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Abstract
An organization is a social phenomenon that acts to achieve a common goal using
individuals and groups who interact with each other. Since the organization is a social
phenomenon, the models and norms that are followed by the members of the organization
should be balanced and congruent so that the organization can stay away from disorder and
chaos. In fact, organizations – as social phenomena – can get afflicted with anomaly,
turmoil, disorder, and chaos; this state is theoretically called organizational anomie.
Consequently, the study at hand was carried out to explore the antecedents and
consequences of organizational anomie using a mixed methods approach. The statistical
population of the study was comprised of the related experts, including the staff and line
managers of Refah Kargaran Bank in Lorestan Province, Iran, out of which 30 individuals
were selected using purposive sampling and theoretical sufficiency principle. In the
qualitative phase of the study, data was collected using semi-structured interviews, while a
questionnaire was used to collect data in the quantitative phase. Then, the data obtained in
the qualitative phase was analyzed using ATLAS.ti software and coding method, while the
quantitative data of the study was analyzed using the Fuzzy Delphi method. The findings
reveal that the unethical atmosphere of the organization, weak leadership and management,
favoritism and partiality, weak communications, lack of meritocracy, and lack of an
appropriate evaluation system are the main antecedents of organizational anomie.
Moreover, reduced personal and organizational performance, administrative corruption,
reduced profitability and market share, lack of competitiveness, reduced loyalty, and loss of
customers are the main consequences of organizational anomie.
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تحلیل جامعهشناختی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی


(مورد مطالعه :بانک رفاه کارگران استان لرستان)
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
(تاریخ دریافت 6911/61/61 :ـ تاریخ پذیرش)6011/19/61 :

چکیده
سازمان پدیدهای اجتماعی است که جهت دستیابی به اهداف مشترک ،با استفاده از افراد و گروههایی که با هم در تعاملاند ،فعالیت
میکند .چون سازمان پدیدهای اجتماعی است الگوها و هنجارهایی که اعضای سازمان از آن تبعیت میکنند باید موزون و هماهنگ
باشند تا سازمان دچار بینظمی و آشوب نشود .در واقع سازمانها به منزلة پدیدههای اجتماعی میتوانند دچار بیهنجاری ،آشفتگی،
بینظمی ،و آشوب شوند که از لحاظ نظری به این پدیده آنومی سازمانی گفته میشود .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف واکاوی
پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی انجام شد .این پژوهش در زمرة پژوهشهای آمیخته و از نوع کیفی و کمّی است .جامعة آماری
پژوهش را خبرگان ،متشکل از مدیران صفی و ستادی در بانک رفاه کارگران لرستان ،تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند و اصل کفایت نظری تعداد  03نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطالعات از
مصاحبة نیمهساختاریافته و در بخش کمّی از پرسشنامه بهره گرفته شد .به این ترتیب اطالعات بهدستآمده در بخش کیفی با استفاده از
نرمافزار  Atlas.tiو روش کدگذاری و در بخش کمّی با روش دلفی فازی تحلیل شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که فضای
غیراخالقی حاکم بر سازمان ،رهبری و مدیریت ضعیف ،خویشاوندساالری و تبعیض ،ارتباطات ضعیف ،عدم شایستهساالری ،و فقدان
نظام ارزشیابی مناسب مهمترین پیشایندهای آنومی سازمانی هستند .عالوه بر این ،کاهش عملکرد فردی و سازمانی ،فساد اداری ،کاهش
سودآوری و سهم بازار ،عدم رقابتپذیری ،کاهش وفاداری ،و از دست دادن مشتریان مهمترین پسایندهای آنومی سازمانیاند.

کلیدواژگان
آشفتگی ،آنومی ،آنومی سازمانی ،بینظمی.

 مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتری است.


رایانامة نویسندة مسئولmousavi.na@lu.ac.ir :
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مقدمه
در حوزة علوم اجتماعی ،نظم یکی از عناصری است که برای جامعه و ارکان و نهادهای آن اهمیتی
ویژه دارد .در این میان ،یکی از تهدیدهای جدّیِ نظم اجتماعی مفهومی است که تحت عنوان آشفتگی
و بیهنجاری یا آنومی 1شناخته میشود ( .)Romania 2020: 54آنومی یک نظریة جامعهشناختی است
که ابعاد گوناگونی دارد و از جهات متفاوت قابل بررسی است .دورکیم ،2بنیانگذار نظریة آنومی ،در
تئوری خود بر اهمیت حوزههای اقتصادی و مدیریتی و بحرانها و پیامدهای اقتصادی و مدیریتی که
بر آشفتگیهای اجتماعی و ضعف و انحطاط اخالق عمومی تأثیر میگذارند تأکید کرد (نایبی و
همکاران  .)19 :1931به باور دورکیم ،بحرانها و تغییرات اقتصادی و تحوالتی که مدیریت آنها را رقم
میزند عامل اصلی به وجود آمدن مسائل و مشکالت اجتماعی است (دورکیم  .)92 :1933یکی از این
مشکالت اجتماعی بروز آنومی است که اشکال و ابعاد متفاوت دارد .یکی از ابعاد و اشکال مهم آنومی
آنومیِ سازمانی 9است ،که در محیطهای کاری و سازمانی دیده میشود .در حقیقت ،بر اساس نظریة
خودمانایی ،4سازمان به منزلة پدیدهای اجتماعی ،که به مثابة برشی از جامعه میتوان به آن نگریست،
میتواند از مسائل و مشکالت اجتماعی تأثیر بپذیرد .بنابراین ،تبعیت اعضای سازمان از الگوها و
هنجارهای آن موضوعی پراهمیت است .چون موجب میشود سازمان دچار بینظمی و آشوب نشود و
در حالت آنومیک قرار نگیرد

(& Dehghani 2019: 218

 .)Jahanshahiدر واقع ،سازمانها به منزلة

پدیدههای اجتماعی میتوانند دچار بیهنجاری ،آشفتگی ،بینظمی ،و آشوب شوند که از لحاظ نظری
به این پدیده آنومی سازمانی گفته میشود.
سرمایة اجتماعی یکی از متغیرهای جامعهشناختی است که تحت تأثیر آنومی قرار دارد .پاتنام
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سرمایة اجتماعی را متشکل از مجموعهای مفاهیمـ مانند هنجارها ،قواعد ،اعتماد ،شبکههای تعاملی
منظم و نظاممندـ میداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یک اجتماع میشود و در
نهایت منافع متقابل آنان را تأمین میکند .از این منظر ،در شرایط آنومیک ،به دلیل ضعف در حاکمیت
1. anomie
2. Durkheim
3. organizational anomie
4. self-similarity
5. Putnam
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قواعد و هنجارها و تعارض میان آنها و حتی پدید آمدن عرصههایی فاقد هنجارهای روشن ،عدم
التزام به قواعد اخالقی و اجتماعی پدید میآید؛ طوری که در برخی زمینهها بینظمی و بیهنجاری
بهوضوح موجب کاهش سرمایة اجتماعی میشود (عباسزاده و همکاران  .)1931فوکویاما 1نیز
همچون پاتنام در خصوص رابطة سرمایة اجتماعی و آنومی از وجود هنجارها و ارزشها سخن
میگوید .از نظر وی ،سرمایة اجتماعی را میتوان مجموعة معینی از قواعد یا هنجارها یا ارزشها در
خصوص تعامل و ارتباط میان اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها مجاز است تعریف
کرد .در این حالت ،بروز شرایط بیهنجاری و آنومیک موجب تضعیف سرمایة اجتماعی میشود
(عباسزاده و مقتدایی  .)1933بدون صنعت بانکداری ،اقتصاد به شکل امروزی خود نمیتواند
امیدی برای بقا داشته باشد .بانکها در عصر حاضر تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد میگذارند .با توجه
به آنچه گفته شد ،شواهد بسیاری وجود دارد که بیهنجاری و بینظمی در سیستم بانکی کشور ایران
را نشان میدهد که در صورت تقویت و بروز شرایط آنومیک در این سیستم تبعات منفی فراوانی ،از
نظر اقتصادی و اجتماعی ،دامنگیر جامعه میشود .از این شواهد میتوان به سوءاستفاده از اعتبارات
اسنادی در اختالس سههزارمیلیاردی و فسادهای مالی در مؤسسات مالی اشاره کرد .در حقیقت ،با
چیره شدن شرایط آنومیک بر صنعت بانکداری ،زوال اجتماعی و کاهش سرمایة اجتماعی و انحطاط
اقتصادی رویدادهای محتمل خواهند بود .به عبارت دیگر ،ضعف و کاهش سرمایة اجتماعی به
تشدید بینظمی و جرایم منجر میشود .بانکها صندوقهای مالی هستند که از سرمایه و دارایی مالی
جامعه و اعضای آن نگهداری میکنند و با بروز ناهنجاری و بینظمی و آشفتگی در این صنعت و در
خطر قرار گرفتن سرمایه و دارایی مالیِ افرادِ جامعه مشکالت اجتماعی زیادی گریبانگیر جامعه و
کشور خواهد شد .با توجه به آنچه گفته شد ،مطالعة عوامل بهوجودآورنده و پیامدها و تبعات آنومی
سازمانی یک ضرورت پژوهشی در حوزة میانرشتهای علوم اجتماعی و اقتصاد و مدیریت است.
بنابراین ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مهمترین پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی
کداماند؟

1. Fokuyama
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پیشینة نظری پژوهش
مفهوم آنومی

واژة آنومی برگرفته از واژة یونانی

nomos

به معنای فقدان قانون یا به شکلی کلیتر مقرراتزدایی

و بینظمی است .اصطالح آنومی در قرن پنجم قبل از میالد در مباحث فلسفی به کار گرفته میشد؛
جایی که فالسفه برای شناخت شخصیت یا تأیید و عدم تأیید فرد از عباراتی همچون بیتقوایی
(بیتوجهی به هنجارهای مذهبی) و بیعدالتی (نقض قوانین موجود در جامعه) بهره میگرفتند .اما
اصطالح آنومی را اولین بار در پایان قرن نوزدهم ،یعنی در سال  ،1339دورکیم در متون
جامعهشناسی مطرح کرد

(& Ferreira 2018: 693

 .)Serpaهمچنین آنومی پدیدهای است که به

موجب آن ارزشها و هنجارهای مشترک بین افراد یک جامعه یا سازمان یا گروه از هم میپاشد یا
از بین میرود

(2020: 5

 .)Lauآنومی بیثباتی ناشی از استانداردهای نامتعارف و ارزشهای

نامعقول و بیهدفی را نیز توصیف میکند .به عبارت دیگر ،زمینهساز نابسامانیهای اجتماعی است؛
جایی که در آن مرز قواعد و الگوهای رفتار اصولی و غیراصولی در هم میشکند و پیامد آن
شکلگیری رفتارهای انحرافی و نهایتاً بروز بحران در زندگی اجتماعی و سازمانی خواهد بود
( .)Lipinsky et al. 2020: 241ماتیو )2115( 1در تشریح آنومی میگوید هنجارشکنیهای حاصل از
این رویکرد منافع جمعی را فدای منافع فردی میکند یا به بیان بهتر در تصمیمات و اقدامات
بهندرت نفع عمومی و اجتماعی لحاظ میشود که در بلندمدت آثار و عواقب وخیم آن نمایان
خواهد شد

(2019: 113Abrutyn

) .در حقیقت ،آنومی نشان میدهد که چطور نظم حاکم دچار

هرجومرج میشود یا ارزشها و معیارهایی که زمانی روابط میان افراد را تنظیم میکردند چطور
اعتبار و مشروعیت خود را از دست میدهند ( .) 2020: 241Bouretبنابراین ،به طور کلی میتوان
گفت بروز آنومی تالش برای کسب اهداف را در یک سیستم کمرنگ میکند و ناپایداری و
پیشبینیناپذیر بودن آن را ممکن میسازد (.)Zhou & Jing 2019: 707
آنومی و هنجارهای اجتماعی

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است از همان ابتدای خلقت روابط گروهی و اجتماعی این
1. Mathieu
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امکان را به بشر داده است تا با نامالیمات (هنجارشکنی ،نقض قوانین ،و  )...مقابله کند .این
دیدگاه اهمیت هنجارها و باورهای اجتماعی را برای تعریف درست رفتارهای مطلوب در یک
جامعه یا گروه برجسته میسازد

(2019: 4

 .)Orellanaدرست یا غلط بودن رفتار یک فرد از

جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است .اما همة جوامع به طور کلی این را میپذیرند که استفادة
نادرست از الگوها و ارزشهای مورد پذیرش جامعه تحملناپذیر است (.)Fandino et al. 2015: 3
به این ترتیب ،از طریق هنجارهای اجتماعی مردم میآموزند جامعه از آنها در خصوص الگوها،
سنتها ،ارزشها ،قوانین ،و مجاز و غیرمجاز بودن برخی هنجارها چه انتظاری دارد .به عبارت
دیگر هنجارها تعیین میکنند چه هنجارهایی پذیرفتنی و مورد انتظارند .بنابراین ،هنجارهای
اجتماعی افراد را وادار به رفتار در یک زمینة خاص میکند؛ حتی اگر افراد با آن موافق نباشند
( .)Atteslander 2007: 515از طرف دیگر ،اگر هنجارهای اجتماعی بین افراد یک جامعه یا گروه
به شکلی ناکارآمد یا بیارزش شناخته شوند ،حالت آنومی رخ داده است .رواج این حالت
تعامالت گروهی را تضعیف میکند و باعث اختالل در هماهنگی ،افزایش تعارضات طبقاتی،
تضعیف همبستگی ،و از بین رفتن پیوندهای اجتماعی میشود ( .)Muratori et al. 2013: 133در
شرایط آنومی افراد تمایل دارند طبق هنجارهای خود عمل کنند و به هنجارهای اجتماعی اعتماد
ندارند .بنابراین ،در نگاهی کلی میتوان گفت فرد آنومیکشده نهتنها گذشته را از دست داده ،بلکه
امیدی هم به آینده ندارد و ناچار به زندگی ادامه میدهد (.)Teymoori et al. 2017: 1011
آنومی سازمانی

همانطور که بیان شد ،آنومی در حوزة جامعهشناسی تولد یافته و در سالیان اخیر به مباحث
مدیریت و سازمان نیز رخنه کرده است .سازمانها نیز همچون هر سیستم دیگری در طول حیات
خویش دچار بینظمی و بیهنجاری میشود که از لحاظ نظری این حالت بیانگر آنومی سازمانی
است

(2020: 46

 .)Formiga et al.مارتین 1و همکارانش ( )2113بر آناند که آنومی در سازمان

حالتی غیرعادی است که به دلیل نبود کدهای رفتاری خاص (هنجارها) ،که محدودة رفتارها را
مشخص میسازد ،به وجود میآید .زمانی که آنومی گریبانگیر سازمان میشود کارکنان رفتارها و
1. Martin
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نگرشهای ضد اجتماعی از خود نشان می دهند تا با انکار قوانین و مقررات و همچنین رفتارهای
مخرب نیازهای خود را برآورده سازند

(et al. 2018: 4

 .)Choiبه زعم هادسون)1333( 1

سازمانهای آنومیک در دستیابی به حداقلهای هنجاری مشترک با شکست مواجه میشوند .در
حقیقت ،اینگونه سازمانها فاقد ارزش یا چارچوب هنجاری خاصاند؛ سازمانیهایی که فاقد
نشانههای حیات و اتحاد و همبستگی هستند و رفتارهای غیراخالقی کارکنان در کلیت آنها
بهوضوح نمایان است ( .)Abreu et al. 2018; Maciejewska 2017طبق پیشینة موجود در مدیریت
سازمان و همچنین از دیدگاه محققان مختلف آنومی میتواند از جهات گوناگون سازمان را
دستخوش اتفاقات نامطلوب کند .وجود آنومی در محیط کار از نظر ذوقبی )2113( 2منجر به
افزایش رفتارهای انحرافی ،از دید الرا 9و رودریگز ( )2112باعث عدم تمایل به رفتارهای
شهروندی ،بنا بر دیدگاه تساهوریدو )2111( 4موجب شکلگیری ارزشها و رویههای داخلی
نامناسب ،و به باور جانسون 5و دوبرلی ( )2111سبب افزایش سردرگمی و عدم اطمینان در
سازمان میشود ( .)Sypniewska 2017: 239در تعریفی دیگر میتوان گفت آنومی در سازمان باعث
میشود حسن نیت بین کارکنان جای خود را به رفتارهای خودخواهانه بدهد .در حقیقت به وجود
آمدن آنومی در سازمان افزایش هزینة سازمان و افت روحیة کارکنان و تمایل به رفتارهای نادرست
را در پی دارد که کنار هم قرار گرفتن همة این عوامل سقوط سازمان را رقم خواهد زد

( Su et al.

 .)2018: 62در جدول  1برخی تعاریف آنومی سازمانی ارائه شده است.
به این ترتیب ،زمانی که سازمان دچار آنومی میشود هنجارها و ارزشهای موجود در سازمان
قدرت هماهنگکنندگی و انسجام خود را بر کنشها و رفتارهای کارکنان از دست میدهند و این
وضعیت بیاعتنایی کارکنان به ارزشها و هنجارها را شکل میدهد ( .)Formiga et al. 2020: 47بر
اساس پیشینة پژوهش ،مؤلفههای آنومی سازمانی در جدول  2نشان داده شده است.

1. Hodson
2. Zoghbi
3. Lara
4. Tsahuridu
5. Johnson
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جدول  .1تعاریف آنومی سازمانی

ردیف

منبع

تعریف آنومی سازمانی

()Annales 2017

1

عدم تعهد به قوانین و مقررات و ارزشها و هنجارها

2

پدیدار شدن ازهمگسیختگی و بیساماندهی در کلیت سازمان

()Medina et al. 2017

9

میزان کارایی و اثربخشی سازمان کاهش مییابد و روند جداسازی شدت میگیرد.

()Formiga et al. 2018

4
5
1
2

تقویت باور کارکنان در زمینة عدم تأیید ارزشهای پذیرفتهشده در سازمان و برخالف منافع آن
(سازمان) عمل کردن

()Baumer 2007
()Fandino et al. 2015

اثر منفی بر انگیزه و رفتارهای سازمان کارکنان
شکلگیری مکانیسمهای روانشناختی همچون عدم وجدان کاری یا عدم پشیمانی در بروز
رفتارهای مخرب

()Messner 2003
( & Manrique de Lara

ناسازگاری رفتاری کارکنان با ارزشهای مورد نظر سازمان

)Espinoza-Rodriguez 2007

جدول  .2مؤلفههای آنومی سازمانی

مؤلفهها

منابع

مؤلفهها

سوءاستفاده از مدیریت

فقدان هنجارها

اخراج

ابهامات هنجاری

ارتباطات سازمانی

(هادسون )1333

تعارضات هنجاری

رهبری

تعارضات فردی و سازمانی

سطح تغییرات

عدم شفافیت ارزشها

بیهنجاری

وجود بیعدالتی

ناهنجاریهای سازمانی

(سپهوند و همکاران )1933

تعارض هنجاری

کوتهبینی

ناهماهنگی ساختار هدف
نظام ارزشی مناسب

فرهنگ تهاجمی

منابع

(سفیدچیان و همکاران )1931

()Lara & Rodriguez 2007

ساختار ارتباطی
(آبیرو و همکاران )2113

هنجارهای ضعیف

پیشینة پژوهش
نتایج مطالعة سپهوند و همکارانش ( )1933نشان داد معنویت سازمانی رابطهای مثبت و معنادار با
اخالق کاری و رابطهای معکوس و معنادار با آنومی سازمانی دارد .همچنین ،یافتهها از رابطة معکوس و
معنادار اخالق کاری و آنومی سازمانی حکایت داشت .سفیدچیان و همکارانش ( )1931در پژوهشی
اذعان داشتند ،عالوه بر متغیرهای نهادی در ایجاد فضای آنومیک ،متغیرهای درونسازمانی متعددی در
این زمینه نقش دارند (پانزده متغیر) که به حوزههای مختلف بهویژه فرهنگ و راهبرد مربوط است .نتایج
پژوهش موسوی و همکارانش ( )1935نشان داد عدم توانایی سازمان در نشان دادن ارزشهای واقعی
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خود ،فقدان هنجارهای مشترک در کار ،نگرش منفی کارکنان به شغل خود ،اجرای ضعیف فرایند
اجتماعیسازی کارکنان ،عدم شایستهساالری در سازمان ،وجود تبعیض در سازمان ،و عدم تعهد مدیران
به ارزشهای سازمان مهمترین عوامل بهوجودآورندة آنومی سازمانی هستند .مظلومی و سفیدچیان
( )1934در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که سازمان بدون داشتن ظرفیت تغییر در مواجهه با تغییرات
دچار آنومی میشود .فرمیگا 1و همکارانش ( )2121در پژوهشی نشان دادند آنومی اجتماعی تأثیری
مثبت و معنادار بر آنومی سازمانی میگذارد .در حقیقت ،هر قدر آنومی اجتماعی بیشتر باشد به همان
نسبت آنومی سازمانی افزایش مییابد .لئو )2121( 2در پژوهش خود نشان داد آنومی محیط سازمان را
مسموم میکند و ارزشها و هنجارهای مشترک میان افراد را از بین میبرد .جهانشاهی 9و دهقانی
( )2113با بررسی سه بعد ساختاری و مدیریتی و اجتماعی کیفیت زندگی کاری بر آنومی سازمانی
دریافتند که بهبود هر یک از سطوح فوق میزان آنومی در محیط کار را کاهش میدهد .به عبارت دیگر،
کیفیت زندگی کاری رفتارهای غیراخالقی و زشت را کاهش میدهد .یافتههای آبرئو 4و همکارانش
( )2113حکایت از آن داشت که آنومی تأثیر منفی بر تعهد و تأثیر مثبت بر خروج از خدمت کارکنان
در سازمان میگذارد .چوی 5و همکارانش ( )2113در پژوهشی خاطر نشان کردند آنومی در سازمان
نهتنها کارکنان را از انجام دادن رفتارهای شهروندی بازمیدارد ،بلکه آنها را به رفتارهای مخرب
تحریک میکند .سیپنیوسکا )2112( 1در پژوهش خود دریافت آنومی در سازمان بدون توجه به سرمایه
و نوع فعالیت و اندازة آن وجود دارد .اما میزان آن به سطح تحصیالت و جنسیت و موقعیت کاری
کارکنان بستگی دارد .فاندینو 2و همکارانش ( )2115با انجام دادن پژوهشی دریافتند که آنومی سازمانی
بر میزان حمایت اجتماعی در محیط کار و خودپندارة حرفهای کارکنان تأثیرگذار است .مکجیوسکا

3

( )2115به این نتیجه رسید که شکلگیری آنومی در سازمان روابط بین کارگر و کارفرما را مختل
میسازد و باعث میشود کارکنان بهراحتی قوانین و مقررات سازمان را نقض کنند.
1. Formiga
2. Lau
3. Jahanshahi
4. Abreu
5. Choi
6. Sypniewska
7. Fandino
8. Maciejewska
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات آمیخته بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی است .این پژوهش از نظر هدف
کاربردی و از حیث گردآوری اطالعات در زمرة پژوهشهای اکتشافی است .جامعة آماری پژوهش
خبرگان و مدیران صفی و ستادی بانک رفاه کارگران استان لرستان بودند که با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری سی نفر از آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب
شدند .در ارتباط با شاخصهای تشخیص افراد خبره در این پژوهش باید گفت چند شاخص برای
تعیین خبرگان مشخص شد و بر اساس این شاخصها اعضای نمونه انتخاب شدند .شاخصهای
تشخیص خبرگان در این پژوهش اشرافیت به موضوع پژوهش ،تحصیالت مرتبط با رشتة جامعهشناسی
و مدیریت ،داشتن سابقة مدیریت ،و عضویت بلندمدت بود .ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی
مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود .روایی و پایایی مصاحبهها با استفاده از شاخص  CVRو آزمون
کاپای کوهن تأیید شد .همچنین ،برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از روایی محتوایی و پایایی
آزمون مجدد استفاده شد .گفتنی است ،به دلیل اینکه این پژوهش پژوهشی آمیخته با رویکرد اکتشافی
بود ،در آغاز باید مطالعة کیفی صورت میگرفت و پس از آن مطالعة کمّی انجام میشد .بنابراین،
دادههای کیفی با استفاده از نظرات سی نفر از خبرگان تا نیل به اشباع اطالعات و کفایت نظری بررسی
شد .دادههای کیفی در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبة نیمهساختاریافته گردآوری شد .بررسی
پروتکل مصاحبه نشاندهندة آن است که ساختار مصاحبه بر اساس شش سؤال با محوریت پیشایندها،
عوامل بهوجودآورنده ،عوامل تقویتکننده ،پسایندها ،نتایج ،پیامدهای آنومی سازماندهی شده است .پس
از گردآوری دادههای کیفی ،با استفاده از نظرات نمونة خبره ،مطالعة کمّی انجام شد .پس از گردآوری
اطالعات ،دادههای کیفی با نرمافزار  Atlas.tiو روش کدگذاری و دادههای کمّی با روش

Delphi Fuzzy

تحلیل شدند؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از اطالعات کیفی بهدستآمده از مصاحبهها پیشایندها و
پسایندهای آنومی سازمانی مشخص و سپس با استخراج عوامل آنها ،از طریق پژوهش کمّی و روش
دلفی فازی ،پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی اولویتبندی شدند.
روایی و پایایی کیفی و کمّی

در این پژوهش ،برای آزمون روایی ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی از آزمون روایی نسبی
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محتوا با استفاده از شاخص  CVRاستفاده شد .برای تعیین  CVRبا استفاده از نظر پنج نفر از خبرگان
و بر اساس تحلیل هر گزینه بر اساس سه طیف «ضروری است»« ،مفید است ،اما ضرورتی ندارد»،
«ضرورتی ندارد» روایی آزمون شد .بررسی روایی بر اساس فرمول ( CVRرابطة  )1محاسبه شد:
() 1
در رابطة  nE 1نشاندهندة تعداد متخصصانی است که گزینة ضروری را انتخاب کردهاند و

N

تعداد کل متخصصان است .اگر مقدار محاسبهشده از مقدار جدول بزرگتر باشد ،اعتبار محتوای
آن گزینه پذیرفته میشود .از آنجا که تعداد پاسخدهندگان سی نفر بودند ،ضریب  CVRدر پژوهش
حاضر  1/51به دست آمد که میتوان گفت ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از روایی
مناسب برخوردار بود .در ارتباط با پایایی ابزار گردآوری اطالعات کیفی در پژوهش حاضر از
روش کاپای کوهن (رابطة  )2استفاده شد.
() 2
در رابطة  Po 2نسبت واحدهایی است که در مورد آنها توافق وجود دارد .متغیر  Peنیز برابر
با نسبت واحدهایی است که احتمال دارد توافق تصادفی باشد .بر مبنای محاسبات انجامشده
ضریب کاپای کوهن در پژوهش حاضر برابر با  1/14بود که نشاندهندة میزان مناسب پایایی برای
ابزار گردآوری اطالعات بود .در ارتباط با بخش کمّی پژوهش ،روایی و پایایی ابزار گردآوری
اطالعات با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیتشناختی

با بررسی یافتههای جمعیتشناختی مشخص شد تعداد  21نفر ،معادل  1/21درصد ،مرد و  3نفر،
معادل  1/91درصد ،زن هستند .گفتنی است بین نمونة انتخابی  14نفر ،معادل  1/42درصد ،بین 91
تا  41ساله بودند و  11نفر ،معادل  1/59درصد ،باالتر از  41سال داشتند .میان اعضای نمونه  3نفر
مدرک کارشناسی 15 ،نفر مدرک کارشناسیارشد ،و  1نفر مدرک دکتری داشتند.
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یافتههای بخش کیفی
شناسایی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی

در این پژوهش پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی در مصاحبه با خبرگان شناسایی شد .در
خصوص چگونگی استخراج پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی باید گفت این امر با بررسی
متون مصاحبهها و با استفاده از نرمافزار

Atlas.ti

و با روش کدگذاری انجام شد .مصاحبهها،

مشتمل بر شش سؤال اصلی ،پس از ارائة توضیحات الزم به اعضای نمونه ،توسط محققان انجام
شد .سپس متن مصاحبهها با استفاده از روش کدگذاری و با کمک نرمافزار

Atlas.ti

تحلیل شد.

جهت مشخص شدن چگونگی کدگذاری در این پژوهش ،در این بخش به چند نمونه از نحوة
کدگذاری متون مصاحبهها اشاره میشود.
مصاحبهشوندة شماره  1گفت:
اگر در محیط کاری ارتقا و جابهجایی کارکنان بر مبنا و قاعدة خاصی صورت
نپذیرد یا به عبارتی پیشرفت کارکنان متناسب با میزان شایستگی و توانمندی آنها
نباشد و همچنین ارزیابی درستی در این زمینه انجام نگیرد ،بیانگیزگی و نهایتاً
بینظمی افزایش مییابد.
این مصاحبهشونده به فقدان سیستم ارزیابی و عدم توجه به شایستگی افراد اشاره کرده است
که به صورت دو کد باز برای تحلیل است.
مصاحبهشوندة شماره  4گفت:
افزایش هرجومرج در سازمان و حاکم شدن بینظمی باعث میشود افراد وظایف و
مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام ندهند .به عبارت دیگر خودسری و اجتناب از
کار آنها زیاد میشود و بعضاً رفتارهای پرخاشگرانهای در پیش میگیرند.
این مصاحبهشونده به خودسری ،پرخاشگری ،افزایش هرجومرج ،و اجتناب از کار اشاره کرده است.
مصاحبهشوندة شماره  11گفت:
در خصوص آنومی سازمانی آنچه باید به آن اشاره کرد این است که اساساً زمانی
که فرد در سازمان احساس کند عدل و انصاف در حقوق و پاداش وجود ندارد و
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عدل و انصاف در عوایدی که نصیب فرد میشود برقرار نباشد یا رفتارها و
تعامالت منصفانهای در سازمان به چشم نخورد ممکن است به رفتارها و اقدامات
مخرب دست بزند یا اینکه سازمان را برای همیشه ترک کند.
این مصاحبهشونده به بیعدالتی در حقوق و مزایا که باعث رفتارهای مخرب و ترک سازمان
میشود اشاره کرده است.
در خصوص تعداد کدها (باز ،محوری ،انتخابی) باید گفت با بررسی متون مصاحبه  139کد باز
استخراج شد و با ادغام کدهای باز  21کد محوری شناسایی شد و در نهایت با تجمیع و
یکپارچهسازی کدهای محوری  23کد انتخابی در قالب پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی
استخراج شد .در جدول  9پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی نشان داده شده است.
جدول  .3پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی

پیشایندها

کدها

پسایندها

کدها

فضای غیراخالقی حاکم بر سازمان

K1

نارضایتی شغلی

K15

رهبری و مدیریت ضعیف

K2

عدم خالقیت و نوآوری

K16

احساس بیعدالتی

K3

کاهش عملکرد فردی و سازمانی

K17

عدم حمایت کافی مدیران

K4

بیگانگی شغلی

K18

محیط نامنظم

K5

فساد اداری

K19

ارتباطات ضعیف و بیکیفیت

K6

رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

K20

خویشاوندساالری و تبعیض

K7

بروز رفتارهای انحرافی

K21

تغییرات ناگهانی و ضعف در مدیریت تغییر

K8

تخلیه و کاهش سرمایة اجتماعی

K22

امنیت شغلی پایین

K9

کاهش وفاداری مشتریان

K23

عدم تناسب فرهنگ با اقتضائات

K10

کاهش سودآوری و سهم بازار

K24

شدت فشارهای نهادی و محیط بیرونی

K11

عدم رقابتپذیری

K25

تضعیف یا فروپاشی ارزشها و نبود نظام ارزشی

K12

تمایل به ترک خدمت

K26

عدم تناسب ساختار سازمانی

K13

ارائة خدمات بیکیفیت

K27

عدم شایستهساالری و فقدان نظام ارزشیابی مناسب

K14

تضاد و ابهام در اهداف و تعارض هنجارها

K28
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یافتههای کمی پژوهش
تعریف متغیرهای زبانی

در این مرحله ،بعد از مصاحبه با اعضای نمونه و شناسایی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی،
مؤلفهها در قالب پرسشنامه با هدف کسب نظر خبرگان دربارة میزان موافقت آنها با مؤلفهها
طراحی شد .خبرگان از طریق متغیرهای کالمی «خیلی کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،زیاد»« ،خیلی زیاد»
میزان موافقت خود را ابراز کردند.
جدول  .4جدول اعداد فازی مثلثی

متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعیشده

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

)(0/75,1,1
)(0/5,0/75,1

0/75
0/5625

)(0/25,0/5,0/75

0/3125

)(0,0/25,0/5

0/0625

)(0,0,0/25

0/0625

گفتنی است اعداد فازی قطعیشده در جدول  4با استفاده از رابطة مینکووسکی به کمک رابطة
 9محاسبه شدند .در این رابطه



حد باالی فازی مثلثی،



حد وسط عدد فازی مثلثی،

M

حد

پایین عدد فازی مثلثی را نشان میدهد.
() 9
نظرسنجی مرحلة اول

در این مرحله مؤلفههای شناساییشده در مرحلة مصاحبه در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار
گرفت و با توجه به گزینة پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریفشده نتایج حاصل از بررسی
پاسخهای دادهشده در پرسشنامه برای به دست آوردن میانگین فازی مؤلفهها تحلیل شد .برای
محاسبة میانگین فازی از روابط  4و  5استفاده شد.
() 4
() 5
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در این رابطه  Aiبیانگر دیدگاه خبرة iام و  Aaveبیانگر میانگین دیدگاههای خبرگان است .بعد از
جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد پاسخهای دادهشده به هر عامل شمارش و بررسی شد .نتایج
شمارش پاسخها در نظرسنجی مرحلة اول در جدول  5قابل مشاهده است.
جدول  .5پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی

پیشایندهای آنومی سازمانی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

متغیرها

1
1
1
9
2
1
4
1
4
5
1
9
2

9
4
4
2
2
4
2
5
4
1
4
4
9

2
2
9
2
9
9
1
9
1
1
4
1
2

4
5
5
9
4
2
2
3
2
1
1
2
5

21
13
12
21
13
11
22
14
13
29
15
21
13

9

9

2

9

13

فضای غیراخالقی حاکم بر سازمان
رهبری و مدیریت ضعیف
احساس بیعدالتی
عدم حمایت کافی مدیران
محیط نامنظم
ارتباطات ضعیف و بیکیفیت
خویشاوندساالری و تبعیض
تغییرات ناگهانی
امنیت شغلی پایین
عدم تناسب فرهنگ با اقتضائات
شدت فشارهای نهادی و محیط بیرونی
تضعیف یا فروپاشی ارزشها و نظام ارزشی
عدم تناسب ساختار سازمانی
عدم شایستهساالری و فقدان نظام ارزشیابی مناسب و
کارآمد

پسایندهای آنومی سازمانی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

متغیرها

2
5
9
1
9
1
2
1
1
1
1
4
2
5

2
9
1
9
9
1
9
9
9
1
1
4
9
2

4
1
2
9
1
4
1
2
4
9
9
2
1
9

4
5
1
5
4
1
9
2
1
5
4
1
4
9

13
11
24
13
21
13
21
12
11
21
22
14
15
12

نارضایتی شغلی
بیگانگی شغلی
کاهش عملکرد فردی و سازمانی
عدم خالقیت و نوآوری
فساد اداری
رفتارهای ضد شهروندی سازمانی
بروز رفتارهای انحرافی
تخلیه و کاهش سرمایة اجتماعی
کاهش وفاداری و از دست دادن مشتریان
کاهش سودآوری و سهم بازار
عدم رقابتپذیری
تمایل به ترک خدمت
ارائة خدمات بیکیفیت
تضاد و ابهام در اهداف و تعارض هنجارها
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بعد از محاسبة تعداد پاسخهای دادهشده به هر یک از عوامل و به دست آوردن میانگین فازی
مثلثی برای عوامل ،از فرمول مینکووسکی و اعداد فازی قطعیشده برای محاسبة هر عامل استفاده
میشود .نتایج حاصل از میانگین فازی و فازیزدایی مؤلفهها به جدول  1است.
جدول .6میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلة اول

میانگین

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β
(،1/1،551/339
)1/239

فازیزداییشده

)(m, α, βمثلثی

نارضایتی شغلی

1/393

(،1/1،113/392
)1/353

فضای غیراخالقی حاکم بر
سازمان

1/231

(،1/1،431/311
)1/211

بیگانگی شغلی

1/322

(،1/1،551/331
)1/231

رهبری و مدیریت ضعیف

1/322

(،1/1،199/313
)1/353

کاهش عملکرد فردی
و سازمانی

1/312

(،1/339
)1/1،255/599

احساس بیعدالتی

1/313

(،1/1،539/325
)1/394

عدم خالقیت و
نوآوری

1/313

(،1/325
)1/1،232/511

عدم حمایت کافی مدیران

1/313

(،1/1،511/325
)1/231

فساد اداری

1/331

(،1/331
)1/1،311/512

محیط نامنظم

1/349

(،1/1،113/351
)1/353

رفتارهای ضد
شهروندی سازمانی

1/334

(،1/313
)1/1،231/541

ارتباطات ضعیف و
بیکیفیت

1/339

(،1/1،532/331
)1/312

بروز رفتارهای انحرافی

1/313

(،1/311
)1/1،341/111

خویشاوندساالری و تبعیض

1/332

(،1/1،553/313
)1/311

تخلیه و کاهش سرمایة
اجتماعی

1/354

(،1/331
)1/1،253/513

تغییرات ناگهانی و ضعف
در مدیریت تغییر

1/314

(،1/1،591/331
)1/225

کاهش وفاداری و از
دست دادن مشتریان

1/311

(،1/325
)1/1،299/511

امنیت شغلی پایین

1/314

(،1/1،199/353
)1/339

کاهش سودآوری و
سهم بازار

1/325

(،1/312
)1/1،313/111

عدم تناسب فرهنگ با
اقتضائات

1/311

(،1/1،141/351
)1/331

عدم رقابتپذیری

1/211

(،1/251
)1/1،125/425

شدت فشارهای نهادی و
محیط بیرونی

1/221

(،1/1،412/311
)1/139

تمایل به ترک خدمت

1/341

(،1/1،541/351
)1/211

تضعیف یا فروپاشی
ارزشها و نبود نظام ارزشی

1/314

(،1/1،431/351
)1/225

ارائة خدمات بیکیفیت

1/312

،1/551 ،1/339
)1/239

عدم تناسب ساختار
سازمانی

1/231

()1/1،213/1،511/311

تضاد و ابهام در اهداف
و تعارض هنجارها

1/341

(،1/1،542/353
)1/213

عدم شایستهساالری و
فقدان نظام ارزشیابی
مناسب و کارآمد

فازیزداییشده
1/313

متغیرها

میانگین

میانگین فازی

متغیرها
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پس از پایان نظرسنجی در مرحلة اول الزم است مرحلة دوم نیز انجام شود تا نتایج
بهدستآمده از هر دو مرحله با هم مقایسه و نتیجه مشخص شود.
جدول  .7نتایج شمارش پاسخهای مرحلة دوم نظرسنجی

پیشایندهای آنومی سازمانی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

متغیرها

1
2
1
9
1
1
1
1
2
9
4
1
9
9

1
2
4
1
9
2
2
5
5
1
2
4
1
2

4
9
9
2
4
1
2
1
1
9
9
2
9
2

2
4
2
9
5
2
4
3
4
1
9
4
9
1

22
13
11
21
12
15
21
11
13
22
13
13
21
12

فضای غیر اخالقی حاکم بر سازمان
رهبری و مدیریت ضعیف
احساس بیعدالتی
عدم حمایت کافی مدیران
محیط نامنظم
ارتباطات ضعیف و بیکیفیت
خویشاوندساالری و تبعیض
تغییرات ناگهانی و ضعف در مدیریت تغییر
امنیت شغلی پایین
عدم تناسب فرهنگ با اقتضائات
شدت فشارهای نهادی و محیط بیرونی
تضعیف یا فروپاشی ارزشها و نبود نظام ارزشی
عدم تناسب ساختار سازمانی
عدم شایستهساالری و فقدان نظام ارزشیابی مناسب و کارآمد

پسایندهای آنومی سازمانی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

متغیرها

9
1
2
1
4
1
1
9
2
1
1
5
9
5

1
4
1
2
2
1
9
9
2
2
1
1
9
4

4
9
2
9
1
5
4
1
4
9
4
1
4
1

4
5
2
4
1
5
9
1
5
2
4
3
2
2

13
13
29
21
22
13
13
13
12
29
21
15
19
13

نارضایتی شغلی
بیگانگی شغلی
کاهش عملکرد فردی و سازمانی
عدم خالقیت و نوآوری
فساد اداری
رفتارهای ضد شهروندی سازمانی
بروز رفتارهای انحرافی
تخلیه و کاهش سرمایة اجتماعی
کاهش وفاداری و از دست دادن مشتریان
کاهش سودآوری و سهم بازار
عدم رقابتپذیری
تمایل به ترک خدمت
ارائة خدمات بیکیفیت
تضاد و ابهام در اهداف و تعارض هنجارها
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نظرسنجی مرحله دوم

بعد از مشخص شدن تعداد پاسخهای دادهشده به عوامل در مرحلة دوم و پس از محاسبة میانگین فازی
مثلثی برای عوامل ،از فرمول مینکووسکی و اعداد فازی قطعیشده برای محاسبة هر مؤلفه استفاده شد.
نتایج حاصل از میانگین فازی و فازیزدایی عوامل در مرحلة دوم در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .8میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلة دوم

میانگین
فازیزداییشده

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β
(،1/1،525/339
)1/311
(،1/1،553/313
)1/313
(،1/1،125/311
)1/353
(،1/1،531/313
)1/399
(،1/1،524/353
)1/213
(،1/1،521/311
)1/311
(،1/1،553/331
)1/311
(،1/1،551/325
)1/225
(،1/1،541/339
)1/223
(،1/1،194/341
)1/339
(،1/1،125/351
)1/325
(،1/1،521/351
)1/225
(،1/1،425/341
)1/211

1/239

()1/1،211/1،513/313

1/325
1/335
1/391
1/321
1/312
1/321
1/335
1/352
1/353
1/311
1/352
1/233
1/235

متغیرها

میانگین
فازیزداییشده

نارضایتی شغلی

1/395

بیگانگی شغلی

1/331

کاهش عملکرد فردی و
سازمانی
عدم خالقیت و
نوآوری

1/323
1/331

فساد اداری

1/329

رفتارهای ضد
شهروندی سازمانی

1/333

بروز رفتارهای انحرافی

1/321

تخلیه و کاهش سرمایة
اجتماعی
کاهش وفاداری و از
دست دادن مشتریان
کاهش سودآوری و
سهم بازار

1/314
1/391
1/333

عدم رقابتپذیری

1/221

تمایل به ترک خدمت

1/343

ارائة خدمات بیکیفیت

1/331

تضاد و ابهام در اهداف
و تعارض هنجارها

1/351

میانگین فازی مثلثی
)(m, α, β
(،1/1،111/325
)1/353
(،1/1،511/331
)1/311
(،1/313
)1/1،231/549
(،1/331
)1/1،311/531
(،1/331
)1/1،239/541
(،1/312
)1/1،232/549
(،1/325
)1/1،351/113
(،1/331
)1/1،225/599
(،1/353
)1/1،253/525
(،1/339
)1/1،312/531
(،1/353
)1/1،241/525
(،1/1،553/311
)1/225
،1/525 ،1/331
)1/311
(،1/1،541/325
)1/211

متغیرها
فضای غیراخالقی
رهبری و مدیریت ضعیف
احساس بیعدالتی
عدم حمایت کافی مدیران
محیط نامنظم
ارتباطات ضعیف و
بیکیفیت
خویشاوندساالری و تبعیض
تغییرات ناگهانی و ضعف
در مدیریت تغییر
امنیت شغلی پایین
عدم تناسب فرهنگ با
اقتضائات
شدت فشارهای نهادی و
محیط بیرونی
تضعیف یا فروپاشی
ارزشها و نبود نظام ارزشی
عدم تناسب ساختار
سازمانی
عدم شایستهساالری و فقدان
نظام ارزشیابی مناسب و
کارآمد
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پس از نظرسنجی در دو مرحله ،الزم بود اختالف میان میانگین فازیزداییشدة پیشایندها و
پسایندهای آنومی سازمانی بررسی و تحلیل شود .بررسی اختالف میانگین فازیزداییشدة
پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی در مرحلة اول و دوم به شرح جدول  3است.
جدول  .9اختالف میانگین فازیزداییشدة مرحلة اول و دوم نظرسنجی
اختالف میانگین

میانگین

میانگین

فازیزداییشدة

فازیزداییشدة

مرحلة دوم

مرحلة اول

1/12

1/325

1/313

1/14

1/335

1/231

1/14

1/391

1/322

1/13

1/321

1/313

1/11

1/312

1/313

1/29

1/321

1/349

1/13

1/335

1/339

1/91

1/352

1/332

1/15

1/353

1/314

1/14

1/311

1/314

فازیزداییشدة
مرحلة اول و
دوم

اختالف میانگین
متغیرها

فازیزداییشدة
مرحلة اول و
دوم

نارضایتی
شغلی
بیگانگی
شغلی

میانگین

میانگین

فازیزداییشدة

فازیزداییشدة

مرحلة دوم

مرحلة اول

1/14

1/395

1/393

1/14

1/331

1/322

متغیرها

فضای غیراخالقی
حاکم بر سازمان
رهبری و مدیریت
ضعیف

کاهش
عملکرد
فردی و

1/12

1/323

1/312

احساس بیعدالتی

سازمانی
عدم خالقیت
و نوآوری
فساد اداری

1/13

1/331

1/313

1/13

1/329

1/331

1/15

1/333

1/334

رفتارهای ضد
شهروندی
سازمانی
بروز
رفتارهای

1/19

1/321

1/313

انحرافی
تخلیه و
کاهش سرمایة

عدم حمایت کافی
مدیران
محیط نامنظم
ارتباطات ضعیف
و بیکیفیت
خویشاوندساالری
و تبعیض
تغییرات ناگهانی و

1/11

1/314

1/354

اجتماعی

ضعف در مدیریت
تغییر

کاهش
وفاداری و از
دست دادن

1/21

1/391

1/311

امنیت شغلی پایین

مشتریان
کاهش
سودآوری و
سهم بازار

عدم تناسب
1/19

1/333

1/325

فرهنگ با
اقتضائات
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ادامة جدول  .9اختالف میانگین فازیزداییشدة مرحلة اول و دوم نظرسنجی
اختالف میانگین

میانگین

میانگین

فازیزداییشدة

فازیزداییشدة

مرحلة دوم

مرحلة اول

1/19

1/352

1/311

1/13

1/233

1/221

1/13

1/235

1/314

1/12

1/239

1/231

فازیزداییشدة
مرحلة اول و
دوم

اختالف میانگین
متغیرها

میانگین

میانگین

فازیزداییشدة

فازیزداییشدة

مرحلة دوم

مرحلة اول

1/14

1/221

1/211

1/13

1/343

1/341

1/13

1/331

1/312

فازیزداییشدة
مرحلة اول و
دوم

عدم
رقابتپذیری
تمایل به ترک
خدمت
ارائة خدمات
بیکیفیت

شدت فشارهای

تعارض

نهادی و محیط
بیرونی
تضعیف یا
فروپاشی ارزشها
و نبود نظام ارزشی
عدم تناسب
ساختار سازمانی
عدم

تضاد و ابهام
در اهداف و

متغیرها

شایستهساالری و
1/14

1/351

هنجارها

1/341

فقدان نظام
ارزشیابی مناسب
و کارآمد

با توجه به مقایسة نتایج دیدگاههای ارائهشده در مرحلة اول و دوم ،گفتنی است در صورتی که
اختالف میانگین فازیزداییشده در دو مرحله کمتر از  1/1باشد فرایند نظرسنجی متوقف میشود.
همانگونه که مالحظه میشود اختالف میانگین فازیزداییشدة نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از
 1/1است .بنابراین ،خبرگان در خصوص پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی به اجماع
رسیدهاند و نظرسنجی در این مرحله متوقف میشود  .این بدان معناست که خبرگان به پیشایندها و
پسایندهای آنومی سازمانی شناساییشده در پژوهش نگاهی تقریباً یکسان داشتهاند .با توجه به
مطالب پیشگفته ،وزن همة متغیرها در قالب نمودار  1قابل ارائه است.
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نمودار  .1اولویتبندی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی

بحث و نتیجه
بنا بر نظر اندیشمندان و متفکرانی همچون رابرت پاتنام و فوکویاما ،سرمایة اجتماعی متشکل از
مجموعهای مفاهیمـ مانند هنجارها ،قواعد ،اعتماد ،شبکههای تعاملی منظم و نظاممندـ است که
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موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یک اجتماع میشود و در نهایت منافع متقابل آنان را
تأمین میکند .از این منظر ،در شرایط آنومیک ،به دلیل ضعف در حاکمیت قواعد و هنجارها و
تعارض میان آنها و حتی پدید آمدن عرصههایی فاقد هنجارهای روشن ،عدم التزام به قواعد
اخالقی و اجتماعی پدید میآید؛ طوری که در برخی زمینهها بینظمی و بیهنجاری بهوضوح
موجب کاهش سرمایة اجتماعی میشود (عباسزاده و همکاران  .)1931آنومی یا بیهنجاری را
دورکیم و اندیشمندان بعد از او ،نظیر مرتون ،1پدیدهای که دارای سببشناسی جامعهشناختی است
معرفی کردهاند .از چنین منظری سازمانها یا محیطهای کار نیز به منزلة پدیدهای اجتماعی و
انسانی میتوانند دچار بیهنجاری شوند که از لحاظ نظری به آن آنومی سازمانی گفته میشود .در
واقع ،بیهنجاری درون یک سازمان ممکن است در کارکنان ،در سرپرستان ،در مدیران ،و حتی در
فضا و فرهنگ سازمان خود را نشان دهد .در شرایط آنومیک ،به دلیل ضعف در حاکمیت هنجارها
و تعارض میان آنها و حتی پدید آمدن عرصههایی که فاقد هنجارهای روشن هستند ،عدم التزام به
قواعد اخالقی و اجتماعی پدید میآید و الگوها راهنمای مناسبی برای رفتار کارکنان نخواهند بود.
به عبارت دیگر ،در این شرایط ،اختالل و تعارض و ناپایداری هنجارها و در برخی زمینهها
بیهنجاری میان کارکنان سازمان بهوضوح قابل مشاهده است .در ضمن ،گرایش به رفتارهای
نابهنجار از مسائلی است که نیل به سازمان مطلوب و به دور از تنش و انحراف را غیرممکن
میسازد و هر گونه برنامهریزی و پیشرفت برای توسعة رفتاری و اخالقی را با خطر مواجه میکند.
یکی از سازمانهایی که هنجارها ،اخالقیات ،اعتقادات ،و نظم و انضباط در آن بسیار اهمیت دارد
بانک است .بانکها به سبب اهمیتی که در زمینة نظم اجتماعی و امنیت حاصله از آن دارند باید به
گونهای مدیریت شوند که از شرایط آنومیک به دور باشند .در حقیقت ،با چیره شدن شرایط
آنومیک بر سیستم بانکی کاهش سرمایة اجتماعی و زوال اجتماعی و انحطاط اقتصادی رویدادهایی
محتمل خواهند بود .چون بانکها صندوقهای مالی هستند و از سرمایه و دارایی مالی جامعه و
اعضای آن نگهداری میکنند و با بروز ناهنجاری و بینظمی و آشفتگی در این صنعت و در خطر
قرار گرفتن سرمایه و دارایی مالی افرادِ جامعه مشکالت اجتماعی زیادی گریبانگیر جامعه و کشور
1. Merton
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خواهد شد .بر اساس آنچه آم د ،پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشایندها و پسایندهای آنومی
سازمانی انجام پذیرفت.
در این پژوهش ،نتایج مشتمل بر دو بخش کیفی و کمّی بود .در بخش کیفی پژوهش پیشایندها
و پسایندهای آنومی سازمانی شناسایی شد .یافتههای بخش کیفی نشاندهندة آن بود که فضای
غیراخالقی حاکم بر سازمان ،رهبری و مدیریت ضعیف ،احساس بیعدالتی ،عدم حمایت کافی
مدیران ،محیط نامنظم ،ارتباطات ضعیف و بیکیفیت ،خویشاوندساالری و تبعیض ،تغییرات
ناگهانی و ضعف در مدیریت تغییر ،امنیت شغلی پایین ،عدم تناسب فرهنگ با اقتضائات ،شدت
فشارهای نهادی و محیط بیرونی ،تضعیف یا فروپاشی ارزشها و نبود نظام ارزشی ،عدم تناسب
ساختار سازمانی و عدم شایستهساالری و فقدان نظام ارزشیابی مناسب پیشایندهای آنومی
سازمانی هستند .همچنین نتایج بخش کیفی نشان داد نارضایتی شغلی ،عدم خالقیت و نوآوری،
کاهش عملکرد فردی و سازمانی ،بیگانگی شغلی ،فساد اداری ،رفتارهای ضد شهروندی سازمانی،
بروز رفتارهای انحرافی ،تخلیه و کاهش سرمایة اجتماعی ،کاهش وفاداری مشتریان ،کاهش
سودآوری و سهم بازار ،عدم رقابتپذیری ،تمایل به ترک خدمت ،ارائة خدمات بیکیفیت ،و تضاد
و ابهام در اهداف و تعارض هنجارها مهمترین پسایندهای آنومی سازمانی هستند .در بخش کمّی
پژوهش اولویتبندی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمانی انجام شد .بر اساس نتایج بخش کمّی
پژوهش فضای غیراخالقی حاکم بر سازمان ،رهبری و مدیریت ضعیف ،ارتباطات ضعیف و
بیکیفیت ،خویشاوندساالری و تبعیض و عدم شایستهساالری و فقدان نظام ارزشیابی مناسب
مهمترین پیشایندهای آنومی سازمانی هستند .همچنین نتایج بخش کمّی نشان داد کاهش عملکرد
فردی و سازمانی ،فساد اداری ،کاهش سودآوری و سهم بازار ،عدم رقابتپذیری و کاهش وفاداری
و از دست دادن مشتریان مهمترین پسایندها و پیامدهای آنومی سازمانیاند.
در خصوص وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای صورتگرفته باید
گفت پژوهش حاضر با پژوهشهای جاج و داگالس ( )2113و مظلومی و سفیدچیان ()1934
همخوانی دارد .بدین شکل که در پژوهش آنها تغییرات بنیادی و عدم ظرفیت تأخیر میتواند
هنجارهای حاکم بر چگونگی تعاملها را نقض کند و بسترساز آنومی در سازمان شود؛ که نتایج
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پژوهش حاضر نیز مؤید این نکته است .بهعالوه نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش سفیدچیان
و همکارانش ( )1931مطابقت دارد .بدین شکل که در پژوهش آنها احساس بیعدالتی و
ارتباطات ضعیف از عوامل بهوجودآورندة آنومی سازمانی معرفی شدهاند؛ که در پژوهش حاضر نیز
موارد یادشده جزء عوامل بهوجودآورندة آنومی سازمانی بودند .همچنین یافتههای این پژوهش با
نتایج مطالعة اسکیبا و همکارانش ( )2113و موسوی و همکارانش ( )1935همخوانی دارد .در
مطالعات آن ها همچون پژوهش حاضر عدم رضایت شغلی و عدم حمایت مدیران جزء عوامل
(پیشایندها و پسایندهای) آنومی سازمانی معرفی شدهاند.
در ارتباط با وجه نوآوری پژوهش حاضر گفتنی است تا زمان انجام دادن این پژوهش هیچ
پژوهشی که مبادرت به واکاوی پیشایندها و پسایندهای آنومی سازمان در مؤسسات مالی و بانکها
کرده باشد یافت نشد .در خصوص محدودیتهای پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد :عدم
همکاری برخی مدیران در تکمیل پرسشنامه و قانع کردن آنان که به هدر رفتن زمان بیشتر برای پر
کردن پرسشنامه انجامید ،تکمیل پرسشنامه به شیوة خودگزارشی در اکثر مواقع که با وجود متداول
بودن این روش در تحقیقات مختلف ممکن است باعث ایجاد برخی جهتگیریها و
غرضورزیها در نمونه شود و نتایج را با سوگیریها همراه کند ،کمبود مطالعات آنومی سازمانی
در مؤسسات مالی و بانکها جهت مقایسة تطبیقی.
پیشنهاد
بررسی چارچوب نظری و یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که آنومی سازمانی در سیستم بانکی
موجب بروز مخاطرات اجتماعی فراوان ،از جمله تضعیف سرمایة اجتماعی ،میشود .بر این مبنا به
سیستم بانکی و همة بانکهای فعال پیشنهاد میشود به این عامل مهم توجه ویژه داشته باشند.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تضعیف و کاهش سرمایة اجتماعی یکی از پسایندهای مهم
آنومی سازمانی است .پیشنهاد میشود سیستم بانکی مسائل ارزشی و هنجاری را مد نظر داشته باشند و
از کوچکترین بینظمی و بیهنجاری که در سیستم بانکی رخ میدهد بهسادگی عبور نکنند.
پیشنهاد می شود بخش حراست مرکزی بانک ،با تدوین منشور هنجاری و ارزشی و ارائة
شاخصهای هنجاری و ارزشی و انضباطی ،این مسائل را دقیقتر رصد کنند .بدین منظور به

 55

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1041

سیستم بانکی توصیه میشود یک برنامة ارزیابی برای رصد دقیق هنجارها و ارزشها و انضباط
تدوین کند و شعبْ مدیران و کارکنان خود را بر اساس آن ارزیابی و رتبهبندی کنند.
همچنین از نظر سیستم پاداش و تنبیه پیشنهاد میشود بانکها برخوردی قاطعتر در زمینة
تخلفات احتمالی یا تشویق مناسبتر در زمینة رعایت مسائل هنجاری و انضباطی اعمال کنند تا به
شرایط آنومیک گرفتار نیایند.
بر مبنای یافته ها ،مدیران سازمان باید انحرافات رفتاری افراد در محیط کاری را جدّی بگیرند.
از آنجا که انحراف رفتاری یکی از عوامل مهم شکلدهندة آنومی سازمانی است ،پیشنهاد میشود
مدیران با ایجاد راهکارهاییـ همچون توسعة حرفهای کارکنان ،حذف قوانین غیرعادالنه ،ایجاد
شور و عالقه ،و ...ـ مانع نقض قوانین و سیاستهای سازمان شوند و از ایجاد خسارات و
آسیبهای جدّی به آن جلوگیری کنند.
همچنین ،به پژوهشگران آتی توصیه میشود عوامل ایجادکنندة آنومی سازمانی را با استفاده از
روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی کنند .نیز با استفاده از تحلیل همبستگی ارتباط آنومی
سازمانی را با دیگر متغیرهای مرتبط تحلیل و بررسی کنند .بهعالوه پیشنهاد میشود پیشایندها و
پسایندهای آنومی سازمانی در بسترهای پژوهشی و صنایع دیگر بررسی شود.
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عباسزاده ،محمد؛ لیال مقتدایی (« .)1933سرمایة اجتماعی و دانشآفرینی» ،مجلة انجمن جامعهشناسـی
ایران ،د  ،11ش  ،1صص  9ـ .23
عباسزاده ،محمد؛ محمد علیزاد؛ رضا اسلمی (« .)1931رابطة سـرمایة اجتمـاعی و آنـومی سـازمانی»،
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،د  ،1ش  ،1صص  145ـ .122
مظلومی ،نادر؛ سلمان سفیدچیان (« .)1934بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکلگیری آنومی سازمانی با
رویکرد کیفی» ،مطالعات رفتار سازمانی ،)19(2 ،صص  1ـ .21
موسوی ،سید نجمالدین؛ علی شریعتنژاد؛ محسن عارفنژاد (« .)1935شناسایی و اولویتبندی عوامل
ایجادکنندة آنومی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی» ،مـدیریت سـازمانهـای دولتـی،)4(4 ،
صص  115ـ .191
نایبی ،هوشنگ؛ سعید معیـدفر؛ حسـین سـراجزاده (« .)1931تئـوری آنـومی دورکـیم و مـرتن؛ شـباهتهـا،
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