات بهدستآمده در نمونهای سیعددی ،با استفاده از نرمافزار آماری
 ،IBM SPSS 21.0ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة  24سؤالی طراحیشده  0.731است که نشان از
قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق دارد .همچنین ،برای پاسخ به سؤاالت تحقیق از آزمونهایی نظیر بارتلت،
فریدمن و  - tاستودنت استفاده شده است .جهت تأیید مدل ،روش معادالت ساختاری در هر یك از
مؤلفهها و مدل کلی مؤلفههای سکوت سازمانی بهکار رفته و از نرمافزار  Lisrel8.8بهره گرفته شده است.
________________________________________________________________
1. Content Validity Ratio
2. Lawshe
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پرسشها و گویههای طراحیشده عبارتاند از:
مؤلفه

تملق و
چاپلوسی

بله
قربانگویی

بیتفاوتی به
وظایف
محولشده

کاهش
تمایل به
شرکت در
فعاليتهای
غيراجباری
و غيررسمی
احساس
نااميدی و
بیحوصلگی

پرسشهای طراحیشده

 -1میان صحبت کارکنان در جمع ،در مقایسه با اظهاراتشان در خلوت یا گروههای غیررسمي ،چه
میزان تناقض دیده ميشود؟
 -2در سازمان من ،چه میزان تعریف مدیران از کار موفقیتآمیز کارکنان (یا ابراز قدرداني متناسب
کارکنان از عمل شایستۀ مدیران) نشاندهندة چاپلوسي است؟
 -3چه حد بازخورد مثبت به تصمیمات ،به جای بازخورد واقعي و اشتباه در تصمیمگیریهای آتي
مدیران ،مشاهده ميشود؟
 -4در سازمان من ،چه میزان همراهي و تأیید بيچونوچرای اظهارات سرپرستان نشانۀ همگامي با
اهداف سازماني و کمک به ایجاد جو آرام است؟
 -1در سازمان من ،چه حد از کساني که با دالیل منطقي با روشها و تفکرات مدیریتي مخالفت
ميکنند استقبال ميشود؟
 -2در سازمان من ،چه میزان تأیید پیوستۀ اظهارات مقامهای باالتر یکي از مسیرهای ترفیع سازماني
شمرده ميشود؟
 -3مدیران تا چه حد انتقادپذیرند و موافقنبودن دیگران را تحمل ميکنند؟
 -4سازمان چه اندازه به افرادی ،که پیشنهاد و انتقادی به وضع فعلي دارند ،بدگمان است؟
 -1کارکنان منشأ ناکاميها را تا چه حد در رویهها و سیاستهای سازمان ميدانند ؟
 -2تحقق مأموریتها و موفقیت یا شکست سازمان تا چه حد در نظر کارکنان اهمیت دارد؟
 -3چه میزان کارکنان ،در اغلب موارد ،تکالیف و وظایف سازماني خود را با دقت و حساسیت باالیي
انجام ميدهند؟
 -4کارکنان در برابر نمرات ارزشیابي سالیانۀ خود چقدر واکنش نشان ميدهند و تا چه اندازه در پي
آگاهي از نواقص خود و رفع آنها برميآیند؟
 -1داوطلبشدن در فعالیتهای کاری ،که بخشي از وظیفۀ کاری و رسمي افراد نباشد ،در کارکنان
چقدر است؟
 -2کمکهای داوطلبانۀ کارکنان به سایر اعضای سازمان ،در وظایفشان ،چه اندازه است؟
 -3اگر کارکنان بدانند کاری که قرار است انجام دهند پاداشي بهدنبال ندارد و یا ساختار سازمان از
آنها قدرداني نخواهد کرد ،چه میزان تمایلي به انجام آن دارند؟
 -4چه میزان تبعیت کارکنان از قوانین و مقررات صرفاً به زماني محدود ميشود که بر فعالیتهای
آنان نظارت وجود دارد و در بقیۀ موارد ،سهلانگاری دیده ميشود؟
-1چهحد کارکنان تصور ميکنند ،هرچه بیشتر و بهتر کار کنند ،بازهم احتمال اینکه عملکردشان
خوب ارزیابي شود کم است؟
 -2تأخیر-تعجیل در ورود-خروج و ذهنیت «سنگیني گذشت اوقات در داخل سازمان» چه حد در
کارکنان دیده ميشود؟
 -3چه میزان کارکنان معموالً از طرحها و برنامههای جدید سازمان استقبال و در پیشبرد آن همکاری
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ميکنند؟
 -4چه حد کارکنان امکان پیشرفت و ترقي خود را در سیستم امری بعید ميدانند که از آن دل
بریدهاند؟

گلهمندبودن
از شرایط و
نقزدنهای
دائمی

 -1بیان نارضایتي و ناراحتي با جمالتي نارسا ،نامناسب ،کلیشهای و پيدرپي در میان کارکنان به چه
میزان است؟
 -2به چه میزان کارکنان ،در حال کار ،زیرلب جمالتي را زمزمه ميکنند و از واکنش اطرافیان به این
رفتارشان — که معموالً و طبیعتاً واکنشي نامناسب است — خوششان نميآید؟
 -3چه حد کارکنان قدرشناسِ امکاناتياند که سازمان برای آنها فراهم آورده و معموالً خود را با نام
سازمان معرفي ميکنند؟
 -4چه حد اظهار نظرهای کارکنان ،بدون توجه به موقعیت موجود و وضعیت شنونده ،معموالً همراه با
گله و شکایت است؟

بررسي سؤالهاي پرسشنامه

1

ابتدا ،معناداری رابطة پرسشها با متغیرهای ششگانه را در مدل بررسی میکنیم .در نمودار  ،1مقادیر  Tبرای
بررسی معناداری ضرایب در مدل ارائه شده است .اگر مقدار قدر مطلق  Tمتناظر با ضریبی بزرگتر از 1/96
باشد؛ آنگاه ضریب در سطح  0/05رابطة معناداری دارد (نمودارهای سمت راست) .همانطور که در این
شکل دیده میشود ،تمامی متغیرهای نشانگر دارای مقادیر  Tهستند که بزرگتر از  1/96است( .بهجز متغیر
بیتفاوتی به وظایف محولشده) .این یعنی وجود این سؤالهای متغیر در مدل معنادار است .همچنین ،با
توجه به نتایج بهدستآمده از معادالت ساختاری ،میزان ضریب مسیر میان پرسشهای مؤلفهها در
نمودارهای سمت چپ نشان داده شده است؛ بنابراین ،با اطمینان  ٪95میتوان گفت سؤالهای تمامی
مؤلفهها در نتیجة مدل پذیرفته میشود .مطابق نتایج ،مدل از لحاظ شاخصهای نیکویی برازش ،وضعیت
مناسبی دارد.

2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10
df =2

و =2.015

/ df

2

 و  RMSEA=0/073و

 2 = /03

 : مقادیر مطلوب

4

برازش مدل براي سؤاالت تملق و چاپلوسي

________________________________________________________________
 . 1پرسشنامه این قابلیت را دارد تا جهت سنجش سکوت سازمانی در هر نهادی مورد استفاده قرار گیرد.
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:  2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10مقادیر مطلوب
2
و   / df =2.014و  RMSEA=0/064و

df =2
برازش مدل براي سؤاالت بله قربانگويي

= /04

2

4
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همانطور که در این شکل دیده میشود ،تمامی
سؤاالت نشانگر دارای مقادیر  Tهستند که از 1/96
کمتر است .این یعنی وجود این متغیرها در مدل
معنیدار نیست.

2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10
df =2

2

و   / df = 1.88و  RMSEA=0/059و

= /76

2

 : مقادیر مطلوب

3

برازش مدل براي سؤاالت كاهش تمايل به مشاركت در فعاليتهاي غيراجباري
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2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10
df =2

و =1.62

/ df

2

 و  RMSEA=0/025و

 2 = / 81

 : مقادیر مطلوب

9

برازش مدل براي سؤاالت نااميدي و بي حوصلگي

2

 :  / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10مقادیر مطلوب
df =2

2
و   / df =2.50و  RMSEA=0/022و

= /73

2

26 

برازش مدل براي سؤاالت گلهمند بودن از شرايط
نمودار  :1برازش پرسشهاي سكوت سازماني
برازش مدل مؤلفههاي شناسایيشده

همچون قبل ،مؤلفههای سکوت سازمانی مبتنیبر شش نشانگر اصلی جهت معناداری رابطة شاخصهها در
مدل بررسی میشود و اگر مقدار قدر مطلق  Tمتناظر با ضریبی بزرگتر از  1/96باشد؛ آنگاه آن ضریب در
سطح  0/05رابطة معناداری دارد .همانطور که در نمودار  1دیده میشود ،شاخص بیتفاوتی به وظایف
محولشده در مدل سؤاالت رد شد و در مدل مؤلفههای سکوت سازمانی نیز ،چون مقدار  Tکمتر از 1/96
دارد ،رد میشود .مؤلفههای دیگر غیر از آن مقدار  Tبزرگتر از  1/96دارند و در این صورت ،پنج
شاخص دیگر در مدل معنادار هستند؛ بنابراین ،پس از حذف شاخص بیتفاوتی به وظایف محولشده ،با
اطمینان  %95میتوان گفت ابعاد سکوت سازمانی در مدل اصلی پذیرفته شدند.
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نمودار  :2نتايج آزمون  Tمؤلفههاي سكوت سازماني

نمودار  :3نتايج ضريب مسير مؤلفههاي سكوت سازماني

جدول ( :)7شاخصهاي برازش براي مدل اصلي

2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10

: مقادیر

مطلوب
df =9

و =2.73

/ df

2

 و  RMSEA=0/083و

 2 = /59

24

جدول  7نشان میدهد مدل ،از لحاظ شاخصهای نیکویی برازش وضعیت مناسبی دارد .درنهایت بر اساس
پشت وانة ادبیات تحقیق ،روش دلفی و امتیازدهی خبرگان مدل مفهومی سکوت سازمانی با رویکرد سیستمی
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طراحی شد .به این شکل که عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شده است.
ویژگیها و مولفههای سکوت سازمانی به عنوان میان داد در نظر گرفته شده و پیامدهای سکوت سازمانی به
عنوان خروجی در مدل لحاظ شده است .الزم به اشاره است که مدل طراحی شده نیز مورد تأیید خبرگان
تحقیق قرار گرفت.
كاهش اثربخشی

سبك رهبري آمرانه

تصميمات سازمانی

و پدرمآبانه

مقاومت در برابر

فرهنگ سازمانی

تغييرات

سركوب كننده

سدكردن مسير

تعهد سازمانی پایين

ارائه بازخورد
قوانين و رویههاي

عدم تحليل ایدهها

بوروكراتيك و دست
و پا گير
افزایش نارضایتی

شخصيت محفظه

و كاهش انگيزش

كارانه مدیران

سازمانی

ساختار سازمانی
بلند
شكل  :3مدل مفهومي سيستمي سكوت سازماني

و به نظر میرسد که نمایش مدل س کوت سازمانی ،در قالب مدلی سیستمی ،شکل بهتری از فهم سکوت
سازمانی را در اختیار جامعه دانشگاهی ،پژوهشگران و مدیران سازمان مورد مطالعة این پژوهش قرار میدهد
(شکل  .)3همانطور که مشخص است ،مولفهها ،عوامل مؤثر و پیامدهایی در مدل نهایی سکوت سازمانی
گنجانده شده است که مورد تأیید خبرگان تحقیق بوده است.
بحث و تحليل یافتهها

با توجه به تحلیل ادبیات موجود در زمینه سکوت سازمانی ،روش دلفی  6ویژگی و مؤلفه برای سکوت
سازمانی شناسایی گردید که میتوان به کمك این ویژگیها به وجود سکوت سازمانی پی برد .البته جهت
سنجش میزان سکوت نیز برای این مؤلفهها سواالتی طراحی شد که به کمك پرسشنامه نیز بتوان به سطح
سکوت در سازمان دسترسی داشت .همچنین مهمترین عوامل زمینه ساز سکوت سازمانی نیز معرفی گردید
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که مدیران میتوانند با تمرکز بر این  6عامل ،سطح سکوت سازمانی را کاهش داد .در نهایت  5پیامد عدم
تحلیل ایدهها ،نارضایتی و کاهش انگیزه سازمانی ،سد کردن مسسیر ارائه بازخورد ،کاهش اثربخشی
تصمیمات سازمانی و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی به عنوان آسیبهای سکوت سازمانی موردتوجه
قرار گرفت؛ که بر همین اساس ،ضرورت درک ،شناسایی و حل این بیماری پنهان سازمانی برای مدیران
حائز اهمیت است .به عبارتی بتوانند سکوت سازمانی را به آوای سازمانی تبدیل نمایند و از منافع آن
بهرهمند شوند.
فرهنگ سازمانی سرکوب کننده نظرات و ایدههای کارکنان یکی از وارد مهم اثرگذار بر سکوت سازمانی
میباشد که تاسیران و همکاران ( )2015در مطالعه خود که اثرات فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی را
بررسی میکردند ،دریافتند میان فرهنگ وظیفهمدار و غیرمشارکتی با سکوت سازمانی همبستگی وجود
دارد .آرجریس و شان نیز نشان دادند که کارمندان از خجالت ،تهدید و احساس ناشایستگی دوری میکنند.
بنابراین ،مدیرانی که از بیان اشتباهات خود و اجازه به دیگری برای ارائه راهحل دوری میکنند منجر به
ایجاد جو سکوت در مقیاس بزرگ میشوند)Argyris & Shan, 2015( .
دانایی فرد و همکاران ( )2010نیز در پژوهشی به تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش
دولتی پرداختند .نتایج نشان دادند که رابطهی معنادار میان فرهنگ سازمانی بر جو و سکوت سازمانی وجود
دارد .همچنین نتایج تحقیقات واکوال و بورداس ( )2005نیز موید تأثیر فرهنگ سازمانی سرکوب کننده بر
افزایش سکوت در سازمان است .به نظر آنها اگر مدیریت عالی ،کارکنان را به بیان عقاید ،نظرات و
انتقادات تشویق نکند ،یا به اینگونه کارکنان برچسب دردسرساز بزند و یا باعث ایجاد این تصور در
کارکنان شود که ابراز عقاید و نظراتشان به قیمت از دست دادن شغل یا فرصتهای ارتقاء در سازمان تمام
میشود ،حتی اگر فرصتهای ارتباطی به صورت ظاهری وجود داشته باشد ،کارکنان از ترس پیامدهای
احتمالی سکوت خواهند کرد.
سبك رهبری آمرانه و دستوری کارکنان را در وضعیت ترس و اظطراب قرار میدهد و معموالً کارکنان
ترجیح میدهند بله قربان گو شوند و سکوت اختیار کنند که تحقیق ژو و همکاران ( )2015نیز نشان داد که
چگونه سرپرست دارای سوءرفتار با میانجیگری خستگی عاطفی پیشبینیکننده سکوت پیروان است.
دادهها از  152فرد در صنعت خدمات ماکائو به دست آمد .طبق نتایج به دست آمده ،پیروان گزارش
کردند به دلیل سوءرفتار رهبر ،آنها ترجیح دادهاند ،ساکت بمانند .از طرفی همخوانی مطالعات لی و سان
( )2015در مطالعهای مشابه ،سبكرهبری را بررسی کردند و آنها تأثیر سبك رهبری اقتدارگرایانه را بر
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آوای کارکنان مورد تأیید قرار گرفت .به این منظور مطالعهای در میان  52گروه از افراد شاغل در
کمپانیهای چینی در نظر گرفتند .نتایج نشان داد ،رهبری اقتدارگرایانه رابطه منفی با آوای سازمانی دارد.
البته نتیجه مطالعه دامغانیان و روزبان ( )2015هم نیز همسو با یافتههای این تحقیق است و مطالعه آنها نشان
داد بین رهبری آمرانه و سکوت سازمانی ،رابطه مثبت وجود دارد.
ویژگیهای شخصیتی مدیران نیز میتواند عاملی زمینهساز بر انتخاب رفتار سکوت از سوی کارکنان شود.
بهطور ویژه مدیرانی که محافظه کاری در رفتار خود دارند (همانند ساتن  )2010کارکنان را مجاب میکند
ایدههای بکر خود را در ذهن ناه دارند .مطالعات ون وورن ( )2006نمونههایی از رفتارهای محافظهکارانه
مدیران را بر میشمارد؛ مثل برخورد تحکمی مدیر در اجرای وظایف ،قدرت ریسك پایین ،راضی بودن به
وضع موجود و توبیخ کارکنان در قبال شکست پروژههای پیشنهادی که همگی مولد سکوت کارکنان در
سازمان میشود که همسویی با این یافته است.
تمرکز در تصمیمگیری و قوانین و رویههای دست و پاگیر امکان اجرای ایدهها و تمایل به مشارکت را در
سازمانها را کمرنگ میکند .لذا اگر باور اصلی در سازمان آن باشد که کارکنان فرصتطلب هستند و
از منافع سازمان آگاهی ندارند ،آنگاه بزعم مدیران بهتر است تا خود را درگیر فرآیندهای تصمیمگیری
نکنند .لذا تصمیمگیری مشارکتی ،بهعنوان موضوعی تلقی میشود که ارزش صرفوقت را ندارد .در نظر
نگرفتن کارکنان در تصمیمگیری ،روشی برای پرهیز از اختالفنظر و بازخور منفی آنهاست .در این
مواقع وضع قوانین پیچیده و نا اُمید کننده ،کارکنان را از ارائه نظرات خود باز میدارد .این عال مهم اثرگذار
بر سکوت کارکنان در تحقیقات رستگار و روزبان ( )2014و زارعی متین ( )2011مورد اشاره است .عدم
چابکی داخلی ،قوانین محدود کننده تغییرات و روال طوالنی بررسی پیشنهادها ،همبستگی مثبتی با سکوت
سازمانی کارکنان داشته است.
هرچند سکوت سازمانی پدیدهای است که فعاالنه به کار گرفته میشود ،بهسادگی نمیتوان آن را تشخیص
داد .برخالف ابراز نظر و سخنگفتن ،سکوت و حرفینزدن واضح و عیان نیست و توجهی را جلب نمیکند
(.)Damghanian & Roozban, 2015, 176

لذا مقاله با شناسایی نشانههای سکوت و خصوصیات سازمانی که کارکنانش سکوت اختیار کردهاند به این
هدف که مدیران بتوانند از رخداد سکوت سازمانی مطلع شوند و از میزان آن بکاهند ،کمك نموده است.
برخالف تصور سازمانهای ساکت ،می توانند پرسروصدا باشند ،لیکن به جای ابراز ایدههای جدید و
انتقادات به تملق و چاپلوسی روی آورده باشند که این یك نشانه بارز از سکوت سازمانی است .بسیاری از
متخصصان علم مدیریت ،از پدیده سکوت سازمانی با عباراتی چون خطرناک یا مضر نام میبرند و در
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این شرایط باید پدیده تملقگویی در سازمان که حالتی بسیار بدتر از سکوت سازمانی است را یك فاجعه
نامید .ایجاد یك نوع توهم شایستگی در ذهن مدیران و عدم تحرک به سمت نوآوری از عوارض سوء
تملق و چاپلوسی اطرافیان در سازمان است (Burke, 2017) .این نتایج منطبق با نتایج مطالعه میرافضلی
( )2012و نصراصفهانی ( )2010نیز میباشد.
بله قربانگویی اگرچه در سازمانها ممکن است نشانه آرامش و نبود تعارض باشد ،لیکن واقعیت امر این
است که سازمان دچار سکوت سازمانی شده است و میتواند به عملکرد و بقاء سیستم ضربه بزند .میتوان به
یافتههای مولتز ( )2013استناد نمود که وی در پژوهش خود به  7راهی که افراد بله قربانگو میتوانند یك
سازمان را از بین ببرند اشاره کرده و آن را دلیلی بر وجود سکوت سازمانی میداند(Moltz, 2013( .

همچنین در مطالعه نظری ( )2015با تکیه بر نامه  53نهجالبالغه ،مفهوم بله قربانگویی و افراد" بله قربان
گو " از مصادیق سکوت شناخته شده است ،کارکنانی که میبینند و میدانند نتیجه تصمیم مقام مافوق
آنها چقدر زیان بار است اما به دلیل شخصیت ضعیف و منفعل خود هرگز لب به نقد و نظر نمیگشایند.
موریسن و میلیکن ( )2003نیز به این مفهوم اشاره دارند که افرادی که با انتقاداتشان از برخی سیاستهای
سازمان ،برچسب «دردسرساز» 1میخورند ،برای حفظ موقعیت فعلی و ترس ازدستدادن کار ،به فردی
«بلهقربانگو» تبدیل میشوند و سکوت پیشه میکنند .همچنین ،افرادی با داشتن احساسات منفی از قبیل
ترس ،غم و اندوه ،خشم ،گناه ،سرخوردگی ،بدبینی و کمبود اعتماد به نفس تمایل بیشتری به سکوت
دارند .عالوه بر این ،کارکنانی که تصور کنند با عقاید آنها ،به هر نحوی ،مخالفت میشود ترجیح
میدهند

سکوت کنند (.)Rezabeygi & Almasi, 2014

اورگان ( )1995بیان میدارد عدمتمایل به شرکت در فعالیتهای غیراجباری و غیروظیفهای به عنوان
رفتاری معرفی میشود که کارکنان در شرایط بیتوجهی به نظرات و ایدهها بر میگزینند و در واقع انگیزه
کافی برای چنین فعالیتهایی را از دست مید هند و به نوعی سکوت سازمانی را ترجیح دادهاند به رفتارهای
غیرسازمانی شناخته میشوند .همچنین اپلبام و همکاران در بعد فضیلت شهروندی ،رفتارشهروندی سازمانی
را شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه ،حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده
توسط مدیران سازمان و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای آگاهی دیگران میدانندو

________________________________________________________________
1. Troublemaker
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آنچه در رفتار شهروندی سازمانی ذکر میشود تمایل به شرکت در فعالیتهای غیراجباری و غیررسمی
سازمان است که با وجود سکوت سازمانی ،این تمایل کمتر خواهد بود (.)Appelbaum et al., 2004, p.19
قدرت تنظیم احساسات شکلی از توانایی محسوب میشود که بر خودآگاهی متکی است و به ظرفیت
شخص برای تسکیندادن خود ،دورکردن اضطرابها و افسردگیها یا بیحوصلگیهای مداوم اشاره
دارد .افرادی که این توانایی در آنها ضعیف است همواره با احساس نومیدی ،خشم مزمن و افسردگی
دست به گریباناند و بهطور مداوم نق میزنند و گالیه میکنند .حسنی و همکاران نیز در تحقیق خود
بدبینی ،ناامیدی و گالیه کردن ،برچسب زدن و تعارض باال را به عنوان نشانههای سکوت سازمانی معرفی
کردهاند و با یافتههای این تحقیق مطابقت دارد.
پیامدهای سکوت سازمانی نیز با تحقیقاتی متعددی همراستا است ،اگرچه تحقیقات معدودی به سکوت
سازمانی به عنوان یك مفهوم مثبت نگاه میکنند و یا پیامدهای آن را نیز مثبت میانگارند (همانند چینار و
همکاران )2013 ،یا در فرهنگ ایرانی از دیر باز ،سکوت بارضایت توأم دانسته شده است ،اما این مسئله
منحصر به ایران نیست ،بهطورکلی در برخی مطالعات ،مفهوم سکوت با تعهد و وفاداری هم راستا
انگاشته شدهاند ،لیکن بیشتر تحقیقات بر پیامدهای منفی آن متمرکز شدهاند و با نتایج این تحقیق مطابقت
دارند ،مطالعات اخیردر خصوص کارکنان ساکت ،مؤکد ایجاد ناتوانی در دستیابی به عملکرد مورد
انتظار و نارضایتی شغلی و گلهمند بودن از شرایط در اثر سکون در سازمان

است )(karaca,2013, p.38

همچنین هنگامی که کارکنان نتیجه کارخود را عادالنه ببینند ،مشتاقترند که در مبادالت اجتماعی
شرکت کنند حتی اگر فراتر از انتظارات عادی از نقش آنها باشد و در نقطه مقابل تصور بی عدالتی از
عملکرد مدیران ،سبب احساس ناامیدی و بیحوصلگی آنها خواهد شد که با یافتههای این تحقیق کامالً
همسو است(Knights & Kennedy, 2005, p.59) .

نیكمرام و همکاران ( )2011نیز معتقدند ،افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را در سازمان به هر
دلیلی نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و
درنهایت عالقه بهکار و تعهد شغلی آنها کاهش مییابد و این عوامل سبب ترکشغل آنها میشود که
با یافتههای این تحقیق انطباق دارد .)Nikmaram et al., 2011, p.1271( .همچنین طبق یافتههای پنتیال
( )2003افزایش افسردگی و همچنین مشکالت دیگری در سالمت ،در انتظار کارکنانی است که گرفتار
سکوت و یا به عبارت بهتر مجبور به سکوت شدهاند ).(Penttila,2003, p.105
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بحث و نتيجهگيري

یکی از مشکالت عمدهای که در حالحاضر سازمانها با آن درگیرند ،عدم تمایل کارمندان به مشارکت
در بحثهای سازمانی است .بسیاری از کارکنان گوشهگیر و منزوی شدهاند و در عمل تمایلی به صحبت
و اظهار عقیده ندارند و متأسفانه برخی مدیران ،این موضوع را ساده میانگارند و بی تمایلی در اظهارنظر
کارکنان و مشارکت نکردن در بحثها را نوعی رضایت سازمانی میپندارند؛ در صورتی که بر اساس
نظریههای نوین مدیریت ،مشارکت در بحثها ،یکی از رویکردهای مهم توزیع و تشریك دانش است و
برخورداری از آن ،سازمان را در موقعیت رقابتی قرار میدهد؛ زیرا کارکنان با بیان ایدهها و نظرات
جدید خود ،به سازمان در ایجاد خالقیت در تولید محصوالت جدید یا ارائه خدمات منحصر به فرد
کمك میکنند و به همین نسبت میزان بهرهوری سازمان را ارتقاء میدهند؛ بنابراین اغلب سازمانهای
نوآور ،سعی در ترغیب کارکنان به مشارکت در سازمان و کاهش سکوت سازمانی دارند

( Ahmadi,

)Esmaeili & Khazli, 2016, p.36

در واقع یکی از سادهترین ،سریعترین ،بهترین روشهای افزایش بهرهوری و حرکت به سوی پیشبرد اهداف
سازمانی استفاده از مشارکت حداکثری سرمایههای انسانی سازمان است .نکتة شایان توجه در پرورش
سرمایة انسانی این است که تنها سرمایهای است که با مصرف کاهش نمییابد بلکه تجاربی که کسب
میشود اثر فزایندگی نیز در آن خواهد داشت .در مطالعات رفتارهای سازمانی در سازمانهای موفق و
نوآور ،آنچه بیش از همه به چشم میخورد و در تمامی این گونههای سازمانی ،اشتراک جالبتوجهی دارد
ایجاد فضای گفتگو و تفکر است .تفکر ناشی از گفتگوها به ایده تبدیل میشود و ایدههای حاصل ،پس از
بررسی و تفکر مجدد ،به محصول مبدل میشود .اما در مقابل ،در بسیاری از سازمانها ،بهویژه سازمانهایی
با مدیریت ضعیف یا دولتی و شبهدولتی که تا حدی دارای جایگاههای تعریفشده و مشاغل تضمینیاند،
معضلی اساسی وجود دارد که نه سازمان بلکه بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت جامعه را به انجماد کشانده
است .این مشکل همان سکوت سازمانی است .سکوت عالمت بسیار مهم بیماری ،استرس ،پیری ،افسردگی
و یا ترس در سازمان بهشمار میرود و مدیران باید ،در اولین فرصت ،عامل آن را ردیابی و برطرف کنند.
بیتوجهی به این موضوع چه بسا سبب اتفاقات وخیم و حتی مرگ سازمان شود.
موریسن و میلیکن معرفی اعتقاد دارند؛ سکوت سازمانی پدیدهای اجتماعی است که در سطح سازمانی نیز به
وجود میآید و هم تحت تأثیر بسیاری از ویژگیهای سازمانی قرار میگیرد و هم بر سازمان و عملکرد آن
تأثیر زیادی دارد .این دو پژوهشگر سکوت در سطح سازمانی را به این شیوه تعریف میکنند :پدیدهای
دستهجمعی که در آن ،کارکنان از مطرحکردن باورها یا نگرانیهایشان ،در ارتباط با مسائل و مشکالت
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بالقوة کاری ،خودداری میکنند .افراد در سازمان اغلب ایدهها ،نظرها و اطالعاتی برای طرح روشهای
سازنده دارند که سبب بهبود کار در محل خدمت میشود .این کارکردها مفهومی به نام آوای سازمانی را
مطرح میکنند .برخی افراد این ایدهها را مطرح و برخی دیگر ،بدون برزبانآوردن عقاید و اطالعات خود،
سکوت میکنند .ابراز ایدهها (آوای سازمانی) یا مضایقه از طرح آنها (سکوت سازمانی) ممکن است،
بهلحاظ رفتاری ،دو فعالیت متضاد به نظر برسند زیرا سکوت مستلزم صحبتنکردن است؛ درحالیکه آوا
نیازمند بیان مسائل و مشکالت موجود در سازمان است .از آوای سازمانی به «سکوت مثبت» نیز یاد شده اما
واقعیت آن است که سکوت سازمانی ضرورتاً پدیدهای در تقابل با آوای سازمانی نیست .در حقیقت،
تفاوت بین سکوت و آوا در سخنگفتن نیست بلکه در انگیزة افراد برای خودداری از دادن اطالعات،
ایدهها و نظرشان است.)Morrison & Milliken, 2000, p.708( .
برخی افراد ابراز عقاید خود را عاملی در برهمخوردن آرامش سازمانی میشمارند و بهدلیل مثمرثمرنبودن
نظرشان در تصمیمگیریهای سازمانی ،سکوت و اهمیتندادن را بهترین راهحل میپندارند .شکل بسیار
بدتر سکوت سازمانی زمانی رخ مینماید که کارکنان سازمان بهظاهر فعال و پرسروصدا هستند ولی از
اظهار نظرهای واقعی و اقدامات مناسب و کارشناسیشده خودداری میکنند و در برخوردها ،چیزی را
میگویند و یا کاری را انجام میدهند که مطلوب مدیر ارشد سازمان باشد .در این حالت ،بسیاری از
رفتارها و گفتارهای کارکنان غیرواقعی است و موج چاپلوسی سازمان را دربر میگیرد و هر فردی سعی
میکند ،به نحوی ،در تملق مدیر ارشد سازمان ،از عبارات پرزرق برقتر و جذابتر استفاده کند؛
درحالیکه بیشتر افراد میدانند واقعیت چنان نیست .یکی دیگر از مصداقهای سکوت بیاننکردن حقیقت
است .در واقع ،حق و حقیقت محتوای آوای سازمانی محسوب میشود .به سخن دیگر ،هر فردی در
سازمان که قصد بیان نظرش را دارد باید برابر با حق و حقیقت سخن بگوید .چه بسا افرادی به دیگران
مشورت دهند اما مشورتشان خالف شرع و برخالف مصالح فرد مقابل باشد.
آنچه روشن است سکوت عالوه بر اینکه میتواند تاثیرات سازمانی منفی داشته باشد ،تاثیراتی منفی را
نیز بر روی کارکنان به همراه داشته است .کارکنان بیتفاوت که غالباً نتیجه نادیده گرفتن سکوت افراد
هستند ،باعث توسعه این نگرش میشوند که بیتفاوت باشید .در نتیجه چنین نگرشی کارکنان دچار
افسردگی و دیگر مشکالتی از لحاظ سالمتی خواهند شد .سکوت کارکنان رفاه افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد ،استرس را افزایش میدهد و باعث میشود تا احساس کنند گناهکار هستند وغالبان مشکالت
روانی را تجربه میکنند و در تشخیص امکان تغییر ،دچار مشکل میشوند .بیشتر افراد فرض میکنند که

258

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پایيز و زمستان 1399

سکوت کارکنان فقط به سازمان لطمه وارد میکند درحالی که بهطور قطع این سکوت هم به کارکنان و
هم به سازمان لطمه وارد میسازد.
در حقیقت ،سکوت سازمانی ،از راه ممانعت از بازخورد منفی ،مانع تغییرات و توسعة سازمانی میشود؛ از
اینرو ،سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .بدین ترتیب ،بدون بازخوردهای منفی ،خطاها
بیشتر و حتی شدیدتر میشوند زیرا فعالیتهای اصالحی در زمان الزم و مقتضی انجام نمیگیرند .پس
میتوان گفت موضوع سکوت سازمانی و یافتن راههای رفع آن اهمیت شایانی در مباحث سازمانی معاصر
دارد و توجه جدی مدیران سازمان را میطلبد.
هرقدر جو سکوت در سازمانها مهیا ،فرصتهای ارتباطی در سازمان برای کارکنان اندک و نگرش
مدیریت عالی در جهت تشویق رفتارهای منتهی به سکوت باشد ،کارکنان آن سازمان اغلب در قبال مسائل
سکوت میکنند و بهدنبال آن ،نگرشهای شغلی آنان ،مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،پایین خواهد
بود .یکی از راههایی که منجر به ترغیب رفتارهای مشارکتی میشود فراهمآوردن فرصتهای ارتباطی و
ایجاد سیستمهای رسمی برای انتقال یا مبادلة اطالعات ،نگرانیها و ایدههاست .مدیران ،هنگام بررسی جو و
فرهنگ سازمانی یا ایجاد محیطی که افراد بااستعداد و توانمند در آن باقی بمانند ،ممکن است سکوت
سازمانی را متغیر مهمی در نظر گیرند .همین امر باعث ازبینرفتن فضا و فرهنگ سکوت سازمانی میشود.
بهعلت نمود سکوت در رفتارهای متنوع کارکنان ،تشخیص بهموقع آن در سازمان بهسادگی ممکن نیست.
کنترل مؤلفههای معرفیشده در این مطالعه ،به صورت دورههای منظم در سطح سازمان ،راهی است برای
رصد دائمی کارکنان و سنجش میزان سکوت در سازمان .مدیرانی که به خطرناکبودن سکوت سازمانی
واقف می شوند ،پس از تشخیص آن در سازمان خود ،در پی رفع مشکل و تبدیل آن به آوای سازمانی
برمیآیند .البته چگونگی تبدیل وضعیت سکوت سازمانی به آوای سازمانی میتواند موضوع مطالعات
دانشگاهی قرار بگیرد.
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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاههاست .این پژوهش با توجه به هدف کاربردی
و با توجه به نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه موردمطالعه شامل کارکنان سه نوع دانشگاه دولتی،
آزاد و پیام نور در شهر کرمان جمعا به تعداد  1231نفر است .نمونه موردمطالعه با استفاده از روش نمونهگیری انتساب متناسب
برابر با  556نفر انتخاب گردیده است .ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه برنامههای تغییر (منابع انسانی ،ساختار ،تکنولوژی،
فرایند و نتایج) و پرسشنامه فرهنگسازمانی رابینز می باشند .روایی ابزار با استفاده از روایی سازه و پایایی آن با دو روش همسانی
درونی و مقدار  tمورد ارزیابی و تأیید قرارگرفته است .نتایج بررسی دادهها نشان داده است که بین فرهنگسازمانی و برنامههای
تغییر در دو دانشگاه دولتی ( )0/88و پیام نور ( ) 0/64رابطه مثبت و معنادار قوی و بین این دو متغیر در دانشگاه آزاد رابطه معنادار
نسبتا ضعیفی ( ) 0/24وجود دارد .مدلیابی معادالت ساختاری نیز جهت بررسی رابطه دو متغیر و ابعاد آنها در کلیه دانشگاهها
نشان دهنده رابطه بسیار قوی ( )0/96بین دو متغیر است .لذا به نظر میرسد درصورتیکه برنامههای تغییر در دانشگاهها سازگار با
فرهنگ خاص آن دانشگاه طراحی و اجرا گردند به موفقیت آنان در فرایند اجرای برنامههای تغییر و کسب نتایج مناسب کمک
خواهد نمود.
کلیدواژهها :فرهنگسازمانی ،برنامههای تغییر ،دانشگاه.
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مقدمه

امروزه نظام آموزش عالی با تغییرات بسیار زیادی در زمینه اقتصاد ،سیاست و اجتماع روبهروست .افزایش
رقابتهای بینالمللی ،دانشجویان متنوع ،افزایش تقاضای جوامع صنعتی ،کاهش بودجه و پیشرفتهای
فنّاورانه سریع از عوامل اصلی تغییر در این محیط هستند ( .)Lisa et al., 2016بالدرستون ( )2000بر این
اعتقاد است که آموزش عالی بهعنوان اصلیترین نهاد توسعهدهنده منابع انسانی تخصصی ،در مسیر
دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات جهانیشدن نقش حساسی را بر عهده دارد .هزاره سوم
میالدی ،عصری که در آن زندگی میکنیم عصر تغییر و تحوّالت شتابنده است و در چنین فضایی
دانشگاهها بهمنظور حفظ و بقاء خود و همچنین بهمنظور دستیابی به رشد و تعالی باید دائما آماده
تحوّالت و رویارویی با تغییرات باشند و خود را با تحوّالت آن هماهنگ سازند

(& Hanchans, Dumas

 .)2010از طرف دیگر تغییر برای آموزش عالی یک ضرورت است نه یک فرصت بهعبارتی ،ماهیّت در
حال تغییر جهان امروز باعث شده است که آموزش عالی در قرن بیستویکم بیش از هر چیزی در خود
تغییراتی ایجاد نموده و خود را با این تغییرات ضروری همگام سازد (.)Yemen et al., 2015

فرهنگسازمانی ازجمله عواملی است که میتوان از طریق آن بهسادگی تغییرات الزم را در سیستم اعمال
کرد و جهتگیریهای جدیدی را در سازمان به وجود آورد .اهمیت فرهنگسازمانی از آنجا ناشی
میشود که در دنیای امروز مدیران بیشازپیش ،تأثیر فرهنگ بر نگرش و رفتار کارکنان را احساس
میکنند و همچنین مدیران به اهمیت شناخت فرهنگسازمانی بهمنظور کسب مزیت رقابتی از دیگر
سازمانها پی بردهاند لذا با بهکارگیری فرهنگسازمانی میتوان روند اجرای تغییرات را تسهیل نمود و
جهتگیریهای جدیدی را در سازمان ایجاد کرد ( .)Mohammadpour Zarandi et al., 2014این در
حالی است که بهزعم پروک و همکاران ( )2015اغلب نقش فرهنگسازمانی در فرایندهای تغییر در
سازمانها  ،دست کم گرفته شده است ،اما باید به این نکته مهم توجه داشت که موفقیت فرایند تغییر تا به
فرهنگسازمانی و نگرش و تمایل کارکنان برای انطباق با محیط کاری جدید ،بستگی دارد.
آندریوپوس ( )2001و مارتینز و تربالنچ ( )2003بر این باورند که درصورتیکه قرار باشد در یک سازمان،
تغییرات کلی پدید آید ،بهتر است فرهنگ آن نیز تغییر نماید .در این راستا مادسن و همکارانش ()2006
بیان نمودهاند که تغییر در سطح سازمان نمیتواند بدون فرهنگسازمانی و نگرش افراد تکمیل شود و
فرهنگ سازمان تغییر نمیکند مگر اینکه افراد برای آن آماده باشند .تغییر با افراد و فرهنگ سازمان شروع
میشود زیرا درنهایت تصمیمات و رفتارهای افراد ،زمینهساز مقاومت یا حمایت از تغییر میشوند .بسیاری
از محققان تغییر ،بر اهمیت تشخیص اولویتها یا عواملی که باعث تسهیل تغییر میشوند ،یا ایجاد آمادگی
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برای تغییر در میان افراد درگیر ،با تحت تأثیر قراردادن نگرش آنان (فرهنگ) به سمت تغییر تأکید کردهاند
( .)Weber & Weber, 2001در چنین شرایطی دانشگاهها بهعنوان سازمانی با فرهنگ خاص ،عناصر و
ارتباطات متعدد و متنوع جهت همگامسازی خود با تغییرات جهان نیاز به برنامههای تغییری دارند تا در
چارچوب این برنامهها فعالیت نموده و جهت تحقق اهداف آموزشی ،پژوهشی و اجتماعی خود تالش
نموده و اثربخشی خود را بهبود بخشند (.)Yemen et al., 2015

تعاااری

بساایار متعااددی از فرهنگسااازمانی شااده اساات برخاای از دانشاامندان و صاااحبنظران باار روی

ارزشهای فرهنگسازمانی تأکید کردهانااد .فرهنگسااازمانی نمایااانگر ادراک مشااترک اعضااای سااازمانی
است که رفتار آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .در هر سااازمان ،ارزشهااا ،نمادهااا ،مراسام و اسااطورههایی
وجود دارند که دائما در طول زمان تغییر میکنند .این ارزشهااای مشااترک معااین میکننااد کااه کارمناادان
چگونه جهان خود را درک کرده و به آن پاسخ میدهند ( )Robbins, 2005بهعبارتدیگر درک مفهااوم
فرهنگسازمانی دارای اهمیت زیادی است زیرا این درک موجب شکلدهی انتظارات کارمناادان شااده و
تفسیرشان از تجربههایی را که داشتهاند ،رنگ میبخشد .فرهنگسااازمانی ،بااهعنوان عاماال اساساای باارای
بررسی جنبههای متفاوت زندگی سااازمانی در نظاار گرفتااه میشااود ( )Schumach et al., 2014و باارای
معنادادن به شرایطی که کارکنان با آن روبرو هستند ،استفاده میشود و میتواند نگرش و رفتار کارکنان
را تحت تأثیر قرار دهد .رویکرد جدید تعالی فرهنگسازمانی ،معتقد اساات کااه موفقیاات سااازمان بااه دارا
بودن فرهنگ قوی و شایسته سازمانی بستگی دارد و سازمانها باارای بقااا ،بایااد در خااود قابلیاات همافزایاای
درونی و بیرونی ایجاد نمایند ( )Orange & Jimens, 2011و تالش نماید تا باالترین میزان هماهنگی میان
منابع انسانی (ارزش ،نگرش و رفتار کارکنان) و فرهنگسازمانی برقرار سازند.
صاحبنظران فرهنگسازمانی را براساس ویژگیهای گوناگون طبقهبناادی نمااوده و ماادلهای متعااددی را
ارائه کردهاند .اوریلی و همکاران ( )2012هفت ویژگی فرهنگسازمانی (خالقیت و خطرپااذیری (میزاناای
از خطرپاذیری کاه افاراد تاشویق میشااوند تاااا خاااالق ،ناااوآور و خطرپااذیر گردنااد) توجااه بااه جزئیااات
(میزانی که از کارکنان انتظاار مایرود کاه بتوانناد مسائل را تجربه و تحلیل کنند) توجه به نتیجااه (میزاناای
که مدیریت به نتیجهها توجه میکند نه به روشها و فرایناادها توجااه بااه افااراد (میزاناای کاااه مااادیریت بااه
کارکنان اجازه میدهد در تصمیمگیریها مشارکت کنند و باااه اثااارات نتیجااههای تصاامیمگیری باار افااراد
دارد) گرایش به گروه (میزاناای کااه کارهااا بهوساایلۀ گاااروه انجااام میشااود) تحااول و ثبااات) را معرفاای
نمودهاند.
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از سوی دیگر رابینز ده ویژگی که معرف عصاره فرهنگسازمانی اساات را مطاار میکنااد .ایاان ویژگیهااا
بهاختصااار عبارتنااد از :نااوآوری فااردی ،تحماال مخاااطره ،جهااتدهی ،یکپااارچگی و وحااادت ،رواباااط
مادیریت ،کنترل ،هویت ،سیستم پاداش ،تحمل تعارض و الگوهای ارتباطااات ( .)Robbins, 2009در ایاان
تحقیق ،با توجه به اینکه فرهنگسازمانی ذاتا ذهناای و ساااختاری اساات و بااه همااین دلیاال اناادازهگیری آن
چالشبرانگیز است ( )Swain & et al., 2020و امکان بررسی تمام ابعاد فرهنگسازمانی با توجه به ماهیت
آماری و در نظرگرفتن محدودیتهاااا میساار نیساات .از  7ویژگااای فرهنگسااازمانی (نااوآوری ،توجااه بااه
جزئیات ،توجه به رهآورد ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به تیم ،جاهطلبی و پایداری) استفاده شده است.
تغییر ،حرکت از یک وضعیت بااا ثبااات بااه یاک وضااعیت دیگاار از طریااق یااک رشااته اقاادامات و مراحاال
پیشبینی شده و با برنامه قبلی با هدف بهبود شرایط است .درواقع تغییاار نااوعی تباادیل وضااعیت اساات کااه
عمدتا گرایش آن به سمت حرکت

وضعیتی نسبتا نامطلوب به سمت وضعیتی مطلوبتر اساات ( Ardalan

 .)et al., 2015به قولی دیگر ،تغییر فرآیندی دائمی ،پویا و سیستماتیک است که نیاز به آگاهی ،مشااارکت
و همیاری دارد .درواقع ،فرآیند تغییر آغاز و پایانی ندارد و فرآیندی خطی نیساات ،بلکااه حالاات چرخشاای
دارد و در این فرآیند چرخشی توجه به دیدگاه و نگرش افرادی که بیش از سایرین متأثر از تغییر هستند ،از
اهمیت برخوردار است ،زیرا این امر نهتنها موجب افزایش اعتمادبهنفس اعضای سااازمان و نشااانه احتاارام و
حفظ حرمت انسانی آنان است ،بلکه مقاومت ناشی از تغییر را کم میکند .لذا شرکت آگاهانه افراد شاااغل
در سازمان در فرآیند تغییر سازمانی در تمامی مراحل ایجاد تغییر الزامی است (.)Khachians, 2012

از طرفی تغییر سازمانی نوعی راهبرد بهسازی سازمان است که اساس آن بر بینشها و آگاهیهای حاصل از
پویاییهای گروهی ،نظریهها و کاربردها است که میتواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان
را حل نماید و سازمان را از وضعیت موجود به وضعیت دلخواه منتقل کنااد ( Mohammad Pourzandi et

 )al., 2014و برنامه تغییر یک اقدام محتاطانه ،دقیق و از روی برنامااه اساات .ایاان تغییاار باادان معناساات کااه
مدیران به تعقیب یک مسیر مشخص که قصد آن را دارند میرونااد .در ایاان روش تغییاارات صاارفا از یااک
زنجیره اتخاذ تصمیم ویژه تبعیت میکنند (.)Jeffrey and Karun, 2001, Qasemi's translation

پیادهسازی موفق برنامههای تغییر نیاز به مهااارت و توانااایی باااالیی دارد ( .)Thunder Bay, 2005ماادلهای
متعددی برای حمایت از این روند تغییر بهطور مؤثر تکامل یافتهاند ،اگرچه در واقااع تعااداد قاباالتوجهی از
مطالعات نشان میدهد که اکثر برنامههای تغییر به شکست میانجامند (.)Burke, 2011 & Hughes, 2011

از طرفی بررسی تأثیر برنامههای تغییر بهخودیخود مشکلساز است ،حال درصورتیکه سااازمان بااا معضاال
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عدم اطمینان از نتایج مثبت تغییرات و فقدان نظارت و کنترل رسمی مواجه باشد این احتمال وجود دارد که
سازمان در انجام تغییارات بااا شکساات در محاادوده زمااانی معااین مواجااه گااردد ()Newman et al., 2018

بنابراین نیاز به برنامههای تغییر منظم و مدون در سازمانها بهویژه در دانشگاهها و مؤسسااات آمااوزش عااالی
جهت نظارت بر فرایند اجرای آنها و اطمینان از نتااایج مثباات الزم و ضااروری بااه نظاار میرسااد .براساااس
بنیانهای نظری و پژوهشی ،تغییر بهطور اعم ،مانند تغییر فردی ،اجتماعی ،سازمانی ،زیسااتی و آموزشاای از
رویکردهای هفتگانه تحولی ،غایت شناسی ،چرخه زندگی ،شناخت-اجتماااعی ،دیااالکتیکی ،فرهنگاای و
رویکرد چندگانه تبعیت میکنند ()Caesar, 2001; Van Do Wen and Money, 1995 & Wang, 2014

در رویکرد تحولی ،تغییر امریست تدریجی و تااابع شاارایط محیطاای ،کااه بااا تغییاار آن ،سیسااتمها نیااز تغییاار
میکنند .تغییر حتمی بوده و افراد تأثیر کمی بر ماهیت و جهت فرایند تغییر دارند .سیستم برای برنامااهریزی
و پاسخ به تغییر ناتوان بوده و به مدیریت تغییر گرایش دارد .براساس رویکرد غایت شناختی ،تغییاار توسااط
رهبران ،عوامل تغییر ،و دیگران ،با تصمیمات درون سازمان و نه محیط بیرونی رخ میدهد .یااک وضااعیت
غایی یا مطلوب برای سیستم یا سااازمان در نظاار گرفتااه شااده و باارای رساایدن بااه آن مداخلااههایی صااورت
میگیرد .در رویکرد چرخه زندگی ،فرایند زندگی (تولد ،رشد ،بلوغ ،جوانی و درنهایاات پیااری و ماار )
اساااس فراینااد تغییاار را تشااکیل میدهااد .در ایان رویکاارد هاام افااراد و هاام محاایط مهاام هسااتند ،باار تغییاار
سیستماتیک فردی تأکید و تغییر یک پیشرفت طبیعی است که نمیتواند متوق
براساس رویکرد دیالکتیکی ،تغییر از تعارض قطبهای مخال

یا عوض شود.

بیرون میآید .تعارضی که نتیجه تمرکز باار

دیاادگاههای تمااام افااراد و نااهفقط موضااع رهبااران اساات .در رویکاارد شااناختی اجتماااعی ،از دیاادگاه
پدیدارشناختی یا ساختارگرایی اجتماعی به سیستم نگاه ،بین تغییر و یادگیری ارتباطی مستقیم درنظر گرفته
شده و یادگیری افراد درون سااازمان عاماال اصاالی تغییاار محساوب میشااود .در رویکاارد فرهنگاای ،تغییاار،
دگرگونیهایی را در ارزشها ،باورها ،اسطورهها و آیینها و به تعبیری در فرهنااگ ایجاااد میکنااد ،امااری
سیستمی ،غیرمنطقی ،سیال ،پیچیده ،طوالنی و آهسته بوده ،میتواند یا نمیتواند برنامهریزی شود ،میتوانااد
پیشرونده یا پسرونده باشد ،میتواند نتایج و اقدامات قصدشااده یااا قصدنشااده داشااته باشااد (کاازار 2001 ،و
وانگ .)2014 ،در رویکرد چندگانه ،با این استدالل که هر رویکرد جنبههایی از زندگی و واقعیت را نشان
میدهد ،از ترکیبی از چندین رویکرد استفاده میشود (.)Van de Van & Money, 1995
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در دانشگاهها برنامههای تغییر متعددی وجود دارد در این پژوهش با مطالعااه ادبیااات مربااور بااه برنامااههای
تغییر در دانشگاهها به بررسی و تبیین برنامااههای تغییاار دانشااگاهها در پاانج بعااد تغییاار در ساااختار ،تغییاار در
تکنولوژی ،تغییر در فرایند ،تغییر در منابع انسانی و تغییر در نتایج به شر زیر پرداخته شده است.
تغییر در ساختار :آنچه در تغییر ساختار مدنظر است تغییر عواملی است کااه باار روی سیسااتمهای ساااختاری
سازمان تأثیر دارد .ازجمله این عواماال میتااوان بااه اجاازای اداری ،اسااتقالل ،تمرکااز ،پیچیاادگی ،تفااوی
اختیار ،رسمیت ،ترکیب ،حرفه گرایی ،حیطه کنترل ،تخصص گرایی ،اسااتاندارد کااردن و حیطااه عمااودی
اشاره کرد (.)Rabiner, 1997

تغییر در تکنولوژی :تغییرات تکنولوژی در فرایند سازمانی به کار برده میشود .ازجمله مهارتهای اساساای
که میتواند شایستگی افراد را نشان دهد .آنها شامل تغییر در روشهای کاااری ،دسااتگاهها ،کااار و تولیااد
محصول میباشند .تغییرات تکنولوژی ،همچون کامپیوتر ،پساات الکترونیکاای ،پساات تصااویری و اینترناات
میزان سرعت تغییرات اتفاق افتاده را دو چندان کرده است.
تغییر در فرایند :فرایند عبارتست از یک سری فعالیتهای مرتبط به هم که برای رساایدن بااه هاادفی خاااص
انجام میشوند .تغییر در فرایند میتواند شامل ایجاد فعالیت جدید ،حذف فعالیت وجود ،جااایگزین کااردن
فعالیت با فعالیت دیگر ،تغییر روند اجرایی و یا ارتباطااات بااین فعالیتهااا و یااا ترکیباای از ایاان مااوارد باشااد
( .)Yarmohammadi et al., 2012نمونااهای از فرایناادهای موجااود در دانشااگاهها کااه در ط اول زمااان
دستخوش تغییر میگردند عبارتند از :فرایند استخدام ،فرایند ثبتنام و فرایند آموزش کارکنان.
تغییر در منابع انسانی :تغییر در منابع انسااانی شااامل ساارمایهگذاری جدیااد در آمااوزش و توسااعه در جهاات
مهارتها و تواناییهای جدید کارکنان ،هماهنگ ساختن و آشناسازی کارکنان با فرهنگسااازمانی ،تغییاار
هنجارها و ارزشهای سازمان و بررسی مداوم شیوه عملکرد نیروی کار متنوع است (.)Safarzadeh, 2012

تغییر در نتایج :نتایج در سازمانها شامل تولیدات و خدمات هستند این تولیدات و خدمات در نظام آموزش
عااالی شااامل فارغالتحصاایالن ،علاام و فناااوری جدیااد (دسااتاوردهای پژوهشاای) کااارآفرینی و  ...میباشااند
( )Naderi, 2015بنابراین به نظر میرسد ضروری است جهت اجرای برنامههای تغییر که یک فرایند چنااد
وجهی است ،بستر سازمان از لحاظ فرهنگی مهیا گردد ( )Will & Moller, 2020برنامااههای تغییااری کااه
توسط فرهنگ پشتیبانی شوند ،بهطور مؤثر ایجاد ،اجرا و به اشتراک گذاشته میشوند لذا فرهنگسااازمانی
بهعنوان یک اهرم قدرتمند برای تغییر و تقویت سازمان مورداستفاده قرار گیاارد فرهنگسااازمانی ضااعی
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مانع اشتراک و انتشار برنامههای تغییر خواهد شد ( .)Panfilowa & et al., 2020دانشگاههای کشور که بااا
تأسیس دانشگاه تهران در  1313و دانشگاه تبریز در  1326ظهور یافتند ،در دهااههای  1360و  1370بعااد از
انقالب اسالمی و پس از وقفهای چند ساله ،با نوعی جهش مواجه شدند.
با ورود دانشگاههای آزاد ،پیااام نااور و دانشااگاههای علماای کاااربردی و غیردولتاای بااه عرصااه فعالیتهااای
آموزشعالی ،آمار فارغالتحصیالن با شتاب فزایندهای رو به رشد گذاشت .در حال حاضر در آموزش عالی
ایران ،انواع مختلفی دانشگاه وجود دارد :دانشگاههایی که با عنوان دانشگاه دولتی اقدام به پذیرش دانشااجو
برای تحصیل رایگان (دوره روزانه) ،تحصیل با اندکی هزینه (دوره شبانه) و پردیس خودگران.
دانشگاه پیام نور ،در مهرماه سال  1367تأسیس شد و یکی از بزر ترین و وسیعترین دانشگاهها در کشور،
محسوب میشود که تعداد قاباالتوجهی از دانشااجویان ایراناای را تحاات پوشااش خااود قاارار میدهنااد .ایاان
دانشگاه ،بر اساس روش آموزش از راه دور و نیمهحضوری بنا شد و دارای شیوه آموزشاای ویااژهای اساات.
آموزش نیمهحضوری ،عبارت است از سااازماندهی فرآینااد یاااددهی یااادگیری ،بهگونااهای کااه هاار مرکااز
آموزشی در انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشاای ،رسااانه و سااایر
وسیلههای ارتبارجمعی توانا باشد.)Rastegar et al., 2015( .

دانشگاه علمی کاربردی ،یکی دیگر از دانشگاههای وابسته به وزارت علااوم ،تحقیقااات و فناااوری بااا شااعار
دانشگاه کارآفرین و معرفی نظام آموزش عالی علمی کاربردی بهعنوان شیوه جدیدی از آمااوزش عااالی از
سال  1373تأسیس شده است .هدف اصلی ایاان نظااام ،ارتقااء سااطح مهااارت شاااغالن بخشهااای مختلا
اقتصادی ،افزایش مهارتهای حرفهای فارغالتحصیالن مرکز آموزشای و فااراهم آوردن شاارایط مشااارکت
سازمانها و دستگاههای اجرایی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختل

اساات،

بهطوریکه دانشآموختگان بتوانند دانش و مهارت الزم را همزمان کسب نمایند.
از نظر ساختاری ،دانشگاه پیام نور و دانشگاه جااامع علماای کاااربردی ،دارای یااک سااازمان مرکاازی واحااد
مستقر در تهران هستند که سیاستگذاری برای تمامی واحدهای این دانشگاهها در سراسر کشااور را انجااام
میدهند .عالوه بر موارد یادشده ،دانشگاههایی با عنوان موسسههای غیرانتفاعی وجود دارنااد کااه زیاار نظاار
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هستند و دارای سازمان مرکزی واحدی نیستند به ایاان صااورت کااه هاار
یک از واحدها بهصورت مستقل عمل میکنند و بهصورت جداگانااه از وزارت علااوم ،مجااوز میگیرنااد و
اقدام به پذیرش دانشجو میکنند .دانشگاه آزاد اسالمی ،همانند دیگر موسسههای آموزش عاالی در ایااران،
زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیت میکند .نوع مدرک اعطایی به فارغالتحصیالن این دانشااگاه،
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بهصورت مستقل و از طرف دانشگاه آزاد اسالمی اعطا میگردد .دانشگاه آزاد ،موسسه عامالمنفعهای است
که همه هزینههای آن صرف امور مربور به دانشگاه میشود (.)Mirmakali & Rezaian, 2015

بیان مسئله

بهمنظور موفقیتآمیز بودن برنامههای تغییر و تحول در دانشگاهها ،الزم است که این برنامهها متناسب با
فرهنگسازمانی آنها تدوین گردند .فرهنگسازمانی بهعنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت یا شکست
سازمانها شناخته شده است ،بهگونهای که انبوه مطالعات در دهه  1980در حیطه فرهنگسازمانی صورت
گرفته است .هدف اصلی مطالعات فرهنگسازمانی افزایش قدرت انطباقپذیری سازمانی ،یادگیری و
سازگار شدن با محیط رقابتی است تا هدف نهایی اثربخشی سازمانی حاصل شود

( & Rahimi

.)Aghababai, 2013

شاین فرهنگسازمانی را نتیجۀ سه منبع اصلی میداند :باورها ،ارزشها و مفروضات بنیانگذاران سازمان
تجربههای آموخته شدة اعضای گروه در حین تکامل سازمانشان ،باورها ،مفروضات و ارزشهای جدیدی
که بهوسیله اعضا و رهبران جدید به سازمان آورده میشوند ( .)Shine, 2004رفتار افراد در سازمان بیش از
آنچه به وسیلۀ دستورهای مدیران ارشد شکل گیرد ،به وسیلۀ فرهنگسازمانی تعیین میشود ،اجرای
بسیاری از راهبردهای سازمانی در صورت ناسازگاری با فرهنگ سازمان با مشکل روبهرو خواهد شد
( .)Suppia & Singh, 2010 & Hafer et al., 2014ازاینرو با توجه به اهمیت تأثیر فرهنگسازمانی در
راستای تغییرات و برنامه تغییر در سازمانها باألخص در سازمانهای آموزشی پژوهشگر در این پژوهش بر
آن است که به بررسی رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر (تغییر در ساختار ،تغییر در تکنولوژی ،تغییر
در فرایند ،تغییر در منابع انسانی و تغییر در نتایج) در دانشگاههای ایران بپردازد.
چارچوب نظری تحقیق

این پژوهش با هدف بررسی رابطه برنامههای تغییر و فرهنگسازمانی در دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی
و پیام نور شهر کرمان انجام شد .مدل مفهومی پژوهش که بر اساس نتایج مرور ادبیات به شر زیر به دست
آمده در شکل شماره  1نشان داده شده است.
در این پژوهش با مطالعه پیشینه از پژوهش میرکمالی ،کرامتی و رشیدی ( )2016بهعنوان پیشینه معتبر
تحت عنوان بررسی رابطه تفکر خالق مدیران با برنامه تغییر آنها در مدارس بندر امام خمینی (ره) بهره
گرفته شده است در این پژوهش برنامههای تغییر شامل تغییر در ساختار ،تغییر در تکنولوژی و تغییر در

271

رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها

منابع انسانی است که ای ن سه نوع برنامه با مطالعه پیشینه و بررسی ادبیات گذشته تعیین و موردبررسی و
تأیید قرار گرفتهاند.
در پژوهش حاضر با مطالعه سایر پژوهشها مشخص گردید که عالوه بر سه برنامه تغییر بررسی شده در
پژوهش میرکمالی و همکاران (تغییر در ساختار ،تغییر در تکنولوژی و تغیر در منابع انسانی) دو برنامه دیگر
(تغییر در فرایند و تغییر در نتایج) نیز در سیستم آموزش عالی وجود دارند که در این پژوهش جزء
برنامههای تغییر قرار گرفتهاند .ازجمله این پژوهشها که بر تغییر بر فرایند تأکید نمودهاند :پژوهش یمنی و
همکاران ( )2017بیگدلی و حمدی پور ( )2012کریمیان و همکاران بورک و لیتوین ( )1992بلیس و
کوستلیس ( )2014همچنین پژوهشگرانی همانند چنهال و لنگوایج -اسمیت ( )1996کزار ()2001
اسمیت ( )2003و بلیس و کوستلیس ( )2014بر برنامههای تغییر در نتایج تأکید نمودهاند .از طرفی جهت
بررسی فرهنگسازمانی در این پژوهش از هفت مؤلفه نوآوری ،توجه به جزئیات ،توجه به رهآورد ،توجه
به اعضای سازمان ،توجه به تیم و جاهطلبی از میان مؤلفههایی که محققانی همچون رابینز ( )2009و اوریلی
و همکاران ( )2012ارائه نمودهاند ،انتخاب و موردبررسی قرارگرفتهاند بعالوه براساس مدل مفهومی
طراحی شده فرضیههای پژوهش به شر زیر میباشند.
 oبین فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر رابطه وجود دارد.
 oبین فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاههای آزاد ،دولتی و پیام نور
تفاوت وجود دارد.
o
•

نوآوری

تغییر در ساختار

توجه به جزئیات

تغییر در تکنولوژی

توجه به ره آورد

تغییر در فرایند
تغییر در منابع
انسانی
تغییر در نتایج

برنامهها
ی تغییر

فرهنگ
سازمانی

توجه به اعضای
سازمان
توجه به تیم
جاه طلبی
پایداری

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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پیشینه تحقیق

براساس مرور ادبیات مشخص گردید که برخی از پژوهشگران به بررسی فرهنگسازمانی ارتبار آن با سایر
متغیرهااا در سااازمانها و دانشااگاهها پرداختهانااد ماننااد ولیپااور و حبیبیااان ( )2019کااه بااه بررساای رابطااه
فرهنگسازمانی با مسئولیتپذیری اجتماعی معلمان تربیتبدنی شهر بابلسر پرداختهاند و به این نتیجه دست
یافتهاند که بین ابعاد فرهنگسازمانی با وظیفهشناسی ،نظم و مقررات ،همسویی اهااداف فااردی و گروهاای،
مشتریگرایی ،رفتار منطقی ،هماهنگی با تغییر و قابلیت اعتماااد معلمااان تربیتباادنی ارتبااار معنااادار مثبتاای
وجود دارد .شیری و همکاران ( )2018نیز به بررسی رابطه و تأثیر بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر نفاااق در
سااازمان بااا نقااش میااانجی شااایعهپراکنی در الیااههای سااازمان پرداختهانااد و بااا اسااتفاده از نظاار جمعاای از
صاحبنظران و کارکنان سازمانهای دولتی شهر بندرعباس نشان دادهاند کااه فرهنگسااازمانی باار کاااهش
نفاق در سازمان تأثیرگذار و شایعهسازمانی نیز بهعنوان متغیر میانجی این رابطه را تقویت میکنااد .از طرفاای
جعفری و پداوند ( )2018در مطالعهای به بررسی رابطه فرهنگسازمانی و یادگیری سازمانی با بااهکارگیری
مدل دنیسون در شرکت صنایع الکترونیک ایران پرداخته و با استفاده از نظر  274نفر از مدیران و مهندسااان
شرکت نشان دادهاند که بین دو متغیر اصلی فرهنگسازمانی و یادگیری سازمانی ،همبستگی وجود دارد.
راشدی و همکاران ( )2012که با مطالعه دیدگاه اعضا هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به بررساای
فرهنگسازمانی این دانشگاه براساس مدل فرهنگسازمانی هوفستد پرداختهاند به این نتیجه دساات یافتهانااد
که اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ،فرهنگسازمانی را حمایتی و پرورش دهنده میدانند
و معتقدند که این دانشگاه عالوه بر اهمیت قائل شدن برای مساائولیتهای اجتماااعی ،گاارایش بااه پرهیااز از
بیع ادالتی دارد .بردبااار و همکاااران ( )2013بااه بررساای نقااش ارزشه اای فرهنگسااازمانی باار اثربخشاای
رویههای مدیریت منابع انسانی پرداخته و به این نتیجه دست یافتهاند که بین ارزشهای فرهنگسااازمانی بااا
اثربخشی رویههای مدیریت منابع انسانی ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
اردالن و همکاران ( )2015با هدف مطالعه نقش میانجی مشارکت کارکنان در ارتبار بین رهبری تحولی و
آمادگی برای تغییر به تحلیل رابطه ارتبار بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی کارکنان
اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی  1و  2شهر سنندج پرداختهاند نتایج نشان داده اساات
که بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر رابطه مثبت و معنا داری وجود داشته و رابطه بین رهبری
تحول آفرین و مشارکت کارکنان ،مثبت و معنادار بوده است بین مشارکت کارکنان و آمادگی برای تغییر
نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داده است که دو مؤلفۀ سااهیم شاادن در
اطالعات و مشارکت در تصمیمگیری میتوانستند نقش واسطهای را در ارتبار بین مولفههای نفوذ آرمانی،
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تحریک ذهنی و مالحظه فردی با آمادگی ب تغییاار سااازمانی ایفااا نماینااد .کاااملی و همکاااران ( )2013بااا
هدف بررسی الگوهای رفتاری کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران در مقابل تغییاارات از بااین الگوهااای
رفتاری سه گانه :مقاومت در مقابل تغییر ،پذیرش تغییر و بیتفاوتی نسبت به تغییر و از تغییرات نیز سه نااوع
تغییر توسعهای ،انتقالی و دگرگون ساز را موردمطالعااه قاارار دادهانااد .نتااایج مباین آن اساات کااه کارکنااان
تغییرات توسعهای و انتقالی را پذیرفته و نسبت به آن بی تفاوت نبااوده و در مقاباال آنهااا مقاااومتی از خااود
نشان نمیدهند اما تغییرات دگرگون ساز را نپذیرفته و نسبت به آنها مقاومت نشان میدهند.
هارودین و سانتوسو ( )2016به بررسی رابطه بین اخالق کاری اسالمی ،رهبری معنوی و فرهنگسازمانی با
تعهد سازمانی پرداختهاند .در این تحقیق رابطه مستقیم بین اخالق کار اسالمی و فرهنگسازمانی و رهبااری
معنوی با تعهد سازمانی تأیید شده است .مطالعات هافر و همکاران ( ) 2014به بررسی انواع فرهنگسازمانی
بر اجزای آمادگی برای تغییاار فاارد در حااوزه ماادیریت تغییاار بااهطور سیسااتماتیک و تجرباای در چااارچوب
سازمانهای تولیدی در کشور سوریه ( 350شرکت تولیدی) پرداختهاند ونشان دادهاند کااه نااوع خاصاای از
فرهنگسازمانی باعث تقویت آمادگی برای تغییر فرد میشود.
گروه سوم از مطالعااات صااورت گرفتااه در ادبیااات موجااود بااه بررساای رابطااه فرهنگسااازمانی و تغییاار در
سازمانها پرداختهاند نظیر سیدی و همکاران ( )2014که به بررسی رابطه فرهنگسازمانی با خالقیت و تغییر
سازمانی در مدارس شهر شیراز پرداخته و بااه ایاان نتااایج دساات یافتهانااد کااه بااین ابعاااد فرهنگسااازمانی و
خالقیت رابطه معنیداری وجود دارد و از بااین ابعاااد فرهنگسااازمانی ،ابعاااد ریسااکپذیری ،فردگرایاای و
مردساالری قدرت پیشبینی خالقیت مدیران را دارا میباشد و بین ابعاد فرهنگسازمانی و تغییر و نوآوری
رابطه معناداری وجود دارد .محمدپور زرندی و همکاران ( )2014نیز به تأیید رابطه بین فرهنگسااازمانی و
ابعاد آن با آمادگی برای تغییر کارکنان بانک شهر پرداختهاند .زینلی پور و میرکمالی ( )2008در پااژوهش
خود با هدف طراحی و اعتباریابی مدل مناسب تغییر سازمانی مبتنی بر عوامل درون سازمانی ،بیان میدارنااد
که  19عامل تاثیرگذار در سه سطح مدیریتی ،سازمانی و فردی من جمله رهبری تحولی ،فرهنگ و جااو باار
موفقیت برنامههای تغییر در دانشااگاههای جااامع دولتاای مااؤثر میباشااند و بااین رهبااری ،فرهنااگ و جااو بااا
عملکرد رابطه مستقیمی وجود دارد.
راجاال و همکاران ( ) 2012ضمن اینکه رابطه بین فرهنگ سااازمان و تغییاارات سااازمانی را در دانشااگاههای
هنری با مقایسه دو نظریه هافستد و شاین مورد تأیید قرار دادهاند به بررساای نحااوه ایجاااد تغییاار سااازمانی و
فرهنگسازمانی پرداختااه و بیااان داشااتهاند کااه باارای رساایدن بااه سااطو عمیااقتر فرهنااگ ،بااروز ساااختن
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مفروضاتی که فعالیتهای فرهنگ روزانه به آن وابسته است ،بسیار مهم است .جورادو و همکاران ()2014
نقش فرهنگسازمانی در ایجاد تغییر در سیستمهای کنترل مدیریت در کشور برزیل را مااورد بررساای قاارار
داده و دریافتند که تغییر صورت گرفته در سازمان موجب ایجاد نتایج مالی جدید در سازمان میگردد کااه
وابسته به فرهنگ است و اجرای این تغییرات نیز مستلزم اصالحات در کنترل کیفیت ،مالی و تولید است.
تعدادی از محققان نیز معتقدند که فرهنگسازمانی بر پذیرش و اجرای برنامههای تغییر سازمانی تااأثیر دارد
و موفقیت برنامههای تغییر با متغیرهااایی کااه نشااان دهنااده ماادیریت ذینفعااان ،ماادیریت توانمناادی پااروژه،
کارکنان پروژه ،حمایت و نظارت بر پیشرفت میباشند ماارتبط بااوده اساات و شکساات برنامااههای تغییاار بااه
شدت با رهبری ناکارآمد و برخورد با فرهنگ موجود ارتبار دارد (الم و همکاران 2003 ،اسمیت2003 ،
کاااب و همکاااران .)1995 ،همچنااین در سااال  2006کاوانااا

و اشکانساای و در سااال 2014

بلاایس و

کوستلیس به بررسی تأثیر رهبری و استراتژی مدیریت تغییر بر فرهنگسازمانی پرداختهاند و ضمن تأکید و
تالش جهت مشخص نمودن اینکه کدامیک از دو متغیر در تالش برای تغییاار در جهاات یااا خااالف جهاات
دیگری میباشند اقدام به مطالعه ساختار تغییر ،فرایندهای تغییر و نتایج تغییر و طراحی مدلهایی برای تأکید
بر اهمیت مدیریت استراتژیک پرداختهاند .فوکس و امیچا -همبرگر ( )2001بیان نمودهانااد کااه روشهااای
عملی در مورد چگونگی برخورد مناسب با فرهنگسازمانی در روند تغییر ارائه شده است و این روشها را
در پنج حوزه سازماندهی نمودهاند :پیامهای اصلی ،پیامهااای بسااتهبندی شااده ،ویژگیهااای رهبااران تغییاار،
تعامل رهبران تغییر با مخاطبانشان و تنظیماتی که در آن تعامل با کارکنان صورت میگیرد.
با بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش میتوان نتیجه گرفت از آنجا که دانشگاهها امروزه با سرعت سرسام
آور تغییاارات ،روبااهرو هسااتند .جهاات ایجاااد تغییاارات مااورد نظاار در راسااتای اهااداف مااورد نظاار بایسااتی
فرهنگسازمانی خاص دانشگاه را مدنظر قرار داده و تغییرات را در جهت فرهنگسازمانی دانشگاه به اجاارا
درآورند در این راستا و جهت تحقق این هدف تا کنون برنامههای تغییر در دانشگاه بهطور منسجم و رابطه
آنها با فرهنگسازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است لذا در این پژوهش جهت حذف این خأل پژوهشاای
اقدام به بررسی رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در پنج بعد تغییر در ساختار ،تغییاار در تکنولااوژی،
تغییر در فرایند ،تغییر در منابع انسانی و تغییر در نتایج گردیده است.
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روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ معیار زمان ،مقطعی و از نظر اجرا از نوع پیمایشی است
که در آن ،ابتدا ادبیات پژوهش در زمینههای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها بررسی شد.
سپس اطالعات الزم جهت بررسی رابطه این دو متغیر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و دادههای
حاصل ،مورد تحلیل قرار گرفت.
جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاههای آزاد به تعداد  360نفر ،پیام نور شهر
کرمان به تعداد  180نفر و دانشگاه شهید باهنر کرمان به میزان  691نفر (بهعنوان نماینده دانشگاههای
دولتی) تشکیل دادند و نمونهگیری به روش نمونهگیری متناسب انجام شد .نمونه دانشگاه شهید باهنر
کرمان  247نفر نمونه از دانشگاه آزاد  186نفر و نمونه از دانشگاه پیام نور  123نفر جمعا به تعداد  556نفر
میباشند .در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن میزان همبستگی متغیرها ،از رگرسیون
خطی برای پیشبینی و از تحلیل واریانس برای مقایسه ابعاد مختل

ساختار دانشگاهها استفاده شد.

روش گردآوری دادهها

در انتخاب پرسشنامه فرهنگسازمانی ابتدا مطالعات گذشته مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه
فرهنگسازمانی رابینز فرم کوتاه  21سوالی و دارای  7بعد نوآوری ،توجه به جزئیات ،توجه به ره آورد،
توجه به منابع انسانی ،توجه به تیم ،جاهطلبی و پایداری انتخاب گردید و در طی

شش درجهای لیکرت از

خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم و سپس اجرا گردید.
در مورد ابزار سنجش برنامههای تغییر پس از بررسی مطالعات پیشین پرسشنامه محقق ساخته در طی

شش

درجهای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم با  5بعد تغییر در ساختار ،تغییر در تکنولوژی ،تغییر در فرایند،
تغییر در منابع انسانی و تغییر در نتایج طراحی و تدوین گردید.
روایی و پایایی ابزار تحقیق

روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت .شاخصهای برازش

/df=1.33,

 p=0.000, RMSEA=0.046, CFI=0.97, AGFI=0.80, NFI=0.89, IFI=0.97, GFI=0.84نشان دهنده
آن بوده است که شاخصهای ،RMSEA

 CFI ،IFI ،/dfو مقدار  Pدر وضعیت مطلوب و شاخصهای

 NFI ،GFIو  AGFIدر وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند .لذا نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که
ابزار سنجش برنامههای تغییر مشتمل بر  30سؤال در وضعیت مطلوب قرار دارد .به عالوه پایایی این ابزار با
استفاده از دو روش همسانی درونی و مقدار  tمورد بررسی و تأیید قرار گرفت .مقدار ضریب آلفا برای
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تمامی عوامل این ابزار بین  0/80تا  0/88در نوسان بود و مقادیر  tبرای تک تک گویهها باالتر از  2قرار
دارند که نشان دهنده پایایی ابزار میباشند.
نتایج تحقیق

در ابتدا بهطور خالصه به اطالعات توصیفی پرداخته شده و در ادامه به تحلیل نتایج حاصل از آزمون
فرضیهها اشاره میگردد.
آمارهای توصیفی

با توجه به اینکه نمونه مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر سه گروه (کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمان ،کارکنان دانشگاه پیام نور کرمان و کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان) میباشد نمونه مورد
نظر به روش انتخاب متناسب از کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان به تعداد  247نفر نمونه از دانشگاه
آزاد  186نفر و نمونه از دانشگاه پیام نور  123نفر جمعا به تعداد  556نفر میباشند .بعالوه نمونه مورد نظر
از لحاظ سایر متغیرهای جمعیت شناختی مانند سابقه خدمت ،جنسیت ،سن و میزان تحصیالت مورد برسی
قرارگرفت که به شر جدول شماره  1میباشند.
جدول ( :)1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
جنسیت
متغیر

آزاد
اسالمی
پیام
نور
شهید
باهنر
کل
فراونی

سن

سابقه خدمت

سطح تحصیالت

زن

مرد

باالی
30
سال

کمتر
از
30
سال

دیپلم

79

107

160

26

24

-

46

77

48

75

-

7

6

114

133

198

49

51

12

162

23

239

317

406

150

74

19

199

241

زیر
ده
سال

1020
سال

باالی
20
سال

68

52
12

کارشناس
ارشد

فوق
دیپلم

دکتری

کارشناس

9

66

31

122

90

21

96

14

82

57

-

108

171

121

23

264

بررسی مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیهها و مدلهای مفهومی ،الزم است تا از صحت مدلهای
اندازهگیری (روایی سازه) متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شود .مقدار  tباالی  2بر معناداری رابطه هر
نشانگر با عامل مرتبط داللت دارد و هر متغیر جهت قرار گرفتن در مقیاس باید حداقل دو سؤال با بار

277

رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها

عاملی باالی  0/3داشته باشد ( .)bazargan, 2014همانطور که جدولهای  2و  3نشان میدهند تمامی
بارهای عاملی بزرگتر از  0 /3مقدار  tبزر تر از  2و میزان آلفای کرانباخ برای تک تک عاملها باالتر از
 0/7میباشند.
جدول ( :)2نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر برنامههای تغییر
شاخص برازش مدل

آلفای
کرانباخ

0/88

/df=2.63,
p=0.000,
RMSEA=0.074
CFI=0.92,
AGFI=0.80,
NFI=0.89,
IFI=0.91,
GFI=0.84

0/88

0/85

0/87

0/80

t

R2

بارعاملی

22/80
16/42
26/53
13/74
10/14
21/05
16/15
20/62
11/01
15/28
19/58
18/09
14/27
26/18
22/84
24/42
20/23
12/12
22/41
16/09
19/70
24/61
18/43
21/01
19/89
17/23
13/26
24/37
18/09
14/27

0/65
0/39
0/79
0/31
0/17
0/59
0/39
0/56
0/20
0/36
0/51
0/44
0/32
0/77
0/65
0/70
0/92
0/23
0/65
0/39
0/53
0/73
0/49
0/57
0/56
0/44
0/29
0/70
0/44
0/32

0/81
0/63
0/89
0/56
0/42
0/77
0/63
0/75
0/45
0/60
0/72
0/67
0/57
0/88
0/81
0/84
0/96
0/48
0/81
0/63
0/73
0/86
0/70
0/76
0/75
0/67
0/54
0/84
0/67
0/57

گویهها

Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5
Ch6
Ch7
Ch8
Ch9
Cs2
Cs3
Cs5
Cs6
Cs9
Cs10
Ct1
Ct2
Ct4
Ct5
Tp1
Tp2
Tp3
Tp4
Tp6
Tp7
tr1
tr2
tr3
tr4
tr5

عامل

برنامه تغییر
منابع
انسانی

برنامه تغییر
ساختار

برنامه تغییر
تکنولوژی

برنامه تغییر
فرایند

برنامه تغییر
نتایج
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جدول ( :)3نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر فرهنگسازمانی
شاخص برازش مدل

آلفای کرانباخ

0/70

0/76

0/70
/df=2.72,
p=0.000,
RMSEA=0.076
CFI=0.90,
AGFI=0.84,
NFI=0.84, IFI=0.91,
GFI=0.82

0/71

0/89

0/70

0/71

t

R2

بارعاملی

21/07

0/58

0/76

F1

21/36

0/60

0/78

F8

12/57

0/27

0/52

F15

20/79

0/51

0/72

F2

21/84

0/56

0/75

F9

12/57

0/55

0/74

F16

11/88

0/25

0/50

F3

23/19

0/72

0/85

F10

24/96

0/36

0/60

F17

18/64

0/48

0/69

F4

توجه به

19/79

0/51

0/72

F11

اعضای

24/96

0/28

0/53

F18

سازمان

24/04

0/67

0/82

F5

20/44

0/69

0/83

F12

9/80

0/74

0/86

F19

14/19

0/77

0/88

F6

11/16

0/28

0/53

F13

11/23

0/27

0/52

F20

20/44

0/56

0/75

F7

9/90

0/74

0/86

F14

26/02

0/86

0/93

F21

گویهها

عامل

نوآوری

توجه به
جزئیات
توجه به
ره آورد

توجه به
تیم

جاهطلبی

پایداری

مقایسه متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر و ابعاد آنها به تفکیک دانشگاهها

برای مقایسه متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاههای آزاد ،پیام نور و دانشگاه
سراسری از آزمون تحلیل واریانس (آنووا) استفاده شد .در تحلیل واریانس فرض صفر به معنای برابری
میانگینها و فرض یک به معنای عدم برابری میانگینها میباشد .نتایج نشان میدهد که سطح معناداری
تمامی متغیرها (فرهنگسازمانی و برنامهای تغییر) کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر رد و فرض یک
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به معنای عدم برابری میانگینها پذیرفته میشود .همانطور که در جدول شماره  4مشخص است نمره
فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاه آزاد نسبت به سایر دانشگاهها بیشتر و نمره تمامی متغیرها نیز
در دانشگاه دولتی نسبت به سایر دانشگاهها کمتر است.
جدول ( :)4مقایسه متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاهها
میانگین

دانشگاه

فرهنگسازمانی

برنامههای تغییر

دانشگاه دولتی

2/99

3/17

دانشگاه آزاد

3/12

3/63

دانشگاه پیام نور

3/10

3/53

سطح معناداری
)(sig

0/000

0/000

برای مقایسه ابعاد متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاههای دولتی ،آزاد و پیام
نور نیز از آزمون تحلیل واریانس (آنووا) استفاده شد .در تحلیل واریانس فرض صفر به معنای برابری
میانگینها و فرض یک به معنای عدم برابری میانگینها میباشد .همانطور که نتایج نشان میدهد سطح
معناداری تمامی متغیرها بجز ابعاد توجه به جزئیات و توجه به اعضا کمتر از  0/05است بنابراین فرض صفر
رد و فرض یک به معنای عدم برابری میانگینها پذیرفته میشود.
جدول ( :)5مقایسه ابعاد متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاهها
میانگین
برنامه
دانشگاه

تغییر
منابع
انسانی

برنامه

برنامه

برنامه

برنامه

تغییر

تغییر

تغییر

تغییر

ساختار

تکنولوژی

فرایند

نتایج

توجه

نوآوری

توجه
به
جزئیات

آورد

به ره

توجه
به

توجه

جاه

اعضای

به تیم

طلبی

پایداری

سازمان

2/97

3/20

3/14

3/02

3/51

2/73

2/86

3/35

2/99

2/81

2/96

3/08

آزاد

3/45

3/85

3/52

3/59

3/77

3/08

3/03

3/23

3/09

2/79

2/74

3/38

پیام نور

3/41

3/87

2/87

3/56

3/96

3/01

2/80

3/58

3/23

3/23

2/81

2/63

سطح
معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/07

0/000

0/16

0/000

0/05

0/000

دولتی
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بررسی همبستگی میان متغیرهای فرهنگ و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاهها

جهت بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش (فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر) از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد .جدول ( )6همبستگی میان متغیرهای پژوهش را در هر دانشگاه نشان میدهد .همانطور
که مشخص است در دانشگاه دولتی و پیام نور میان دو متغیر فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر ارتبار
مثبت ،قوی و معناداری وجود دارد اما در دانشگاه آزاد ،ارتبار بین این دو متغیر ارتبار ضعیفی میباشد.
جدول ( :)6ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط میان متغیرها
دانشگاه

دانشگاه دولتی

دانشگاه آزاد

دانشگاه پیام نور

کلیه دانشگاهها

متغیرها

فرهنگسازمانی

برنامههای تغییر

فرهنگسازمانی

1
sig=0.000

0/84
sig=0.000

برنامههای تغییر

0/84

فرهنگسازمانی

1

1
0/24
sig=0.001

برنامههای تغییر

0/24
sig=0.001

1

فرهنگسازمانی

1

برنامههای تغییر

0/88
sig=0.001
1

0/88
sig=0.001
1

برنامههای تغییر

0/64
sig=0.000

فرهنگسازمانی

0/64
sig=0.000
1

بررسی مدل ساختاری پژوهش (مدلسازی معادالت ساختاری)

مدل سازی معادالت ساختاری روشی است که روابط بین متغیرهای پژوهش (مستقل ،میانجی و وابسته) را
بطور همزمان و با درنظرگرفتن متغیرها بهصورت مکنون مورد بررسی قرار میدهد .شکل شماره  2میزان
تأثیر دو متغیره مکنون (برنامههای تغییر و فرهنگسازمانی) را بر یکدیگر نشان میدهد.
چنانچه شکل شماره  2نشان میدهد بین فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به میزان  0/94ارتبار وجود
دارد که این میزان نشان دهنده ارتبار قوی بین دو متغیر میباشد همچنین شاخصهای برازش مدل
x^2/df=2.99, p=0.000, RMSEA=0.036, CFI=0.94, AGFI=0.89, NFI=0.94, IFI=0.97,
 GFI=0.94نشان دهنده آن بوده است که شاخصهای  CFI, GFI ،IFI ،x^2/df ،RMSEAو مقدار  Pدر

وضعیت مطلوب و شاخصهای NFI ،و  AGFIدر وضعیت نسبتا " مطلوب قرار دارند .لذا نتایج به دست
آمده از مدلیابی نشان دهنده آن است که مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
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Chi-Square=530.93, df=177, P-value=0.00000, RMSEA=0.036

شکل  :2تخمین استاندارد و ضرایب معناداری در مدل مفهومی پژوهش

بحث و نتیجهگیری

تمرکز این مطالعه بر مطالعه تطبیقی و بررسی رابطه برنامههای تغییر و فرهنگسازمانی در دانشگاههای
آزاد ،دولتی و پیام نور بود .در این راستا پنج نوع برنامه تغییر (برنامه تغییر منابع انسانی ،برنامه تغییر ساختار،
برنامه تغییر تکنولوژی ،برنامه تغییر فرایند و برنامه تغییر نتایج) توسط محقق شناسایی و رابطه آنها به
تفکیک دانشگاهها (آزاد ،دولتی و پیام نور) و بهصورت کلی بر فرهنگسازمانی (نوآوری ،توجه به
جزئیات ،توجه به ره آورد ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به تیم و جاهطلبی) مورد بررسی قرار گرفت و
ضمن اینکه میانگین متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر و ابعاد آنها به تفکیک در دانشگاهها
(دولتی ،آزاد و پیام نور) مورد مقایسه قرار گرفت درنهایت مدل معادالت ساختاری پژوهش مورد ارزیابی
و برازش قرار گرفت.
نتایج بررسی و مقایسه ابعاد متغیرهای فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر به تفکیک دانشگاههای دولتی،
آزاد و پیام نور نشان میدهد که تفاوت معنی داری در میانگین همه ابعاد فرهنگسازمانی به جزء دو توجه
به جزئیات و توجه به اعضا و برنامههای تغییر در دانشگاههای دولتی ،آزاد و پیام نور وجود دارد این امر
نشان دهنده تفاوت فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر بین دانشگاههای مختل

میباشد .نتایج این بخش از

پژوهش با نتایج پژوهشتری ،کری و کاالن ( )2001که اولین گام در سازمان را انطباق با برنامههای تغییر و
درک تأثیر آنها بر افراد و فرهنگ سازمان قلمداد نموده است همچنین با نتایج با نتایج پژوهش زینلی پور
و میرکمالی ( )2008محمدپور زرندی و همکاران ( )2014راجاال و همکاران ( )2012و جورادو و
همکاران ( )2014که به رابطه معنا دار بین تغییر و فرهنگسازمانی پی بردهاند نیز هم سو میباشد بنابراین
در پیادهسازی هر برنامه تغییر توجه به عناصر فرهنگسازمانی الزم و ضروری به نظر میرسد.
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همچنین ادامه بررسیها در این پژوهش نشان دهنده آن بود که در دانشگاه دولتی و پیام نور میان دو متغیر
فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر ارتبار مثبت ،قوی و معناداری وجود دارد اما در دانشگاه آزاد ،ارتبار
بین این دو متغیر ارتبار ضعیفی میباشد .همچنین مشخص گردید که در دانشگاه پیام نور این ارتبار نسبت
به دانشگاه دولتی قویتر میباشد .از طرف دیگر در این پژوهش نشان داده شد که مدل اندازه گیری دو
متغیر از مطلوبیت مناسبی برخوردار بوده و مدل معادالت ساختاری نشان دهنده رابطه قوی بین دو متغیر
فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در کلیه دانشگاهها میباشد .نتایج این پژوهش در این بخش در نوع خود
بی بدیل میباشد و بنظر میرسد تاکنون پژوهشگری رابطه بین این دو متغیر را در دانشگاههای مختل
مورد بررسی قرار نداده است.
بنابراین با توجه به اینکه بین فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد میتوان بیان نمود که با بهبود فرهنگسازمانی امکان اجرای برنامههای تغییر ،بیشتر فراهم خواهد
گردید البته بایستی به این نکته توجه نمود که اجرای برنامههای تغییر چالشهای فراوانی را به ارمغان
میآورد و مسئله چالشبرانگیزتر متناسب سازی فرهنگ سازمان با برنامههای تغییر میباشد این چالشها
دربرگیرنده تمامی فرایند اجرای برنامههای تغییر و زمان الزم برای توسعه برنامهها و نیز در نظر گرفتن
فرهنگسازمانی با توجه به فرهنگ خاص محیطهای دانشگاهی است .روشهای مختلفی وجود دارد که
میتواند سازمانها را در حل این چالشها کمک کند ،که نیازمند پشتیبانی و مشارکت مدیریت ارشد و
تیم طراحی برای تعری

مبانی تغییر جهت اجرای برنامههای تغییر میباشد.

بهطور کاربردی میتوانیم نتایج این پژوهش را به مدیریت دانشگاههایی معرفی کنیم که در حال برنامه
ریزی تغییرات سازمانی میباشند ،برای کمک به انتخاب برنامههای تغییری که سازگار با فرهنگ خاص
دانشگاه است و به موفقیت آنان در فرایند اجرای برنامههای تغییر و کسب نتایج مناسب کمک خواهد کرد.
برای اینکه این امکان وجود داشته باشد ،به مدیران دانشگاهها پیشنهاد میگردد ضمن توجه به این نکته که
فرهنگسازمانی یکی از شرایط الزم جهت اجرای برنامههای تغییر میباشد و به تنهایی کافی نیست دانش
خود از فرهنگ خاص دانشگاه را برای ایجاد بستر الزم جهت بهبود و تقویت فرهنگسازمانی در راستنای
پذیرش برنامههای تغییر افزایش دهند.

با توجه به محدودیتهایی که پژوهشگر جهت بررسی

فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر سه نوع دانشگاه با توجه به وسعت و پراکندگی این دانشگاهها با آن
مواجه بوده است به سایر پژوهشگران پیشنهاد میگردد رابطه دو متغیر فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر
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را در یک دانشگاه با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار داده و نتایج را با نتایج حاصل از این پژوهش مورد
.مقایسه قرار دهند
References
Ardalan, M. R.; Ghanbari, S., & Zandi, K. (2015). The mediating role of
employee participation in the relationship between transformational leadership
and organizational change preparedness. Journal of Management Studies
(Improvement), 23(77), 123-99. (in Persian)
Ardalan, M. R.; Nasiri V.; Bani, F., & Sarchani, Z. (2015). Analyzing the
relationship between organizational culture based on denison model and
technology acceptance. Journal of Organizational Behavior Studies, 4(4), 121144. (in Persian)
Baldeston, J. (2000). Knowledge & university. Journal of Higher
Education, 26(1).
Bardbar, G.; Gunpowder Kob, M., & Khaninzadeh, M. (2013). The Role of
organizational culture values on the effectiveness of human resource
management practices. Human Resource Management Research, 3(4), 1-18. (in
Persian)
Bazargan, A.; Dadras, M., & Yousefi Farrasht, M. (2014). Develop,
validate, and validate academic service quality assessment tools for students.
Journal of Research and Planning in Higher Education, 72, 73-97. (in Persian)
Belias, D., & Koustelios, A. (2014). The impact of leadership and change
management strategy on organizational culcher. European Scientific Journal,
10(7), 1857 – 7881.
Burke W. W., & Litwin George, H. (1992). A Causal model of
organizational performance and change, Journal of Management, 18(3), 523545.
Burke, W. (2011). Organization change: Theory and practice (3rd ed.).
Thousand Oaks: sage.
Cabb, A. T.; golger, R., & Wooten, K. (1995). The role justice plays in
organizational change. public Administration Quarterly, 19(2), 135-151.
Chenhall, R., & Langfield-Smithf, K. (1998). Factors influencing the role
of management accounting in the development of performance measures within

1399  پاییز و زمستان،24  شماره، سال دوازدهم،پژوهشنامه مدیریت تحول

284

organizational change programs. Management Accounting Research, 9, 361386.
Dumas, A., & Hanchans, S. (2010). How does job-traning increase firm
performance? the case of morocco. International Journal of Manpower. 31(5),
585-602.
Fox, S., & Amichai-Hamburger, Y. (2001). The power of emotional
appeals in promoting organizational change programs. Academy of Management
Perspectives, 15(4).
Haffar, M.; Al-Karaghouli, W., & Ghoneim, A. (2014). "An empirical
investigation of the influence of organizational culture on individual readiness
for change in Syrian manufacturing organizations,"Journal of Organizational
Change Management, 27(1).
Hughes, M. (2011). Do 70 per cent of all organizational change initiatives
really fail? Journal of Change Management, 11, 451–464.
Jafari, P., & Hadavand, S. (2018). Studying the relationship between
organizational culture and organizational learning with application of denison
model in iranian electronic industries company. Journal of Applied Studies in
Management and Development Sciences, 3(6), 71-80. (in Persian)
Jordao, R. V. D.; Souza, A. A., & Avelar, E. A. (2014). Organizational
culture and postacquisition changes in management control systems: An
analysis of a successful Brazilian case, Journal of Business Research, 67(4),
542-549.
Kameli, M. J.; Bakhtiari Asl, T.; Lotfi Arbatan, A., & Pourfaraj, A. (2013).
Investigate employee behavior patterns against change. Journal of Management
Studies (Improvement), 23(7), 134-103. (in Persian)
Karami, M., & Fatahi, H. (2013). Changing Higher Education Curriculum
(case study: master's degree in educational planning). Journal of Higher
Education Curriculum Studies, 4(7), 136-110. (in Persian)
Kavanagh, M. H., & Ashkanasy, N. M. (2006). The Impact of leadership
and change management strategy on organizational culture and individual
acceptance of change during a merger. British Journal of Management, Wiley
Online Library.

285

رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها

Khachian, A.; Homan-Pazargadi, M., & Akbarzadeh Baghban, A. (2012).
Challenges of change management, managers' experiences in nursing and
midwifery schools: a qualitative study. Journal of Faculty of Nursing and
Midwifery, Tehran University of Medical Sciences (Life), 18(1), 88-79. (in
Persian)
Lak Lam, Y. L., & Nicholas Pang, S. K. (2003). The relative effects of
environmental, internal and contextual factors on organizational learning the
case of Hong Kong Schools under reforms. The learning organization, 10(2),
83-97.
Mirkamali, S. M.; Keramati, M. R., & Rashidi, M. (2016). A Study of the
relationship between managers' creative thinking and their change program in
imam khomeini ward schools. M.Sc., University of Tehran. (in Persian)
Mirmakali, S. M., & Rezaian, S. (2015). The Influence of organizational
structure and culture on innovation: a comparative study in central organization
of payame noor universities, academic-applied sciences, islamic azad university
and tehran university. Innovation Management, 4(1), 131-109. (in Persian)
Mohammadpour Zarandi, H.; Rahimian, H., & Tabatabai Mazdabadi, S.M.
(2014). Explaining the role of organizational culture in managing the change of
bank city staff. Urban Economics and Management, 3(9), 15-28. (in Persian)
Naderi, A. (2015). Higher education production function, applications,
challenges and prospects. Quarterly Journal of Research and Planning in
Higher Education, 21(3), 1-29. (in Persian)
Naranjo-Valencia, J. C., & Jimenez-Jimenez, D. (2011) Innovation or
imitation? the role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 5572.
Neumann, J.; Robson, A., & Sloan, D. (2018). Monitoring and evaluation
of strategic change programme implementation-Lessons from a case analysis.
Evaluation and Program Planning, 66, (120-132).
O’Rielly, C. A.; Chatman, J. A., & Caldwell, D. F. (1991). People and
organizational culture: a profile comparison approach to assessing personorganization fit. Academy of Management Journal, 34, 487-516.

1399  پاییز و زمستان،24  شماره، سال دوازدهم،پژوهشنامه مدیریت تحول

286

Rahimi, H., & Aghababaei, R. (2013). The Relationship between
organizational culture and professional ethics; faculty members of Kashan
University. Education Strategies in Medical Sciences, 6(2), 61-67. (in Persian)
Rajalaa, I.; Ruokonena, I., & Ruismakia, H. (2012). Organizational culture
and organizational change at Arts universities, Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 45, 540 – 547.
Rashedi, V.; Shams Vala, Safar., & Heidari, A. (2012). Organizational
Culture of Hamadan University of Medical Sciences Based on the Hofstede
Model: Faculty Members' Viewpoints. Journal of Researchers Research, 11(2):
15-19. (in Persian)
Rastegar, A.; Saif, M. H., & Mazloomian, S. (2015). The mediating role of
self-efficacy, anxiety, and coping styles in the relationship between
achievement goals and statistics performance. New Approach in Educational
Management, 6(2), 123-146. (in Persian)
Robbins, S. P. (2005). Management, eighth edition, entice Hall of India
Schermerhorn, J.; Hunt, J., & Osborn, R., (2005). Organizational behavior,
New York: John Wiley & Sons Inc, Ninth Edition.
Robbins, S. P. (2009). Organizational behavior, translated by: ali parsaian
and seyed mohammad arabi, Issue 11, Taheran: a study of cultural research. (in
Persian)
Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. CA: JosseyBass, San Francisco.
Seyyedi, S.; Masoud.; Shahidi, N., & Sholeh, M. (2014). The Relationship
between organizational culture and creativity and organizational change among
elementary school principals in Shiraz. Journal of Educational Management
Approaches, 5(1), 54-39. (in Persian)
Shiri, A.; Yassini, A., & Hosseini, A. (1979). Investigating the effect of
organizational culture on dissent in the organization with the mediating role of
prevalent rumor in the layers of the organization. Journal of Organizational
Behavior Studies, 7(4), 1-31. (in Persian)
Shoujun, Y.; Fangmei, L.; Yong, Y., & Runtian, J. (2014). Organizational
culture evolution: an imprinting perspective. Journal of Organizational Change
Management, 27(6), 973 - 994.

287

رابطه فرهنگسازمانی و برنامههای تغییر در دانشگاهها

Smith, E. M. (2003). Changing an organizations culcher correlates of
success and failure. Leadership & Organizational Development Journal, 24(5),
249-261.
Suppiah, V., & Singh, S. M. (2010). Organisational culture’s influence on
tacit Knowledgesharing ‐sharing behavior. Jurnal of knowledge management,
15(3).
Terry, D. J.; Carey, C. J., & Callan, V. J. (2001). Employee adjustment to
an organizational merger: an intergroup perspective. Personality and Socia
Psychology Bulletin, 27(3), 267–280.
Todnem By, R. (2005). Organisational change management: a critical
review. Journal of Change Management, 5, 369–380.
Weber, P. S., & Weber, J. E. (2001). Changes in employee perceptions
during organizational change. Leadership & Organization Development
Journal, 22(6), 291-300.
Yarmohammadi, M.; Moini, A., & Badie, K. (2012). Managing Change in
Business Processes. Information Technology Management, 4(11), 198-175. (in
Persian)
Yemeni Dori Sarkhabi, M.; Sohrabi, M.; Goldesta, A., & Samarah, J.
(2017). An Analysis of the status of factors affecting research experiences
(thesis process) of graduate students and its changes at Shahid Beheshti
University. Iranian Higher Education Association Quarterly, 8(1), 18-1. (in
Persian)
Zinnipour, H., & Mirmakli, S. M. (2008). Designing and validating an
appropriate organizational change model based on inter-organizational factors
for public comprehensive universities. Journal of Educational Sciences and
Psychology, 15(3), 52-31. (in Persian)
Haerudin, S. B. (2016). International Review of Management and Business
Research. Peshawar, 5(3), 827-843.
Swain, V. D.; Saha, K.; Reddy, M. D.; Rajvansh, H. y.; Abowd, G. D., &
Choudhury, M. D. (2020). Modeling organizational culture with workplace
experiences shared on glassdoor. Conference on Human Factors in Computing
SystemsApril 2020 Pages 1-15https://doi.org/10.1145/3313831.3376793.

1399  پاییز و زمستان،24  شماره، سال دوازدهم،پژوهشنامه مدیریت تحول

288

Panfilova, E.; Borisova, V.; Demkina, O.; Galichkina, M., & VoronaSlivinskaya, L. (2020). Investigating the relationship between knowledge
management and organizational culture of employees of narxoz university in
2018. Journal of management and accunting studies, 8(25), 12-17.
Will, M. G., & Mueller, J. (2020). Towards a micro-foundation of
organizational change: conceptual requirements for a micro-macro framework
of change. Int. J. Learning and Change, 12(2), 169-189.

پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،24پاییز و زمستان 1399
طراحی مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی
تکتم ثقفی
گروه علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
محمود

قربانی

گروه علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
نازیا سادات ناصری
گروه علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
DOI: 10.22067/pmt.v12i2.88304

نوع مقاله :پژوهشی

چکیده
استقرار سازمان مربیگرا با بهبود شایستگی و آموزش کارکنان به گسترش همزمان یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی
در آموزش عالی مرتبط است؛ ازاینرو هدف این پژوهش ،طراحی مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی
در دانشگاه فرهنگیان است .پژوهش از بُعد روش ،ترکیبی؛ از بُعد راهبرد ،پیمایشی – توصیفی و از بُعد هدف ،کاربردی است.
در بخش کیفی ،جامعه شامل  25نفر از خبرگان بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی جامعه
آماری شامل کارکنان دانشگاه فرهنگیان استانهای خراسان به تعداد  397نفر بودند .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان
استفاده شد و  196نفر به روش تصادفی طبقهای متناسب با جمعیت استانها انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه برگرفته از
بخش کیفی تحقیق بود که پس از تأیید روایی صوری ،محتوایی و سازه و تأیید پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به کار
گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو PLS

و  Amosاستفاده شد .یافتهها حاکی از برازش مناسب مدل ارائهشده ،بود .نتایج در مدلی متشکل از  2متغیر 7 ،بُعد و  27مؤلفه
و  131شاخص استخراج شد .ابعادی همچون فرایند استقرار و سطوح یادگیری به ترتیب بیشترین اهمیت را در متغیرهای سازمان
مربیگرا و یادگیری سازمانی در دانشگاه دارا بودند .با توجه به نتایج میتوان گفت استقرار سازمان مربیگرا میتواند موجب
دستیابی به یادگیری سازمانی مطلوب در دانشگاه فرهنگیان شود و زمینه ایجاد ،فرآیند و سطوح فردی ،گروهی و سازمانی
میتوانند در استقرار مربیگری سازمانی مؤثر باشند.
کلید واژهها :سازمان مربیگرا ،مربیگری سازمانی ،یادگیری سازمانی ،دانشگاه فرهنگیان.
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مقدمه

امروزه با توجه به فضای رقابتی ،سازمانهایی که تمایل بههه حفههب و بقهها دارنههد ،بایههد در مههورد فرآینههدها و
ابزارهایی که مدیران را برای دستیابی به آن چالشها آماده میکند ،آگاهی الزم را کسب نماینههد و از آن
بهره گیرند .در نتیجه الزم است سازمانهای پیشرو برای ارتقاء مهارت جهت دستیابی به اهههداف مشههخص
بهویژه یادگیری سازمانی ،برای مربیگری به عنوان یکی از بهترین راهها برای حفههب کارمنههدان وفههادار در
طول زمان ،اهمیت ویژهای قائل شوند .این امر از طریق سرمایهگذاری در برنامههایی حاصههل میشههود کههه
شامل آموزش و انتقال دانش با هدف دستیابی به نتایج بهتری است که میتواند بر عملکههرد سههازمان تههأثیر
بگههذارد ) .(Zuniga, Castillo, Montana & Castillo, 2020رشههد مربیگههری در سههازمانها ،بس هیار
چشمگیر بودهاست و به عنوان ابزاری مهم برای حمایت از مدیران جهههت تسهههیل در مههدیریت اسههتعداد و
یادگیری سازمانی ،آموزش و حفب کارکنههان اصههلی بههرای نقشهههای رهبههری در آینههده مطرحشههدهاسههت
( .)Chan & Burgess, 2015به عبارتی گسترش مربیگری در سازمانها نشاندهنده استفاده بههالقوه آن بههه
عنوان ابزاری برای بهبود توسعه سرمایه انسانی در سازمان است و سازمانها به مربیگری به عنههوان بخشهی
از توسعه منابع انسانی چشم دارند و به دنبههال تههأثیرات مثبههت مربیگههری بههر کارکنههان و سههازمانها هسههتند
( .)Utrilla,Grande, Lorenzo, 2015مربیگری را میتوان یک روش نوین و کاربردی در توسعه منابع
انسانی در نظر گرفت که سعی دارد به اهدافی چون بهبود عملکرد ،اثربخشی سازمان و کارکنههان ،تغییههر
رفتههار ،بهبههود یههادگیری سههازمان و کارکنههان ،توسههعه دانههش ،مهارتههها و ظرفیههت افههراد دسههت یابههد
( .)Dehghanan, Kamali, & Turkestani, 2016رهبران نیز جهت پاسخگویی به چالشهای پیشرو ،باید
خود را برای توسعه نقاط قوت شخصی و شههغلی آمههاده کننههد ،در نتیجههه توسههعه رهبهران از طریههق اجههرای
برنامههای مبتنی بر مربیگری بههه بخههش جداییناپههذیری از فرهنگسههازمانی تبههدیل میشههود ( Roupnel,

 .)Rinfre & Grenier, 2019رهبران منابع انسانی میتوانند از طریق پیادهسازی مربیگری ،بستر مناسههبی را
برای رشد فرهنگ توسعهای و یادگیری فردی و سازمانی فراهم نمایند ( Daglass, Ridelamiliyar, Gant

 .)& Rebecal, 2016از طرفی مربیگری یکی از اسههتراتژیهای مفیههد بههرای توسههعه قابلیتهههای مههدیریت
تغییر است و سازمانهایی که دارای فرهنگهای مربیگری قوی هستند ،به عملکرد و نتایج تجاری بهتری
دست خواهند یافت ( .)Filipkowski, Ruth & Heverin, 2018به عبارتی در صورت استقرار مربیگههری
در سازمانها میتوان به بهبود عملکرد و مهارت ،رشد فردی ،نتایج مورد انتظار و تغییر رفتار امیههدوار بههود
( .)Rosha & Lace,2016سازمانهای مربیگرا عالوه بر توسعه الگوهای یادگیری سازمانی ،میتوانند بستر
مناسبی را بههرای غنیسههازی اهههداف فههردی و سههازمانی ،اعتمادسههازی ،افههزایش سههط ارتباطههات فههردی و
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سازمانی و افزایش مشارکت افراد و گروهها در اخذ تصمیمات سازمانی فراهم کنند ( Moghli, Ahmadi,

 .)Azar & Khodami, 2013از سویی دیگر یادگیری سازمانی در سازمانهای امروزی امری الزامی اسههت
و موفقیت سازمانها با یادگیری سازمانی مرتبط خواهد بود ،زیرا سازمانها دیگر به استناد اطالعات قدیمی
خود ،قادر به حل مشههکالت کنههونی نیسههتند ( .)Enayati & Davoodi, 2016بهطوریکههه موفقیههت و بقههاء
سازمانها به میزان مهارت و دانش کارکنان آن سازمان وابسته است و یادگیری سازمانی به عنوان یکههی از
روشهای ارتقاء این مهههارت و دانههش مهورد اسههتفاده قههرار میگیهرد ( & Dehghani Soltani, Mesbahi

 .)Jamali, 2020بهتبع آن در مؤسسات آموزشی نیههز یههادگیری یکههی از دسههتورالعملهای اساسههی اسههت و
همواره یکی از مهمترین چالشهای مؤسسات آموزشههی ایهن اسههت کههه چگونههه بتواننههد دانههش و مهههارت
فراگیر آن را توسعه دهند که در این راستا ،بهرهگیری از فنون و روشهای نوینی چون مربیگری به بهبود
شایستگیهای افراد کمک میکند ( .)Abay, Turan, Odabası & Elcin, 2017در نتیجه در فضای علمی
و پژوهشههی طراح هی و ارزی هابی برنامههههایی از جملههه مربیگههری ی هک اولوی هت اساس هی در دسههتور کههار
سیاستگذاران در آموزش عالی است؛ که میتواند منجر به بهبود یههادگیری سههازمانی در فضههای دانشههگاه
شود ( .)Oreooopoulos, Petronijevic, logel & Beattie, 2020نتایج مطالعات نیز مؤید این مطلب است
که مربیگری روش مؤثر در اجرای یادگیری نیروی انسههانی اسههت؛ چههراکههه مربیگههری بهواسههطه ارتبههاط
مستقیمی که با توسعه انسانی دارد ،میتواند موجب افزایش یادگیری گردد و الزم اسههت دانشههگاهها بهرای
استقرار یک نظام آموزشی مؤثر به این امر توجه کنند .بهها ایههن وصه  ،پژوهشههها نشههان از ایههن دارد کههه
مربیگری به مسئلهای مغفول در دانشگاهها تبدیلشده و چالشهای دانشجویان و فارغالتحصیالن نشههان از
آن دارد که آموزش عالی در دستیابی به اهداف خود موفههق نبههودهاسههت؛ بهطوریکههه غفلههت کارکنههان و
مدیران دانشگاه از مربیگری را میتوان یکی علل این ناکامی دانست و در صورت اسههتفاده از روشهههای
نوینی از جمله مربیگری ،میتوان به رشد و توسعه افراد و بهبود عملکرد آنان و همچنین دستیابی آموزش
عالی به اهههداف خههود امیههدوار شههد ( Saeedi Klokhi, Bazrafshan Moghadam & Saeedi Rezvani,

 .)2016آنگونه که بیان شد توجه به یادگیری سازمانی برای بقاء و حفب موفقیههت سههازمان دارای اهمیههت
است و توجه به استقرار سازمان مربیگرا ،یکی از مؤلفههایی است که میتواند به یادگیری سازمانی منجههر
گردد ،از طرفی در میان سازمانهای مختل  ،می توان دانشگاه را بهها توجههه بههه ماهیههت خههدماتی کههه ارائههه
میدهد ،یکی از پیچیدهترین نهادها دانسهت و اهمیههت دانشههگاه فرهنگیههان از یکسههو بهههعنوان یهک نهههاد
آموزش عالی که میتواند منجر به افزایش و بهبود توسعه پایدار نیروی انسانی در کشههور شههود و از سههوی
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دیگر اهمیت نیروی انسانی خاصی که در این دانشگاه تربیت میشوند ،اهمیت مطالعاتی را که بتواند ضمن
طراحی مدل مناسب استقرار سازمان مربیگرا به یادگیری سازمانی در این دانشگاه منجر شههود را مشههخص
مینماید .بنا بر نظر عباسی و حجازی ،بررسی پژوهشهای علمی در ایران نیز نشان میدهههد کههه یههادگیری
سازمانی به مفهومی که در نظامهای آموزشی توسعهیافته مطرحشدهاست ،در اینجهها ایجههاد نگردیههده اسههت
( )Abbasi & Hejazi, 2013و علیرغم تحقیقات محدودی که صورت گرفته ابعاد و زوایای این موضوع
بهدرستی تبیین نشده است .این تحقیق در پی آن است به این سؤال اساسی پاسههخ دهههد کههه مههدل مطلههوب
جهت استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان مربی گرا

مربیگری ،رشته جدید علمی نیست کههه بهههیکباره ایجادشههده باشههد و قههدمت آن احتمههاال بایههد بهانههدازه
برگزاری اولین مسابقه تیراندازی در عصر حجر باشد .بااینحال تا اواخر دهه  ،1980ایههن مفهههوم خههارج از
محیط ورزشی کاربرد چندانی نداشت (  .)Safarzadeh, Ahmadi Sharif & Zakeri, 2011استرن و ونزل
( )1999معتقدند این کلمه از واژه کوکس 1روستایی در مجارستان که در آن کالسکههای باکیفیهت عههالی
ساخته میشود ،گرفتهشده است ( .)Wilson, 2004تاریخچههه اولههین مقالههه تحقیقههی مربیگههری بههه گربههای
( )1937برمیگردد .ریشه ایده مربیگری سازمانی را میتوان در تئوری  yمک گریگههور دانسههت؛ کههه در
آن افراد به کار بهعنوان بازی نگاه میکنند .بهاینترتیب سازمان مربیگرا ،سازمانی است کههه در آن مههدیر
همچون مربی ،سازمان همچون محیط بازی و کارمند چون بازیکن ایفای نقش میکند .سههازمان مربیگههرا
را میتوان آخرین نسل سازمانهای هدایتگر دانش و یادگیری تلقههی کههرد؛ سههازمانیکههه بهها بهرهگیهری از
مربیگری زمینه رشد و پرورش نیروی انسههانی را فههراهم کههرده و موجههب توسههعه سههرمایه انسههانی و بهبههود
اثربخشی سههازمانی میگههردد ( .)Moghli et al., 2013در حقیقههت سههازمان مربیگههرا سههازمانی اسههت کههه
مربیگری را با هدف دستیابی به نتایج مدنظر در فرایند سازماندهی نهادینه میکند و بستر الزم برای ایجاد
آن مستلزم توجه به ابعاد زمینه کسبوکار (برخورداری از مهارت جدید ،استراتژی تعالی سازمانی و عالقه
کارکنان به توسعه) ،زمینه فرهنگی (ارزشمندی روابط مافوق و زبردستی ،اعتماد سط باال ،نگرش ارزشی
به انسان ،توجه به بهبود مستمر ،توجه به تجربه و دانش تخصصی) ،زمینه منابع انسانی (سبکهای مدیریتی
________________________________________________________________
1. Koce
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حمایتی ،سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش خدمت مبتنی بر شایستگی ،تمرکز بر نیهروی داخلهی ،توجههه بههه
نقشهای مشارکتی برای کارکنان ،توجه به هوش و شایستگیهای چندگانه در کارکنان) میباشد ( Hunt

 .)& Weintraub, 2006سازمان مربیگرا به دنبال افرادیاست که عالقهمنههد بههه پیشههرفت در مسههیر شههغلی
خود باشند و افراد باهوش را بر اساس شایستگیهای چندگانه ،بجای مهارت صرف فنی انتخاب میکند و
با مهیا ساختن شرایط ایجاد شایستگی کاری ،تمایل کارکنان به یادگیری را افزایش میدهد و الهام بخشی،
راهنمایی ،توانمندسازی ،ارتباطات و بازخورد را شالوده سازمان مربیگههرا معرفههی میکنههد

(Moghli., et

) .all,2013امروزه بسیاری از سازمانها به هدف ارتقاء عملکرد با کمک شیوههای آمههوزش ضههمن کههار و
کسب دانش ضمنی به سمت تبدیلشدن به سههازمان مربیگههرا حرکههت میکننههد

(Alwani & Khodami,

) .2017درواقع سازمانهای مربیگرا با تمایل به کسب قابلیتهای مربیگری ،سههعی در ایجههاد و گسههترش
فرهنگ یادگیری درونیشده در حین کار دارد .کاتل نیکوف ) (2010رهبران سههازمانها ،رهبههران تیمههها،
مشههتریان ،کارکنههان و مربیگههری را بههه عنههوان ابعههاد متعام هل یههک سههازمان مربیگههرا معرفههی میکنههد
) .(Katelnikov, 2010همچنین سازمان مربی گرا بر توسعه شبکه بازخورد و روابط مبتنی بر اعتماد تأکیهد
دارد .در این سازمان ارتباطات در همه جهات (عمودی و افقی) و در تمام سطوح میان افراد وجههود دارد و
چون افراد بدون مانع و راحت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،موجب از بههین رفههتن ارشههدیت میشههود
) .(Ahmadzadeh, Sayadi, Selajgeh & Sheikhi, 2017مزایای مربیگری را نظیر ماننههد سههایر مفههاهیم
رفتار سازمانی ،میتوان در سط فردی چون یادگیری عمیق کار ،انطباق بهتر با تغییههرات و افههزایش حههس
مسئولیت در برابر رفتارها و عملکرد ،سط تیمی چون شفافسازی اهههداف تیمههی و شههناخت بهتههر موانههع
تغییر و در سط سازمانی چون ایجاد محیط کاری پویا ،ایجاد سیستم حمایتی در کل سههازمان و درنهایهت
ایجههاد سههازمانی سههالم بررسههی نمههود ) .(Alwani & khodami, 2017البتههه ممکههن اسههت سههازمانها در
بهکارگیری الگوی مربیگری با موانعی مواجه شوند .این عوامل تأثیرگذار را میتوان در دو دسته عوامههل
محتوایی و عوامل ساختاری مورد بررسی قرار داد .عوامل محتوایی شامل عوامل زندگی سازمانی از جملههه
نظام انگیزشی ناکارآمد ،نظام ارزشیابی نامناسب ،عدم پذیرش الگوی مربیگری از سهوی مسهئولین ،عههدم
وجود نظام شناسایی مدیران و عدمحمایت کافی مدیران است ؛ عوامل ساختاری کههه ناشههی از بروکراسههی
اداری است و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات ،وجود ساختار سازمانی ناکارآمد و نظام پرداخت است
(.)Yousefi, Mashali & Manti, 2017
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جدول ( :)1تعاریف مربیگری ،سازمان مربیگرا و یادگیری سازمانی (منبع :محقق)
نویسنده

تعریف مربیگری و سازمان مربیگرا

بویتز ()2019

مربیگری ،ابزاری مؤثر برای تسهیل تغییر مثبت عمدی استتت و باعتتز اشتتزایا دستتتیابی بت مهتتار تفکتتر
میشود.

احمدزاده،
صیادی،
سالجق و
شیخی
)(2017
الوانی و خدامی
)(2017

سازمان مربیگرا ،سازمانی است ک مدیران نسبت ب تدوین استراتژی منابع انسانی ،خطمشی پتترورم منتتابع
انسانی ،یکپارچگی پرورم منابع انسانی ،برنام ریزی برای پرورم اشراد و توسع برنام های جانشینپتتروری و
کار راه شغلی اقدام میکنند ب طوریک مربیگری با خطمشی منابع انسانی همسو باشد.

سازمان مربیگرا و مربی محور ،سازمانی است ک ب دنبال رشد و پرورم نیروی انستتانی ختتود بتتا استتتفاده از
شگرد مربیگری است.

داگالس
()2016

پیادهسازی مربیگری ،شرایط رشد شرهنگ توسع ای و یادگیری شردی و سازمانی را ایجاد میکند.

استمن ()2016

مربیگری ،بهتر از شنون عادی میتواند موجب تقویت مهار اشراد و یادگیری بهتر شود.

الزان ()2015

مربیگری اجرایی روند تجهیز اشراد با ابزار ،دانا و شرصت است ک شامل آموزم مهار هتتا در زمینت یتک-
سری شعالیتهای مداوم میباشد ک ب مسائل جاری شرد اختصاص دارد.

آتریال و
همکاران
()2015

مربیگری شرایند طراحیشده توسط سازمان است کت شتتامل دو طتتر (مربتی و متربتی) بتتا هتتد اصتتالح
مشکال مربوط ب عملکرد ،بهبود مهار مربیان و اشزایا توانایی برای کمک ب پیشرشت شغلی میشود.

هاناشی و
ویتوالنو
()2013

مربیگری همکاری بین مشتری در سطح مدیریت و مربی استخدامشده توسط یک سازمان بتترای کمتتک بت
کارمند در تبدیلشدن ب یک مدیر مؤثر است و در اجتماعیسازی کارمندان مفید خواهد بود.

موغلی و
همکاران
()2013

سازمان مربیگرا یکی از چهرههای جدید سازمانی است ک هد از ایجاد آن انتقال دانتتا و بهبتود کیفیتتت
زندگی کاری و شخصی اشراد از طریق توسع و پرورم آنهاست و بر مربیگری تمرکز دارد.

هانت و وینتراب
()2006

سازمان مربیگرا ،سازمانی است ک با شراهم ساختن عتتواملی چتتون شرهنتتگ مربیگتتری ،زمینت کستتبوکار،
مدیریت منابع انسانی ،بستر را برای بهرهگیری از مزایای مربیگری شراهم میکند.

بتیس ،اوتلند و
گویلری
()2018

یادگیری سازمانی شرایندی است پویا ک سازمان را قادر میسازد خود را ب سرعت با تغییرا محیطی سازگار
نماید.

جاکوب
()2015

یادگیری سازمانی ظرشیت سازمان برای کشف نیاز ب تغییر و انطباق و انجام شعالیت هدشمند است.

ممبینی
()2015

یادگیری سازمانی شرایندی پویا جهت گسترم منابع و بهبود عملکرد سازمانی است متشکل از خلق و کستتب
و جمعآوری دانا ک ب مدیران کمک میکند از حالت انفعالی ب حالت شعال حرکت کنند.

هاگن ()2012

یادگیری سازمانی شرایند تولید دانا است ک در بهبود مهار های انسانی اثربخا است.

ناجولی
()2009

یادگیری سازمانی سیستمی از شرایندهایی است ک سازمان را قادر ب تبدیل اطالعا ب دانا نماید.

گارسیا مورالز و

یادگیری سازمانی را قابلیت سازمانی برای حفظ و بهبود عملکرد بر اساس تجارب گذشت تعریف میکنند ک
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لورنز ()2007

توانایی کسب و بهرهوری از دانا ضمنی و صریح و تشریک دانا در سازمان دارد.

لین و هانگ و
مک لین
()2007

یادگیری سازمانی ،شراینتتد چگتتونگی رختتداد یتادگیری در ستتازمان استتت و همتتاهنگی بیشتتتر بتین شراینتتد
راهبردهای سازمان ،شرهنگ و محیط رقابتی را شراهم میسازد.

کروسان و برداو
()2003

یادگیری سازمانی شرایند تغییر در شرد و گروه تحت تأثیر سازمان است و زمانی ک یادگیری شردی و گروهتتی
نهادین شود ،رخداده و دانا در شرایند ،شرهنگ ،استراتژی و ساختار سازمان جای میگیرد.

یادگیری سازمانی

تاریخچه پیدایش یادگیری سازمانی به زمان پیدایش سازمان برمیگردد ،زمانی که بشر برای ادامه بقاء
خود ناچار شد از روشهای جدیدی کمک بگیرد.در قرن نوزدهم همزمان با انقالب صنعتی با هدف
تأمین مهارتهای فنی بحث آموزش کارکنان مطرح شد .در سالهای  1960تا  1930با مطرحشدن نظریه
مدیریت رفتار سازمانی و رشد نظریههای توسعهسازمانی در  1970تا  1980زمینه بروز یادگیری سازمانی
ایجاد گردید ( .)Laiken, 2001یادگیری سازمانی مجموعهای از تعامالت بین انطباقها در سط فردی و
گروهی با انطباق در سط سازمانی است (.)Torani, Sadeghi & Namdar Hajieh Agha, 2018
یادگیری سازمانی ،فرایندی است که طی آن با تغییر قوانین و راهبردهای سازمانی ،مدلهای مشترک
سازمانی تغییر کرده ،نتایج بهبود مییابد و پیامدهای مطلوب حاصل میشود ( .)Choe, 2004مورالس
( )2006یادگیری سازمانی را بهمثابه فرآیندی میداند که از چندین مرحله تشکیلشدهاست و با اجرای آن
سازمان به سمت یادگیری حرکت میکند و در طی این فرایند یک واحد آموزشی بهطور مداوم سط
تفکر اعضا و عملکرد واحد را از طریق فعالیتهای کسب دانش ،انتشار و اشتراک دانش بهبود
میبخشد( .)Abbasi & Hejazi, 2013هو ( )2014یادگیری سازمانی را شامل سه مرحله اکتساب ،اشتراک
و ذخیرهسازی دانش معرفی نمود .با توجه به سطوح مختل

سازمان میتوان یادگیری را به سه سط

فردی ،گروهی و سازمانی تقسیم نمود( .)Khodadadi Hosseini & Lajevardi, 2020چون یادگیری
فرایند تغییر در دانش سازمانی است ،میتوان چهار نوع متفاوت یادگیری(یادگیری انطباقی ،یادگیری باز
سازنده ،یادگیری فرایندی یادگیری عملی) را برای آن در نظر گرفت(.)Marquradt, 2003
سازمان مربیگرا طرحی برای یادگیری سازمانی

مربیگری در فرایند یادگیری سازمانی و پرورش افراد نقش ارزندهای دارد و اجرای فرایندهای مربیگری
برای کارکنان و سازمان مزایایی را به دنبال خواهد داشت .در نتیجه بایستی مدیران منابع انسانی در سط
سازمانی از ایجاد ،حفب و گسترش روابط مربیگری به جهت محقق شدن فعالیتهای توسعه مدیریت
پشتیبانی کنند ( .)Rasooli, 2011استقرار سازمان مربیگرا به عنوان یک سازوکار عملیاتی و مدیریتی،
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میتواند با برنامهریزی ،سازماندهی ،اجرا و نظارت بر اقدامات مربیگری ،موجب گسترش همزمان دانش
حکمتگرا (خرد مدار) و توسعه نیروی انسانی در سازمان شود ( .)Moghli et al., 2013نادری بنی
( )2017به سه سبک یادگیری کارکنان (توسعه حین انجام شغل شامل مربیگری ،شناسایی پروژههای
توسعهای از طریق مشاهده با حدود هفتاد درصد ،یادگیری اجتماعی شامل ارشاد و مشارکت در گروههای
حرفهای آموزش با حدود بیست درصد و آموزش با حدود ده درصد) اشارهکرد که به مشارکت بهتر و
مؤثرتر کارکنان در جریان یادگیری سازمانی منجر میشود ( .)Naderi Bani, 2017مربیگری به بخشی
جداییناپذیر از توسعه کارکنان ،برنامههای رهبری و یادگیری سازمانی تبدیل شده است و ازآنجاکه با
ایجاد بستر الزم برای پشتیبانی از کارکنان برای حمایت مؤثرتر از اهداف سازمانی ،به برنامههای
استراتژیک مدیریت منابع انسانی مرتبط است ،با محبوبیت روزافزونی در دنیای کنونی روبرو است ( Chan

 .)& Burgess, 2015چون مربیگری رابطه حمایتی بین مربی و متربی میباشد ،الزم است مربی سط
گستردهای از مهارتهای فناوری را بهمنظور حمایت از متربی در جهت دستیابی راحتتر به اهداف
موردتوافق ،توسعه عملکرد و بهبود اثربخشی سازمانی فراهم کند (.)Kill burg & Levinson, 2008

پیشینه تحقیق

نگاهی به مطالعات نشان میدهد علیرغم نتایج و مزایای سازمان مربیگرا ،این موضوع دارای پیشینهی
تحقیقاتی بسیار محدودی است و چنانکه الوانی و خدامی ) (2017بیان کردند ،تحقیقات موجود بیشتر بر
مفهوم مربیگری ،آنهم به صورت منفرد اشاره دارد و بهندرت به موضوع سازمان مربیگرا و مفهوم
سازمانی آن پرداخته است .در ادامه به برخی از تحقیقات انجامشده اشاره میشود.
ارپولز و همکاران ( )2020در مقالهای با عنوان بهبود نتایج یادگیری دانشجویان با استفاده از مربیگری با
بررسی تأثیرات برنامه مربیگری بر یادگیری  3000دانشجوی کارشناسی ارشد در کانادا با بهکارگیری
مصاحبه نیمه ساختاریافته ،نشان داد گسترش برنامه مربیگری با توجه به کم بودن هزینههای مرتبط با
اجرای آن ،میتواند تأثیرات مثبتی بر تجربیات دانشجویان بگذارد.
بویتز و همکاران ( )2019در مقالهای برگرفته از رساله دکتری با عنوان مربیگری مؤثر برای تسهههیل تغییهر
مثبت عمدی ،مربیگههری را ابههزاری مههؤثر بههرای تسهههیل تغییهر مثبههت عمههدی معرفهی میکنههد و نشههان داد
مربیگری دستیابی به هدف را افزایش میدهد و با افزایش مهارت تفکر باعث یادگیری عمیقتر میشود و
مربیگری شناختی-رفتاری که راهحل محور است ،معتبرترین رویکرد جهت دستیابی به یادگیری است.
ماتسو ( )2018در مقالهای با عنوان چگونگی تأثیرگذاری مربیگری مدیریت بر یادگیری فردی ،با بررسی
بر روی  509نفر در صنایع خودرو و الکترونیک ژاپن ،نشههان داد مربیگههری مههدیریت بهههطور مسههتقیم بههر
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یادگیری تیمی و فردی تأثیر میگذارد و بازخورد بهعنوان واسطه مهم بین مربیگری مدیریتی و یهادگیری
تیمی ،نقش ایفا میکند و مدیران تسهیلکننده مهارتهای مربیگری هستند.
لیمان و کوان و هوت ( )2018در مقالهای با عنوان یادگیری سازمانی ،با مطالعه بههر روی مههدیران ،اعضههای
هیئتعلمی ،دانشجویان و دانشآموختگان دانشههکده پرسههتاری در غههرب امریکهها نشههان دادنههد شخصهیت،
چشمانداز ،رهبری مشارکتی و انعطاف و استفاده از الگوی مربیگری در یادگیری سازمانی مؤثرند.
ابای و ترا ( )2017در مقالهای با عنوان معلم ترجیحی در آموزش مهارتهای مربیگری ،با مطالعه بر روی
 476دانشجوی سال سوم دانشکده پزشکی ،ضمن تعیین  13معیههار بههرای ارزیههابی مهارتهههای مربیگههری،
بیان کردند مهارتهای مربیگری تأثیر مثبتی بر عملکرد دانشجویان دارد و دانشههجویان از نحهوه آمههوزش
مربیانی که از مهارتهای مربیگری مناسبتری برخوردار بودند ،رضایت بیشتری داشتند.
آچی و اسلیلتی ( )2016در مقالهای با عنوان تأثیر مربیگری بر عملکرد کارکنان در زمینه مدیریت منابع
انسانی با انجام یک مطالعه بر روی کارکنان بانکهای لبنان ،دریافت بین یک ناظر بهمنظور دستیابی به
نتایج مثبت (عملکرد ،توسعه و یادگیری به عنوان پیشتاز توسعه) و یادگیری ،رابطه مستقیمی است و وظیفه
سرپرستان را تسهیل یادگیری انعکاسی از طریق مربیگری معرفی کرد.
بررسیهای فوق نشان میدهد هیچیک از پژوهشهای پیشین بهطور مشخص به تبیین و ارائه مدل استقرار
سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی نپرداختهاند و پژوهشگر قرار است با انجام این تحقیق ،این
خأل پژوهشی را پر نماید .در این پژوهش محقق معتقد است طراحی مدل استقرار سازمان مربیگرا با توجه
به ابعاد آن میتواند به یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان بینجامد .بر همین اساس محقق به دنبال
بهکارگیری روشهای پژوهشی معتبر و پایدار است تا مسئله را به صورت نظاممند بررسی کند .در ابتدا
ادبیات تحقیق موردبررسی قرار گرفت و به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق از نظرات خبرگان نیز
استفاده شد .در این مرحله ابعاد و مؤلفههایی انتخاب شدند که به لحاظ نظری و کاربردی قابلاستفاده
باشند.
با توجه به مطالب مطرحشده ،این پژوهش به سؤالهای زیر پاسخ خواهد داد:
مهمترین ابعاد مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
مهمترین مؤلفههای مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
اولویت هریک از ابعاد مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
اولویت هریک از مؤلفههای سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
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مهمترین ابعاد مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
مهمترین مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
اولویت هریک از ابعاد مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
اولویت هریک از مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟
روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعهای و از نظر روش پژوهش آمیخته میباشد که تمههام ابعههاد و
مؤلفههای شناساییشده در دور دلفی ،برای تنظیم گویهها در بخش کمی انتخاب شدند .در بخش کیفههی،
فراینههد انجههام تحقیههق شههامل دو مرحلههه اسههت .در مرحلههه اول ابههزار و روش جمههعآوری اطالعههات شههامل
مطالعات کتابخانهای بود .با مطالعه و تحلیل مبانی نظری ،ابعاد و مؤلفههای استقرار سههازمان مربیگههرا بهها
رویکرد یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد ،ابههزار جمههعآوری ،انجههام مصههاحبه و
تکمیل پرسشنامه با رویکرد دلفی بود .در نتیجه جهت دستهبندی ،تکمیل و تأیید اطالعات جمعآوریشده
از ادبیات موجود ،شناسایی و تشکیل کارگروه دلفی ( 25نفر خبههره) صههورت گرفههت .ایهن افهراد دربههاره
موضوع پژوهش از دانش و تخصص کافی برخوردار بودند و بر اساس نمونهگیری غیر تصادفی و هدفمند
(گلوله برفی) انتخابشدهاند .ویژگیهای اعضای پانل دلفی عبارتنههد از :شههرایط عمههومی (دارای مههدرک
دکتری تخصصصی ،سابقه تدریس باالی پنج سال در یکی از مراکز آموزش عالی) و شههرایط اختصاصههی
(استاد راهنما ،مشاور ،داور پایاننامههای دانشگاهی ،دارای کتاب یا مقاله به چاپ رسیده در زمینه موضوع
پژوهش در مجالت معتبر و مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیههان بهها داشههتن حههداقل ده سههال سههابقه مههدیریتی).
تمامی مراحل کار و پرسشنامهها به رؤیت اساتید مرتبط رسهید؛ بنههابراین روایههی ابههزار تحقیهق بههه صههورت
روایی صوری و محتوایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت .در بخش کمی ،جامعه آماری ،شامل کلیههه
رؤسا ،معاونان ،کارکنان تماموقت و اعضههای هیئههتعلمی دانشههگاههای فرهنگیههان در سههه اسهتان خراسههان
رضوی ،شمالی و جنوبی بودند .جامعه آماری  397نفر بودند ،حجم نمونه بهها اسههتفاده از جههدول مورگههان
تعیین شد و تعداد نمونه  196نفر مشخص شد .پرسشنامهها به روش طبقهای متناسب با حجم نمونه (متناسب
با تعداد کارکنان هر استان) بین نمونههای آماری توزیع شد .در پایان تعداد  208پرسشنامه غیر مخدوش به
دست محقق رسید .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در این مرحله ،از روش دو مرحلهای هاالنههد بههرای مههدل
یابی به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد .مرحله اول شامل تعیین مدل اندازهگیری از طریق بههرآورد
روایی و پایایی است و مرحله دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق شاخص برازندگی ،ضرایب تعیین و
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تحلیل مسیر است ) .(Hulland & Baumgartner,2018پرسشنامه  206سؤالی مذکور که بر مبنههای ابعههاد و
مؤلفههای مدل پژوهش در قالب طی

لیکرت  5گزینهای (از بسههیار موافههق تهها بسههیار مخههال ) طراحههی و

پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده بود 32 ،شاخص سازمان مربی گرا را توسط  72سههؤال
و  94شاخص مدل یادگیری سازمانی را توسط  134سؤال مورد سنجش قرار داد 16 .سؤال بُعد زمینه ایجاد
سازمان مربیگرا 10 ،سؤال بُعد فرایند استقرار سازمان مربیگههرا و  15سههؤال بُعههد سههطوح تحلیههل اسههتقرار
سازمان مربیگرا 43 ،سؤال بُعد عناصر یادگیری سازمانی 22 ،سؤال بُعههد فراینههد یههادگیری 15 ،سههؤال بُعههد
سطوح یادگیری و  14سؤال بُعد انواع یادگیری سازمانی را مورد سنجش قرار داد .دادهها در این بخههش بهها
استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  PLSو  AMOSتحلیل گردید.
یافتههای پژوهش

در بخش کیفی و طی فرایند دلفی سؤاالت تشههکیلدهنده هریههک از ایههن ابعههاد و مؤلفهههها مشههخص شههد؛
بهاینترتیب که این ابعاد پیشنهادی استخراج شده از تحقیقات پیشین ،در ابتدا مشتمل بههر  11بُعههد و 127
مؤلفه بود و در ادامه فرایند و انجام چهار دور دلفی 7 ،بُعد و  27مؤلفه نهایی شد .پایایی ابعاد و مؤلفهها از
طریق آزمون آلفای کرونباخ برای  0/888موردسنجش قرار گرفت و خبرگان پههس از طههی چهههار مرحلههه
دلفی با ضریب توافق کندال  0/792با درجه معناداری  0/001بهاتفاق نظر رسیدهاند .هریک از این سؤاالت
در یک مقیاس عقیدهسنج لیکرت مورد سنجش و پههایش قههرار گرفههت و بههر پایههه امتیههازات حاصلشههده از
دیههدگاه خبرگههان بههرای ابعههاد و مؤلفههههای تحقیههق ،آمارههههای توصههیفی مرکههزی و پراکنههدگی آن بههرای
پرسشنامه سازمان مربیگرا ( 72سؤال) و یادگیری سازمانی ( )134سؤال موردسنجش قرار گرفت.
متغیر استقرار سازمان مربیگرا با چهار بُعد زمینه ایجاد ،فرایند استقرار و سطوح تحلیل مههورد بررسهی قههرار
گرفت .چهار مؤلفه فرهنگی ،مدیریت منابع انسانی ،محیط آموزشی و نیروی انسانی برای بُعد زمینه ایجههاد
بررسی شد .در مؤلفه فرهنگی ،شاخصهایی نظیر نگرش غیهر ابههزاری بههه کارکنههان ،توجههه بههه ارزشهههای
اخالقی ،ارزشگذاری به توسعه مستمر و تنوع روشهای یههادگیری موردسههنجش قههرار گرفههت .در مؤلفههه
مدیریت منابع انسانی ،شاخصهایی نظیههر انتخههاب بههر اسههاس شایسههتگی ،بهههکارگیری سههبکهای مختله
مدیریت ،دارا بودن دیدگاه درست و تمرکز بر نیروی کار داخلی بررسی شههد .در مؤلفههه منههابع انسههانی بههه
شاخصهایی چههون پههرورش منههابع انسههانی ،بهههکارگیری مهههارت مربیگههری ،عوامههل شخصههیتی متربههی و
الگوسازی ویژگی ورزش در محیط کار اشاره شد .در بُعد فرایند استقرار مؤلفههای کنش ،اجههرا و پههایش
بررسی شد .در مؤلفه کنش  ،تعری

وضعیت موجود ،طراحی رفتارهای جدید و تفاهم بر سههر آن بررسههی

شد .در مؤلفه اجرا شاخصهایی نظیر جههاری کههردن رفتههار جدیههد و اسههتفاده از فنههون کههاربردی و تمههرین
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مهارت بررسی شد .در مؤلفه پایش ،شاخصهایی نظیر ارزیابی اثربخشی مربیگری و نظارت بههر پیشههرفت
بررسی شد .در بُعد سطوح استقرار سطوح فردی ،گروهی و سازمانی تحلیل شد .در مؤلفههه فههردی ،توسههعه
خالقیت ،بهرهگیری از فرصت ،توسعه آگاهانه مسیر پیشرفت شغلی ،تعادل بین زنههدگی شخصههی و کههاری
بررسی شد .در مؤلفه گروهی بهبود کیفیت تصمیمگیری و بهبههود عملکههرد تیمههی بررسههی شههد .در مؤلفههه
سازمانی شاخصهای نوآوری و تحول سازمانی ،خلق ارزشهای فرهنگی و بهبود فراینههد سههازمان بررسههی
شد.
در متغیر یادگیری سازمانی چهار بُعد عناصر ،فرایند ،سطوح و انواع یادگیری بررسی شد .در این پههژوهش
عناصر الزم برای اجرای یادگیری سازمانی در پنج دسته اصلی موردسنجش قرار گرفت .در مؤلفه فرهنگ
شاخصهایی نظیر پشتیبانی از تجربهاندوزی ،ارزشمند بودن منههابع انسههانی ،عهدم تبعههی

 ،ارزشههمند بههودن

بازخورد ،جو اعتماد و حمایت از فرهنگ یادگیری بررسی شد .در مؤلفه رهبری ،شاخصهایی نظیر طراح
بودن ،ناظر بودن ،مخاطرهپذیری ،پذیرش تغییر ،استقبال از بازخورد بررسی شههد .در مؤلفههه نیههروی انسههانی
شاخصهای فرهنگ نوآوری ،مهارت ،آموزش مداوم ،ریسکپذیری ،کشه

و بهههکارگیری قابلیتههها و

انتقال دانش به دیگران بررسی شد .در مؤلفه ساختار ،شاخصهایی نظیر ارتبههاط یهها محههیط بیرونههی ،مبادلههه
اطالعات ،کار و یادگیری تیمی ،ساختار مناسب یادگیری ،تفوی

اختیار ،پاداش ،مشههارکت ،منههابع مههالی

بررسی شد .در مؤلفه تفکر و بینش استراتژیک شاخصهایی نظیر چشمانداز ،مأموریت ،اهداف ،استراتژی
و راهکار بررسی شد .در مؤلفه فناوری اطالعات و ارتباطات ،شاخصهایی نظیر فههراهم بههودن زیرسههاخت،
دسترسی ،توانمندسازی و استفاده از فناوری بررسی شد .بُعد فرایند یادگیری سازمانی با چهار مؤلفه مههورد
بررسی قرار گرفت .در مؤلفه اکتساب  /خلق دانش ،شاخصهایی نظیر شناسایی اطالعات جدید ،تبههادل و
ذخیرهسازی اطالعات ،گزارشدهی سریع و مداوم ،تغییر نگرش کارکنان بررسههی شههد .در مؤلفههه تعبیههر و
تفسیر /انتقال اطالعات ،شاخصهایی نظیر بهرهگیری از مدل ذهنی افراد ،توان تعبیر و تفسیر نیروی انسانی،
مبادله آموختهها ،مشههارکت در تصههمیمگیری و اسههتفاده از بههازخورد بررسههی شههد .در مؤلفههه بهههکارگیری
اطالعات /ایجاد دانش ،شاخصهایی نظیر کسب مهارت عملی ،الگوگیری از روشهای موفق ،خلق دانش
صری  ،انسجامبخشی و کاربرد اطالعات در عمل بررسی شد .در مؤلفه نهادینهکههردن دانههش شههاخصهای
نظیر تبدیل دانش نظری بههه عملههی ،عمههومی شههدن دانههش در سراسههر سههازمان ،تههوان همنههوایی سهازمان بهها
تقاضاهای محیطی و توسعه مزیت رقابتی بررسی شد .در بُعد سطوح تحلیههل بهها توجهه بههه سههطوح مختله
سههازمان ،یههادگیری سههازمانی در سههه سههط فههردی ،گروهههی و سههازمانی بررسههی ش هد .در مؤلفههه فههردی
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شاخصهای منابع یادگیری ،وقت یادگیری ،رشد از طریق یههادگیری ،جههایزه یههادگیری ،یههادگیری مههداوم
بررسی شد .در مؤلفه تیمی شاخصهای یادگیری تیمی ،همکاری باز و پاداش به موفقیت گروهی بررسههی
شد .در مؤلفه سازمانی شاخصهای سیستم ادغام شونده ،توانمندسازی کارکنان ،پیوند با سیستم و رهبههری
راهبردی بررسی شد .در بُعد انواع یادگیری سازمانی ،چهار نوع مختل

یههادگیری بررسههی شههد .در مؤلفهه

یادگیری تطبیقی که جنبه سههازگاری دارد ،شههاخصهای انطبههاق درونههی و خههارجی و در مؤلفههه یههادگیری
پیشگیرانه شاخصهای شناسایی فرصههتهای آتهی ،اجتنههاب از نتههایج تجههارب منفههی ،در مؤلفههه یههادگیری
فرآیندی شاخصهای اهمیت یادگیری ،بهبود سیستم یادگیری ،نوسههازی هنجارهههای رفتههاری و در مؤلفههه
یادگیری عملی که بر پایه چرخه کامل یادگیری بناشده است ،شاخصهای یادگیری برای حل مشههکالت،
تغییر در ساختار دانش و بکار بستن واقعی راهحل یادگیری بهصورت تیمی بررسی شد .در بخش کمی نیاز
بود که پرسشنامه در بین تعدادی از افراد نمونه توزیع و پایایی در یک نمونهی کوچههک از جامعههه آمههاری
سنجیده شود .بر این اساس ،پرسشنامه در بین جامعه آماری آزمایشی توزیع و سپس آلفای کرونباخ آن بهها
توجه به حذف یکبهیک سؤاالت سنجیده شد .پهس از تأییهد پایههایی پرسشههنامه و توزیههع آن در نمونهههی
آماری اصلی در جامعهی پژوهش ،پایایی آن در نمونه آماری نیز آزمههون شههد کههه نتیجهههی آن در جههدول
شماره  2نشان داد هر سه پرسشنامه از پایایی بسیار باالیی برخوردار میباشند.
جدول ( :)2آلفای کرونباخ پرسشنامهها در نمونه آماری آزمایشی و اصلی (یافتههای پژوهش)
پرسشنامه

پرسشنامه یادگیری

سازمان

سازمانی

پرسشنامه تجمیعی

مربیگرا
آلفای

نمونه آماری آزمایشی

0/963

0/981

0/984

کرونباخ

نمونه آماری اصلی

0/984

0/988

0/987

72

134

206

تعداد آیتمها

پس از جمعآوری پرسشنامههای توزیعشده در نمونه اصلی ،نتایج در سه بخش کلی توصههی
جمعیتشناسی ،توصی

متغیرهای تحقیق و بررسی مدل قابلارائه است .توصی

مشخصههات

متغیرهای جمعیتشناسی

افرادی که در بخش کمی شرکت نمودهاند در جدول شماره  ، 3آورده شدهاست.
جدول( :)3مشخصات جمعیت شناختی (یافتههای پژوهش)
جنسیت

تحصیالت

زن %42.3

لیسانس

مرد % 57.7

شوقلیسانس %51.9

خراسان جنوبی %25

%28.8

خراسان شمالی %22

دکتری

سابقه خدمت به سال

استان خدمت

سن به سال

%19.2

خراسان رضوی %53

بین  26تا %17.3 35
بین  35تا 45

%26

بین  46تا %47.1 55

بین  11تا %21.2 15

باالتر از  55سال %9.6

بین  16تا 20

%25

باالتر از 20

%49

کمتر از 5

%1.9

بین  6تا 10

%2.9
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سپس نوبت ارزیابی مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی است .در مرحله اول ،از برآورد
روایی و پایایی بهمنظور بررسی مدل و در مرحله دوم از تحلیل مسیر ،شاخص برازش و ضرایب تعیین
جهت استفاده شد.
اعتبار سنجی مدلهای اندازهگیری :برای آزمودن مدل اندازهگیری در این پژوهش از آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی جهت بررسی پایایی مدل اندازهگیری استفادهشده است و از آزمون روایی همگرا و روایی
واگرا جهت بررسی آزمون روایی مدل اندازهگیری استفادهشده است.
روایی واگرا (تشخیصی) :این شاخص توانایی یک مدل را در میزان افتراق مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن
مدل با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدل میسنجد .جهت سنجش آن از شاخص بههار مقطعههی اسههتفاده
میشود .بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان مربوط به خود بایههد حههداقل  0/1بیشههتر از بههار
عاملی همان متغیر مشههاهدهپههذیر بههر متغیرهههای پنهههان دیگههر باشههد .نتههایج نشههان داد دارای بارهههای عههاملی
متغیرهای مشاهدهپذیر در حد قابلقبول بودند.(Gholamzadeh, Azar & Ghanavati, 2012) .

پایایی ترکیبی :پس از ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق و تبیین مؤلفهها ،الزم است سازگاری درونی و
اعتبار مدل موردسنجش قرار گیرد .برای این منظور در الگوسازی معادالت ساختاری از پایایی سازه و
واریانس استخراجشده استفاده میشود .با توجه به اینکه پایایی مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از 0/7
میباشد؛ میتوان گفت کلیه متغیرهای پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب
برخوردار هستند ).(Gholamzadeh, Azar & Ghanavati, 2012

اعتبار همگرا :برای بررسی روایی مدلهای اندازهگیری از روش اعتبار همگرا که مجموعه شاخصها ،سازه
اصلی را تبیین میکنند ،استفاده شد .استفاده از متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEبه عنوان معیاری
برای اعتبار همگرا پیشنهاد میشود .حداقل  AVEمعادل  0/5بیانگر اعتبار همگرای کافی است .با توجه به
اینکه کلیه مقادیر برای مؤلفهها و سؤاالت باالتر از  0/5میباشند؛ بنابراین روایی همگرا برای کلیه
متغیرهای پژوهش در حد قابلقبول میباشد ).(Gholamzadeh et al., 2012

نتایج تحلیل عاملی دو متغیر در شکل شماره  1و جداول  4الی  7ارائهشده است.
سؤال  .)1مهمترین ابعاد مدل سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سههازمانی در دانشههگاه فرهنگیههان کههدام
است؟ بار عاملی ،میزان توانایی سنجش بُعد توسط مؤلفه را نشان میدهد و طی

آن بین  0تا  1میباشههد و

هر چه به  1نزدیهکتر باشههد ،قههویتههر بههودن توانههایی سههنجش را نشههان میدهههد .مقههادیر  Tنشههاندهنههدهی
معنیداری رابطه متغیرها است .مقادیر  Tبین  -1/ 96و  1/ 96نشاندهندهی عدم وجههود اثههر معنهاداری میههان
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متغیرهای مکنون است و اگر بین 1/96و  2/ 576نشاندهندهی اثههر معنهاداری بهها بههیش از  %95اسههت و اگههر
مساوی و بزرگتر از  2/576باشد ،نشاندهندهی اثر معناداری بهها بههیش از  %99اسههت

(Gholamzadeh, et

).al., 2012
جدول(:)4بررسی ابعاد مدل استقرار سازمان مربیگرا در سطح معناداری P<0.01
میزان بار عاملی

مقدار T

نتیجه

رتبه

شرایند یکی از ابعاد متغیر استقرار سازمان مربیگرا میباشد.

0 / 964

211/285

تأیید

1

زمین ایجاد یکی از ابعاد متغیر استقرار سازمان مربیگرا میباشد.

0 / 951

163/032

تأیید

2

سطوح یکی از ابعاد متغیر استقرار سازمان مربیگرا میباشد.

0 / 943

117/943

تأیید

3

روابط ابعاد با متغیر سازمان مربیگرا در مدل

با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جههدول شههماره  ،4تمههامی ابعههاد شناساییشههده دارای
توانایی سنجش متغیر سازمان مربیگرا میباشند.
سؤال  .)2مهمترین مؤلفهها مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه
فرهنگیان کدام است؟ با توجه به یافتههای بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جدول شماره  5و طبق
توضیحات سؤال  ،1تمامی مؤلفههای ابعاد متغیر سازمان مربیگرا مورد تأیید قرارگرفتهاند.
جدول( :)5بررسی مؤلفههای مدل استقرار سازمان مربیگرا در سطح معناداری p<0.01
میزان بار عاملی

مقدار T

نتیجه

رتبه

0 / 941

172/267

تأیید

1

زمین شرهنگی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 938

88/833

تأیید

2

مؤلف منابع انسانی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 929

121/49

تأیید

3

مؤلف سازمانی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 929

131/052

تأیید

4

مؤلف اجرا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 927

116/735

تأیید

5

روابط مؤلفهها با ابعاد در مدل

مؤلف تیمی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

مؤلف کنا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 925

151/241

تأیید

6

مدیریت منابع انسانی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 919

120/56

تأیید

7

مؤلف شردی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 91

63/494

تأیید

8

محیط آموزشی یکی از مؤلف های بُعد زمین ایجاد میباشد.

0 / 891

76/764

تأیید

9

مؤلف پایا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 89

77/301

تأیید

10

سؤال  .)3اولویت هر یک از ابعاد مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه
فرهنگیان چیست؟ با توجه به مقادیر بهدستآمده از بار عاملی از مدل  PLSمندرج در جدول شماره ،4
مشاهده میشود بُعد فرایند با بار عاملی  0/964بیشتر اولویت را دارد و سایر ابعاد پسازآن قرار دارند.
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سؤال  .)4اولویت هر یک از مؤلفههای مدل استقرار سازمان مربیگرا با رویکرد یادگیری سازمانی در
دانشگاه فرهنگیان چیست؟ با توجه به مقادیر بهدستآمده از بار عاملی از مدل  PLSمندرج در جدول
شماره  ،5مشاهده میشود که بیشتر اولویت را مؤلفه تیمی با میزان بار عاملی  0/941دارا است.
سؤال  .)5مهمترین ابعاد مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟
جدول ( :)6بررسی ابعاد مدل یادگیری سازمانی در سطح معناداری p<0.01
میزان بار عاملی

مقدار T

نتیجه

رتبه

بُعد سطوح یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 964

225/485

تأیید

1

بُعد شرایند یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 951

132/629

تأیید

2

بُعد عناصر یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 942

154/171

تأیید

3

بُعد انواع یکی از ابعاد متغیر یادگیری سازمانی میباشد.

0 / 904

62/373

تأیید

4

روابط ابعاد با متغیر یادگیری سازمانی در مدل

با توجه به یافتههای بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جدول شماره  ،6اقدام به بررسی این سؤال
میشود .طبق توضیحات سؤال  1با توجه به نتایج بهدستآمده ،تمامی ابعاد شناساییشده مدل ،مورد تأیید
قرارگرفتهاند.
سؤال  .)6مهمترین مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان کدام است؟ با توجه به
یافتههای بهدستآمده از مدل  PLSمندرج در جدول شماره  7و طبق توضیحات سؤال  1تمامی مؤلفههای
ابعاد متغیر سازمان مربیگرا مورد تأیید قرارگرفتهاند.
جدول ( :)7بررسی مؤلفههای مدل یادگیری سازمانی و رتبهبندی در سطح معناداری p<0.01
مقدار T

نتیجه

رتبه

0 / 925

124/515

تأیید

1

مؤلف تیمی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 925

105/228

تأیید

2

مؤلف شرهنگ یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 908

119/935

تأیید

3

مؤلف ساختار یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 901

80/222

تأیید

4

مؤلف شرایندی یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 898

76/986

تأیید

5

برنام ریزی استراتژیک یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 896

68/454

تأیید

6

مؤلف سازمانی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

0 / 888

94/733

تأیید

7

مؤلف انطباقی یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 888

62/373

تأیید

8

روابط مؤلفهها با ابعاد در مدل

مؤلف شردی یکی از مؤلف های بُعد سطوح میباشد.

میزان بار عاملی

مؤلف پیشگیران یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 88

54/949

تأیید

9

مؤلف نهادین کردن دانا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 878

78/837

تأیید

10

مؤلف ب کارگیری اطالعا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 871

62/811

تأیید

11
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مؤلف اکتساب دانا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 848

48/842

تأیید

12

مؤلف رهبری یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 847

44/817

تأیید

13

مؤلف عملی یکی از مؤلف های بُعد انواع میباشد.

0 / 846

45/665

تأیید

14

مؤلف منابع انسانی یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 822

45/522

تأیید

15

مؤلف تعبیر و انتقال اطالعا یکی از مؤلف های بُعد شرایند میباشد.

0 / 816

37/997

تأیید

16

مؤلف شناوری اطالعا یکی از مؤلف های بُعد عناصر میباشد.

0 / 808

37/645

تأیید

17

سؤال  .)7اولویت هر یک از ابعاد رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیسههت؟ بهها توجههه بههه
مقادیر بار عاملی بهدستآمده مندرج در جدول شماره  ،6بیشترین اولویت را بُعد سطوح دارا میباشد.
سؤال  .)8اولویت هر یک از مؤلفههای رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟ با توجههه
به مقادیر بهدستآمده از بار عاملی از مدل  PLSمندرج در جههدول شههماره  ،7مشههخص شههد کههه بیشههترین
اولویت را مؤلفه فردی دارا است و سایر مؤلفهها در اولویتهای بعدی قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری

هدف از این پژوهش طراحی مدل اسههتقرار سههازمان مربیگههرا بهها رویکههرد یههادگیری سههازمانی در دانشههگاه
فرهنگیان بود .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است کههه ابعههاد و مؤلفههههای مههؤثر بههر اسههتقرار سههازمان
مربیگرا شامل ابعاد زمینه استقرار ،فرایند استقرار و سهطوح تحلیههل بهها ده مؤلفههه اسههت .همچنههین ابعههاد و
مؤلفههای مؤثر بر یادگیری سازمانی شامل عناصر یادگیری ،فراینههد یهادگیری ،سههطوح یهادگیری و انههواع
یادگیری با هفده مؤلفهاست .مدل نشان داد که در متغیر استقرار سازمان مربیگرا ،ابعاد فرایند ،زمینه ایجههاد
و سطوح تحلیل و در متغیر یادگیری سازمانی بُعد سطوح یههادگیری ،فراینههد یههادگیری ،عناصههر یههادگیری و
انواع یادگیری به ترتیب بیشترین رتبه و اهمیت را در دانشگاه به خههود اختصههاد دادنههد .یافتههههای تحقیههق
نشان داد سازمان مربیگرا بر یادگیری سازمانی تأثیر دارد .این تأثیر بدین گونهاست کههه وقتههی سههازمان بههر
اساس مربیگری مستقر شود ،یعنی اجزاء سازمان بر این اساس در حال انجام وظای

باشند ،مربیگههری بهها

یادگیری ارتباط نزدیکی دارد .همانگونه که بویتز و همکاران ( )2019نیز در پژوهش خود بررسی نمودند،
مربیگری در سازمان موجب یادگیری سازمانی میشود و سازمانها از طریق استقرار این سیستم در سازمان
میتوانند یادگیری جمعی و سازمانی را بهبود بخشند .بههه دلیههل اینکههه سههازمان مربههیگههرا گهاه سههاختارهای
سازمانی را یادگیرندهتر میکنند ،میتوانند بر ساختار یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری مؤثر باشد.
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ساختار

0.90
1
0.90
0.889

شرهنگی

مدیریت
منابع انسانی

محیط
آموزشی
منابع
انسانی

0.93
8
0.91
90.89

زمین
ایجاد

1
0.92
9

0.95
1

پایا

0.92
5
0.92
7
0.89
0

0.95
1
سازمان مربیگرا

7

رهبری

0.84
8
0.81
0.687

شرآیند

شرآیند

60.82
0.284

برنام
ریزی
استراتژی
منابع
انسانی
ک

0.80
8

0.94
3

کنا
اجرا

عناصر

شرهنگ

1
0.87
8

یادگیری سازمانی

شناوری
اطالعا
اکتساب
دانا
تعبیر و تفسیر

بکارگیری
اطالعا

نهادین
کردن
دانا

شردی
0.96
4

شردی

تیمی

سازمانی

0.91
0
0.94
1
0.92
9

0.94
3

سطوح

سطوح

0.92
52
0.9
50.88
8

تیمی
سازمانی

انطباقی

0.88

انواع
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پیشگیران

8
0.88
00.89

شرآیندی

8
0.84
6

عملی
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البته در ساختارهایی همچون دانشگاه که خود بر اساس آموزش و پژوهش بنیان نهاده شدهاست ،ایههن تههأثیر
به دلیل شرایط و عناصر متفاوت مرتبط با مربیگری و همچنین ویژگیهای ساختاری و آموزشههی دانشههگاه
کمتر است .از طرفی در دانشگاهها ،دانشجویان بیشتر به دنبال آموزش هسههتند و ایههن موضههوع بهنوبههه خههود
تأثیر مربیگری را بر یادگیری کمتر میکند .کمتر شدن این تأثیر به دلیل کنشهایی است که بین دانشههگاه
و مشتریان (دانشجویان و کارکنان) در ارتباط با آموزش وجود دارد.
این کنشها به دلیل همپوشانیِ مربیگری با مواردی همچون آموزش کارگههاهی ،اقهدام پژوهههی ،آمههوزش
عملی و امثال آنها ،تأثیر کمتری در محههیط آموزشههی بههر یههادگیری سههازمانی دارد .اگههر اسههتقرار سههازمان
مربیگرا در محیطی غیر آموزشی انجام گیرد ،تأثیر متفاوتتری از تحقیق حاضر دارد .کمهها اینکههه ماتسههو
( )2018نشان داد مربیگری مدیریت بهطور مستقیم بر یادگیری تیمی و فردی تأثیر میگذارد .داگههالس و
همکاران ( )2016نیز بیان کردند رهبران منابع انسانی با استفاده از مربیگری امکان رشد فرهنگ توسعهای
و یادگیری فردی و سازمانی را فراهم میکنند .به همین ترتیب فتحی واجارگاه و همکههاران ( )2017نشههان
دادند مربیگری در سازمانها از یادگیری حمایت میکند .لذا تههأثیر کمتههر اسههتقرار سههازمان مربیگههرا بههر
یادگیری سازمانی در محیطهای آموزشی و تأثیر بیشتر آن در سازمانهای غیر آموزشهی ،واقعیههت پههذیری
بیشتری را خواهد داشت .زمینه ایجاد در سازمان مربیگرا میتواند باعث شود تا سههازمان مربیگههرا شههکل
مناسبی بگیرد .زمینه فرهنگی میتواند کمک کند تهها سههازمان مربههیگهرا از طریههق هنجارههها و ارزشهههای
پیشبرنده سازمانی ،به شکلگیری سازمان مربیگرا مبادرت ورزد .محیط سازمان با فراهم آوردن امکانات
الزم برای مربیگری و ایجاد جو مؤثر در سازمان ،باعث میشود تا منابع انسانی نیههز در ایههن زمینههه مههؤثرتر
عمل کنند .منابع انسانی با برنامهریزی و اجرا مناسب در زمینه استقرار سازمان مربیگههرا ،بههه عنههوان عناصههر
اصلی در زمینه ایجاد سازمان مربیگرا ،فعالیت میکنند .فعالیت منابع انسانی علمی و کارا ،میتوانند باعث
شوند تا سازمان بتواند بهصههورت مربیگههرا ،فرآینههدها و فعالیتهههای خههود را اجرایههی کنههد .منههابع انسههانی
مهمترین دلیل موفقیت یهها عههدم موفقیههت سههازمان در اسههتقرار مربیگههری اسههت .از جهههت دیگههر ،محههیط
آموزشی و پژوهشی میتواند به سازمانها کمک کنند تا مربیگری را مستقر کنند .در دانشههگاه فرهنگیههان
به دلیل وجود چنین محیطی زمینه خوبی برای استقرار وجود دارد .ایههن محههیط بههه همههراه سههایر زمینههههای
ایجاد ،میتواند باعث استقرار سازمان مربیگرا شههود و مسههلم اسههت کههه بهههتنهایی نمیتوانههد زمینههه ایجههاد
سازمان مربیگرا را فراهم آورد .در همین راستا هانت و وینتراب ( )2006و خدامی و همکاران ( )2013بههر
مؤلفههای فرهنگی و عوامل انسانی و زمینه کسبوکار برای ایجاد سازمان مربیگرا تأکید دارند .لههذا بایههد
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توجه داشت که سازمانها برای تبدیلشدن به سازمان مربیگرا ،نیازمند تحقق زمینههای فرهنگههی ،عوامههل
انسانی میباشند .تمام تالش سازمانی در زمینه ایجاد و استقرار سازمان مربیگرا ،از ابتدا معطوف به فراهم-
آوردن زمینههای ایجاد آن بودهاست و از دالیل عدم موفقیت اسههتقرار سههازمان مربیگههرا ،نههدادن فرصههت
بهمنظور ایجاد زمینهها ،محیط ،فرهنگ و منابع انسانی همسههو بهها اسههتقرار میباشههد .لههذا نتههایج ایههن تحقیههق
بهدرستی نشان میدهد که سههازمان مربیگههرا میتوانههد بهها داشههتن زمینههههایی ،اسههتقرار را سههریعتر ،بهتههر و
مناسبتر و با هزینههای کمتری انجام دهند .در این شرایط هزینههایی قبل از استقرار بهمنظور ایجاد زمینههه
صورت میگیرد ،اما در طی فرآیند استقرار بهتر میتوان آن را عملیاتی نمود .فرآیند استقرار سازمان مربی
گرا یکی از ابعاد استقرار سازمان مربیگرا است که از ابعاد مهم استقرار این سازمان است .در حین استقرار
سازمان مربیگرا ،کنشهایی صورت میگیرد .این کنشها بین کارکنان ،مههدیران ،متولیههان ،دانشههجویان و
سایر ذینفعان وجود دارد .هریک از این گروهها خواستههایی دارند که در هنگام استقرار سازمان مربیگرا،
باید تأمین گردد .تأمین خواستههای دولت و یا هیئتامنای دانشگاه از موضوعاتی است که بههه تحقههق ایههن
هدف بهتر کمک میکند ..مدیران نیز سعی میکنند تا تالشهای کارمنههدان و خواسههتههای دانشههجویان و
اساتید دانشگاه ،مالکان و مقامات دانشگاهی را تأمین کنند .تمامی ایههن کنشههها بایههد بههه نحههو مناسههبی در
فرآیندهای استقرار سازمان مربیگرا ،عملیاتی و مدیریت شود .لذا کنشهای افههراد و سههازمانها ،میتوانههد
نقش مؤثری در استقرار سازمان مربههی گههرا داشههته باشههد .تحقیقههات سههرات ( ،)2009اروم بیکههرت و کلههن
( ،)2007باتلی ( )2006و فلدمن ( )2005نیز به فرآیندهای سازمان مربیگرا و کنشهای بین افههراد سههازمان
اشاره دارند که تأییدکننده نتایج پژوهش حاضر است .سازمانها باید بعد از ارزیابی وضعیت موجود ،برای
شکل دادن به اهداف استقرار سازمان مربیگرا ،گزینههای مناسب را ایجههاد ،اجههرا و سههپس آن را ارزیههابی
نموده و به جهت تکرار چرخه موفقیت ،در صورت کسب نتایج مثبت ،شرایط تشویق پیشرفتها را فههراهم
نموده و در صورت کسب نتایج منفی ،طرحهههای عملیههاتی را تعههدیل نمایهد .اجههرای فرآینههد بهها توجههه بههه
برنامهریزیهایی که انجام پذیرفت و با استفاده از چالشها و فرصتهای پیشرو ،صورت میگیرد .از این
طریق میتوان به طراحی رویکردهای مناسب بهمنظور پایش عملکردها مطابق با برنامهریزی صورت گرفته
و طرحهای استراتژیک سازمان ،پرداخت و تمام تالشها متناسب با برنامهریزیهای صورت گرفته اجههرا و
پایش شود .تمام موارد بیانشده ،با توجه به سطوح فرد ،گروه و سازمان بررسی میشود و تمام فرآیندهای
کنش ،پایش ،اجرا بهصورت فردی مدیریت میشود .همچنین برخی از ایههن فرآینههدها بهصههورت گروهههی
انجام و برخی دیگر بهصورت سازمانی مدیریت میشوند .نکته مهم در اجرایی کردن سطوح ،هماهنگی و
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استقرار همچون فرهنگسازمانی که خههود میتوانههد شههامل فرهنههگ افههراد ،تهیم و سههازمان باشههد ،پدیههدار
میشود .از طرفی منههابع انسههانی در سههطوح فههردی میتواننههد سههطوح گروهههی را تحههت تههأثیر قههرار دهنههد،
بهطوریکه تمام تالشهای فردی بتواند به نتیجه خوبی در سط گروه و سازمان منتج شود .در همین راستا
بارون و مورین ( )2011معتقدند که مربیگری از متغیرهای فردی تأثیر میپذیرد .همچنههین ههاگن ()2012

بر تأثیرپذیری مربیگری در دو سط فردی و سازمانی و لوبانس ( )2009از سط تیمههی و گروهههی اشههاره
داشتند .این نتایج نشان میدهد چون مربیگری مفهومی رفتاری است و مؤسسات آموزش عالی میتواننههد
استقرار سازمان مربی گرا را همانند سایر مفاهیم رفتار سازمانی در سطوح فردی ،تیمههی و سههازمانی تحلیههل
نمایند .در خصود متغیر یادگیری سازمانی ،نیاز به عناصری همچون برنامهریزی ،رهبههری و منههابع انسههانی
است .یادگیریهایی که بدون یک رهبر مناسب و برنامهریزی دقیق باشد ،نمیتوانههد بههه اهههداف یهادگیری
سازمانی کمک کند .از طرفی فرهنگ نیز در این زمینه دارای اهمیت زیادی است و سههازمان مربیگههرا بههر
عناصری همچون فرهنگ تأثیر قابل قبولی میگذارد .در همههین راسههتا لیمههان ( )2018و عنههایتی و داوودی
( )2016به تأثیر راهبردهای سازمان ،فرهنگ و محیط رقابتی در یادگیری سازمانی اشاره داشههتند .از طرفههی
فناوریهایی که در یادگیری مورداستفاده قههرار میگیهرد ،کمههک میکنههد تهها یههادگیری سههازمانی ،بهتههر و
باکیفیت بیشههتری صههورت گیههرد .اسههتفاده از فنههاوری در یههادگیری بههاصخص در دوران پسهها کرونهها دارای
تأثیراتی است که میتواند به یادگیری سازمانی بیشتر کمک کند و سازمانها در ایههن زمینههه آمههادگی الزم
برای عملکردن را دارند .تروتورال و همکاران ( )2020با تأکید بر تأثیر فناوری اطالعههات و ارتباطههات در
توسعه یادگیری سازمانی به این موضوع بهصورت ضمنی اشاره داشتهاند .این نتایج مؤید این مطلههب اسههت
که عناصر یادگیری سازمانی میتوانند بهعنوان مؤلفههای زمینهای یا درونداد با تأثیر بر مؤلفههای فراینههدی
منجههر بههه ایجههاد یههادگیری سههازمانی در دانشههگاه شههوند .در بُعههد فراینههد یههادگیری سههازمانی ،بایههد تعبیههر و
بهکارگیری متناسب با نیازهای آموزشی و یادگیری سازمان صههورت گیههرد تهها بتههوان یههادگیری بهتههری بههر
اساس نیازهای سازمان به مربیگری و بالعکس صورت گیرد .تحقیقههات نیفههه ( )2001نیههز نشههان داد کسههب
دانش جدید ،انتشار دانههش کسبشههده ،کههاربرد دانههش و اسههتفاده مولههد در دانشههگاه ،نشههانگرهای فراینههد
یادگیری سازمانی آموزشی میباشد .در بُعد سطوح یادگیری ،نتایج نشان داد که یادگیری نهتنها بهصورت
فردی ،بلکه میتواند بهصورت تیمی و سازمانی صورت گیرد .از طرفی در سط دانشگاه بیشتر یادگیریها
بهصورت فردی انجام میگیرد .هرچند که یادگیریها بهصورت گروهی انجام میشود اما سط یههادگیری
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بهصورت فردی عمل میکند و این موضوع در راستای همافزایی در سط تیمی و سازمانی دارای اهمیتههی
است که یادگیری سازمانی را متمایز از یادگیریهای فردی میکند .در همین راستا سان و اسههکات ()2003

با تأکید بر انتقال یادگیری در تمام سطوح سازمان (فردی ،جمعی ،سازمانی) به این مفاهیم اشاره داشههتهاند
و معتقدند که تجمیع این یادگیریها با یکدیگر میتواند به یههادگیری سهازمانی و شههکلگیری آن کمههک
نماید و این مطالب نتایج مفهومی که از یادگیری در سط فردی بر ذهن متجلی میشود را کامههل کههرده و
مانند تئوریپردازان تفکر سیستمی با تأکید بر یادگیری در سههط گههروه و سههازمان ،سههازمان را چههارچوبی
برای فعالیت افراد تلقی میکند.
یافتههای این پژوهش برای رؤسای دانشگاه فرهنگیان این فرصت را فراهم میسازد که ابعههاد و مؤلفههههای
استقرار سازمان مربیگرا را مورد مطالعه قرار دهند .بر اساس نتههایج تحقیههق ،پیشههنهادهای اجرایههی زیههر در
جهت بهرهگیری از مزایای استقرار سازمان مربیگرا ارائه میشود:

-1با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی و لزوم استقرار دانشگاه مربیگرا ،باید فرهنگسازمانی مههورد نیههاز،
ایجاد گردد .بهترین راه معرفی مناسب و عملیاتی این الگو ،روشن شدن اهداف و نتایج آن برای مدیران و
کارکنان دانشگاه است تا بر اساس آن برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت مقتضی را طراحی و اجرا شود.
 -2با توجه به اولویت بُعد فرایند استقرار سازمان مربهیگههرا اسههت ،پیشههنهاد میشههود رؤسههای دانشههگاه بهها
تعری

وضعیت موجود و شناسایی نکات مثبت ،آسیبشناسی الزم را انجام داده (مؤلفه کنش) و با فراهم

کردن بستر الزم ،موجب جاری کردن رفتار جدید (اجرا) در دانشگاه شده و سیستم ارزیابی مستمر ،دقیههق
و کاربردی برای ارزیابی نتایج استقرار سازمان مربهی گههرا و تغییههرات حاصههله از اجههرای آن در خصههود
یادگیری سازمانی (مؤلفه پایش) را فراهم نمایند (بُعد فرایند استقرار سازمان مربیگرا).
 -3با توجه به اینکه زمینه استقرار دومین اولویت را در بین ابعاد اسههتقرار سههازمان مربهیگههرا کسههب کههرد،
پیشنهاد میگردد با پرورش منابع انسانی مجرب و مورد نیاز (مؤلفههه نیههروی انسههانی) و توجههه بههه تحههوالت
محیط سازمانی دانشگاه و انتظارات ذینفعان (مؤلفه محیط آموزشی و پژوهشی) و انتخاب افههراد بههر اسههاس
شایستگی و بهکارگیری سبکهای مختل

انگیزشی (مؤلفه مدیریت منابع انسانی) و توجههه بههه ارزشهههای

اخالقی (مؤلفه فرهنگی) بستر الزم جهت ایجاد و حفب ابعاد و مؤلفههای استقرار سازمان مربیگرا کههه در
این پژوهش به آن اشاره شد ،توسط مدیران سازمان فراهم گردد (بُعد زمینه ایجاد سازمان مربیگرا).
 -4رؤسای دانشگاه با بهرهگیری از این الگو ،ضمن فراهم نمودن شرایط ایجاد تعادل بین زندگی شخصی
و کاری کارکنان (مؤلفه فردی) به بهبود ارتباط مؤثر کمک کرده ،موجب تقویت حههس مسههئولیتپذیری
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افراد در گروههای کاری شده (مؤلفه تیمی) و با خلق ارزشهای فرهنگی بههه بهبههود فراینههد کمههک نماینههد
(مؤلفه سازمانی) و بهههاینترتیب بهههرهوری دانشهگاه را در کلیههه سههطوح در سههه حههوزه مسههئولین ،اعضههای
هیئتعلمی و کارکنان را از طریق یادگیری سازمانی افزایش دهند (بُعد سطوح تحلیل سازمان مربیگرا).
 -5با توجه به اولویت باالی بُعد سطوح یادگیری ،پیشنهاد میشود رؤسای دانشگاه بسههتر الزم بههرای رشههد
کارکنان از طریق یادگیری را بهوسهیله فههراهم آوردن منههابع یههادگیری ،وقههت یههادگیری (مؤلفههه یههادگیری
فردی) ایجاد کرده و با دادن پاداش بههه موفقیتهههای گروهههی و تجدیهدنظر در اثههر بازخوردهههای متههداول
یادگیری تیمی ،شرایط را برای توانمندسازی کارکنان فراهم نمایند (بُعد سطوح یادگیری سازمانی).
 -6مسههئولین دانشههگاه ضههمن شناسههایی اطالعههات جدیههد در حههوزه کههاری ،زمینههه مشههارکت کارکنههان در
تصمیمگیریها (مؤلفه کسب دانش) را فراهم کرده و با تسهیل مبادله آموختهههها بههین واحههدهای سههازمانی
(مؤلفه انتقال اطالعات) و تشویق کسب تجربیههات جدیهد (مؤلفههه بهههکارگیری اطالعههات) تههوان همنههوایی
سازمان با تقاضاهای محیطی (نهادینه کردن دانش) را افزایش دهند (بُعد فرایند یادگیری).
جهت تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد با توجه بههه اینکههه سههازمانها ازجملههه نظهام آمههوزش عههالی در قبههال
اجتماع مسئولند و برای برآوردن نیازهای ذینفعان خود ملزم نیز هستند به یک سیسههتم اجتمههاعی بزرگتههر
پیوند بخورد ،استقرار این مدل با رویکرد یادگیری اجتماعی جهت دسههتیابی بههه روشههها ،بههازده ،راهبههرد،
ظرفیتسازی و فرهنگ مناسب و کاربردی نیز موردبررسی قرار گیرد .همچنین شناسههایی تههأثیر هریههک از
ابعاد رویکرد یادگیری سازمانی بر ابعاد سازمان مربههیگههرا ،شناسههایی تههأثیر هریههک از مؤلفههههای رویکههرد
یادگیری سازمانی بر مؤلفههای سازمان مربیگرا نیز جهت پژوهشهای بعدی پیشنهاد میگردد.
همواره وجود پارهای از محدودیتها مسیر حرکت تحقیقات را با کندی روبرو میکند .باوجود تالشهای
انجامگرفته برای کاستن از این اشکاالت ،این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهشهای دیگر از این قاعههده
مستثنا نبوده و با محدودیتهای زیر مواجه بوده است:
از جمله عدم وجود سوابق تحقیقاتی مرتبط با موضوع تدوین مدل سازمان مربیگرا در سایر دانشههگاههای
کشور ،تمایل اندک برخی مدیران دانشگاه فرهنگیان در فرایند تکمیل پرسشنامه به علت مسئولیت خاصی
که در دانشگاه داشتند ،عدم کنترل و بررسی نقش سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل استقرار سازمان مربیگرا
در دانشگاه فرهنگیان.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
As a proactive orientation and transpersonal approach to the job, living a
calling is a concept that has recently entered the literature on human
resource management and organizational behavior. This orientation has
specific behavioral and perceptual instances for the job and is defined as an
important structure in the mental perception of professional success. Job
crafting is one of the variables of being associated with living a calling. At
the same time, one of the most important motivations for job crafting by
employees is work passion.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
The purpose of this study is to investigate the effect of living a calling on
job crafting moderated by job passion. Faculty members of five top Iranian
universities in 2019 were considered as the statistical population of this
study. They were selected to be studied because although their knowledge
jobs are so important they have been less studied in association with job
crafting and living a calling. The different nature of these knowledge jobs
indicates the need for in-depth analysis of the under-study issue in these
jobs. Academic careers have a greater capacity for being shaped proactively
and academicians are likely to have more power, inclination, and
opportunities to exert this conscious behavior. In addition, living a calling is
expected to be a significant affecting factor in such jobs.
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3- METHODOLOGY
The present study investigated the causal effect of living a calling and job
crafting in the form of task, relational, and cognitive crafting. In addition, it
was to test the moderating effects of job passion on these relationships.
Structural equation modeling in SmartPLS software was used to test the
research hypotheses. The six-item scale of Li and Yang (2018) was used to
measure living a calling. The three-dimensional variable of job crafting
(including the task, relational, and cognitive crafting) was measured using
the Slemp and Vella-Brodrick’s (2013) 15-item scale, each of which with
five items. The Trepanier et al.’s (2014) scale of having three items for each
component of harmonious passion and obsessive passion was used to
measure job passion.
4- RESULTS & DISCUSSION
The results showed that living a calling had a significant effect on all
dimensions of job crafting (i.e. task, relational, and cognitive crafting).
Thus, when faculty members perceive their jobs as living a calling, they are
more likely to change and manage the task, relationship, and cognitive
boundaries of their jobs. In addition, the moderation of job passion for the
effects of living a calling on relational and cognitive crafting was confirmed,
but not confirmed for its effect on task crafting. In other words, job passion
facilitates the association of living a calling with relational and cognitive
crafting. since living a calling and relational and cognitive dimensions of
job crafting are psychological factors in nature, the presence of another
psychological factor is likely to reinforce their relationship. The first reason
for the association of living a calling with task crafting not moderated by job
passion may be the objective nature of task crafting. The second is probably
the obsessive nature of job passion which leads to internal and external
pressures.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
It is recommended for knowledge organizations such as universities,
research institutes, and hospitals with the majority of professional staff to
internalize the living a calling as one of the important aspects of
organizational culture. On the other hand, knowledgeable employees have
the ability and desire to create new ways of improving their work as a living
a calling, to develop relationships with others, to communicate and network
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outside the organization, and to perceive constantly the importance of their
job for the organizational success. Given the fact that harmonious passion is
based on employee's free willingness, it causes them to successfully live a
calling and crafting the job. Therefore, the organizations are expected to
create such a passion in their professional employees. As a research
implication, future researchers are recommended to examine the
components of job passion separately for living a calling to affect the
components of job crafting; because the different nature of these two
dimensions could have different possible effects on employees’ behavior
and perception. In addition, these relationships can be investigated in
another context with possibly different results.
Keywords: Living a calling, Task crafting, Relational crafting, Cognitive
crafting, Job passion.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
One of the most important challenges of complicated environments for
organizations is to make a balance between discovering and innovative activities
called ambidexterity. Organizational ambidexterity has a positive relationship
with organizational growth, technical innovation, and financial performance.
Generally, those managers who have failed in implementing ambidexterity seem
to be unable to utilize their capacity and provide needed resources. Of most
important affecting factors, one can refer to domination of organizational silence
and the lack of employees’ participation in decision-making processes.
Nowadays, leading is considered as the most important role of managers, and
organizations seek those managers of having ability to lead as well as integrate
different organizational activities, coordinate subsidiary units, and control
deviances. Therefore, studying and utilizing the ambidextrous leadership style is
of special importance. Despite the importance of ambidextrous leadership in
achieving organizational goals, no study has yet investigated its increasing effect
on employees’ silence and the mediation role of psychological empowerment
and social capital. Therefore, the current research was aimed to study the effect of
ambidextrous leadership on employees’ silence considering the mediation of
psychological empowerment and social capital in Pars Oil Company.
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2- THEORETICAL FRAMEWORK
Ambidexterity is the ability to simultaneously utilizing the activities of
exploration and exploitation and coordinating them in a flexible manner.
Ambidextrous leadership is known as the ability to create explorative and
exploitative behaviors in employees through providing the possibility of
flexible improvement and adjustment of these two behaviors. This leadership
style consists of three elements: 1) open leadership behaviors, 2) close
leadership behaviors, and 3) the ability to flexible shift between them. Social
capital is defined as a set of resources embedded in the relationship between
an employee and the organization or those resources which are accessible
because of this relationship. Psychological empowerment is defined as a
process of increasing employees’ self-efficacy by identifying the situations
that cause power instability or loss of power. Finally, employees’ silence is
defined as a refusal of stating the reality about the emotional appraisal of the
organization to those managers and employees who seem to be capable of
change or compensate the situations.
3- METHODOLOGY
The current research was an applied study in terms of purpose, and in
terms of data collection method, it was a descriptive survey. According to
Cochran's formula, a total of 132 people were selected as the statistical
sample by conducting simple random sampling. The data collection tool was
a 52-item questionnaire of having 5-point Likert scales and 133
questionnaires were finally collected. Obtained data were analyzed using
structural equation modeling in SmartPLS software.
4- RESULTS & DISCUSSION
Research findings showed that ambidextrous leadership had a positive
and significant effect on psychological empowerment. In this regard, it can
be said that, by providing freedom for employees to do things and providing
them with feedback in the case of problems, the ambidextrous leadership
style can improve employees’ behaviors and increase their capabilities. The
decreasing effect of psychological empowerment on employee silence was
not confirmed. The reason for this insignificance may be the absence of
other intervening variables. On the other hand, ambidextrous leadership
significantly affected the social capital and social capital reduced the
employees’ silence. Therefore, social capital creates a common language for
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emotional relationships between employees, in which they can easily
express their opinions and suggestions and are less inclined to remain silent.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
According to research findings, the understudy organization should focus on
improving the leadership ability of managers in different organizational levels by
approaching the ambidextrous leadership style. Furthermore, future researches
are suggested to study a bigger statistical population and consider moderator
variables (such as age, gender, education, and organizational climate and culture)
or mediator variables (such as job satisfaction, commitment, and motivation) that
have the potential to affect the ambidextrous leadership-psychological
empowerment relationship.
Keywords: Ambidextrous leadership, Employees’ silence, Pars Oil
Company; Psychological empowerment, social capital.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
Today, change is an important factor for organizations’ survival, and
as the main factor for the success of organizational change, managers and
experts must be able to implement change programs. It seems that change
management skills including understanding, planning, implementing, and
stabilizing change can affect attitudes toward change. Thus, employees'
attitudes and mental patterns have been always considered as a
fundamental factor in the literature on change readiness. As big
organizations, municipalities have a large number of managers,
employees, and clients and provide a variety of services. Therefore, it is
necessary to review and correct their employees’ mental patterns.
Accordingly, this study is aimed to recognize and compare the mental
patterns of employees of Mashhad Municipality towards readiness for
change from the managers' and experts' points of view.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
The concept of the mental model is not something that has recently
been discovered but can be attributed to Kenneth Crick (1943). A
person’s mental model is a framework of images and attitudes that limits
their field of thought and action. Some scientists consider mental models
as the cornerstone of knowledge building, including the main cognitive
________________________________________________________________
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processes of change and learning. According to Levin (1947), change is
to move from a steady-state to a new better state, through a pre-made
plan or a set of predicted actions and steps. Many researchers have
defined various dimensions of readiness for change. In this regard, Weiss
(2002) suggests cognitive and emotional components for general
judgments or the same attitude. On this basis, the current research
considered these two dimensions as fundamental for studying the
employees’ mental patterns.
3- METHODOLOGY
The current research is a practical study in terms of purpose; it is a
descriptive study in terms of method; and in terms of approach, it is a
mixed-methods study of having inductive-deductive reasoning. The
strategy of the current study is the Q technique.
4- DISCUSSION & RESULTS
The seven steps of the Q method were performed and reached the
following results. The prevailing mental pattern of "capacity building" of
managers was interpreted i.e., both the individual and the organization
must have the capacity to implement changes. The most important mental
model is that the effectiveness of change is a function of cognitive
evaluation of organization members from four determinants of executive
capacity, including individual capacities, perception of resources,
situational factors, and supportive structures.
5- CONCLUSION
Research findings indicated that the mindset of managers and experts
is mainly cognitive and composed of 11 dominant mental patterns. By
comparing several similar mental patterns between managers and experts,
we can talk about the supportive mental model of managers and the
mental model of supportive experts, the committed mental model of
managers and the mental model of committed experts, the confident
mental model of managers, and the confident mental model of experts.
There is a common mentality between these two groups of human
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resources of Mashhad Municipality. Also, the two mental patterns of
followers and expert liaisons show the high importance of social
relationships and processes in the process of change and the high
influence of others’ behavior and decision when facing the change.
Keywords: Mental model, Readiness for change, Q method, Experts,
Mashhad Municipality.
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Extended abstract
1- INTROUDUCTION
Hospitals staff have direct contact with their patients, and in many cases,
they deal with patients' lives. Since patients have different cultures and
backgrounds, the need for staff `s cultural intelligence to deal with
multicultural situations is very necessary. These organizations are often
environments for increasing stress. Accordingly, the main question of this
study is whether cultural intelligence affects employees’ voice given the
mediation of transformational leadership.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Detert and Burris (2007) define employee voice as the relationship between
management and employee. In other words, employees have the opportunity
to express their concerns and interests. Employee`s voice can have positive
behavioral results on employee performance directly or indirectly. Cultural
intelligence is defined by Earley and Ang (2003) as the ability to learn new
patterns in cultural interactions and to provide correct behavioral responses
to these patterns. In the related literature, transformational leadership is
considered as a factor which is capable of mediating the relationship
between cultural intelligence and employee voice. Transformational leaders
encourage their employee intellectually to explore opportunities, challenge
current situations, and see old problems from new perspectives (Jyoti &
Cour, 2015).
3- METHODOLOGY
This research was a descriptive-correlation study. The statistical
population was comprised of two parts: one, 35 officials of different
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specialized departments, and the other, 550 nurses of Shohadaye Tajrish
Hospital. The main tool for data collection was a standard questionnaire and
obtained data was analyzed by structural equation modeling in SmartPLS
software.
4- RESULTS & DISCUSSION
Research findings indicated that cultural intelligence affected employee
voice mediated by transformational leadership. In other words, by applying
transformational leadership style and relying on cultural intelligence, the
acceptance of positive relationships with others was facilitated, and thereby,
the voice of employees can be understood in a better way. In explaining this
result, it can be said that transformational leaders encourage their employees
intellectually to explore opportunities, challenge current situations, and see
old problems from new perspectives. Employees with more cultural
intelligence solve problems more appropriately in culturally diverse
situations due to their excellent competence in discovering, absorbing, and
reasoning.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

Due to the effect of cultural intelligence on employee voice, it can be
said that information and knowledge-based education is not enough and
hospital education systems should provide metacognitive skills needed to
learn in different situations. Considering the effect of cultural intelligence
on transformational leadership, it is suggested to pay more attention to the
issues of intercultural interactions in education. Considering the effect of
transformational leadership on employee voice, it is recommended to hold
workshops based on the scientific content of new theories of leadership and
management in order to create necessary leadership potential for hospital
managers.
Keywords: Cultural
leadership, Hospital.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
In today's world, when doing work requires multiple skills, judgments,
and experiences, the use of teams and workgroups has become increasingly
common to achieve performance beyond the individuals’ performance.
Many executive managers believe that hiring teams and workgroups allows
them to achieve higher levels of performance by producing better products
or providing better services at lower levels of cost and time. Therefore,
collective work has become more important day by day and organizations
have become more interested in creating teams and workgroups.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Job-adequate skills: Teamwork is one of the most important facilitators
in achieving positive and cost-effective results in the field of current
organizations. A team is a group of people with different and
complementary abilities and skills who strive to achieve a common goal.
Role ambiguity: Role ambiguity is an aspect of job stressors that refers
to a person's level of uncertainty about what his or her job functions and
responsibilities are.
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Participative leadership: Participative leadership occurs when, instead
of being assigned by a single leader, leadership plans, responsibilities, or
actions are shared or distributed among group members.
Team trust: Team trust is a 4-dimensional concept: 1) propensity to
trust, 2) perceived trustworthiness, 3) cooperative behaviors, 4) monitoring
behaviors.
Team cohesion: Team cohesion is a dynamic process in which members
tend to maintain intimacy, loyalty to each other, and integrity in pursuing
team goals.
3- METHODOLOGY
The research design was correlation and its strategy was structural
equation modeling. The statistical population of the study included all
employees of the South East Khuzestan Water Exploitation, Production, and
Transmission Company in 2017, whose total number was nearly 600 people.
350 people were selected as a sample by simple random sampling method,
of which 321 questionnaires were well-qualified and determined the final
sample size.
4- RESULTS & DISCUSSION
The results showed that the final model goodly fitted the data. The
results also showed that job-adequate skills and participative leadership had
positive effects and role ambiguity had a negative effect on team trust. Jobadequate skills and team trust also had a positive and significant direct effect
on team cohesion. In addition, the results showed that job-adequate skills,
role ambiguity, and participative leadership affected team cohesion through
the mediating role of team trust.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
According to the research results, managers of organizations are advised
to pay attention to concepts such as role ambiguity, skills of team members,
type of team leadership, and trust between team members when forming
teams and working groups.
Keywords: Job-adequate skills, Participative leadership, Role ambiguity,
Team trust, Team cohesion.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
Greening is a sustainable vision for the world and helps all parts of the
organization, especially, marketing, manufacturing, financial, and human resource
departments. Formulating and institutionalizing green values on an extraorganizational scale causes employees to love their job and change their personal
lifestyles, and on the organizational scale, it reduces internal costs, improves the
employer brand, and attracts eco-friendly applicants. Therefore, it is important to pay
attention to issues such as green human resources.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Green human resource management refers to sustainable management of human
capital for participating and making the environment healthy, and thus, it is currently
of great importance in the field of business. In other words, it means using human
resources to improve the organization's environmental actions and increase
employees’ awareness and commitment to environmental issues. According to the
literature, green human resource management is based on the coordination of routine
human resource management activities by approaching environmental goals.
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3- METHODOLOGY
The current research is a fundamental-applied study in terms of purpose, and in
terms of data collection method, it is a descriptive mixed-methods study. In the
qualitative phase, the statistical population of the study was comprised of HRM and
environment experts 10 of which selected as a sample using the snowball sampling
method. Based on findings of the qualitative phase, a 43-item questionnaire was
designed the validity of which established taking into account the opinions of
experts. Its reliability, in the quantitative phase, was confirmed using Cronbach's
alpha coefficients. The statistical population of the quantitative phase was comprised
of experts and senior managers of companies operating in various industries of
Birjand Industrial Town. According to Morgan’s table, a sample size of 130 was
selected by conducting a stratified sampling method.
4- RESULTS & DISCUSSION
Based on data analysis, the first hypothesis corresponding to the effect of green
causal-contextual factors on green intermediary-behavioral factors was not
confirmed. The second hypothesis corresponding to the effect of green causalstructural factors on green intermediary-behavioral factors was confirmed. The third
hypothesis corresponding to the effect of green causal-contextual factors on green
outcomes was not confirmed. The fourth hypothesis corresponding to the effect of
green causal-structural factors on green outcomes was confirmed. The fifth
hypothesis corresponding to the effect of green intermediary-behavioral factors on
green outcomes was also confirmed. In addition, the mediating effect of green
intermediary-behavioral factors in the relationship between green structural-causal
factors and green outcomes was confirmed. The green structural-causal factors also
indirectly affected green outcomes through green intermediary-behavioral factors.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
According to the obtained results, attention to causal-structural and intermediarybehavioral factors is of fundamental importance for companies operating in Birjand
Industrial Town. Therefore, managers are suggested to pay special attention and
place environmental issues in their strategic planning. To place the environmental
issues in the company's vision and mission statement and values hierarchy would
imply the importance of these issues.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
In today's complex and challenging world, organizations need a
competitive advantage to succeed. If human capital is considered one of the
most important organizational resources, it can help the organization to
achieve a competitive advantage. The purpose of this study was to analyze
the structural relationships of the role of future perspective in the
psychological contract. Future Time perspective (FTP) refers to individual
differences in the tendency to think about future conditions and, apart from
ability, produces individual differences that have greatly increased over the
past decades when employee judgments over the success of the employment
contract are high. That is, they are likely to offset their sense of
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commitment, thereby enhancing their sense of commitment to the
organization.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Nowadays, the most important issue for organizations is the failure to
fulfill promises by employers and commitments by employees. Lack of
understanding and attention to future prospects seems to result in this
failure. On the other hand, human resources are the most valuable factor of
production and the most important asset of any organization. This is why
organizational behavior and human resources management scholars have
focused on organizational commitment issues. Organizational commitment
is an important factor in predicting the employees’ organizational behavior
and their willingness to stay at the job. The psychological refers to
employees’ beliefs about the nature of interactional relationships which
determine the quality of legitimate obligations and expectations of both
parties. These issues especially apply to organizations that utilize
specialized and expert human capital. Understanding the content of
psychological contracts in universities is necessary to completely utilize the
capabilities of the country's higher education system. Therefore, the purpose
of the present study was to analyze the role of future time perspective in
shaping the psychological contract for Shahroud University of Technology.
3- METHODOLOGY
The statistical population of this study was comprised of 261 full-time
employees in the Shahrood University of Technology. To collect data for
measuring the research variables, the Coyle-Shapiro and Conway’s (2005)
Employer Contract Succession Questionnaire, Duus et al.’s (2003)
Employee Inventory Questionnaire, and Long and Christensen’s (2002) FTP
questionnaire were adopted. The content validity of the questionnaire was
assessed by the CVR index and its construct validity assessed by
confirmatory factor analysis. The questionnaire’s reliability was also
evaluated by Cronbach's alpha coefficient. Obtained data was analyzed by
conducting structural equation modeling in LISREL software.
4- RESULTS & DISCUSSION
The results of study showed that economic, social-emotional, and
developmental fulﬁllment of the employer had direct and significant effects
on employees’ obligations. Future time perspective also had direct and
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significant impact on employer’s fulfillment. In addition, FTP moderated
the relationship between employer’s economic fulfillment and employees’
obligations.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
Employees’ commitment encompasses different dimensions including inrole behaviors, citizenship behaviors, and high performance. The
organization’s competitive advantage is significantly depended on
employees’ engagement. The findings indicated that there is a direct and
significant relationship between future time perspective and employees’
commitment. Future time perspective played a moderating role on the
relationship between employer economic fulfilment and employees’
commitment. According to findings, it is suggested that the managers of
universities and other educational organizations to enhance the economic
quality level of employees by strengthening the performance-based pay
system considering the types of jobs, responsibilities, and living standards.
Special attention should be given to the flexibility of the organization in
terms of staff work plan and work processes. It is also recommended that
managers reinforce the employees’ future prospect to enhance their
understanding of employer development. Finally, it is recommended that
managers take steps to empower employees who are focused on
opportunities and practices.
Keywords: Future time perspective, Psychological contract, Sense of
commitment, Employee's obligations, Employer's economic fulfillment.
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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Rudeness, impoliteness, and indecent behaviors, which represent
incivility, have become a norm in almost all aspects of modern societies and
have been recognized as one of the pervasive antisocial behaviors in the
workplace. Behavioral incompatibilities occur when an employee treats
other employees with counterproductive behaviors, which reflects the level
of workplace incivility among the staff. However, experienced incivility is a
level of incivility experienced by employees in the face of their colleagues.
Over the past few decades, special attention has been paid to leadership and
it has been recognized as the most important factor for organizational
success/failure.
2. THEORETICAL FOUNDATION OF RESEARCH
Passive or non-transactional leadership refers to leaders’ refraining from
taking action and lack of directing the followers. The source of
organizational incivility is managers, colleagues, and customers. According
to the social interaction theory, the presence of a passive leader may
intensify the effect of experienced compatibility on behavioral
compatibility. Employees working for passive leaders deal with more of
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these behaviors from their colleagues in case of a positive relationship
between passive leadership and behavioral incompatibility. Scholars believe
that almost all employees have had a similar reaction to the experienced
incivility. Working for a passive leader increases the chance of workplace
incivility, which might increase this type of behavior in the employee.
3. METHODOLOGY
This research was an applied study in terms of purpose, s descriptive
field study regarding the type of research, and a correlational study in terms
of the relationship between variables. The statistical population included all
the staff of Omran Kar Company with a total number of 162 in 2017, all of
whom were studied by census sampling. Data was collected using Avolio
and Bass’s (1990) passive leadership questionnaire, Blau and Andersson’s
(2005) organizational incivility questionnaire, and Cortina et al.’s (2001)
workplace incivility scale questionnaire. In the end, 154 well-qualified
questionnaires were analyzed, and the validity and reliability of results
confirmed by content and convergent validity and Cronbach’s alpha
coefficients.
4. RESULTS
According to the one-sample t-test results, t-values of 17.549, 13.278,
and 12.823 respectively for passive leadership, organizational incivility, and
experienced incivility showed that their mean values were significantly
different from three. Overall, for all three variables, the mean value was
above moderate. The effect of passive leadership on organizational incivility
(t=2.43, r=0.57) and experienced incivility (t=4.84, r=0.74) were statistically
significant. The effect of experienced incivility on organizational incivility
(t=3.32, r=0.66) was also confirmed. Accordingly, in Omran Kar Co.,
passive leadership had a significant indirect effect on organizational
incivility through the mediating role of employees’ experienced incivility.
5. DISCUSSION & RECOMMENDATIONS
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To fail in actively depicting positive social norms and preventive
measures required for controlling negative behaviors can increase informal
behaviors in the workplace, which leads to incivility. Situational factors that
lead to informal behaviors, such as managerial methods and policies,
increase workplace insecurity. According to the social interaction
framework, situational factors increase the repetition of uncivilized
behavioral incompatibility. Managers who actively participate in the tasks
assigned to their workers are forced to solve the problems occurring due to
negative and uncivilized behaviors of employees, which decreases this type
of behavioral incompatibilities. In contrast, a leader who fails to intervene
and punish the person at fault cannot reinforce the correct behavior
implicitly indicating that unfavorable behavior is acceptable, which
increases incivility. Therefore, the leadership style exhibited by managers
can affect incompatibility in the workplace as an important factor.
Keywords: Passive leadership, Experienced incivility, Organizational
incivility, Omran Kar Corporation.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
Human resource management is always the main concern for organizations.
Since the banking sector has a pivotal role in the economic development of
countries, the better management of the workforce in this sector has attracted
great attention for decades. The phenomenon of overqualification might stem
from a mismatch between person and job and is a situation in which employees
have qualifications beyond their job demands. Today, the existence of
overqualified employees is a concern for managers and organizations. Perceived
overqualification could directly or indirectly lead to various attitudinal and
behavioral consequences and impact organizational performance. Despite huge
empirical studies regarding overqualification, to the best of the researcher’s
knowledge, any empirical study has been conducted in Iran’s academia. Hence,
the present research can be regarded as the first empirical study in the country.
The banking sector has always been appealing to job seekers for its fringe
benefits. This study was to examine the effect of perceived overqualification on
various job attitudes including job satisfaction, organizational commitment, and
turnover intention.
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2- THEORETICAL FRAMEWORK
One of the main concerns of HR managers is to employ people who have
the required capabilities to perform their job successfully. Overqualification is
defined as possessing qualifications beyond job demands. Perceived
overqualification might influence employees’ attitudes such as job satisfaction,
organizational commitment, and turnover intention. According to the literature
on organizational behavior, job satisfaction is considered a multidimensional
variable affected by a set of intrinsic and extrinsic factors. Job satisfaction can be
seen as the quality of people’s feelings about their jobs. Organizational
commitment implies a sense of obligation to stay in the organization. Based on
the three-dimensional model proposed by Allen and Meyer (1990), affective,
continuance, and normative commitment are three dimensions of this attitude.
Turnover intention indicates employees’ tendency to quit the organization. In
such a situation, people probably change their jobs or leave the organization. In
other words, the turnover intention might pave the way for actual organization
abandonment.
3- METHODOLOGY
The present research is an applied study in terms of purpose, and in terms of data
collection method, it is a cross-sectional study. The researchers used standard
questionnaires to collect primary data. Structural equation modeling was used to
test the research hypotheses.
4- RESULTS & DISCUSSION
Research results confirmed the significance of negative effects of perceived
overqualification on job satisfaction and affective organizational commitment as
well as the positive effect of perceived overqualification on turnover intention.
Hence, overqualification might lead to negative job attitudes. In line with
previous research (e.g., Wasserman et al., 2018; Alfes et al., 2016), the current
study found that there is a negative association between overqualification and job
satisfaction. In line with previous research (e.g., Loben et al. 2015), results
indicated that people who perceive they are overqualified might lack a sense of
belongingness and are less affectively attached to their organization. In line with
studies of Erdogan and Bauer (2009) and Maynard and Parfyonova (2013), the
poor level of job satisfaction and affective commitment in overqualified
employees leads to more intention to quit the organization.
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5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
The current study was implemented with the aim of exploring the job
attitudes in overqualified employees. To reach this goal, data were collected from
ten private and public banks by distributing standard questionnaires. The results
of structural equation modeling for data analysis showed that perceived
overqualification might affect job attitudes including job satisfaction,
organizational commitment, and turnover intention. With due attention to the
negative job attitudes born out of perceived overqualification, managers and HR
practitioners are highly recommended to make sure that job applicants are fitted
with their jobs. Moreover, future studies are suggested to consider the role of
moderators including organizational support.
Keywords: Overqualification, Job satisfaction, organizational commitment,
turnover intention
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
Although employees' voice than their silence is more valuable to
organizations in today's competitive and changing world, many employees
prefer silence. Therefore, the organization is not capable of investigating
and correcting its errors, which refers to a problem called organizational
silence. In the experts’ opinion, if employees' mouths are silenced the minds
of organizations producing organizational knowledge will be fossilized.
Determining the organizational silence is much more complicated than
identifying behaviors such as absenteeism or sabotage. Therefore, the
question is that how the organizational silence is determined and what
factors are considered signals for organizational silence. In this regard, the
present study identifies the components of organizational silence and factors
affecting these components.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Despite a 50-year time period of interest in identifying the concepts of
organizational silence and voice, investigations indicated that most studies
had focused on how employees' silence is formed and its causes. However,
the organizational silence is beyond these concepts and more in-depth
studies are needed to be understood. Organizational silence is a social
phenomenon in which employees refuse to express their views and concerns
about organizational problems. Silence does not mean not talking, not
writing, or the like, but fleeting speeches and writings of no identity, trust,
and authority. This phenomenon has destructive consequences for
organizations, such as employees' worthlessness, reduced trust, motivation,
________________________________________________________________
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satisfaction, commitment, and creativity, job turnover, lack of efficiency in
organizational change processes, and flattery and distortion of reality.
Organizational silence has diverse indices such as employees’ reluctance to
talk about work issues, lack of sharing work information, fear of
misunderstanding, absenteeism, not listening, having a negative approach,
indifference to the organization affairs, constant negligence at work,
unwillingness to convey bad news to top management, and Hiding problems
due to fear of being victimized.
3- METHODOLOGY
This research is a mixed-methods study. In the qualitative phase, by
conducting a content analysis on literature, the most important signs of
organizational silence and its affecting factors were extracted. These signs
were provided to 10 Delphi members for identifying the components of
organizational silence. Among the eight identified characteristics, according
to the experts’ opinions, six characteristics were finally selected as
components of organizational silence. A 24-item Items questionnaire was
designed for these components. Lavache’s content validity ratio (CVR) was
used to evaluate the questionnaire’s validity. Since the calculated CVR
values for all the items were greater than 0.62, the questionnaire’s validity
was satisfactorily confirmed. The Cronbach's alpha coefficient of 0.731 also
indicated its adequate reliability.
4- RESULTS & DISCUSSION
Out of eight characteristics identified for organizational silence, six
components were finally selected as its components: Flattery, constant
nagging and complaining about the situation, yes-manship, indifference to
assigned tasks, decreased willingness to participate in none-compulsory
activities, feeling frustrated and bored. In the second phase of Delphi, out of
11 identified factors, six were selected as the affecting factors: authoritarian
and patriarchal leadership style, repressive organizational culture, low
organizational commitment, bureaucratic and cumbersome rules and
procedures, conservative personality of managers, tall organizational
structure. In addition, five important consequences of organizational silence
were identified to be the reduced effectiveness of organizational decisions,
resistance to change, blocking the path of providing feedback, lack of
analysis of ideas, increased dissatisfaction, and decreased organizational
motivation. According to these findings and back to the research literature,
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adopting a systemic approach, the conceptual model of organizational
silence was proposed.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
What the clear is that, contrary to many people's beliefs, organizational
silence has adverse effects on both the organization and employees.
Indifferent employees resulted from ignoring their silence promote the
mindset of being indifferent. As a result of such an attitude, employees will
suffer from depression and other wellbeing problems. Organizational silence
increases their stress and makes them feel guilty and overwhelmed by
psychological problems.
Keywords: Conceptual model, Organizational silence, Silence
Components, Affecting factors.
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Extended abstract
1-INTRODUCTION
Today, the higher education system is faced with many economic,
political, and societal changes. Rising international competition,
diverse students, increasing demand from industrialized societies,
declining budgets, and rapid technological advances are among the
key drivers of change in such an environment. In other words,
change is a necessity for higher education, not an opportunity.
Organizational culture is one of the factors through which the
necessary changes can be easily made in the system and create new
orientations in the organization. Thus, it should be noted that the
success of the change process depends to a large extent on
organizational culture and employees’ willingness to adapt to new
work environments. Therefore, considering the importance of
organizational culture in directing the change programs in
organizations, especially in educational ones, the current study was
to examine the relationship between organizational culture and
change programs in Iranian universities.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
After reviewing previous research, it was found that there exist
two other programs (change in process and results) in addition to
three traditional change programs (Change in structure, technology,
and human resources). These two programs were also considered in
the current study. On the other hand, in order to study organizational

Transformation Management Journal ♦ Vol 12 ♦ No 2 ♦ Autumn 2020 and Winter 2021

55

culture, the current research considered the components of
innovation, attention to detail, attention to the outcome, attention to
members of the organization, attention to the team, and ambition
3- METHODOLOGY
The present cross-sectional research is an applied study in terms
of purpose, and in terms of method, it is a survey. At first, this
research has reviewed the literature on organizational culture and
change programs in universities. Needed data to test the relationship
between these two variables was collected by a questionnaire and
then was analyzed.
4- DISCUSSION
The focus of this study was on a comparative investigation of the
relationship between change programs and organizational culture in
Azad, public, and Payam-e-Noor universities. In this regard, five
types of change programs (human resource, restructuring,
technology, process, and results change program) were identified.
The structural equation model of the research was evaluated and
fitted. Finally, organizational culture and its relationship with change
programs were compared in different universities.
5- CONCLUSION & SUGGESTIONS
The results of comparative investigations showed that there is a
significant difference in the mean value of all dimensions of
organizational culture except for attention to detail and attention to
members. This implies the difference in organizational culture and
change programs between different universities. Also, results
indicated that, in public and Payam-e-Noor universities, there is a
positive, strong, and significant relationship between organizational
culture and change programs. But in Azad Universities, the abovementioned relationship is weak. It was also found that this
relationship is stronger for Payam-e-Noor Universities than for
public universities. The results of this research help managers to
select change programs that are compatible with the specific culture
of their university and will help them succeed in the process of
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implementing change programs. In order for this to be possible, it is
recommended that university administrators consider that
organizational culture as a necessary factor for implementing the
change programs. They should increase their knowledge of the
university-specific culture to create the necessary context for
improving and strengthening the organizational culture in line with
the acceptance of change programs.
Keyword: Organizational culture, Change programs, University.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
Coaching is a new and applied method for human resource development
with such goals as improving organizational learning. Coach-oriented
organizations, in addition to developing organizational learning patterns,
can provide a good platform to enrich individual and organizational goals.
In higher education for improving the universities’ organizational learning,
it is a major priority in policy-makers agenda to design and evaluate
programs such as coaching. Farhangian University is a higher education
institute that seeks for sustainable development of human resources, and
consequently, values human resource training. Therefore, the main purpose
of this study is to develop a model for establishing a coach-oriented
organization with the approach of organizational learning at Farhangian
University.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Coaching is a method to develop human resources. It can help
organizations to create a favorable position compared to their competitors,
improve organizational performance, and accelerate learning. A coachoriented organization is an organization that seeks for growing and fostering
its human resources through the coaching technique. By providing factors
such as coaching culture, business background, and human resource
management, this type of organization prepares a platform to enjoy the
________________________________________________________________
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benefits of coaching. Organizational learning is a set of interactions to
coordinate individual, group, and organizational levels. It is a dynamic
process enabling the organization to quickly adapt to environmental
changes. During the process of organizational learning, an educational unit
continuously improves the level of thinking of members and knowledge
acquisition and dissemination. By implementing this approach, the
organization moves towards learning.
3- METHODOLOGY
This is a mixed-methods study. In the qualitative phase, needed data
collected through library studies, face-to-face interviews, and the Delphi
questionnaire. Delphi panel was comprised of 25 experts based on snowball
sampling which is a non-random and purposeful method. In the quantitative
phase, the statistical population was comprised of 396 employees of
Farhangian University in Razavi, North, and South Khorasan provinces. The
sample size of 196 was calculated using Morgan’s table and selected by
conducting a stratified random sampling method. The questionnaire
obtained from the first phase was utilized in the quantitative phase after
evaluating and confirming face validity, content validity by CVI index,
construct validity, and Cronbach's alpha reliability. The SPSS software was
for descriptive statistics, and for inferential statistics, the structural equation
modeling was conducted in SmartPLS and Amos software.
4- RESULTS & DISCUSSION
In the qualitative phase, the dimensions and components of the model
were finalized after performing four Delphi rounds. In the quantitative
phase, the findings indicated the model's goodness of fit. The results were
based on a model consisting of 2 variables, 7 dimensions, 27 components,
and 131 indicators. Dimensions such as “establishment process” and
“learning levels” were the most important respectively in the variables of
coach-oriented organization and organizational learning.
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
The findings indicated that the establishment of coaching in the
organization has an impact on organizational learning. Farhangian
University was found to have the capacity of becoming a coach-oriented
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organization if utilizing all the processes of action, execution, and
monitoring.
Keywords: Coach-oriented organization, Organizational coaching,
Organizational learning, Farhangian University.
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