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شناسایی اثرات بدبینی سازمانی بر کارکنان سازمان آموزش و پرورش کل تهران و سنجش
آن
1

سمانه دهقانیان
-1کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده
اینکه آیا مدیران منابع انسانی باید نگران بدبینی کارکنان به سازمان یا برای پاسخ به بدبینی تالش کنند یا نه تا حد زیادی بستگی
به این دارد که آیا بدبینی آثار منفی بر کارکنان دارد یا نه ،تحقیقات متعددی نشان داده است که بین بدبینی سازمانی و بسیاری از
متغیرها مثل رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،بیگانگی از سازمان ،قصد ترک خدمت ،امنیت شغلی و دیگر متغیرها ارتباط دارد .تحقیقات
متعدد نشان داده اند بدبینی با پیامدهای منفی متعددی برای کارکنان مرتبط است .کارکنانی که نسبت به سازمان بدبین هستند
احساسات منفی متعددی از جمله اضطراب ،نفرت و حتی احساس شرمندگی نسبت به فکر کردن به سازمان را تجربه میکنند .اهمیت
بررسی این موضوع اینست که فضایی سرشار از بی اعتمادی تولید کرده و عمالً انگیزه حرکت و مشارکت فعال در اقدامات و تغییرات
سازمانی را از بین می برد .مشارکت در اقدامات سازمانی نیازمند احساس و باور اعتماد به توانمندی رؤسا و در بیشتر شرایط اطمینان
از خیرخواهی رؤسا حامی تغییر است  .در این تحقیق تالش شده است تا به بررسی شناسایی اثرات بدبینی سازمانی بر کارکنان آموزش
و پرورش کل تهران پرداخته شود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی است .جهت آزمون سؤاالت
تحقیق و بدست آوردن نتایج از نرم افزار لیزرل و آزمون مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و برای سنجش آن از  tتک نمونه
ای استفاده شده است .نتایج فرضیات نشان می دهد که متغیر بدبینی سازمانی بر استرس و امنیت شغلی اثر معناداری دارد .همچنین
بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .میانگین متغیر بدبینی سازمانی ،ازخودبیگانگی ،رضایت شغلی
و امنیت شغلی نیز در سطح مناسب است و استرس شغلی در این سازمان باال و نامناسب است.

واژگان کلیدی :بدبینی سازمانی ،رضایت شغلی ،استرس شغلی ،امنیت شغلی ،ازخودبیگانگی
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 -1مقدمه
واقعیتها نشان میدهد با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن محیطهای کاری ضرورت پرداختن به مباحث جدیدتر در
عرصه مطالعات سازمانی که بر کارائی هر چه بیشتر کارکنان اثر گذار است ،روز به روز بیشتر میشود .سازمانها به
جای تأکید بر اهداف کمی ،بر ظرفیت سازی و ارتقاء کیفی منابع انسانی در همه سطوح تأکید دارند .برای حصول به
این هدف عالی ،توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نگرش کارکنان و پیامدهای آنها امری ضروری است .بدبینی
سازمانی به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر –کارفرما و به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که کارکنان اخیراً
مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .در این تحقیق سعی خواهد شد تا به یررسی پیش زمینهها وپیامد
های بدبینی سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاصی دارد .در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق
انجام شده ،شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه میدهد ،که بدیین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با
مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم میسازد.
همچنین موضوعاتی مانند موضوع تحقیق ،بیان مسئله ،ضرورت و اهمیت مسأله ،اهداف و سؤاالت تحقیق ،قلمرو
تحقیق ،تعریف متغیرها و اصطالحات کلیدی تحقیق بیان میشود.
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق" سنجش بدبینی سازمانی و شناسایی اثرات آن در بین کارکنان وزارت آموزش
وپرورش تهران" میباشد.
 -2بیان مسئله
با وجود اینکه بدبینی مفهوم تازهای نیست وریشه آن به یونان باستان برمی گردد اما تعریف جهانی ومورد توافقی
برآن وجود ندارد (کول ،بروچ ،ووگل .)6002 1دین ،براندس ،دارواکر )1991( 6بدبینی سازمانی را چنین تعریف میکنند:
یک نگرش منفی نسبت به سازمان ،باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است ،احساس منفی نسبت به سازمان ،گرایش
به رفتارهای تحقیر آمیز وانتقادی نسبت به سازمان .مطالعات در دهه  1990به بدبینی در محل کار اشاره کردهاند به
نظر می رسددرهزاره جدید کارکنان بدبین شدهاند و بویژه در محیط شرکتهای بزرگ ،بی اعتمادی ،رسوایی
ورفتارهای فرصت طلبانه شایع شده است (توونج ،ژانگ ،آالم .)6002،3استدالل شده است که بدبینی کارمند پیامدهای
متعدد منفی دارد ازجمله :کاهش سطح عملکرد ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی وافزایش سطح قصد ترک (دین،
براندس ،دارواکر .)1991
با وجود این واقعیت که تعدادی مطالعات با بدبینی کارکنان ،عواقب وسابقه مختلفی مرتبطند ،اما ما فاقددرک جامعی
از بدبینی مبتنی بر ادغام یافتههای جمع اوری شده هستیم .بنابراین تاحدودی این شکاف دانش ممکن است توجه
ناکافی به بدبینی سازمانی در مدیریت پژوهش کاربردی یافت شود (چیابورو وهمکاران .)26013منظور مااز بدبینی در
این تحقیق بدبینی سازمانی است و آن مسئلهای است که هم بر جامعه وهم بر سازمان اثر دارد .عواملی مانند عدالت
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سازمانی ،انحراف از قرار داد روانشناختی ،حمایت سازمانی درک شده ،تبادل رهبر-عضو باعث بوجود آمدن بدبینی
سازمانی میشود (حقیقی کفاش وهمکاران .)1390،اندرسون )1992( 5و دین ،براندس ،دارواکر ( )1991نقل کردهاند
که اخیراً تمرکز مطالعه در رشتههای مختلف علوم اجتماعی است وادعا میکنند که بدبینی به شکلهایی چون بدبینی
سیاسی ،بدبینی شخصیت وبدبینی اجتماعی ونهادی وجود دارد .از طرفی استنلی وهمکاران  )6005(2بیان کردهاند
که محققان سه نوع بدبینی سازمانی را شناسایی کردند که عبارتند از :بدبینی در مورد تغییرات ،بدبینی در مورد
مدیریت وبدبینی عمومی است.
با توجه به نقش مهم بدبینی در سازمان آموزش و پرورش کل تهران در مدارس بویژه پیشرفت آموزشی در کشور،
میتوان گفت که توجه به ابعاد مختلف تأثیر گذار بر عملکرد کارکنانی که در این سازمان به فعالیت مشغولند از
اهمیت زیادی برخوردار هستند .از جمله مهمترین این ابعاد میتوان به نوع نگرش خوشبینانه و بدبینانه کارکنان به
سازمان اشاره کرد .کارکنانی که با روحیه قوی در محیطی آرام و سرشار از انگیزه به کار مشغولند به محیط کار خود
خوش بین بوده ،عملکرد مطلوبتری خواهد داشت .بر عکس ،کارکنانی که نسبت به محیط خود با نوعی بدبینی نظر
داشته باشند مطمئناً کارایی الزم را نداشته و این امر پیامدهای نامطلوبی را بر کارکنان وسازمان وعوامل وابسته به
آن به همراه خواهد داشت .لذا برخورداری سازمان آموزش و پرورش کل تهران از کارکنانی که نسبت به محیط کار
خود دارای نگرش مثبت باشند در ارائه خدمات بسیار مؤثر خواهد بود.
 -3ضرورت و اهمیت تحقیق
اینکه آیا مدیران منابع انسانی باید نگران بدبینی کارکنان به سازمان یا برای پاسخ به بدبینی تالش کنند یا نه تا حد
زیادی بستگی به این دارد که آیا بدبینی اثرات منفی بر کارکنان یا سازمان دارد یا نه .تحقیقات متعددی نشان دادهاند
بدبینی با پیامدهای منفی مختلفی برای کارکنان مرتبط است .کارکنانی که سازمانشان بدبین هستند احساسات منفی
متنوعی شامل اضظراب ،نفرت و حتی احساس شرمندگی هنگام فکر کردن به سازمان را تجربه میکنند .این عواطف
و باورهای منفی منجر به فرسودگی عاطفی کارکنان و افسردگی آنان میشود.
در واقع بسیاری ازسازمان ها کارکنانی دارند که نگرش بدبینانه نسبت به سازمان دارند و آگاهی از واکنشهای
کارکنان به بدبینی سازمانی به منظور اقداماتی برای کاهش بدبینی سازمانی و اثرات سازمانی و شغلی آن ،الزم و
ضروری است .اهمیت بررسی این موضوع اینست که فضایی سرشار از بیاعتمادی تولید کرده و عمالً انگیزه حرکت
و مشارکت فعال در اقدامات و تغییرات سازمانی را از بین میبرد .مشارکت در اقدامات سازمانی نیازمند احساس و باور
اعتماد به توانمندی مدیران و در بیشتر شرایط اطمینان از خیرخواهی مدیران حامی تغییر است .اگر کارکنان نسبت
به سازمان بدبین شوند مضرات بسیاری برای سازمان به بارمی آید و عملکرد مطلوب سازمانی را با مشکل مواجه
میسازد .بدبینی کارکنان به سازمان باعث میشود که مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها و فعالیتهای سازمان
کاهش یابد ،زیرا به نیات و برنامههای سازمان و مدیریت اعتماد و اعتقاد دارند (حقیقی کفاش و همکاران .)1390 ،و
بنابراین بدبینی سازمانی یکی از موضوعات مهم رفتاری است که بر عملکرد کارکنان و در نهایت برکارآمدی و اثر
Andersson
Stanley,Meyer, Topolnytsky
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بخشی مؤثر است .کانتر و میرویس در سال  1919در کتاب خود با نام" آمریکاییهای بدبین" بیان کردند که %26
از کارگران آمریکایی بدبین هستند .کارگران بدبین که عدم اعتماد خود را در مدیریت نشان دادند ،بر این باورند که
شرکت از آنها بهره میبرد و به طور ناعادالنه در محل کار با آنها رفتار میشود .کانتر و میرویس در سال  1919یک
رویکرد جامعه شناسی را نسبت به بدبینی در نظر گرفتند .آنها مدعیاند که "بدبینی یکی از راههایی است که افراد
با جهان غیر دوستانه ،بی ثبات و ناامن مقابله میکنند" .به گفته آنها ،کارمندانی که در رابطه با شغلشان نامطمئن
بوده و در یک محیط اقتصادی بی ثبات فعالیت دارند ،حساسیتهای محافظتی خود را از جمله جستجو راههایی برای
دستیابی به مزیت در شرکت ،از دست دادن اعتماد به مدیریت و رقابت با همکاران را گسترش میدهند .از نقطه نظر
این دیدگاه ،بدبینی یک استراتژی مقابلهای است چرا که افراد به کمک آن رفتار خود را توجیه میکنند( .سینار،
کارسیوقلو ،اسالن .)6012،مطالعات مختلف نشان دادهاند که بدبینی سازمانی به تازگی افزایش یافته است ،به گفته
وانوس واستین 21 7درصد از کارکنان آمریکایی بدبین هستند( .تکین ،بدوک)6015،1
اهمیت بدبینی یک موضوع مدرن است با وجود پیشرفت در جنبه نظری بدبینی سازمانی ،هنوز به مطالعات بیشتری
برای بررسی و تجزیه و تحلیل غنی سازی نظری و کاربردی نیاز دارد (نافیی.)6013،
 -4فرضیات تحقیق
 .1بدبینی سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش در سطح متوسط است.
 .6بدبینی سازمانی بر استرس شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد.
 .3بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد.
 .2آبدبینی سازمانی بر امنیت شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد.
 .5بدبینی سازمانی برازخودبیگانگی شغلی در اداره کل آموزش وپرورش تأثیر دارد.
 .2استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد.
 .7استرس شغلی با ازخودبیگانگی رابطه دارد.
 .1امنیت شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد.
آزمون میانگین متغیرهای پژوهشبه منظور بررسی میانگین متغیرهای تحقیق اقدام به آزمون  Tیک نمونه ای دو جهته نسبت به عدد  3گردیده است
که خروجی آن در قالب جدول زیر ارائه میگردد.
 Sig<0.05که در این حالت  H1را میپذیریم () 𝐻1𝜇 ≠ 3
 𝑠𝑖𝑔 > 0.05که در این حالت  H0را میپذیریم)) 𝐻1𝜇 = 3
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 آزمون  Tبرای سنجش میانگین متغیرهای تحقیق در جامعه مورد بررسیمتغیر

تعداد نمونه

میانگین
نمونه

حد باال

حد پایین

عدد معناداری
()2-tailed

رضایت

196

2/06

1/1

0/92

0/000

استرس شغلی

196

3/13

0/66

0/02

0/005

از خود بیگانگی

196

6/31

-0/56

-0/7

0/000

امنیت شغلی

196

3/7

0/11

0/51

0/000

استنباط
از جامعه
بیشتر از متوسط
()3 < μ
بیشتر از متوسط
()3 < μ
کمتر از متوسط
()μ < 3
بیشتر از متوسط
()3 < μ

با توجه به جدول فوق ،می توان گفت میانگین متغیر رضاایت شغلی ،استرس شغلی و امنیت شغلی بیشتر از متوسط
بوده و میانگین از خود بیگانگی کمتر از متوساط میباشاد .به عبارت دیگر ازخودبیگانگی ،رضاایت شاغلی و امنیت
شاغلی دراین ساازمان مناساب و اساترس شغلی نامناسب است و چون مقدار معناداری کمتر از 0005است بنابراین
معنادارند.
به فرضیههای تحقیق
میزان تاثیر

ضریب

(رابطه)

معناداری

آیا بدبینی سازمانی بر استرس شغلی تاثیر دارد؟

0/76

6/67

بله

آیا بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر دارد؟

-0/16

-1/13

خیر

آیا بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی تاثیر دارد؟

-0/46

-5/33

بله

فرضیهها

فرضیه-
های
تحقیق

آیا بدبینی سازمانی بر از خود بیگانگی شغلی تاثیر

بله یا خیر

0/27

1/61

خیر

آیا استرس شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟

-0/03

-0/23

خیر

آیا استرس شغلی با از خود بیگانگی رابطه دارد؟

0/03

0/24

خیر

آیا امنیت شغلی با رضایت شغلی رابطه دارد؟

0/27

2/34

بله

دارد؟

نتایج بررساای فرضاایههای تحقیق نشااان میدهد که بدبینی سااازمانی بر امنیت شااغلی تاثیر (رابطه علی) منفی و
معناداری دارد .مقدار رابطه برابر با  -0/27می باشد که نشان از رابطه (تاثیر) معکوس بین دو متغیر است .به عبارت
دیگر با افزایش میزان بدبینی سازمانی بین افراد ،از نظر افراد پاسخگو میزان امنیت شغلی آنان کاهش مییابد.
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میزان امنیت شاغلی افراد ،میزان رضاایت شغلی آنان افزایش میباشد .مثبت بودن میزان تاثیر نشان از مثبت بودن
رابطه بین دو متغیر میباشد.
بدبینی ساازمانی بر استرس شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد .مقدار معناداری  7071ومقدار تاثیر  0027میباشد که
نشان از تاثیر مثبت بین دو متغیر است .به عبارت دیگر با افزایش بدبینی سازمانی ،استرس شغلی افزایش مییابد.
تاثیر بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی مورد تایید قرار نگرفت به دلیل اینکه مقدار معناداری زیر  1/92شده است.
تاثیر بدبینی سازمانی بر از خود بیگانگی شغلی مورد تایید قرار نگرفت به دلیل اینکه مقدار معناداری زیر  1/92شده
است.
رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی مورد تایید قرار نگرفت به دلیل اینکه مقدار معناداری زیر  1/92شده است.
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