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(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/13/01 :

چکيده
در سالهای اخیر پژوهشگران حوزة علوم رفتاری به یکی از عارضهها و نقاط تاریک نظام ارتباطات سازمانی اشاره کرده ،و از آن بههعنهوان
سایش اجتماعی نام بردهاند .عارضۀ یادشده در سازمانهایی که تراکم و حجم تعامالت باال است ،میتوانهد تبعهات بیشهتری داشهته باشهد.
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بدبینی سازمانی در سایش اجتماعی از طریق سکوت سهازمانی اسهت .پهژوهش حاضهر از نظهر ههدف،
کاربردی و از نظر افق زمانی مقطعی است .قلمرو پژوهش دو سازمان ادارهکل آموزشوپرورش چهارمحال و بختیاری و دانشگاه قم است.
نمونهگیری به روش تصادفی و تعداد نمونه براساس جدول مورگان مشخص شد .تعداد نمونه در ادارهکل آمهوزشوپهرورش چهارمحهال و
بختیاری  ،091و در دانشگاه قم  010است .برای تحلیل دادهها روش مدلسازی معادالت ساختاری بهکار گرفته شد .نتایج پژوهش نشان
داد بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر سایش اجتماعی تأثیر میگذارد .همچنین ،بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی ،و سهکوت
سازمانی بر سایش اجتماعی تأثیر مستقیم دارد.

کليدواژگان
بدبینی سازمانی ،سکوت سازمانی ،سایش اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهzolfa.haghgooyan@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه کار بهعنوان عاملی کلیدی در شکلگیری هویت و تعامالت انسانی نقش مهمی دارد ،اما
کار میتواند منشأ فشار عصبی ،سایش ،ارتباطگریزی و تحلیلرفتگی در افراد باشد .اخیراً محققان
سازمانی در مطالعات مربوط به بهرهوری نیروی انسانی به یکی از عارضههای زندگی سازمانی،
یعنی ابعاد منفی تعامالت اجتماعی و روابط میانفردی اشاره کردهاند که شامل سایش اجتماعی
است .سایش اجتماعی سازمانی همة رفتارهای منفی ،یا تحلیل برندهای است که در طول زمان
کاری از سوی متعامالن با فرد بر وی وارد میشود و باعث تضعیف تواناییها ،تحلیل روندگی
شخص میشود ،تضعیف تواناییهایی مانند برقراری و نگهداری روابط مثبت میانفردی،
موفقیتهای شغلی ،بهداشت روانی ،اعتبار و محبوبیت در سازمان میباشند (نظری و همکاران،
 .)6931بنابراین ،یکی از مهم ترین مشکالت پیش روی مدیران مشکالت روانی محیط کار هستند
و این مشکالت و پیامدهایشان در محیط کار چه از نظر فردی ،و چه سازمانی ،بسیار پرهزینه است
و بهصورت کاهش کارایی و بهرهوری و افزایش نارضایتی شغلی نمایان میشود (شکاری و امینی
مقدم.)6931 ،
سایش اجتماعی بهعنوان یکی از تبعات منفی زندگی اجتماعی ،هزینه سنگینی را بر سازمانها و
جامعه تحمیل میکند .رفتارهای سایشی در محیط کار آثار و پیامدهای منفی بر روی سازمانها و
افراد دارد (خیر زاهد و نصر اصفهانی .)6931 ،پژوهشی با هدف بررسی مفهوم سایش اجتماعی و
پیامدهای آن انجام گرفت .روش پژوهش اسنادی -تحلیلی با بهکارگیری منابع چاپی و الکترونیکی
بود .براساس یافتههای این پژوهش ،پیامدهای سایش اجتماعی عبارتاند از پیامدهای نگرشی که
شامل مواردی چون عدم رضایتمندی ،تعهد پایین ،درگیری شغلی پایین و بیاعتمادی میان افراد
است ،پیامدهای سالمت و بهزیستی که شامل فشار روحی ،تنیدگی و افسردگی است ،پیامدهای
رفتاری که شامل رفتارهای انحرافی مانند خشونت و خرابکاری ،غیبت ،وقفه در کار و کندکاری
ارادی و رفتارهای غیرشهروندی است (سعیدیپور و یگانه .)6931 ،با توجه به پیامدهای منفی
سایش اجتماعی ،محققان به دنبال کاهش سایش اجتماعی در محیط کارند .یکی از راهکارهای
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مؤثر برای کاهش سایش اجتماعی در محیط کار شناسایی عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی و
مدیریت این عوامل است .در این پژوهش یکی از عوامل اثرگذار بر سایش اجتماعی ،بدبینی
سازمانی در نظر گرفته شده است .در تعریف بدبینی سازمانی ،محققان رویکردهای مختلفی را
اتخاذ کردهاند .بسیاری از رویکردهای روانشناسی درباره بدبینی ،آن را یکی از ویژگیهای
شخصیتی پایدار میدانند .در مقابل ،بسیاری از رویکردها با اثرگذاری بر دیگران کمتر سروکار
دارند و بیشتر با اعتقاداتی که یک فرد نسبت به دیگران دارد ،مرتبطاند .مانند متغیرهای نگرشی،
بدبینی میتواند به دو طریق توضیح داده شود :شخصیتی و موقعیتی .اولی ،بدبینی را بهعنوان
سازهای کلی ،منعکسکننده خصیصهای ذاتی ثابت در نظر میگیرد و دومی ،با بدبینی بهعنوان سازة
خاص جهتگیریشده به سمت جامعه ،حرفه ،نهادها و تغییر سازمانی برخورد میکند .اکثر
محققانی که بدبینی را بهعنوان سازهای خاص در نظر میگیرند ،از تعریف بدبینی موقعیتی حمایت
میکنند

(2008, p.35

 .)Qian,در این پژوهش همچنین ،سکوت سازمانی بهعنوان عامل دیگر

اثرگذار بر سایش اجتماعی فرض شده است .ددهانوو و همکاران ( ،)6161سکوت سازمانی را
بهعنوان «خودداری از هر نوع بیان واقعی دربارة رفتار فردی و شناختی ،یا ارزیابیهای عاطفی او
از شرایط سازمانی خود به افرادی که تصور میشود ،قادر به ایجاد تغییرات یا جبران است»،
تعریف کرده است .باران و گیدرلر ( ،)6162سکوت سازمانی را بهعنوان وضعیتی که کارکنان قادر
به ابراز آزادانه نظرات خود دربارة سازمان نیستند ،بیان کرده است .شناخت و درک سکوت
سازمانی نیازمند آشنایی با پژوهشهایی است که تاکنون بر روی پدیدة سکوت و صدا در
سازمانها انجام گرفته است .شایان ذکر است سه موج تحقیقاتی در رابطه با صدا و سکوت در
سازمانها صورت گرفته است :موج نخست (از دهة  6321تا اواسط دهة  ،)6391در این دهه
تمرکز پژوهشها بر مفهوم صدا بود؛ موج دوم (از اواسط دهة  6391تا سال  ،)6111تمرکز
پژوهشها بر رفتار «بیان آزادانة نظرات» 6بود .در این موج توجه کمی به رفتار سکوت انجام
1. Speaking up
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گرفت ،موج کنونی (از سال  6111تاکنون) که در آن توجه اصلی بر مفهوم سکوت است
(.)Greenberg & Edwards, 2009
آموزش پدیدهای آشکار یا نهان است که در همة ارکان و نهادهای اجتماعی جای دارد و از راه
آثار متقابل در کل نظام اجتماعی نفوذ میکند که هدف آن پرورش نیروی انسانی موردنیاز جامعه
است که در عصر حاضر نقش تأثیرگذار آن پررنگ و کامالً محسوس است (حیدری ،)6992 ،و در
این بین ،کارکنان شایسته و انعطافپذیر این امکان را برای سازمانها فراهم میکنند که با
برنامهریزی درست و بهینه ،موجب افزایش بهرهوری و بالندگی سازمان خویش شوند ،زیرا
اثربخشی هر تحولی در هر نظام اداری به نوع عملکرد نیروی انسانی آن بستگی دارد .یک نیروی
مجرب با بهکارگیری قابلیتهای بالقوة نیروی انسانی خویش ،زمینه رشد و ارتقای کارکنان خود را
فراهم کند و موجب تحوالت مؤثرتری در نظام اداری شود و بهرهوری سازمان خویش را گسترش
دهد ،اما وجود برخی نگرشهای منفی بین مدیران و کارکنان مانع تحقق چنین امری میشود
(قربانی و پرتونیا .)6939 ،یکی از عارضههای سازمانی رایج ،سایش اجتماعی است که موجب
ایجاد پیامدهایی مانند ازبینرفتن روابط مثبت بینفردی ،موفقیتهای شغلی ،افزایش نارضایتی و
کاهش عملکرد مثبت کارکنان در سراسر سازمان خواهد شد و اثربخشی سازمان را بهطور منفی
تحت تأثیر قرار میدهد (خیر زاهد و نصر اصفهانی .)6931 ،این مسئله در فعالیتهای سازمانهای
دولتی ایران بهویژه سازمانهای آموزشی مانند سازمان آموزشوپرورش و دانشگاهها که در توسعه
و بهسازی زندگی فردی و اجتماعی نقش مؤثری دارد ،ملموستر و مهمتر است .از این رو،
کوچکترین اشتباه در تصمیمگیری مدیران و سرپرستان ،و عملکرد کارکنان میتواند پیامدهای
مخربی بر فرایند آموزش بهجای آورد که در برخی موارد ،حتی جبرانناپذیر خواهد بود ،پس باید
مدیران و سرپرستان نسبت به این پدیدة شایع نظارت دوچندان داشته باشند ،تا به محیطی مطلوب
برای یادگیری ،بهبود روشها و اصطالح فرایندها دست یابند.
با توجه به مطالب یادشده ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش بدبینی سازمانی در
سایش اجتماعی است ،که متغیر سکوت سازمانی در این رابطه بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته
شده است.
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مبانی نظري
سایش اجتماعی

اصطالح تضعیف اجتماعی اولینبار توسط وینکور و ونرین ،)6339( 6از جمله اولین نظریهپردازان
معاصر ،مطرح شد که محققان را به توجه بیشتر به جنبههای مشکلزای گرههای اجتماعی ترغیب
کرد .براساس کارهای روک ،تبادالت مشکلزا ،آن دسته از رفتارهای شبکة اجتماعیاند که باعث
ایجاد استرس ،یا شک و شبهه در رابطة فرد با انجامدهندگان رفتار میشوند .او از این رفتارها با
عنوان تبادالت اجتماعی منفی ،گرههای اجتماعی مشکلزا و تعامالت اجتماعی منفی ،نیز نام برد و
رفتارهایی را که حس عصبانیت و مورد آزار قرارگرفتن ،یا نقض حریم خصوصی را شامل می
شود ،نمونههایی از این رفتارها دانست (فیاضی و یوسفیان آرانی« .)6931 ،تضعیف اجتماعی در
چارچوب فضای کاری بهعنوان رفتاری که بهمنظور جلوگیری یا ایجاد مانع در توانمندی یکی از
کارکنان در تثبیت و حفظ روابط مثبت بینفردی ،موفقیتهای مرتبط با کار و حسن شهرت در
طول زمان انجام میگیرد ،تعریف میشود» (فیاضی و یوسفیان آرانی.)6931 ،
رینالدز )6113( 6سایش اجتماعی را شامل مؤلفههای زیر میداند (نصر اصفهانی و همکاران،
:)6931
 سایش مستقیم :شامل بدنام کردن ،رد آشکار نظرات ،تحقیر فرد یا ایده های او ،دفاع نکرردناز فرد در شرایط بحرانی ،ندادن اطالعات بررای انجرام دادن امرور کراری و ایجراد مرانع در
ارتباط با دیگران میشود.
 سایش کالمی :شامل ترور تخریب شخصیت فرد ،بدگویی و اظهرار نظرر غلرط در نهران وآشکار است.
 سایش فیزیکی :شامل تالش برای ضربهزدن به فرد به هر شکل ممکرن اسرت ،ایرن ترالش1. Vinokur & Van Ryn
2. Rinalds
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کامالً عمدی است که با هدف سایش و ممانعت از رسیدن به شهرت مطلوب در محیط کار
صورت میگیرد.
 سایش غیرکالمی :شامل رفتارهایی که باعث تخریب و تحقیر فرد میشود.سکوت سازمانی

اولین تعریف در سطح سازمانی را موریسون و میلیکن )6111( 6بیان کرده است؛ از نظر او ،سکوت
سازمانی به این معنا است که کارکنان «نظرات و اطالعات مورد نیاز برای بهبود سازمان را بهطور
عمدی پنهان میکنند و سکوت بهعنوان واکنشی علیه سازمان و عقبنشینی از آن ارزیابی میشود
و این مفهوم سکوت سازمانی است که بهعنوان یک مانع در مقابل تغییر و توسعة سازمان تبدیل به
یک موضوع برای تحقیقات شده است .سینار و همکاران ( ،)6169درباره سکوت میگویند:
هنگامیکه اکثر اعضای سازمانها در مورد مسائل سازمانی سکوت میکنند ،سکوت رفتار جمعی
میشود که بهعنوان سکوت سازمانی نامیده میشود .ددهانوو و همکاران ( ،)6161سکوت سازمانی
را بهعنوان «خودداری از هر نوع بیان واقعی دربارة رفتار فردی و شناختی ،یا ارزیابیهای عاطفی
او از شرایط سازمانی خود به افرادی که تصور میشود قادر به ایجاد تغییرات یا جبران است»،
تعریف کرده است .باران و گیدرلر ( ،)6162سکوت سازمانی را وضعیتی میداند که کارکنان قادر
به ابراز آزادانه نظرات خود دربارة سازمان نیستند.
بررسی متون نظری پژوهش نشان داد سکوت ابتدا ،توسط پیندر و هارلوس )6116( 6در دو
گروه بررسی شده است و بعد از آن در سه گروه توسط دین و همکاران ( )6119بررسی شد.
پیندر و هارلوس ( )6116مفهوم سکوت کارکنان را در دو گروه بهعنوان «سکوت خاموش» و
«سکوت محکم» تعریف کرد .سکوت خاموش ،کارمندانی است که ترجیح میدهند بهطور عمدی
برای دفاع از خود صحبت نکنند ،در حالیکه سکوت متواضعانه کارکنانی است که خود را به
وضعیت و تسلیم میاندازند (.)Hilal Baran & Ceren Giderler, 2017
1. Morrison & Milliken
2. Pinder & Harlos
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با این حال ،پژوهشهای تجربی کمی در زمینة عوامل تعدیلکننده ،وابسته و مستقل سکوت
صورت پذیرفته است .به اعتقاد موریسون و میلیکن برای این امر چند دلیل عمده وجود دارد
(کرمی و همکاران:)6931 ،
 بسیاری سکوت را مترادف با نبود سخن و صحبت میپندارنرد .وقتری صرحبتی رن ندهرد،وجود رفتار نیز بهطور خاص قابلمشاهده نیست؛
 این مورد نیز در ارتباط با مورد اول است و این مطالعره رفتراری کره وجرود نردارد ،بسریارسختتر از مطالعة رفتاری که وجود دارد و مشاهدهشدنی است؛
 ماهیت ذهنی سکوت ،بررسی آن را از لحاظ کمی و کیفی سختتر کرده است.عامل ایجاد سکوت در سازمان از طرف کارکنان براساس انگیزه آنها در سازمان به وجود
میآید ،سه نوع انگیزه در کارمندان است :انگیزة خودحفاظتی ،انگیزهمند ،انگیزة دگرخواهانه که به
سه نوع سکوت منجر میشود ):)Avery & Quinones, 2002
 .6سکوت مطیع :6منظور این است که فرد بهطور فعال ارتباط برقرار نمیکند .افراد با داشتن
این نوع سکوت تسلیم وضعیت فعلی شده و هیچ تمایلی برای تالش برای صحبتکردن،
مشارکت یا کوشش برای تغییر وضعیت موجود ندارند و از بیان ایدهها ،اطالعات یا نظرات
خودداری میکنند .در نهایت ،سکوت مطیع نشاندهندة رفتار کنارگیرنده دارد و نتیجه تن-
دادن به هر شرایطی است ).)Dedahanov et al., 2015
 .6سکوت تدافعی :6در این نوع سکوت ،احساس ترس در فرد از عرضة اطالعات وجود دارد
و فرد به دلیل جلوگیری از پیامدهای منفی سکوت میکند (.)Dedahanov et al., 2015
 .9سکوت نوعدوستانه :9این نوع از سکوت مبتنی بر متون نظری رفتار شهروندی سازمانی
است و عبارت است از امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات یا نظرات مرتبط با کار براساس
1. Acquiescent silence
2. Defensive silence
3. Prosocial silence
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انگیزههای نوعدوستی ،تشریک مساعی و همکاری در سطح جامعه است (

Dedahanov et

.)al., 2015
وان دین و همکاران ( ،)6119بعد دیگری از سکوت را معرفی کردند :سکوت اجتماعی ،و آن
را بهعنوان منعکنندة عرضة اطالعات مربوط به کار یا عقاید مرتبط با هدف فایدهرساندن به دیگران
یا سازمان بیان میکنند .کورسگاد و همکاران ( ،)6332سکوت اجتماعی را بهمثابة رفتار عمدی و
پیشگیرانه توصیف میکند که بهطور عمده ،بر دیگران متمرکز است .سکوت اجتماعی مستلزم
تصمیمگیری آگاهانه توسط یک کارمند است ،سکوت اجتماعی از نگرانی برای دیگران بهجای
ترس از عواقب شخصی منفی به وجود میآید .پودساکوف 6و همکاران ( ،)6111سکوت اجتماعی
را بهعنوان امتناع از ابراز ایدههای اطالعات یا عقاید توصیف میکند تا دیگران در سازمان بتوانند از
آن بهرهمند شوند .این سکوت به سبب تمایل به کمک به دیگران و به اشتراکگذاشتن وظایف
انگیزه دارد .این مالحظات و تمرکز بر دیگران است .مطالعات مفهومی ،پیندر و هارلوس)6116( 6؛
دین و همکاران ()6119؛ برینسفیلد و سی تی )6169( 9که یک ساختار چندبعدی از سکوت را
پیشنهاد کرد ،مانند سکوت ،تکراری ،پیندر و هارلوس ()6116؛ دفاعی و اجتماعی ،دین و همکاران
()6119؛ بیفایده ،ارتباطی ،ناسازگار ،انکارناپذیر و انحراف ،برینسفیلد و سی تی (،)6169
همچنین ،ساختار چندبعدی سکوت ،انگیزههای فردی را به سکوت میسنجند ،در حالی که
ساختار واحد سکوت ،فرکانس بیان عقاید و اختالفات را ارزیابی میکند (

Dedahanov et al.,

.)2016
بدبينی سازمانی

مفهوم اصلی بدبینی را در قرن چهارم قبل از میالد در یونان میتوان جستوجو کرد (

Stanley et

 .)al., 2005, p.431; Alnuaimi, 2010, p.9واژة انگلیسی بدبینی ( )cynicismبرمبنای نام شهری در
1. Podsakoff
2. Pinder & Harlos
3. Brinsfield & C. T
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نزدیکی آتن است که

cynosarges
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نامیده میشد ،جایی که فالسفة پیشین یونان ،ایدههای بدبینانة

خود را بیان میکردند .عیب جویان یونان باستان ،خواهان استانداردهای باالی اخالقی و تقوی
بودند .بدبینی ،مکتب فکری و روش زندگی آنها بود .آن فالسفه بهطور علنی ،نفرت خودشان را
نسبت به روشهای وضع شده و رسوم اجتماعی با استفاده از جمالت و رفتارهای بدبینانه نشان
میدادند .آنها شونطبعی را بهعنوان اسلحهای برای حمله به جستوجوی بیپایان و مداوم
قدرت ،ثروت و مادیات بهکار میبردند (

Alnuaimi, 2010, p.9; Andersson & Bateman, 1997,

 .)p.449شناخت و درک بدبینی معاصر تا حدی از معانی و مفاهیم آن در زمان باستان ،متفاوت
است .از دهة  ،6331بدبینی در رشتههای مختلف مانند روانشناسی ،جامعهشناسی و مدیریت
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .مفاهیم و معانی بدبینی طی تحقیقات مختلف تکامل یافته است
( .)Qian, 2008, p.35روانشناسی که بیشترین تأثیر را در مفهوم روانشناختی بدبینی داشته است،
مارتین سلیگمن نام دارد .سلیگمن با آزمایشهای خود به این نتیجه رسید که آدمها بدبین به دنیا
نمیآیند ،بلکه بدبینی را یاد میگیرند .آدمهای بدبین معموالً شکستهایشان را به عوامل درونی،
کلی و همیشگی نسبت میدهند و آدمهای خوشبین شکستهایشان را به عوامل بیرونی ،جزئی و
مقطعی نسبت میدهند .به طور کلی ،در تحقیقات صورت گرفته در زمینة بدبینی سازمانی چهار
رویکرد مختلف وجود دارد:
 .6رویکرد شخصیت  /خصیصهمحور :بدبینی را بهعنروان یرک خصیصره یرا گررایش در نظرر
میگیرند .از نظر آنان ،شخص بدبین ،انگیزههای دیگران را زیر سؤال مریبررد و دیگرران را
خودخواه و بیاحسراس مریبینرد و در ارتباطرات خرود ،احسراس بریاعتمرادی مریکننرد
(.)Alnuaimi, 2010, p.11
 .6رویکرد حرفه /شغلمحور :نیدرهوفر بدبینی را بهعنوان یک نتیجة فرعری آشرفتگی سراختار
اجتماعی توصیف کرد ،که این آشفتگی به علت ابهامات نقش و فشارهای متعارض مررتبط
با حرفه به وجود میآیند (.)Qian, 2008, p.35
 .9رویکرد سازمانمحور :بدبینی سازمانی یک نگرشی منفی نسبت به سازمان استخدامکننرده و
نسبت به رویهها ،فرایندها و مدیریت آن است ،که بر مبنای این باور است که ایرن عناصرر
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در کل ،علیه بهترین منافع کارکنان عمل میکنند .این تعریف هم نگرش و هم انتظرار منفری
را دربردارد (.)Alnuaimi, 2010, p.12
 .1رویکرد بدبینی تغییر سازمانی :دو مؤلفه دارد .6 :یک نگرش بدبینانه به تغییر موفقیرتآمیرز؛
 .6سرزنش کسانی که مسئول کمبود انگیزش و توانایی برای تحرت ترأثیر قرراردادن تغییرر
موفقیت آمیز هستند .محققان دیگر ،بدبینی بره تغییرر سرازمانی را برهعنروان براور و اعتقراد
کارکنان به اینکه اصالحات و بهبود در سازمان انجام نخواهد گرفرت ،تعریرف مریکننرد و
مشکالت حل نخواهند شد ،زیرا شکستهای مختلف در ذات سازمان است (

Qian, 2008,

.)p.35
پيشينة پژوهش
بررسی پیشینة پژوهش در پژوهش حاضر به سه دسته تقسیم میشود ،دستة اول پژوهشها،
پژوهشهای مربوط به سایش اجتماعی؛ دستة دوم مربوط به سکوت سازمانی ،و دستة سوم مربوط
به بدبینی سازمانی است .خالصة پژوهشها در جدول  6بیان شده است.
ادامة جدول  .1خالصة پیشینة پژوهش

محققان
(سال)
باران و
گیدرلر
()6162

هدف

ابزار جمعآوری
دادهها

نتایج

جامعه و نمونه

بررسی تأثیر هویت

 669نفر شاغل در

سازمانی بر عدالت

هتل پنجستاره واقع هویتسازمانی آثار مثبت و معناداری

سازمانی و سکوت

پرسشنامه

در استان

6

سازمانی

افینکرهیسر

ددهانوو و

سکوت بهعنوان متغیر

 6161کارمند در 96

همکاران

میانجیگری بین عوامل

()6161

سازمانی و استرس

پرسشنامه

شرکت صنعتی در
کرة جنوبی

بر ابعاد عدالت سازمانی دارد.
فرصتهای ارتباطی با سکوت کارکنان
ارتباط منفی دارد .همچنین ،سکوت
متغیر میانجی بین مجازات و استرس
است.
1. Afyonkarahisar
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ادامة جدول  .1خالصة پیشینة پژوهش

محققان
(سال)
پیری

1

()6161

هدف

ابزار جمعآوری
دادهها

جامعه و نمونه

شناسایی عوامل اصلی
سکوت سازمانی از

مصاحبه

دیدگاه کارگران

نیمهساختاریافته

کارگران غیرقانونی ،عوامل انگیزشی
-

دداهناو و
رهی
()6161

سکوت و تعهد سازمانی

آکاری و

بررسی تأثیر ابعاد

آکتوران

سکوت سازمانی بر رفتار

()6161

شهروندی سازمانی

السی و

بررسی تأثیر سکوت

همکاران

سازمانی و قلدری بر

()6161

قصد ترک شغل

سینار و

بررسی رابطة بین سکوت

همکاران

سازمانی و رفتار

()6169

شهروندی سازمانی

دنیز و
همکاران
()6169
زهیر و
اردوغان
()6166

بررسی رابطة بین سکوت
کارمند و تعهد سازمانی
بررسی رابطة سکوت
سازمانی و رهبری
اخالقی از طریق عملکرد
کارکنان

 969نفر از کارمندان
پرسشنامه

مشابهی برای سکوتکردن؛ مانند
کارگران ماهر تجربه میکنند.

غیرقانونی
بررسی رابطة بین اعتماد،

نتایج

شرکت صنایع در
کرة جنوبی

اعتماد سازمانی تأثیر منفی بر سکوت
مطیع دارد و اعتماد به سرپرست،
سکوت مطیع را تحت تأثیر قرار
نمیدهد.

جامعه  311نمونه سکوت
پرسشنامه

 116از کارکنان
تماموقت
 6231کارکنانی در

پرسشنامه

 93شرکتهای
خصوصی و دولتی
 6شرکت دارو و 6

پرسشنامه

بیمارستان در استان
ارزروم در ترکیه،
 611کارمند
 621کارمند از 9

پرسشنامه

بیمارستان خصوصی
در استانبول

پرسشنامه

نوعدوستانه

رفتارهای

شهروندی سازمانی را قویتر نشان
میدهد.
سکوت و انتظار ترک سازمانی با
یکدیگر رابطة مثبت دارند ،قلدری

نقش واسطهای در این رابطه ایفا می-
کنند.

آوا راهی برای بهدستآوردن افکار و
ایدههای ارزشمند فردی که به اهداف
سازمانی کمک شایانی میکند.
تعهد سازمانی بهطور مستقیم بر
عملکرد کارکنان در سازمان تأثیرگذار
است .تعهد عاطفی مؤثرترین و
باارزشترین تعهد در سازمان است.

 261نفر از کارکنان رهبری بر تصمیمگیری کارکنان دربارة
شرکتهایی در انتخاب سکوت یا صحبتکردن،
منطقة مرمرة ترکیه مؤثرند.
1. Pirie
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ادامة جدول  .1خالصة پیشینة پژوهش

محققان
(سال)
یکوال و
همکاران
()6166

نیکوال و
همکاران
()6166

کواد و
همکاران
()6169

هدف
بررسی نقش سکوت
سازمانی و اعتماد بر
نگرش کارکنان در یک
مرحلة پس از ادغام
مقایسهی اخالقی
کارکنان و عملکرد
کارکنان نسبت به
همکاران مشابه و
پاسخهای عاطفی و
رفتاری بعدی
بررسی شایعات و
بدگوییهایی (اراجیف)
انجامشده توسط عوامل
مظنون بهزور و مباحثه
در محل کار

نصر
بسط الگوی مفهومی
اصفهانی و
سایش اجتماعی در
همکاران
سازمان بهزیستی کشور
_()6931
احصای اجزای مدل
خانف
سایش اجتماعی در
الهی و
سازمانهای مورد مطالعه
علیپور

و ایجاد هوشیاری
درویشی
اجتماعی در مدیران و
()6993
کارکنان

ابزار جمعآوری
دادهها
پرسشنامه

پرسشنامه

-

جامعه و نمونه

نتایج

 92کارمند در دو اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی
شرکت فناوری رابطهی منفی و با نگرش ادغام رابطه-
اطالعات در یونان ی مثبت دارد.
احساس منفی ،رابطة غیرمستقیم بین
اخالقی بودن نسبت به یک همکار
 961نفر از کارکنان است ،اما همچنین عملکرد پایینتری
نسبت به همکاران خود در برهمزدن و
سایش اجتماعی دارد.

-

شایعات و بدگوییها میتوانند در
درک بهتر مناطق مختلف مورد عالقه
به رفتارگرایان و محققان سازمانی
کمک کنند.

پرسشنامه

نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطه
از  691نفر از
مدیران و کارشناسان مثبتی بین عوامل فردی ،گروهی،
سازمان بهزیستی سازمانی و محیطی با رفتارهای سایش
اجتماعی کارکنان وجود دارد.
کشور

پرسشنامه

نقش متغیر میانجی ادراک عدالت و
متغیر تعدیلگر وظایف مدیریت منابع
انسانی تأیید شد ،ولی نقش تعدیلگر
ابعاد فرهنگی فردی (بعد فاصله از
قدرت) تأیید نشده است.

وزارت نفت و
وزارت دارایی
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ادامة جدول  .1خالصة پیشینة پژوهش

محققان
(سال)

هدف

ابزار جمعآوری
دادهها

نظری و
همکاران
()6931

شامل همة کارکنان بهصورت منفی و معکوس بر عملکرد

اجتماعی بر عملکرد
و جوانان استان تهران با

جامعه و نمونه

جامعه آماری تحقیق سایش اجتماعی با ضریب اثر -1/92

بررسی تأثیر سایش
سازمانی اداره کل ورزش

نتایج

پرسشنامه

رسمی ادارهکل

سازمانی مؤثر است ،همچنین ،سایش

ورزش و جوانان

اجتماعی با میانجیگری درگیری

استان تهران بود که شغلی با ضریب اثر  -1/16تأثیر

نقش میانجیگری

تعداد آنها  611نفر غیرمستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد.

درگیری شغلی

بود.
برای مفهوم سایش اجتماعی پرستاران
هشت بعد و  16مؤلفه و  31شاخص

هدف طراحی الگویی

شناسایی شد با استفاده از مدل

برای بسط مفهومی سایش
احمدی

اجتماعی برای پرستاران و

()6931

شناسایی ابعاد و

جامعة آماری این
مصاحبه

پژوهش خبرگان امر سایش اجتماعی در حرفة پرستاری
پرستاری بودند

مؤلفههای و شاخصهای

بهدستآمده میتوان به بسط مفهومی
پرداخت و همچنین ،یک نظام ارزیابی
برای میزان سایش اجتماعی برای هر

این مفهوم

پرستار و در هر بخش را سنجش و
محاسبه کرد.
نقش میانجیگری باورهای فرهنگی در
رابطة بین سایش اجتماعی کارکنان و

هدف بررسی رابطة بین

 .نمونة این مطالعه تعارضات فردی تأیید شد و همچنین،

صالحنژاد سایش اجتماعی کارکنان

 631نفر از افسران نتایج بهطور خاصی نشان داد همة ابعاد

و کریمی

و تعارضات فردی با

()6931

توجه به نقش میانجیگری

پرسشنامه

پایور قرارگاه

باورهای فرهنگی،

بهجز بعد

منطقهای شمال شرق یکپارچگی سازمان ،یعنی حمایت مدیر
نزاجا بوده است.

باورهای فرهنگی

از کارکنان و پاداش نقش میانجیگری
بین سایش اجتماعی کارکنان و
تعارضات فردی ایفا میکنند.

سعیدی
پور و
یگانه

بررسی مفهوم سایش
اجتماعی و پیامدهای آن

پیامدهای سایش اجتماعی عبارتاند از
اسنادی -تحلیلی

پیامدهای ،پیامدهای سالمت و
بهزیستی و پیامدهای
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ادامة جدول  .1خالصة پیشینة پژوهش

محققان
(سال)

هدف

ابزار جمعآوری
دادهها

نتایج

جامعه و نمونه
برای انجامدادن این

اقبال
()6162

برسی رابطة بین تعادل
شغلی کار ،مشارکت

پژوهش ،تعداد  661نتیجة تعامل کارکنان ،تعادل کار
پرسشنامه

کارکنان و بدبینی کارکنان

نمونه از 911

کارکنان و انگیزة کارکنان بسیار

جمعیت جمعآوری همبستگی زیادی دارد.
شد.
تحمل برای عدم انسجام محل کار
تأثیر مثبتی بر رفتار جستوجوی

ابوبکر و
همکاران
()6169

شغلی دارد؛ و این بدبینی تأثیر مثبتی

بررسی دامنه تحمل عدم
انسجام محل کار ،بدبینی
کارکنان و رفتار

پرسشنامه

 996نفر از کارمندان
هتل در اردن

جستوجوی شغلی

بر رفتار جستوجوی شغلی دارد.
همچنین ،این بدبینی ،رابطة بین
تحملپذیری نابرابری محل کار و
رفتار جستوجوی شغلی را کاهش
نمیدهد .مفاهیم نظری و عملی بحث
شده است.
عوامل سازمانی وضعیت متوسط

سنجش میزان بدبینی
زارع و

سازمانی کارکنان

همکاران دانشگاههای دولتی استان

جامعة آماری
پرسشنامه

قم

کارکنان دانشگاههای
دولتی استان قم
است.

دارند؛ میزان عوامل فردی و محیطی
برای بدبینی سازمانی کم؛ و میزان
عوامل شغلی باال است .همچنین،
میزان متغیر بدبینی سازمانی بین
کارکنان دانشگاههای دولتی استان قم
کم است.

زارع و
همکاران

شناسایی و اولویتبندی
معیارها و شاخصهای
بدبینی سازمانی

مؤلفهها شناساییشده عبارتاند از
بررسی مقاالت
و پرسشنامه

خبرگان و

عوامل محیطی (فراسازمانی) ،عوامل

نمونهگیری هدفمند سازمانی ،عوامل شغلی و عوامل
فردی.
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فرضيههاي پژوهش
بر مبنای مبانی نظری و پیشینة پژوهش ،فرضیههای زیر بیان میشود.
 .6بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی با سایش اجتماعی تأثیر مثبت دارد.
 .6بین بدبینی سازمانی و سکوت سازمانی تأثیر مثبت وجود دارد.
 .9بین سکوت سازمانی و سایش اجتماعی تأثیر مثبت وجود دارد.
 .1بین بدبینی سازمانی و سایش اجتماعی تأثیر مثبت وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی -همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی است .از نظر افقی
زمانی ،تحقیق مقطعی است .قلمرو پژوهش دو سازمان ادارهکل آموزشوپرورش چهارمحال و
بختیاری با  661نفر ،و دانشگاه قم با  621نفر بوده است .نمونهگیری به روش تصادفی و تعداد
نمونه براساس جدول مورگان مشخص شد .تعداد نمونه در ادارهکل آموزشوپرورش چهارمحال و
بختیاری  ،691و در دانشگاه قم  616است.
یافتههاي پژوهش
در پژوهش حاضر ،تحلیل عاملی تأییدی برای تکتک متغیرها اجرا شد .شاخصهای برازش
مدلهای اندازهگیری بهطور خالصه در جدول  6نشان داده شده است.
ادامة جدول  .2شاخصهاي برازش براي هر يك از مدلهاي اندازهگیري

شاخص

حد مطلوب

بدبینی سازمانی سکوت سازمانی سایش اجتماعی

 9و کمتر

6/91

6/19

6/11

RMR

نزدیک به صفر

1/119

1/131

1/192

GFI

 1/3و باالتر

1/361

1/366

1/311

AGFI

 1/3و باالتر

1/319

1/366

1/362

NFI

 1/3و باالتر

1/361

1/363

1/313

RFI

 1/3و باالتر

1/311

1/366

1/362
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ادامة جدول  .2شاخصهاي برازش براي هر يك از مدلهاي اندازهگیري

شاخص

حد مطلوب

بدبینی سازمانی سکوت سازمانی سایش اجتماعی

IFI

 1/3و باالتر

1/311

1/361

1/311

TLI

 1/3و باالتر

1/362

1/361

1/361

CFI

 1/3و باالتر

1/361

1/366

1/311

PRATIO

 1/1و باالتر

1/113

1/211

1/912

PNFI

 1/1و باالتر

1/193

1/111

1/919

PCFI

 1/1و باالتر

1/213

1/299

1/132

1/193

1/121

1/111

 RMSEAکوچکتر از 1/19

در مرحلة آزمون مدل ،پایایی ترکیبی ( ،)CRمیانگین واریانس استخراجشده ( )AVEو آلفای
کرونبان بررسی شد (جدول .)9
جدول  .3بارهاي عاملی و شاخصهاي روايی و پايايی سازه

متغیرهای پژوهش

بارهای عاملی سطح معناداری آلفای کرونباخ
6/797

بدبینی سازمانی
بدبینی عاطفی

1/21

P>1/16

بدبینی شناختی

1/99

P>1/16

بدبینی رفتاری

1/21

P>1/16

6/886

سکوت سازمانی
سکوت تدافعی

1/19

P>1/16

سکوت مطیع

1/91

P>1/16

6/806

سایش اجتماعی
مانع پیشرفت روابط درونفردی

1/91

P>1/16

مانع برای کسب حس شهرت

1/21

P>1/16

مانع برای موفقیتهای کاری

1/29

P>1/16

cr

ave

6/818

6/066

6/707

6/868

6/016

6/087
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نتایج جدول  9نشان میدهد مؤلفههای انتخابی برای اندازهگیری سازههای مدل از دقت الزم
برخوردار بودهاند .پس از تأیید مدلهای اندازهگیری ،مدل نهایی با نرمافزار

Amos

بررسی شد.

شکل  6نمای کلی مدل ساختاری پژوهش را به همراه ضرایب استانداردشده نشان میدهد.
نتایج آزمون فرضیهها در جدول  1بیان شده است.

شکل  .1مدل نهايی پژوهش در حالت ضرايب استاندارد

ادامة جدول  .4نتايج بررسی فرضیههاي اصلی

فرضیه

نوع تأثیر

تأثیر
بدبینی سازمانی

اول

سکوت

سطح
معناداری

←

سازمانی ←

تأثیرگذاری غیرمستقیم در سطح  33درصد اطمینان،
غیرمستقیم 1/116

سایش اجتماعی
دوم

بدبینی
سازمانی

←

سکوت
سازمانی

نتیجه

مثبت و معنادار است.
فرضیة اول تأیید میشود.
تأثیرگذاری مستقیم در سطح  33درصد مثبت و

مستقیم

1/116

معنادار است.
فرضیة دوم تأیید میشود.
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ادامة جدول  .4نتايج بررسی فرضیههاي اصلی

فرضیه

سوم

چهارم

تأثیر
سکوت
سازمانی
بدبینی
سازمانی

←

←

نوع تأثیر
سایش
اجتماعی
سایش
اجتماعی

سطح

نتیجه

معناداری

تأثیرگذاری مستقیم در سطح  33درصد مثبت و
مستقیم

1/116

مستقیم

1/116

معنادار است.
فرضیه سوم تأیید میشود.
تأثیرگذاری مستقیم در سطح  33درصد اطمینان،
مثبت و معنادار است.
فرضیه چهارم تأیید میشود.

در فرضیههای فرعی تأثیر ابعاد بدبینی سازمانی (بدبینی عاطفی ،بدبینی شناختی و بدبینی
رفتاری) را بر سکوت سازمان و سایش اجتماعی بررسی میشود .در شکل  6مدل ساختاری برای
بررسی فرضیههای فرعی برازش شده است.

شکل  .2مدل نهايی پژوهش در حالت ضرايب استانداردشده
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با توجه به مدل ساختاری تأییدشده در شکل  ،6به کمک ضرایب رگرسیونی و سطح معناداری،
فرضیههای فرعی پژوهش بررسی شد و نتایج در جدول  1بیان شده است.
جدول  .5نتايج بررسی فرضیههاي فرعی پژوهش

فرضیة

تأثیر

فرعی

نوع تأثیر

سطح
معناداری

نتیجه

اول

بدبینی عاطفی

← سایش اجتماعی

مستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی اول تأیید میشود.

دوم

بدبینی شناختی

← سایش اجتماعی

مستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی دوم تأیید میشود.

سوم

بدبینی رفتاری

← سایش اجتماعی

مستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی سوم تأیید میشود.

چهارم

بدبینی عاطفی

← سکوت سازمانی

مستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی چهارم تأیید میشود.

پنجم

بدبینی شناختی

← سکوت سازمانی

مستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی پنجم تأیید میشود.

ششم

بدبینی رفتاری

← سکوت سازمانی

مستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی ششم تأیید میشود.

هفتم

بدبینی عاطفی ← سکوت سازمانی
← سایش اجتماعی

غیرمستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی هفتم تأیید میشود.

هشتم

بدبینی شناختی ← سکوت سازمانی
← سایش اجتماعی

غیرمستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی هشتم تأیید میشود.

نهم

بدبینی رفتاری ← سکوت سازمانی
← سایش اجتماعی

غیرمستقیم

1/116

تأثیرگذاری در سطح  33درصد
اطمینان ،مثبت و معنادار است.
فرضیة فرعی نهم تأیید میشود.
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نتيجهگيري
امروزه کار بهعنوان عاملی کلیدی در شکلگیری هویت و تعامالت انسانی نقشی مهم دارد ،اما کار
میتواند منشأ فشار عصبی ،سایش ،ارتباطگریزی و تحلیلرفتگی در افراد شود .اخیراً محققان
سازمانی در مطالعات مربوط به بهرهوری نیروی انسانی به یکی از عارضههای زندگی سازمانی ،یعنی
ابعاد منفی تعامالت اجتماعی و روابط میانفردی اشاره کردهاند که شامل سایش اجتماعی است
(نظری و همکاران .)6931 ،دافی و همکاران ( )6116سایش اجتماعی را همة فعالیتهایی میدانند
که موجب نابودی روابط مثبت بینفردی ،موفقیتهای شغلی و شهرت عالی فرد میشود (خیر
زاهد ،نصر اصفهانی .)6931 ،با توجه به پیامدهای منفی سایش اجتماعی ،محققان به دنبال کاهش
سایش اجتماعی در محیط کار میباشند .یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش سایش اجتماعی در
محیط کار ،شناسایی عوامل مؤثر بر سایش اجتماعی و مدیریت این عوامل میباشد .بنابراین ،هدف
اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر بدبینی سازمانی و سایش اجتماعی با درنظرگرفتن نقش میانجی
سکوت سازمانی است.
یکی از عارضههای سازمانی رایج ،سایش اجتماعی است که موجب ایجاد پیامدهایی مانند
ازبینرفتن روابط مثبت بینفردی ،موفقیتهای شغلی ،افزایش نارضایتی و کاهش عملکرد مثبت
کارکنان در سراسر سازمان خواهد شد و اثربخشی سازمان را بهطور منفی تحت تأثیر قرار میدهد
(خیر زاهد ،نصر اصفهانی .)6931 ،این مسئله در فعالیتهای سازمانهای دولتی ایران بهویژه
سازمانهای آموزشی مانند سازمان آموزشوپرورش و دانشگاهها که در توسعه و بهسازی زندگی
فردی و اجتماعی نقش مؤثری دارند ،ملموستر و مهمتر است .نتایج پژوهش نشان داد متغیر
بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی در سطح اطمینان  33درصد تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
میزان ضریب رگرسیونی استاندارد این رابطه  1/11است .همچنین ،متغیر سکوت سازمانی بر
سایش اجتماعی در سطح اطمینان  33درصد تأثیر مستقیم و معناداری دارد .میزان ضریب
رگرسیونی استاندارد این رابطه  1/11است .نتایج پژوهش همچنین ،نشان داد متغیر بدبینی سازمانی
بر سایش اجتماعی در سطح اطمینان  33درصد تأثیر مستقیم و معناداری دارد .در نهایت ،یافتهها
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نشان داد ضریب تأثیر متغیر بدبینی سازمانی بر متغیر میانجی (سکوت سازمانی) برابر با  1/11است
و تأثیر متغیر میانجی بر سایش اجتماعی برابر با  1/11است هر دو تأثیرگذاری در سطح اطمینان
 33درصد معنادار است .تأثیر غیرمستقیم متغیر بدبینی سازمانی بر سایش اجتماعی از حاصلضرب
 1/11در  1/11بهدست آمد که حاصل برابر با  1/69میشود .از آنجا که نسبت بحرانی تأثیر
غیرمستقیم بیشتر از  6/12است و سطح معناداری کمتر از  1/16است میتوان نتیجه گرفت که
بدبینی سازمانی بهطور غیرمستقیم بر سایش اجتماعی از طریق سکوت سازمانی تأثیر معناداری
میگذارد .همچنین ،تأثیر ابعاد بدبینی سازمانی (بدبینی عاطفی ،بدبینی شناختی و بدبینی رفتاری) بر
سکوت سازمان و سایش اجتماعی بررسی تأیید شد .در نهایت ،نتایج نشان داد سکوت سازمانی
در رابطة بدبینی عاطفی ،بدبینی شناختی و بدبینی رفتاری با سایش اجتماعی نقش میانجی را ایفا
میکند.

 555

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،4زمستان 9317

منابع و مآخذ
 .6احمدی ،کیومرث ( .)6931ارائة الگویی جهت بسط مفهومی سایش اجتماعی پرستاران و
ارزیابی آن .مجلة علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،دورة  ،69شمارة  ،6صفحات -613
.33
 .6حیدری ،علی ( .)6992آموزشوپرورش و ضرورت بهسازی نظام آموزشی .در دسترس در
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