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چکیده
ازجمله مسااایلی که امروزه سااازما ها را تهدید میکند سااتوت سااازمانی  ،فالت
شاایلی و تاثیرات آنها برروی سااازما و منابع انسااانی اساات .پژوهشااارا سااتوت
سازمانی را خودداری از بیا ایدهها و نظریات راجع به مشتالت سازمانی میدانند .اما
فالت شیلی به عنوا مرحلهای تعریف میشود که کارمندا بدو توجه به شیل فعلی
و فاصله زمانی بسیار طوالنی ،فرصت کمی برای پیشرفت پیدا میکنند .فالت شیلی و
سااتوت سااازمانی در مدیریت امروز از جایااه ویژه ای برخوردار هساادند که البده در
بسایاری از موارد نقش این عوامل در ساازما نادیده گرفده میشاود .تحقیق حاضر از
نظر هدف ،کاربردی و از حیث روش ،توصاایفی-همبساادای میباشااد .نمونه آماری
شاامل  429نفر از کارکنا ساازما آب منطقهای کرمانشااه میباشد .برای گردآوری
داده ها از پرساشانامه اسادفاده شد .برای تحلیل داده ها از نرم افزار  PLS2اسدفاده شد
که در نهایت یافده ها حتایت از آ داشات که کارکنا سازما آب منطقه ای دچار
فالت زدگی شایلی و ساتوت ساازمانی هسادند .همچنین مشاص شد فالت زدگی
شایلی ،ساتوت سازمانی را در پی دارد .از سوی دیار ،بررسی ها نشا داد که فالت
زدگی شایلی از طریق مداثر سااخدن انایزه های کارکنا میتواند ستوت را در آنا
 .4دانشیار مدیریت  ،گروه مدیریت  ،دانشتده اقدصاد مدیریت و علوم اداری ،دانشااه سمنا  ،سمنا  ،ایرا
 .2کارشناسی ارشد  ،MBAدانشتده اقدصاد مدیریت و علوم اداری ،دانشااه سمنا  ،سمنا ،ایرا (نویسنده مسئول)
e.shahbaz92@gmail.com

24

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستونهم ،شماره  ،89پاییز 88

موجب شود.
واژگان کلیدی :انایزش شاایلی1؛ سااازما آب منطقه ای2؛ سااتوت سااازمانی3؛ فالت
شیلی4؛ منابع انسانی5

مقدمه
امروزه منابع انسانی در سازما ها نقش مهمی بازی میکنند .در این سازما ها ،نیروی انسانی
به عنوا داراییهای راهبردی محسوب میشوند(کاظمی وهمتارا  .)4979،کارایی وتوسعه
هر سازما به کاربرد صحیح نیروی انسانی بسدای دارد .بعضی از مدیرا بر روی این مسئله که
رضایت را کارکنا میتوا از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد پافشاری میکنند.
ولی به تدریج کارکنا عالقهمند به انجام کارهای بامفهوم و خواها اسدقالل شیلی بیشدری در
کار خود هسدند و اگر با موانعی روبرو شوند ،دچار سرخوردگیهای شیلی و گوشه گیری در
سازما خود خواهند شد(زارعی مدین .)497۱ ،یتی از مسایلی که امروزه سازما ها را تهدید
میکند ،بحث ستوت سازمانی و تاثیرات آ بر روی سازما و منابع انسانی آ است .موریسو
و میلیتا  )2۱۱۱(8ستوت سازمانی را پدیدهای اجدماعی میدانند که کارمندا درآ نظرات
خود در مورد مشتالت سازما را بیا نمیکنند .از جمله عوامل بوجود آورنده ی ستوت
سازمانی می توا به عوامل و اقدامات مدیریدی ،سبک رهبری مدیر ،ترس از بازخورد منفی،
ایجاد جو بی اعدمادی و سوظن در سازما  ،سیاست ها و ساخدارهای سازمانی ،فقدا متانیزم
بازخورد از پایین به باال ،اندشار مسئولیت  ،گروه اندیشی ،عوامل فردی و عوامل سازمانی اشاره
کرد(اردسدانی .)4971،در بحث عوامل سازمانی ،تعامل با همتارا حرفه شیلی از جمله
نمودهای تعامالت اجدماعی است .به همین جهت روابط بین همتارا و سازما  ،مشوقهای
مهمی را برای افراد فراهم آورده و می تواند یتی از عوامل مهم انایزش باشد .پس میتوا
انایزه و اشدیاق را به عنوا عاملی تعیین کرد که نقش بهسزایی در ستوت کارکنا دارد.
1 Job Motivation
2 Water Organization
3 Organizational Silence
4 Career Motivation
4 Career Plateau
5 Human Resource
6 Morrison and Milliken
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انایزش مجموعه ای از نیروهاست که انسا را هم از درو و هم از بیرو به انجام اموری خاص
در محیط های کاری ملزم میکند(شتوه و نیک پور . )4979،انایزش دارای دو بعد درونی و
بیرونی است .انایزش درونی ،انجام کاری است که ماهیت جذاب و لذت بصشی دارد و
انایزش بیرونی ،به انجام کاری اشاره دارد که پیامد مجزایی از آ کار(مانند پاداش) داشده باشد
(دیواندری و همتارا  .)4979،اما در کنار بحث ستوت سازمانی ،اشدیاق به کار و انایزش
یتی از عواملی است که باعث بوجود آمد حس رضایت شیلی و عدم ستو در مسیر شیلی
میشود .هرچه توا بالقوه انایزشی شیل افراد در سطح باالتری قرار گیرد ،انایزش و رضایت
شیلی افزایش مییابد (مولر و همتارا به نقل از ثابت و همتارا  .)4979،کارکنانی که در
مسیرشیلی مناسبی درسازما در حال پیشرفت هسدند ،با انایزه بیشدری کار میکنند ،عملترد
نقشی و فرانقشی بیشدری دارند ،راضی ترند و تمایل به ترک سازما و غیبت در آنا کمدر
مشاهده میشود (جوکار و همتارا  .)4979،اما فالت یا ستو در مسیرشیلی بیانار رکود و
عدم پیشرفت بوده و القاکننده نوعی احساس افسردگی و شتست می باشد (اردسدانی.)4971،
در واقع فالت شیلی به عنوا مرحله ای تعریف میشود که در آ  ،کارمندا بدو توجه به
شیل فعلی و فاصله زمانی بسیار طوالنی ،فرصتهای کمی برای پیشرفت پیدا میکنند
(پادما .)2۱48،4عواملی مانند مهندسی مجدد ،کوچک سازی ،اصالح ساخدار سازمانی ،ادغام و
اتحادهای اسدراتژیک و از همه اساسیتر پیشرفتهای تتنولوژیک و افزایش رقابت در محیط
های کاری از جمله مهمدرین دالیلی هسدند که فرصت ارتقا را از کارکنا گرفده و باعث شده
آنا مدت طوالنیتری در یک جایااه و پست باقی بمانند(بورک ومیتلسو به نقل از فیاضی
 .)4979،در خصوص پیامدهای این دو پدیده پژوهش هایی صورت گرفده است ،از جمله اینته
فالت شیلی موجب کاهش رضایت شیلی کارکنا  ،عملترد ضعیف  ،تعهد کاری اندک از
سوی کارکنا و تمایل به خروج از خدمت میشود (زردشدیا و همتارا ()4978؛ بهشدیفر
( .))4978همچنین ستوت سازمانی موجب نارضایدی ،مشتالت مرتبط با اسدرس ،انزوای روانی
ویا جسمانی و حدی کارشتنی یا انحراف و ...میشود(آکارای و اکدورا )2۱41(2؛ گشداسبی
فرد و کریمی()4979؛ مظاهری وهمتارا ( .))4979به عقیده بسیاری از پژوهشارا  ،فالت
1. Padma
2. Acaray and Akturan
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شیلی تبدیل به مساله ای بحرانی برای سازما ها شده است که مدیریت صحیح برای جلوگیری
از نارضایدی کارکنا و کاهش عملترد آنا را می طلبد(سالمی به نقل از فیاضی .)4979،یتی
دیار از عواملی که از اثربصشی کارکنا جلوگیری میکند بحث ستوت کارکنا یا اصطالحا
ستوت سازمانی میباشد .صدا راهی است برای به دست آورد افتار و ایدههای ارزشمند که
ممتن است به اهداف سازما کمک کند .ستوت به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع
تیییرات و توسعه سازمانی می شود و سازما توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .بنابراین
خطاها بیشدر و حدی شدیدتر می شوند و به همین دلیل فعالیت های اصالحی در زما ضرورت
انجام نمی گیرند(آریانی قیزقاپا و همتارا  .)4978 ،به طورکلی آنچه مشص

است هردو

پدیده پیامدهای منفی برای سازما دارند و از آنجایی که در خصوص ارتباط بین فالت زدگی
شیلی و ستوت سازمانی پژوهش زیادی صورت نارفده است ،لذا هدف اصلی تحقیق تعیین
تاثیر فالت شیلی بر روی ستوت سازمانی با نقش میانجی انایزش شیلی میباشد و سوال اصلی
اینجاست که آیا فالت زدگی شیلی برروی ستوت سازمانی تاثیری دارد؟
پیشینه تحقیق(نظری -تجربی)
پیشینه نظری
فالت شغلی
امروزه کارکنا بیشدر از گذشده درباره زندگی کاری خود فتر می کنند و نارا هسدند.
آنا شیل مطمئن ،درازمدت و ارضا کننده می خواهند و مایل اند در شیل خود پیشرفت
کنند(و و لیو ،به نقل از جوکار وهمتارا  .)4979،گاهی نیروی کار در مسیر شیلی به جایی
می رسد که احدمال صعود از نردبا ترقی کاهش می یابد و از سوی دیار وجود فرصت های
اندک شیلی برای ارتقاء و وجود قوانین و مقررات خشک ،این احساس را در کارکنا ایجاد
میکند که در یک نظام شیلی غیر منصفانه گرفدار شده که از آ جمله می توا به فالت
شیلی اشاره نمود (کاظمی و همتارا  .)4979،واژه فالت به احساس ناکامی و ضعف
روانشناخدی فرد درباره توقف پیشرفت او در مسیرشیلی اشاره دارد(زردشدیا و همتارا
 .)4978فالت زدگی شیلی موجب می شود که کارکنا نسبت به سازما خود احساس
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بیتفاوتی داشده باشند(صالح اردسدانی و سید نقوی .)4971،باردویک )4768(4در تبیین فالت
زدگی شیلی ،سه گونه ی اصلی را برمی شمارد :فالت ساخداری ،فالت محدوایی و فالت
شصصی .فالت ساخداری به معنای پایا احدمال ارتقای فرد در سلسله مراتب سازما

است .

نوع دوم ،فالت محدوایی است و آ زمانی است که محدوای شیل برای کارمند چالشی نباشد.
به عبارتی هر آنچه باید در آ شیل بداند ،دانسده و فرصدی برای یادگیری بیشدر وجود ندارد.
نوع سوم ،فالت شصصی)تصصصی( است که حالت روا شناخدی است که به واسطه ی آ
فرد احساس می کند مدعهد به احدرام به تعهداتی است که در گذشده پذیرفده و دیار احساس
تعلقی به آ تعهدات ندارد.ازجمله مسایل مهم در بحث فالت شیلی ،سازگاری شیلی است.
تئوری ساخت وساز حرفهای ساویتاس ،پیشنهاد می کند که افراد به طور مداوم خود را با
محیط از طریق خود تنظیمی وفق میدهند .در پرتو نظریه ساختوساز حرفهای ،سازگاری
شیلی ،که شامل ظرفیت خود تنظیمی افراد در مواجهه با نقش های کاری است ،فرصتهای
شیلی کارمندا را کاهش میدهد(.جیانگ ) 2۱48،2ازین رو می توا گفت که سازگاری
شیلی با فالت شیلی رابطه منفی دارد .همچنین کارمندا  ،به ویژه کسانی که مدت زیادی در
یک سازما کار میکنند و کارکنانی که به مرکز یک سازما تعلق دارند ،اغلب به فالت
شیلی می رسند(دوی و بساریا. )2۱47،9جیانگ وهمتارا  ) 2۱46(1معدقدند که تاثیر منفی
سازگاری شیلی بر روی فالت شیلی در بین افراد با دوره تصدی بلند مدت در مقایسه با افراد
با دوره تصدی مشاغل کوتاهمدت ،قویتر است .ادغام های گسدرده ،بازسازی های ساخداری،
کوچک سازی ،کندی ارتقاء و در نهایت کاهش پست های سازمانی که به موجب آ مجال
و فرصت برای حرکت سلسله مراتبی به شدت محدود گردیده ،در اغلب موارد به مفهوم ایجاد
روحیه ستو در مسیر شیلی است(باربر به نقل از خنیفر .) 4961 ،عالوه براین ،عدم رعایت
شرایط احراز(به واسطه ی حاکمیت سیسدم گزینش نامناسب) ،فقدا انایزش ذاتی در
مشاغل(عدم توجه به طراحی مناسب مشاغل ،مهندسی مجدد ،توسعه شیلی و چرخش مشاغل)
از عوامل ایجاد روحیه ستو در مسیر شیلی محسوب می شوند .پادما( )2۱48نیز ابهام نقش،
1. Bardwick
2. Jiang
3. Devi and Basariya
4. Jianga et al
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اسدرس و فرسودگی شیلی را از عالیم فالت شیلی می داند .فرسودگی شیلی شامل تنش
شدیدی است که منجر به نابرابری ،و یا عدم تجانس بین کارمند و محیط کار میشود( .رحیمی
و همتارا  .)4971،ازجمله پیامدهای فالت شیلی می توا به کاهش رضایت شیلی و تعهد
کارکنا  ،کاهش عملترد شیلی و حرفهای و افزایش ترک خدمت اشاره کرد (پادما)2۱48،؛
(بهشدی فر)4978،؛ (ژی و همتارا  .)2۱48،4همچنین جیانگ و همتارا ( )2۱46اذعا می
دارند برای کاهش فالت شیلی  ،مدیرا در زمانی که فرصت برای ایجاد و یا افزایش
سازگاری شیلی در سازما ایجاد می شود ،به کارمندا با دوره تصدی طوالنی اولویت دهند.
به نظر ژی وهمتارا ( )2۱48نیز  ،تناسب فرد  -شیل می تواند اثرات منفی فالت سلسله مراتبی
را بر روی کارمندا کاهش دهد .همچنین کارکنا مسن تر بیشدر مدعهد و راضی هسدند و
قصد کمدری برای ترک سازما خود دارند(دراکر وهمتارا  .)2۱49،2سایر روش های برو
رفت از حالت فالت زدگی شیلی عبارتند از :مشاوره شیلی ،آموزش افراد ،جابجایی شیلی،
ایجاد عالیق خارج از محیط کار،شناخت محدودیت های فردی و(...خنیفر.)4961 ،
انگیزش شغلی
یتى از وظایف مهم مدیرا در سازما ها ،انجام داد کارها از طریق کارکنا است و براى
این منظور مدیر باید قادر باشد به کارکنا خود انایزه بدهد .زیرا تحقیقات نشا داده است که
کارکنا با انایزه خالق تر و بارورتر هسدند( اندصار فومنی .)4971،جذب و تربیت نیروی انسانی
ماهر و مدصص

از سصدی های عمده سازما می باشد ولی دشوارتر از آ ایجاد شرایطی جهت

تداوم فعالیت آنا و حفظ انایزه شیلی است(یزدانی وهمتارا  .)4978،از طرفی هرشصصی
برای انجام یک کار ،به انایزه و محرک احدیاج دارد و انایزه های افراد مصدلف نیز مدفاوت
است .سازما ها هم برای پیشبرد اهداف خود ،به نیروی با انایزه نیاز دارند .لذا واجب است که
در جهت تامین این محرک ها و ارضای کارکنا خود اقدامات الزم را انجام دهند(شهبازیا
وهمتارا  .) 4978،برای هر مدیری در سازما آگاهی داشدن از مسئله انایزش کارکنا
ضروری است(ارشدی به نقل از طاهری وهمتارا  .)4979،واژه انایزش اولین بار درسال479۱
1. Xie et al
2. Drucker et al
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به معنی حرکت گرفده شده است(.زرع گر وهمتارا  )4971،انایزش

عبارت است از یک حالت درونی در فرد که باعث رفداری در وی می شود که تحقق یک سری
اهداف را ممتن میسازد (ارشدی به نقل از طاهری وهمتارا  .)4979،از طرفی انایزش شیلی
مجموعه ای از نیروهای انرژی بصشی است که از درو و ورای وجود شص

نشأت میگیرند

تا آغازگر رفدار مربوط به کار باشند و شتل ،جهت ،شدت و مقاومت آ را تعیین می کنند.
براساس مدل هاکمن و الدهام ،انایزش شیلی شامل مولفه های تنوع مهارت ،هویت شیل،
اهمیت شیل ،اسدقالل و بازخورد شیل می باشد( شتوه و نیک پور .)4979،انایزش مجموعه
ای از نیروهاست که انسا راهم از درو وهم از بیرو به انجام فعالیت هایی خاص در محیط
های کاری ملزم می کند(الندربرگ به نقل از شتوه و نیک پور .)4979،انایزه درونی افراد
ممتن است باعث شود تا کارکنا آموخدن و بروز رفدارهای فرا محیطی که به صورت
خودجوش تحریک شده را به عنوا رفدار داوطلبانه قلمداد کنند .ازاین رو ،ممتن است
کارکنا رفدارهای فرامحیطی را به عنوا جلوه ای از خود واقعیشا بدانند و این موضوع باعث
افزایش حس فعالیت در آنها می شود(توسلی وهمتارا  .)4979،اخوا علوی و همتارا
( )4979عوامل انایزشی را شامل عوامل شیلی(مانند تنوع مهارت ،هویت شیل ،اهمیت شیل،
اسدقالل و بازخورد) ،عوامل سازمانی(مانند شرایط محیطی  ،پاداش ها و تقویت ها ،حمایتهای
نظارتی) وعوامل فردی(مانند توانایی ها ،دانش شیلی ،نارش ها ،باورها و ارزش ها) میدانند.
همچنین کریمی وشاهدوسدی طی تحقیقی که در سال  4979انجام دادند ،راه های افزایش انایزه
را شایسده ساالری ،توسعه مهارت ها و توانمندی های شیلی و روانشناخدی کارکنا  ،پرداخت
مناسب ،پاداش ،قدردانی و تشویق کارکنا  ،و مشارکت آنا در تصمیم گیری می دانند و
معدقدند موارد مذکور ابزارهای موثری هسدند که مدیریت با اسدفاده از آ ها میتواند به ایجاد
انایزه درونی و بیرونی کمک نماید.

سکوت سازمانی
امروزه مهمدرین مزیت رقابدی سازما ها نه در حوزه تجهیزات بلته در حوزه انسا ها است.
ساز ما هایی که سرمایه های فتری و انسانی مناسبی داشده باشند ،در میدا رقابت نسبت به
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سایر رقبا برتری خواهند یافت ،زیرا سرمایه های انسانی ارزشمندتر و برتر از هر سرمایه دیاری
در سازما ها محسوب می شوند (طوطیا اصفهانی و جودی نژاد .)4978 ،سازما ها به
کارکنانی که قادر به پاسصاویی به تهدیدهای محیطی هسدند ،اعدماد به نفس دارند و ترسی از
به اشدراک گذاشدن دانش خود ندارند ،نیاز بیشدری دارند .وقدی مدیرا ازکارمندا درخواست
میکنند عقاید و نظراتشا را بیا کنند ،اگر کارمندا باور داشده باشند نظرات و پیشنهادهای
آنا برای تیییر ممتن است تعادل فعلی را در سازما برهم زند یا مدیرا را ناراحت کند ،در
بیشدر مواقع در بیا نظرات خود احساس ناامنی میکنند .این احساس نا امنی کارمندا است که
سب تصمیم ناخودآگاه یا آگاهانه آنا برای ساکت ماند میشود(دنیز و همتارا به نقل از
تنهایی وهمتارا  .)4979،پوپ )2۱46(4معدقد است ،عدم تعادل قدرت به عنوا کلید وجود
ستوت سازمانی دیده میشود .به عقیده وی ،افزایش نارانیها و ارایه حقایق ،تهدیدی برای
قدرت محسوب میشوند و این باعث می شود کارکنا به خاطر ترس از تالفی حرف نزنند.
درمجموع یتی از موانع مهم در موفقیت برنامه ها و اهداف سازما  ،فقدا اطالعات ،اعدماد و
فقدا آ چیزی است که پژوهشارا آ را ستوت سازمانی نام نهاده اند که خودداری از بیا
ایدهها،نظریات و اطالعات راجع به مشتالت سازمانی تعبیر میشود(د و همتارا به نقل
ازارمندی و همتارا  .)4971 ،ستوت در محیط کار ،اثربصشی تصمیم گیری و فرایندهای تیییر
سازمانی را به دلیل محدود کرد داده های اطالعاتی که در اخدیار تصمیم گیرندگا قرار
میدهند کاهش میدهد (نتویی مقدم وبهشدی فر .)4971،بیتلی (به نقل از ملک زاده و
همتارا  )4979 ،نیز معدقد است ،ستوت هوشیارانه مانع یادگیری است و در بلندمدت به روابط
کارکنا و سرپرسدا آسیب می زند .وقدی که کارکنا ستوت سازمانی را فرا می گیرند،
رکود و بی تحرکی در شبته های فتری و اجدماعی آ ها راه پیدا میکند(قنبری و بهشدی
راد .)4971،تمایل آنا به تجربه احساساتی چو نارضایدی شیلی و بیارزشی بیشدر می شود.
این احساسات ممتن است منجر به خشم و بیتفاوتی نسبت به سازما و مدیرا شود (.آیالک
و آلدونداس .)2۱48،2همچنین ستوت سازمانی ،نوآوری و خالقیت را در سازما ها از بین می
برد (عباسی وهمتارا  ،)4971،چو دانش و بیا ایده های کارکنا برای بقا در عرصه رقابت
1 Pope
2 Aylak and Altuntas
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و توسعه ی خالقیت اهمیت بسزایی دارد(فلور و همتارا به نقل از آزادمهر و ناسدی
زایی .)4971،ستوت سازمانی باعث می شود که کارکنا احساس بی ارزشی کنند ،کندرلی بر
کار خود نداشده و از ناهنجاری ،اسدرس و احساس افسردگی شیلی رنج ببرند .همچنین ادراک
کارکنا نسبت به بی عدالدی در سازما نیز منجر به افزایش فرسودگی شیلی و کاهش تعهد به
رویه ها و در نهایت باعث ستوت کارکنا می شود (نیتوال و همتارا به نقل از مظاهری و
همتارا  .)4979 ،ستوت سازمانی ،مشارکت کارکنا و تعهد سازمانی را کاهش میدهد
(دالوری و همتارا به نقل از آزادمهر و ناسدی زایی .)4971،اما در طرف مقابل ،در
سازما هایی که ستوت حاکم نیست ،کارکنا و مدیرا انایزه ،عملترد و بهره وری باالیی
دارند(تنهایی و همتارا  .)4979،با توجه به مطالعات انجام شده ،بیشدر صاحب نظرا براین
باورند که ستوت سازمانی به سه نوع ستوت مطیع ،ستوت تدافعی یا خاموش و ستوت نوع
دوسدانه تقسیم می شود .ستوت مطیع به خودداری از ارایه ایده ها یا اطالعات بر اساس کناره
گیری گفده می شود که بیشدر حالدی انفعالی دارد تا فعال(ارمندی و همتارا  .)4971،ستوت
خاموش یعنی امدناع و خودداری از ارایه ایده ها به دلیل ترس و به منظور حفظ خود .ستوت
خاموش به عنوا یک شتل از ستوت است که نشا دهنده عدم مشارکت عمدی است(الوانی
و همتارا  )4971،ودر نهایت ستوت نوع دوسدانه ،این نوع ستوت به منزله رفدار عمدی و
فعال به منظور امدناع از ارایه دیدگاه ها و اطالعات با هدف سود برد یتپارچه و هماهنگ همه
افراد در سازما تلقی می شود(کاکی و دنیز به نقل از نصیری وهمتارا  .)4971،بر اساس
پژوهش احمدی (به نقل از نوه ابراهیم )4979،عوامل کارآمد در ایجاد ستوت سازمانی به
چهار دسده عوامل مدیریدی ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی و عوامل اجدماعی تقسیم می شوند.

سایر عوامل تأثیرگذار در ستوت سازمانی عبارتاند از ترس از عواقب و پیامدها ،عدم تقار
اطالعات ،کمبود مسئولیت ،محدودیت زما و فرهنگ (ملک زاده و همتارا )4979،؛(اروگلر
و همتارا به نقل از مظاهری و همتارا  .)4979،همچنین چانگ و همتارا طی تحقیقی در
سال  2۱46مفهوم ستوت رهبری را معرفی کردند و معدقدند که در کنار ستوت کارکنا ،
ستوت رهبرا نیز دارای اهمیت است .آنا معدقدند که رهبرا نیز می توانند با رفدارهای خود
سه شتل مدمایز از ستوت را در قالب ایجاد ستوت ،حفظ ستوت و تضعیف ستوت را نشا
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دهند که در ساخدار سازما حایز اهمیت است.
پیشینه تجربی
برخی از محققین فالت شیلی را بر اساس زما تصدی شیل فعلی تعریف می کنند و تصدی
شیل بین  9تا 1سال را فالت زدگی می دانند .بهشدی فر( )4978معدقد است بیشدر افراد ظرف
سه سال در یک شیل ماهر می شوند .در این حالت فرد احساس درماندگی می کند و کار خود
را ناخوشایندتر و کم ارزش تر می پندارد .از این به بعد کار معمولی و یتنواخت می شود و
دیار چیزی برای آموخدن وجود ندارد .فدحی و ذبیح زاده( )4971معدقدند که فالت ساخداری
و محدوایی ،بر روی اسدرس شیلی تاثیر معناداری دارند .همچنین یافده های بهشدی فر()4978
نشا داد که بین ستو زدگی و فرسودگی شیلی پرسدارا رابطه وجود دارد ،به طوری که
ستو زدگی شیلی می تواند یک پیشبین قوی برای ایجاد فرسودگی شیلی باشد .نینگ یانگ

4

در سال  ،2۱46تاثیر مسدقیم فالت شیلی بر رضایت شیلی و نارش شیلی کارمندا را تایید
کرد .ندایج تحقیق دراکر وهمتارا ( )2۱49نیز تاثیر فالت شیلی بر رضایت شیلی ،تعهد
سازمانی ،تعهد شیلی و قصد ترک را نشا می دهد .باوگو ژی وهمتارا  )2۱41(2پیشنهاد می
کنند با آزادسازی بازار کار ،تیییر ساخدار سازمانی و افزایش عرضه نیروی کار شایسده میتوا
فالت شیلی را در میا کارمندا کاهش داد .پادما( )2۱48راه های کاهش فالت شیلی را
مدیریت زما  ،مدیریت اسدرس ،مشاوره و مشارکت فعاالنه در تصمیمگیری های سازما
میداند .همچنین دوی و بساریا ( )2۱47اسدراتژیهای زیر را برای رها شد از فالت شیلی موثر
می دانند :کارمند باید مسئولیت رشد را بر عهده بایرد ،همواره به دنبال پیشرفت باشد  ،در هر
کاری که با نارش مثبت انجام میدهد دقت کند و مطمئن شود که هر کاری که انجام میدهد،
صرف نظر از قدردانی ،تفاوتی ایجاد میکند.
ثابت وهمتارا ( )4979در تحقیق خود نشا دادند که اهمیت وظیفه ،هویت وظیفه ،تنوع
وظایف ،اسدقالل شیلی و بازخورد شیلی دارای تأثیر مسدقیم و معنادار بر انایزش شیلی
کارکنا می باشند .وقدی کارکنا دارای انایزه باشند و از شیل خود احساس رضایت مندی
1 Ning Yang et al
2 Baoguo Xie et al
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نمایند ،ناخواسده وظایف خود را با دقت بیشدری انجام می دهند (شتوه و نیک پور.)4979،
ندایج تحقیق زرع گر وهمتارا ( )4971نشا داد که هرچه انایزش باالتر رود خسدای ،بی
عالقای ،ناکارآمدی و فرسودگی کاهش می یابد .شهبازیا وهمتارانش نیز در تحقیق خود
در سال  4978تایید کردند که بین انایزش شیلی و فرسودگی شیلی رابطه منفی وجود دارد.
همچنین ندایج تحقیق شتوه و نیک پور( )4979نشا داد که انایزش شیلی بر رفدار شهروندی
سازمانی کارکنا تاثیر دارد .به عبارتی ،انایزش شیلی به طور معناداری قادر به پیش بینی رفدار
شهروندی سازمانی کارکنا است .می توا ایناونه اسددالل کرد که وقدی کارکنا دارای
انایزه باشند ،وظایف خود را با دقت بیشدری انجام می دهند و ناخواسده رفدارهای فرانقشی و
داوطلبانه از خود نشا می دهند .تحقیقات مرادی و همتارا ( )4971نیز تایید کرد که انایزش
شیلی بر رفدار شهروندی سازمانی اثر مسدقیم دارد .یافده های امجد وهمتارا ( )4978نیز نشا
دادند که هویت سازمانی بر انایزش شیلی تأثیردارد .بر این اساس ،می توا بیا نمود که وجود
هویت سازمانی موجب می شود که آنا نه تنها به انجام وظایف معمولی خود بپردازند ،بلته
همواره ،درانجام کارهایی که فراتر از سطح معمولی انایزش است راغب باشند.
ستوت سازمانی نیز ستوتی است که پس از تفتر و ارزیابی در سازما صورت میگیرد
(خدابنده وهمتارا  .)4979،ستوتی هوشیارانه که به اعدقاد ملک زاده وهمتارانش ()4979
خطر مهمی است که با بی تمایلی کارکنا

نسبت به افشای اطالعات منفی ،افزایش پیدا می کند.

ندایج تحقیق لقمانی وهمتارا ( )4978نشا داد که کارمندا مهم ترین دلیل ستوت سازمانی
را نارش مدیرا عالی به ستوت می دانند و معدقد بودند که مدیرا عالی این شرایط را برای
کارمندا ایجاد کرده اند .این در حالی است که ندایج تحقیق مظاهری وهمتارا ( )4979نشا
داد که مدیرا سازما ها با بهره گیری از سبک رهبری خود می توانند به دنبال پیاده سازی
شیوه ی مدیریت مشارکدی به عنوا ابزاری مناسب جهت پیش برد سازما به سوی اهدافشا
باشند .با یاری جسدن از مشارکت کارکنا و مشورت با آنا در زمینه ی تصمیم گیری،
مصاطرات حاصل از عدم ابراز نظر و ایجاد ستوت سازمانی کاهش می یابد .ندایج تحقیقات
قنبری و بهشدی راد ( )4971نیز نشا داد که ستوت سازمانی روی کاهش کار تیمی تاثیر مثبت
دارد .البده با توجه به انایزه ای که درکارمند برای ستوت وجود دارد ،ماهیت ستوت سازمانی
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نیز مدفاوت خواهد بود .برخی اوقات ستوت می تواند به دلیل تسلیم بود فرد نسبت به هر
شرایطی (ستوت مطیع) ،گاهی به دلیل ترس و وجود رفدارهای محافظه کارانه(ستوت تدافعی)
و برخی اوقات نیز به منظور ایجاد فرصت برای دیارا و اظهار عقاید آنا (ستوت نوع
دوسدانه) باشد( زارعی مدین .)497۱ ،آکارای و آکدورا طی تحقیقی که در سال  2۱41در
زمینه ی ارتباط بین ستوت سازمانی و رفدار شهروندی سازمانی انجام دادند به این ندیجه رسیدند
که ستوت مطیع و ستوت تدافعی تاثیر منفی بر رفدار شهروندی سازمانی دارند .این بدین معنی
است که اگر کارکنا اجازه ندارند ایدههای خود را در ارتباط با کار و بعد سازمانی بیا کنند
 ،سطح رفدار شهروندی کاهش مییابد .همچنین آنا به این ندیجه رسیدند که ستوت نوع
دوسدانه تاثیر مثبدی بر رفدار شهروندی سازمانی دارد .این بدین معنی است که اگر کارمندا از
بیا نظرات خود در ارتباط بامحیط کارو دیار کارمندا خودداری کنند ،سطح رفدار شهروندی
سازمانی آنا افزایش مییابد .همچنین بر طبق ندایج به دست آمده از تحقیق الوانی و
همتارا ( ،)4971افزایش رفدار سازمانی مثبتگرا منجر به کاهش ستوت سازمانی می شود .در
زمینه موانع ستوت ندایج تحقیق طوطیا اصفهانی و جودی نژاد( )4978نشا داد که موانع
ستوت سازمانی به ترتیب اولویت ،فردی ،سازمانی ،فرهنای اجدماعی و مدیریدی هسدند.
همچنین ستوت سازمانی بر سایش اجدماعی تاثیر مسدقیم و معناداری دارد .وقدی که کارکنا
ستوت سازمانی را فرا می گیرند رکود و بی تحرکی در شبته های فتری و اجدماعی آنا
رسوخ می کند(قنبری و بهشدی راد .)4971،تمایل آنا به تجربه احساساتی چو نارضایدی شیلی
و بیارزشی بیشدر می شود .آکسین وهمتارا  4در تحقیق خود در سال  2۱46به بررسی تاثیر
مالتیت روانی بر ستوت کارکنا پرداخدند و به این ندیجه رسیدند که حس مالتیت در
کارکنا باعث افزایش رضایت و اعدماد آنها نسبت به سازما و مدیریت می شود و این مسئله
باعث کاهش ستوت آنا می شود .یافده های گشداسبی فرد و کریمی( )4979نیز رابطه منفی
بین ستوت و رضایت را تایید کرده اند .همچنین یافده های بنیسی ( )4979نشا داد که ستوت
سازمانی بر سالمت روا و اشدیاق شیلی تاثیر مسدقیم ،منفی و معناداری داشت .در زمینه
عملترد ،ندایج تحقیقات ملک زاده وهمتارا ( )4979نشا داد که ستوت گرایی اجدنابی اثر
1 Akcin et al
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منفی و معناداری بر عملترد فردی دارد .ندایج پژوهش عباسی و همتارا ( )4971نیز نشا
میدهد در مجموع بین ستوت سازمانی و عملترد سازمانی ارتباط منفی معناداری وجود داد
به این معنی که با افزایش ستوت سازمانی در سطح سازما میزا عملترد سازمانی کاهش
مییابد .همچنین ژو و همتارا  )2۱47(4در تحقیق خود به این ندیجه رسیدند که بهبود بهرهوری
ارتباطات و اثربصشی با کاهش ستوت از اهمیت حیاتی در موفقیت پروژه ،برخوردار

است.

آنها اشدراک گذاری دانش ،بازخورد به موقع و اطالعات جامع را از جمله راههای کاهش
ستوت سازمانی می دانند .همچنین آریانی قیزقاپا و همتارا ( )4978در پژوهش خود نشا
دادند ستوت سازمانی با اهمال کاری رابطه معنادار و مثبت دارد.
باتوجه به مطالب مذکور ،میتوا ندیجه گرفت فالت شیلی و ستوت سازمانی از اهمیت
خاصی در سازما برخوردارند و بر عملترد کارکنا  ،رضایت شیلی آنا  ،بهره وری سازما
و ...اثرات منفی میگذارند که همای در موفقیت سازما حایز اهمیت هسدند .لذا باید در جهت
کاهش این تاثیرات منفی اقدامات الزم صورت بایرد .اما مداسفانه تحقیقات کمی در این مورد
انجام گرفده و تا حدی میتوا گفت از تاثیر فالت شیلی برروی ستوت سازمانی غافل شده
اند .ازاینرو در این تحقیق سعی شده است با اسدفاده از نقشی که انایزش شیلی به عنوا میانجی
بازی میکند به بررسی تاثیر این دو عامل پرداخده شود.
فرضیات تحقیق و مدل مفهومی به صورت زیر میباشند:


فالت شیلی بر روی ستوت سازمانی تاثیری مسدقیم،معنادار و مثبت دارد.



فالت شیلی به واسطه ی انایزش شیلی بر روی ستوت سازمانی تاثیری مثبت و

معنادار دارد.


فالت شیلی بر روی انایزش شیلی تاثیری منفی و معنادار دارد.



انایزش شیلی بر روی ستوت سازمانی تاثیری منفی و معنادار دارد.

1 Zhu et al
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سکوتسازمانی

فالت شغلی

انگیزش شغلی

تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش ،توصیفی – همبسدای می باشد.
نمونه ی آماری تعداد  429نفر از کارکنا مرد و ز سازما آب منطقه ای کرمانشاه می باشند
که بر اساس جدول کرجسی و مورگا اندصاب شدند .برای سنجش مدییر فالت شیلی از
پرسشنامه میلیمن( )4772اسدفاده شد که برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ 4اسدفاده شد که
این مقدار  ۱861بدست آمد .به همین ترتیب برای سنجش مدییر ستوت سازمانی نیز از پرسشنامه
واکوال و بورادوس( )2۱۱1با ضریب آلفای کرونباخ  ۱866اسدفاده شد و در نهایت برای سنجش
مدییر انایزش شیلی از پرسشنامه رابینسو وهمتارا ( )2۱۱1با ضریب آلفای کرونباخ ۱861
اسدفاده شد .شایا ذکر است روایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظرا تایید شد و مقادیر بدست
آمده برای ضریب آلفای کرونباخ نیز پایایی باالی پرسشنامه ها را تایید می کند .طیف پاسخ
دهی پرسشنامه ها از نوع لیترت پنج گزینه ای می باشد که در اخدیار کارکنا قرار گرفت.
همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار  pls2اسدفاده شد.
یافتههای پژوهش
در گام نصست مقدار عدد معناداری مولفه ها بررسی شد .از آنجایی که مقدار قابل قبول
برای معناداری  %71و یا به عبارتی دیار  4878می باشد ،لذا مقدار قابل قبول برای معناداری
مدییرها و مولفه ها باید بیشدر از  4878باشد که معناداری همای مدییرها تایید شد .اعداد معناداری
1. Cronbach's alpha
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مدییرها در شتل شماره  4و جدول شماره  4آورده شده است.

شکل شماره  .1مقادیر عدد معناداری

در مرحله ی بعد مقدار بارعاملی محاسبه شد .بار عاملی طبق تعریف مقداری است که یک
مدییر می تواند راجع به سازه ی خود اخدیار کند .اکثر محققین مقدار بارعاملی بزرگدر/مساوی
 ۱81را تایید می کنند .دراین تحقیق نیز مقدار بارعاملی برای تایید ،همین مقدار در نظر گرفده
شد .در شتل  2و همچنین جدول شماره  4مقدار بار عاملی مدییرها و سازه هایی که مقادیر آنها
بیشدر از  ۱81است ،نشا داده شده است .چراکه بارعاملی تعدادی از سواالت از  ۱81کمدر بود
که حذف شدند.

شکل .2مقدار بار عاملی متغیرها و سازه ها
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جدول .1مقادیر مربوط به عدد معناداری و بارعاملی

وضعیت تایید یا رد

بارعاملی

وضعیت تایید یا رد

عدد معناداری

مدییر آشتار

وضعیت تایید یا رد

بارعاملی

وضعیت تایید یا رد

عدد معناداری

مدییر آشتار

رد

>۱81

تایید

5.347

ستوت9

تایید

0.749

تایید

14.863

فالت4
فالت2

تایید

0.662

تایید

10.096

ستوت6

تایید

0.599

تایید

7.559

تایید

0.742

تایید

13.489

ستوت7

تایید

0.604

تایید

7.544

فالت9

تایید

0.748

تایید

13.47

ستوت4۱

تایید

0.711

تایید

12.165

فالت1

تایید

0.828

تایید

22.432

ستوت44

تایید

0.702

تایید

10.71

فالت1

تایید

0.771

تایید

16.652

ستوت42

تایید

0.778

تایید

23.655

فالت8

تایید

0.741
>۱81

تایید

12.578

ستوت49

تایید

0.618

تایید

9.188

فالت9

>۱81

تایید

3.95

انایزش4

تایید

0.679

تایید

8.612

فالت6

تایید

4.229

انایزش2

تایید

0.717

تایید

12.908

فالت7
فالت4۱

رد
رد
تایید

0.607

تایید

7.115

انایزش9

تایید

0.788

تایید

21.045

تایید

0.707
>۱81

تایید

10.312

انایزش1

تایید

0.772

تایید

16.51

فالت44

تایید

5.304

انایزش1

تایید

0.733

تایید

12.401

فالت42

تایید

0.566

تایید

5.844

انایزش8

تایید

تایید

0.643

تایید

6.6

انایزش9

رد

0.694
>۱81

تایید

9.467

ستوت4

تایید

11.149

ستوت2

تایید

0.769

تایید

17.411

انایزش6

تایید

0.758

تایید

20.098

ستوت9

تایید

0.871
>۱81

تایید

34.305

انایزش7

تایید

0.633

تایید

7.654

ستوت1

تایید

5.661

انایزش4۱

تایید

0.558

تایید

6.963

ستوت1

تایید

0.864

تایید

30.665

انایزش44

تایید

0.797

تایید

21.836

ستوت8

رد

رد

تحلیل عاملی تاییدی نیز محاسبه شد که ندایج مربوط به آ در جدول شماره 2آورده شده
است.
جدول .2نتایج مربوط به تحلیل عاملی تاییدی
انایزش

ستوت

فالت

شیلی

سازمانی

شیلی

-0.6933

0.6511

0.7174

فالت7

-0.6756

0.6684

0.7878

فالت4۱

0.707

-0.5773

0.5702

0.7719

فالت44

0.5659

-0.6314

0.5857

0.7333

فالت42

0.6432

مدییر/سوال

انایزش

ستوت

فالت

شیلی

سازمانی

شیلی

0.6071

-0.4124

-0.5397

انایزش9

-0.6334

-0.6283

انایزش1

-0.3975

-0.4446

انایزش8

-0.4609

-0.5421

مدییر/سوال

انایزش9
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-0.5726

0.6944

0.5986

ستوت4

0.7688

-0.6284

-0.7262

انایزش6

-0.5575

0.7579

0.6165

ستوت9

0.8707

-0.707

-0.7044

انایزش7

-0.4779

0.6332

0.5039

ستوت1

0.8642

-0.697

-0.6948

انایزش44

-0.4842

0.5581

0.4959

ستوت1

-0.6852

-0.6558

0.7971

0.7212

ستوت8

-0.5726

0.7487

0.549
0.6944

0.5986

فالت4
فالت2

-0.636

0.6618

0.5567

ستوت6

-0.4663

0.5684

0.6036

فالت9

-0.4954

0.7418

0.6374

ستوت7

-0.5263

0.5453

0.711

فالت1

-0.5701

0.7476

0.6456

ستوت4۱

-0.5459

0.6451

0.7018

فالت1

-0.6794

0.8276

0.706

ستوت44

-0.6248

0.758

0.7778

فالت8

-0.5521

0.7708

0.6145

ستوت42

-0.6088

0.4031

0.6177

فالت9

-0.6048

0.741

0.6492

ستوت49

-0.5785

0.5037

0.6788

فالت6

در مرحله ی بعد شاخ

های برازش محاسبه شدند .ابددا مقدار روایی همارا یا میاناین

واریانس اسدصراج شده( )AVEو همچنین شاخ
گیری( )Qمحاسبه شد .مقدار  AVEمشص

قابلیت اطمینا یا مقدار عدم خطای اندازه

می کند آیا مجموعه مدییرهای آشتار می توانند

کنارهم مدییر پنها را تعریف کنند یا نه .محققین مقدار مورد تایید برای  AVEرا بزرگدر/مساوی
 ۱81در نظر گرفده اند .در جدول شماره  9مقادیر  AVEبرای مدییرها آورده شده است که همای
تایید شدند .اما شاخ
شاخ

 Qبر اساس مقدار واریانس خطا محاسبه می شود .نتده قابل توجه اینته

 Qمقدار خطای اندازه گیری را فقط برای مدییرهای وابسده و میانجی محاسبه می کند

و بر این اساس در صدد این است که مشص

کند مقدار خطای اندازه گیری که توسط مدییر

مسدقل تحمیل شده است ،به چه میزانی می باشد .مقادیر شاخ

 Qمدییرهای وابسده و مدییر

میانجی نیز در جدول شماره  9آورده شده است .طبق نظر اکثر محققین مقدار قابل قبول بزرگدر
از  ۱841می باشد که برای همای مدییرها این شاخ

نیز تایید شد .سپس مقدار ضریب

تعیین( )R2محاسبه شد R2 .عبارت است از اینته چند درصد مدییر وابسده توسط مدییر مسدقل
تعریف می شود .به عبارت دیار شاخ

 R2مشص

می کند آیا روابط تعریف شده بین سازه

ها صحیح هسدند یا نه .مقدار مطلوب  R2را بزرگدر از  ۱841در نظر می گیرند .شایا ذکر است
که مدییر مسدقل ضریب  R2ندارد .مقادیر مربوط به ضریب  R2نیز در جدول شماره  9آورده
شده است .برای بررسی پایایی دو آزمو وجود دارد؛ آزمو آلفای کرونباخ و آزمو پایایی
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ترکیبی( .)CRمقدار مطلوب آلفای کرونباخ بین  ۱89تا  ۱87است و مقدار مطلوب شاخ
نیز بزرگدر از  ۱89می باشد .مقادیر مربوط به شاخ

CR

های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز

در جدول شماره  9آورده شده است.
جدول .3مقادیر مربوط به شاخص های برازش
آلفای

پایایی

کرونباخ

ترکیبی()CR
0.92

مدییر

AVE

R2

Q = 1SSE/SSO

فالت شیلی

0.5

-

-

0.9

ستوت سازمانی

0.5254

0.475

0.2832

0.9

0.92

انایزش شیلی

0.5283

0.725

0.3704

0.8

0.88

در مرحله بعد شاخ

های  VAFو  GOFنیز محاسبه شدند VAF .سهم مدییر میانجی از سهم

کل را نشا می دهد.
VAF = [(-۱.612)*(-۱.219)] / [((-۱.612) * (-۱.219)) + 0.811]= 0.21

مقدار بدست آمده بدین معناست که حدودا

24

درصد از تاثیر فالت شیلی بر ستوت

سازمانی غیرمسدقیم وتوسط مدییر میانجی ،انایزش شیلی ،تبیین می شود .شاخ

 GOFنیز نشا

دهنده این است که آیا کل مدل دارای روایی میباشد یا خیر.

GOF = (1.5537)*(0.6) = 0.9655

در ادامه آزمو فورنل الرکر نیز محاسبه شد .ندایج مربوط به آزمو که به دنبال روایی
ارتباط بین سازهها میباشد در جدول شماره 1آورده شده است.
جدول .4نتایج مربوط به آزمون فورنل الرکر
ستوت سازمانی

مدییر

فالت شیلی

فالت شیلی

۱89

ستوت سازمانی

۱8811

۱89

انایزش شیلی

-۱8612

-۱8216

انایزش شیلی

۱89
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جدول .5نتایج آزمون فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق

ندیجه آزمو

فالت شیلی بر روی ستوت سازمانی تاثیری مسدقیم،معنادار و مثبت دارد.

تایید

فالت شیلی به واسطهی انایزش شیلی بر روی ستوت سازمانی تاثیری مثبت و معنادار دارد.

تایید

فالت شیلی بر روی انایزش شیلی تاثیری منفی و معنادار دارد.

تایید

انایزش شیلی بر روی ستوت سازمانی تاثیری منفی و معنادار دارد.

تایید

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق ،مشص

کرد تاثیر فالت شیلی بر ستوت کارکنا سازما آب

منطقه ای کرمانشاه با نقش میانجی انایزش شیلی بود .مقادیر معناداری مربوط به مدییرها که در
جدول  4آورده شدند ،همای تایید شدند و این وجود رابطه معنادار بین فالت شیلی و ستوت
سازمانی و همچنین فالت با انایزش و انایزش با ستوت و نهایدا فالت با ستوت با نقش میانجی
انایزش را تایید میکند .در ادامه مقادیر بار عاملی و تحلیل عاملی تاییدی نیز محاسبه شدند .سپس
مقادیر  ، R2 ، Q ، AVEآلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی GOF ،VAF ،و آزمو فورنل الرکر نیز
محاسبه شدند و همای تایید شدند .باتوجه به مقادیر بدست آمده و ندایج آزمو فرضیات ،همای
فرضیه های تحقیق تایید شدند که با تحقیقات ژو جیانگ وهمتارا ( ، )2۱46اردسدانی ( )4971و
روتوندو و پریو (به نقل از فیاضی )4979،همسویی دارد .نتده قابل توجه در مورد کارکنا سازما
آب منطقه ای که زنگ خطر جدی برای مدیرا محسوب می شود ،فالت زدگی و ستوت کارکنا
بود .همچنین میزا انایزش شیلی در میا کارکنا بسیار پایین بود .با توجه به رابطه ی فالت شیلی
و انایزش شیلی ،با افزایش میزا فالت زدگی کارکنا  ،بی انایزگی آنها نیز بیشدر شده و آنا
انایزه الزم را برای ادامه کار از دست می دهند و برعتس ،با افزایش بیانایزگی کارکنا ،
افسردگی شیلی و اسدرس شیلی درآنها افزایش می یابد وتعهد آنها نسبت به سازما نیز کاهش
مییابد و این عوامل زمینه را برای ترک سازما فراهم میکند که با یافدههای (مولر وهمتارا به
نقل از ثابت و همتارا ( ، )4979 ،شتوه و نیک پور ،)4979،زرع گر وهمتارا (،)4971شهبازیا
وهمتارا ( ، )4978آجیل چی وهمتارا ( ، )4979کریمی و شاهدوسدی()4979و اندصار فومنی
( )4971سازگاری دارد .از طرفی با توجه به رابطه انایزش شیلی و ستوت سازمانی ،هرچقدر که
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بی انایزگی کارکنا بیشدر باشد ،آنها تمایل بیشدری به ستوت پیدا می کنند و این امر باعث افزایش
ستوت سازمانی می شود .در توجیه این ندایج می توا به ساخدار بروکراتیک سازما آب منطقه ای
اشاره کرد .این سازما نیز به مانند اغلب سازما های دولدی دارای سیسدم سلسله مراتبی و هرمی می
باشد که ندایج نشا می دهد  ،پیشرفت در این سلسله مراتب به کندی صورت می گیرد و کارکنا
بیشدر فالت زدگی ساخداری را تجربه می کنند .این فالت زدگی و از طرفی هم نداشدن انایزه کافی
باعث شده است که کارکنا در بسیاری از مسایل مربوط به سازما ستوت اخدیار کنند  .همچنین
وجود رابطه بین ساخدار سازما و مسئله انایزش با ندایج تحقیق طاهری وهمتارا ( )4979همصوانی
دارد .به طورکلی سازما ها امروزه به دنبال رویتردهای جدید در مدیریت هسدند تا بدوانند از منابع
انسانی خود به بهدرین شتل اسدفاده کنند و بازده کاری خود را باال ببرند(کاظمی وهمتارا ،)4979،
تا جایی که بجای واژه منابع انسانی از سرمایه انسانی نام میبرند .به عنوا مثال پژوهشها نشا داده
است کارکنانی که در مسیرشیلی مناسبی در سازما در حال پیشرفت هسدند با انایزه بیشدری کار
میکنند .پس میتوا انایزش شیلی را عامل اساسی در کاهش تاثیر پدیده هایی مانند فالت زدگی
و به طور کلی مدیریت منابع انسانی دانست .چراکه بی انایزگی کارکنا پیامدهای سناینی برای
سازما دارد که مهمدرین آنها تمایل کارکنا به خروج از سازما می باشد .سناین ،به این دلیل که
وقدی کارکنا به طور داوطلبانه سازما را ترک می کنند ،بهره وری سازما به دالیلی کاهش می
یابد .اول اینته با خروج کارکنا  ،سازما دانش کارکنا خود را ازدست می دهد .دوم اینته سازما
نیازمند زما و هزینه زیاد برای جایازینی نیروی مناسب است .سوم اینته باید زما و هزینه جدیدی
را برای آموزش نیروی انسانی تازه وارد صرف کند.در ندیجه همواره باید انایزش کارکنا را مدنظر
قرار داد و به آ توجه کرد.در بیشدر آثار مدیریت هم ،از کارکنا به عنوا منابع اصلی تیییر،
خالقیت ،یادگیری و نوآوری یاد می شود .در شرایط کنونی سازما هایی موفق تر هسدند که بدوانند
از این منابع و عوامل حیاتی خود به بهدرین شتل اسدفاده کنند .بنابراین وجود شرایطی که کارکنا
بدوانند بهدرین بازدهی و کارآیی را از خود نشا دهند بسیار الزم و حیاتی است(عباسی
وهمتارا  .)4971،یتی از مهمدرین عواملی که از اثربصشی کارکنا جلوگیری می کند بحث
ستوت کارکنا یا اصطالحا ستوت سازمانی می باشد .ستوت به وسیله ممانعت از بازخورد منفی
مانع تیییرات و توسعه سازمانی می شود و سازما توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .بنابراین
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خطاها بیشدر وحدی شدیدتر می شوند و به همین دلیل فعالیت های اصالحی در زما ضرورت انجام
نمیگیرند (آریانی قیزقاپا و همتارا  .)4978 ،به طور کلی می توا گفت که ستوت عالمدی
برای بیماری سازمانی محسوب میشود و مدیرا باید عامل اصلی آ

را ردیابی و برطرف نمایند.

بی توجهی به این موضوع میتواند سبب ستو و حدی مرگ سازما شود(دهسدانی و صالح
آبادی .)4979،در ندیجه بررسی این دو موضوع یعنی فالت شیلی و ستوت سازمانی از اهمیت ویژه
ای برخوردار است .لذا چند پیشنهاد در قالب راهتارهایی برای کاهش فالت شیلی و ستوت
سازمانی ارایه می شود که برای مدیرانی که با این مشتل مواجه اند مفید واقع می شود:


برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنا و مدیرا در راسدای آشنایی با پدیده های

فالت زدگی و ستوت سازمانی


تالش مدیریت برای اسدفاده از کارکنا در تصمیم گیری ها و ایجاد صمیمیت بین

کارکنا و کم کرد فاصله ی مدیر-کارمند


تفویض اخدیار به کارمندا  ،برای ایجاد حس اسدقالل در انا



ایجاد فضایی آزاد برای بیا نظرات و عقاید



اعمال نظرات و پیشنهادات کارکنا در سیسدم جبرا خدمات و پاداش دهی (در صورت

امتا ) برای ایجاد انایزه و اشدیاق در آنا


ایجاد و نهادینه کرد فرهنگ های مفید و مثبت در سازما



در نظر گرفدن نیازهای غیرمادی کارکنا و سعی در ارضای آنها

در هیچ سازمانی شاید ندوا همه را همزما راضی ناه داشت و یک سازما عاری از نق
را ایجاد کرد ولی با رعایت نتاتی که الزمه ی مدیریت امروز است تا حد زیادی می توا از
مشتالتی از قبیل فالت زدگی و ستوت سازمانی کارکنا جلوگیری کرد .به همین خاطر
پیشنهاد نویسنده به محققینی که عالقه به تحقیق در این زمینه را دارند ،تحقیق درباره ی علل و
ریشه های بوجود آمد این معضالت در سازما است و تالش برای پیاده کرد یک اسدراتژی
پاسصاو برای سازما که قدرت پیشایری و مقابله با این مشتالت را بدست آورد.
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 ،4971ص 8۱-19
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همدا  .مجله تحقیقات اقدصاد و توسعه کشاورزی ایرا  ،سال دوم ،شماره 1
کاظمی ،سارا وهمتارا  .)4979(.اثر کیفیت زندگی بر فالت شیلی و بی تفاوتی سازمانی

کارکنا کمیده ملی المپیک جمهوری اسالمی ایرا  .مطالعات مدیریت رفدار سازمانی در
ورزش ،سال پنجم ،شماره  ، 2زمسدا  ،4979ص 72-97
گشداسبی فرد ،پرسدو و فریبا،کریمی .)4979(.رابطه اعدماد سازمانی و ستوت سازمانی با

رضایت شیلی کارکنا دانشااه آزاد اسالمی واحد خوراساا )اصفها ( .فصلنامه

علمی –

پژوهشی رهیافدی نو در مدیریت آموزشی ،سال نهم ،شماره  ،4بهار  ،4979پیاپی99
لقمانی ،محسن وهمتارا  .)4978(.رابطه بین ویژگی های شیل و نارش به ستوت

سازمانی در ادارات ورزش و جوانا اسدا همدا  :نقش میانجی تحلیل رفدای شیلی .پژوهش
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