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چکیده:
بدبینی سازمانی یکی از اختالالت روانشناختی در سازمانهاست که از نگرشهای منفی افراد ،سرچشمه میگیرد
و اثرات مهمی بر سازمان دارد .تعهد سازمانی نیز به عنوان یک بعد مهم نگرش شغلی ،هویتی روان شناختی
است که هر فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند ،لذا در نمود عینی ،تعهد سازمانی ،روابط کارکنان
را با سازمان منعکس میکند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی میباشد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی و از نوع همبستگی است و ابزار جمع آوری
اطالعات ،پرسشنامه میباشد .جامعهی آماری تحقیق را کلیه کارکنان شعب و مدیریت ستادی شعب پست بانک
استان یزد به تعداد  06نفر تشکیل میدهد و نمونه آماری متشکل از  25نفر است که به صورت تصادفی طبقهای
انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار  SPSSنسخه 55
صورت پذیرفت و نتایج تحقیق ،نشان داد که میان بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معکوس و معناداری
وجود دارد ،همچنین وجود رابطهی معکوس و معنادار میان هریک از ابعاد بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی به جز
رابطه بدبینی شناختی و رفتاری با تعهد عاطفی مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژهها :بدبینی سازمانی ،تعهد سازمانی ،بدبینی شناختی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری
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مقدمه
بیشک دنیای کنونی ،دنیای سازمانها ست و متولیان این سازمانها انسانها هستند ،انسانهاایی کاه

در کالبد سازمان روح میدمند ،آن را به حرکت در میآورند و اداره میکنناد .ساازمانهاا بادون وجاود
نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند ،بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود .بر این اساس منابع انساانی
ارزشمندترین منبع سازمانهای امروزی به شمار می آیند چراکاه باه تصامیمات ساازمانی شاکل داده،
مسایل و مشکالت سازمان را حل نموده و بهرهوری را عینیت میبخشند (حسن پاور ،ناوری و کیاانی،
 .)8811سازمانها به منظور ارتقاء کیفیت نیروی انسانی ،ضروری است که باه نگارشهاای کارکناان
خود ،توجه نشان دهند .نگرشها میتواند مثبت یا منفی باشد و علل و آثار متعددی باه هماراه بیااورد.
یکی از مهمترین نگرشهای کارکنان بدبینی ساازمانی اسات (کاا می مقدسای ،یبیحای و شاکاری،
 .)8831که اثرات مهمی بر سازمان دارد .محدود کردن تصورات در مورد بدبینی منجر به چشم پوشای
از محرومیتها و معایبی میشود که افراد بادبین در ماورد ساازمان خاود ،احسااس و بیاان مایکنناد
(حسنپور و همکاران .)8811 ،تقریبا در تمام سازمانها ،کارکنان دارای رفتار بدبینانه ،وجود دارد (جیمز
 .)5662 ،که احساسات و افکار منفی و ناامطلوبی را تجرباه مایکنناد و در نتیجاه عملکارد فاردی و
سازمانی آنها با مشکل مواجه میشود ،به گونهای که از انجام و ایف خودداری میکنند و ساازمان را
در راستای تحقق اهداف یاری نمیکنند (کا میمقدسی و همکاران)8831 ،
از سویی دیگر ،تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی در طاو ساا هاای
اخیر مورد عالقه بسیاری از محققان بوده است (بهروان .)8813 ،تعهد سازمانی را مجموع نگارشهاای
مثبت و منفی فرد در مورد سازمان معرفی نمودهاند (حسنپاور و همکااران )8811 ،و ناوعی احسااس
وابستگی و تعلق خاطر به سازمان و یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به ساازمان مایباشاد و یاک
فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقه خاود را باه ساازمان و موفقیات و کاارایی
پیوسته آن نشان میدهند (مجیدی .)85 ،8811 ،وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان ،ضمن کاهش
غیبت ،تاخیر و جابجایی ،باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ،نشاط روحی کارکنان و تجلای بهتار
اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد و عدم احساس تعهاد و ساط پاایین
تعهد ،نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبا دارد (حسنپور و همکاران.)8811 ،
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در صورتی که تعهد در سازمان در سط پایینی باشد به دلیل هزینههای تعویض ،نوآوری کام،
پایین آمدن انگیزش میتواند منجر به بدتر شدن اوضاع یک سازمان شود (هو ،لای و روسان.)5661 ،8
تحقیقات مختلف نشان میدهند که بدبینی باا پیامادهای منفای مختلفای بارای کارکناان در ارتبااط
میباشد .واقعیتها نشان میدهد با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن محیطهای کاری ضرورت پارداختن
به مباحث جدیدتر در عرصه مطالعات سازمانی که بر کارائی هرچه بیشتر کارکنان اثرگذار است ،روز باه
روز بیشتر میشود و توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نگرشهای کارکنان و پیامادهای آنهاا اماری
ضروری است .از آنجایی که درک دالئل و پیامدهای بدبینی سازمان ،در کنتر یا کاهش اثارات ایان
نگرش میتواند کمکهای شایانی به مدیران بنماید (حسن پور و همکاران )8811 ،و با توجه به اهمیت
مفهوم تعهد سازمانی ،هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا میان بدبینی سازمانی و
تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟
مروری بر مبانی نظری

بدبینی سازمانی
واژه انگلیسی بدبینی 5برگرفته از نام شهری در نزدیکی آتن است که سینوساارجز ،8نامیاده مایشاد و
فالسفهی پیشین یونان ،دیدگاههای بدبینانهی خود را بیان مایکردناد  .عیابجویاان یوناان باساتان،
خواهان استانداردهای باالی اخالقی و تقوی بودند  .بدبینی ،مکتب فکری و روش زندگی آنهاا باود .
فالسفه ،به طور آشکار ،از روشهای وضع شده و رسوم اجتماعی که جمالت و رفتارهای بدبینانه را به
کار میگرفت ،ابراز نفرت میکردند  .آنها شوخ طبعی را به عنوان سالحی بارای حملاه باه جسات و
جوی بی پایان و مداوم قدرت ،ثروت و مادیات به کار میگرفتند (آندرسون و باتمن .)8331 ، 1اماروزه،
شناخت و درک بدبینی تا حدی از معانی و مفاهیم آن در زمان باستان ،متفاوت است .از دهاهی ،8336
به موضوع بدبینی در رشتههای مختلف مانند روان شناسی ،جامعه شناسی و مدیریت بسیار توجه شاده
است  .مفاهیم و معانی بدبینی در طی تحقیقات مختلف کامل شده است (کیان. )5661 ،2
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محققان ،در تعریاف بادبینی ساازمانی ،رویکردهاای مختلفای دارناد .بسایاری از رویکردهاای
روانشناسی ،بدبینی را از ویژگیهای شخصیتی پایدار در نظر میگیرد  .در مقابل ،بسایاری از رویکردهاا
با اثرگذاری بر دیگران کمتر سروکار دارند و بیشتر با اعتقاداتی که فرد نسبت به دیگاران دارد ،مارتبط
است .بدبینی را میتوان به عنوان فکر منفی در مورد دیگران بیان نمود .کارکناانی کاه دچاار بادبینی
شدهاند ممکن است کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهند و سازمان را از رسیدن به اهداف خود بازدارند.
کارکنان بدبین باورشان این است که همکاران همگی خودخواه و خود محاور هساتند (ناافی.)5688 ،8
بدبینی سازمانی اشاره به نگرش منفی کارمند به سازمانش دارد .باور اصالی در بادبینی ساازمانی ایان
است که اصو صداقت ،عدالت و درستکاری قربانی منافع شخصی رهبری و منجر به اقداماتی بر پایاه
انگیزههای پنهانی و فریبکاری شده است .کو و دیگران بدبینی سازمانی را باه عناوان یاک قضااوت
تعریف کردهاند که از تجربیات فرد در سازمان ناشی شده است (کو  ،بروچ و ووگل .)5660 ،5به گفتاه
آلبرشت ،)5665( 8بدبینی در هر دو نوع سازمانهای دولتی و خصوصی تجربه شده است .دلیال هاور
بدبینی در سازمانهای دولتی وجود ساختار سازمانی با ویژگیهای بوروکراتیک میباشد .همان طور که
مشخص است ،افراد بدبین در سازمان تحت هر شرایطی وجاود دارناد .باه عباارت دیگار ،بادبینی در
مالکیت یک سازمان و یا یک فرد خاص نمیباشد ( اینس و توران . )5688 ،1میتوان سه نوع بادبینی
را مشخص کرد که عبارت است از بدبینی احساسی ،بدبینی شناختی و بدبینی رفتاری.
بدبینی احساسی :عبارت است از واکنشهای عاطفی مانند آزردگای ،خشام ،تانش و اضاطراب.
زمانی که منشاء این احساسات مدیریت است بر تعهد و انگیازش تااثیر دارد .بادبینی شاناختی :وقتای
کارکنان بر این باورند که تزویر و منفعت شخصی در سازمان عمومیت دارد احسااس بادبینی شاناختی
روی میدهد .برای مثا بدبینی شناختی زمانی ایجاد مایشاود کاه کارکناان بااور کنناد ساازمان باه
مشارکت آنها ارزش نمیدهد و به آنها توجه نمیکند .بادبینی رفتااری :بادبینی رفتااری ،در رفتارهاای
منفی کارکنان بروز میکند ،رفتارهایی مانناد انتقااد از ساازمان ،شاوخیهاای طعناهآمیاز ،تفسایرهای
بدگمانانه از رویدادهای سازمان و پیش بینی بدبینانه آینده سازمان نشاندهناده بادبینی رفتااری اسات
(کیم 2و همکارن .)5663 ،

1 -Nafei
2 -Cole, Bruch & Vogel
3 -Albrecht
4 -Ince & Turan
5 -kim
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تعهد سازمانی
8

به عقیدهی اورایلی ( ،)8313تعهد سازمانی ،پیوند روانی فرد به سازمان است که حس مشارکت شغلی،
وفاداری و اعتقاد به ارزشمندی سازمان را شامل میگردد (ساروقی .)56 ،8812،مفاهیم متعاددی مانناد
وجدان ،اخالق کاری ،رغبت و مسئولیت پذیری با وجود داشتن تفاوتهای متعددی معاد با تعهد مورد
استفاده قرارمی گیرند ،به عبارتی مانند خیلی از مفاهیم روانشناختی سازمانی ،تعهد نیز باه شایوههاای
متفاوتی تعریف شده است (شکرزاده .)8818،معمولیترین شیوه برخورد با تعهد ساازمانی آن اسات کاه
تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر میگیرند .براساس این شیوه ،فردی کاه باه
شدت متعهد است هویت خود را از سازمان میگیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن درمایآمیازد و از
عضویت در آن لذت میبرد (ساروقی  .)8812 ،تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد
نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغو به کارند .در تعهد سازمانی شخص نسابت باه
سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار میدهد (اساترون
.)8810،
تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمای مانناد
جابجایی و غیبت اثر میگذارند .همچنین تعهد و پایبندی میتوانند پیامدهای مثبات و متعاددی داشاته
باشند ،کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم بیشتری در کار خاود دارناد ،مادت بیشاتری در
سازمان میمانند و بیشتر کار میکنند .مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفا کنناد و
برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری فراهم کردن سط قابل قبولی
از امنیت شغلی برای آنان ،تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (اهلل دادی.)51 ،8818 ،
پورتر ،5تعهد را براساس نیروی کلی همانندسازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان
تعریف میکند .در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل مایشاود :قباو اهاداف و ارزشهاای ساازمان
تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش .میل به بااقی مانادن در ساازمان (اساتیزر،8313 ،8
 )210در این دیدگاه ،تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده است ،کاه تنهاا متمرکاز بار
تعهد عاطفی است.

1 -O’Reilly
2-Porter
3-Steers
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سا هاست ،اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگااااریستن به آن به شکل چند بعادی
تغییر دادهاند .این محققان عالقهامند به یک مجموعه وسیعتر از پیونادها باین کارکناان و ساازمانهاا
نسبت به آنچه که پورتر مطرح کرد ،بودهاند .درحالی که پورتر متمرکز بر یک پیوناد توصایف شاده باا
قبو اهداف سازمان بوده است ،تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده است که مایتواناد
برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شود (مودی.)813 ،8331 ،8
اریلی و چتمن ،)8310( 5الگوی چند بعدی تعهد را مبتنی بر این فار

بناا نهادناد کاه تعهاد،

نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسمهایی دارد که ازطریق آنها مایتواناد نگارش شاکل
بگیرد( .مییر و هرسکویچ .)862 ،5668 ،8به عقیدهی او تعهد دارای سه بعاد اسات :انطبااق ،هماذات
پنداری ،و درونی سازی .در انطباق ،کارکنان تاثیر دیگران در سازمان را به کمک پااداشهاای بیرونای
همانند حقوق و مزایا میپذیرند .در همانندسازی ،کارکنان تاثیر دیگران را برای حف رابطاهی خاود باا
سازمان که هویت آنها را تعریف میکند میپذیرند .در درونی ساازی ،کارکناان ارزشهاای ساازمان را
همسو با ارزشهای شخصی خود مییابند که میتواند دارای پاداشهای درونی برای فرد باشاد (کایم،
سانگ و لی .)5680 ،1در تحقیقات بعادی ایان دو محقاق و همکارانشاان نتوانساتند تماایزی را باین
همانندسازی و درونی کردن قایل شوند .از ایان رو ،آنهاا در تحقیقاات جدیادتر ماوارد همانندساازی و
درونی کردن را ادغام کردند و آن را تعهد هنجاری نامیدند.
انطباق ،نیز در کار اخیرشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متماایز از همانندساازی و درونای
کردن است .برای مثا  ،اریلی و چتمن متوجه شدند که انطباق به طور مثبت تا منفی با تارک خادمت
ارتباط دارد .با درنظرگرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عناوان متغیاری درنظرگرفتاه مایشاود کاه
احتما ترک خدمت را کاهش دهد ،این یافته بعضی سوا ها را درباره اینکه آیا انطبااق مایتواناد ،باه
عنوان یک شکل از تعهد سازمانی درنظرگرفته شود را به وجود آورده است (مییر و هرساکویچ،5668 ،
.)860

1-Mowday
2-O’Reill & Chatman
3-Meyer & herscovitch
4-Kim, Song & Lee
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در میان طرفداران رویکرد نگرشی ،مییر و آلن8به تعهد سازمانی با دید یک مفهوم چند بعادی
مینگرند که عوامل مختلفی بر آن تأثیر میگذارند .مییر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بعدی
میباشند ،مد سه بعدی آنها از تعهد سازمانی ،شامل بعد عاطفی ،بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان
سه بعد تعهد سازمانی میشود.
تعهد عاطفی :بر اساس تعهد عاطفی فرد مستخدم ،هویت خود را از سازمان میگیرد ،و باه آن
احساس تعلق و وابستگی میکند ،و از ادامه عضویت در سازمان لذت میبرد و با تعهد عاطفی قوی که
به سازمان دارد آن را ترک نخواهد کرد .تعهد عاطفی حالتی از شخصیت است که در آن فرد از طریاق
اقدامات و فعالیتهایی که انجام میدهد محدود و مقید شده و به دلیل انجام همین اقدامات ،این بااور
در فرد ایجاد میشود که باید چنین فعالیتهایی را تداوم بخشیده و درگیری موثر خاویش را در انجاام
آنها حف نماید.
تعهد مستمر :دومین بعد از ابعاد سازمانی آلن و مییر ( ،)8336تعهد مساتمر مایباشاد ،کاه بار
مبنای تئوری سرمایه گذاریهای بیکر ،)8306( 5قرار دارد .این تئوری بر این اساس است که با گذشت
زمان فرد سرمایههایی را در سازمان انباشته میکند که هرچه سابقه فرد در سازمان بیشاتر شاود ،ایان
سرمایه نیز انباشتهتر میشود و از دست دادن آن برای فرد هزینه برتر میشود .این سرمایهگذاری شامل
زمان کسب مهارتهای ویژه سازمان که قابل انتقا نمیباشد ،رفاقتهاای کااری ،عوامال سیاسای و
هزینههای دیگری میباشد که فرد را از جستجو برای کارهای جایگزین منصرف میسازد.

آلن و مییر ( ،)8313تعهد مستمر را صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان مایدانناد کاه از
ادراک کارمند از چیزهایی که در صورت ترک سازمان از دست میدهد ،ناشی میشود .در واقع میتوان
چنین گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی فرد از هزینههای ترک سازمان میباشد .بنابراین در این شکل
از تعهد دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او به باقی ماندن در سازمان یک تالش برای حفا
مزایای حاصله از ارتباط با سازمان میباشد.

1-Meyer & Allen
2-Becker
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رامزک ،)8313( 8این نوع وابستگی را به عنوان یک نوع معامله مایداناد .او معتقاد اسات کاه
کارکنان سرمایه گذاریهایشان را در سازمان بر مبنای آنچه در سازمان گذاشتهاند و آنچه باا مانادن در
سازمان به دست خواهند آورد ،محاسبه میکنند .برای مثا یک فرد ممکن است تغییر یک ساازمان را
به خاطر پو و زمانی که صرف یک برنامه بازنشستگی کرده است ،ترجی ندهد.
تعهد هنجاری :بعد سوم تعهد سازمانی که کمتر رایج بوده ولی جای بحث دارد ،تعهد هنجاری میباشاد
که نشان دهنده یک نوع احساس تکلیف برای ادامه همکاری با سازمان مایباشاد ،افارادی کاه دارای
سط باالیی از تعهد هنجاری هستند احساس میکنند که مجبورند در سازمان فعلی باقی بمانناد .تعهاد
هنجاری شامل احساسات افراد مبتنی بر ضرورت ماندن در سازمان است (مقیمی. )8816 ،
پیشینه پژوهش:
اندرسون و بتمن ،)8331( 5بدبینی درمحیط کار ،عوامل و پیامدهای آنرا مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
نشان داد که سطوح باالیی از حقوق و دستمزد ،عملکرد ضعیف سازمانی و خشن ،اخراج فوری بادبینی
را در کارگران عملیاتی افزایش میدهد .آبراهام ،)5666( 8بدبینی سازمانی و عوامل و پیامادهایی آن را
مورد بررسی قرار داد .بدبینی کاری ممکن است به فرسودگی شغلی مربوط شده و تعار

نقشی فرد و

بدبینی شخصیت ممکن است به خصومت یاتی مرتبط گردد .بدبینی شخصیتی باه عناوان قاویتارین
پیش بینی کننده بدبینی سازمانی خود نمایی میکند ،و یک تاثیر منفی بر تمامی معیارهاا دارد .بادبینی
تغییر سازمانی ناشی از نارضایتی شغلی و بیگانگی کارکنان میباشد .بدبینی ،تعهد سازمانی کارکناان را
تحت تاثیر قرار میدهد .بدبینی اجتماعی در واقع هم رضایت شغلی و هم تعهد را کاهش میدهاد .هار
دو بدبینی شخصیتی و کاری به طور غیر مستقیم از طریق خود بیگانگی با رفتاار شاهروندی ساازمانی
مرتبط میشوند .لیتون ،)5661( 1تاثیر بدبینی سازمانی را در دانشکده نیروی دریایی ایاالت متحده مورد
بررسی قرار داد و نتایج تاثیر بدبینی سازمانی بر سازمان را اینگونه گزارش نماود کاه بادبینی ساازمانی
باعث فقدان تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ،ناکارآمدی در تصمیمات اتخاای شاده و کااهش
مهارتهای ریسکپذیری میشود.

1-Romzek
2-Andersson & Bateman
3-Abraham
4-Leighton
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بارنس ،)5686(8تاثیر بدبینی سازمانی را بر دانشگاههای محلای ماورد سانجش قارار داد .ایان
مطالعه به بررسی روابط منفی بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و رابطاه
مثبت بین بدبینی سازمانی و قصد ترک شغل در چارچوب آموزش عالی میپردازد .کارمندانی که دارای
نگرش بدبینانهای بودند تعهد کمتری نسبت به سازمان داشتند و کمتر فراتار از انتظاار و اایف شاغلی
رفتار میکنند .اوزگان و کولکی ،)5688( 5رابطه بین بدبینی ساازمانی و تعهاد ساازمانی را در کارکناان
ستادی بخش آموزش مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
در این تحقیق مشاهده شد که یک رابطه معنی دار منفی بین بدبینی سازمانی و تعهد ساازمانی
در درجه وسط وجود دارد .تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که بدبینی سازمانی درک تعهد ساازمانی
را بیان مینماید .نافی و همکاران ( ،)5688تاثیر بدبینی سازمانی بر تعهد سازمانی را مورد مطالعاه قارار
دادند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بر اساس درک و نگرش کارکنان مورد مطالعه در این تحقیق
(پزشکان ،پرستاران و کارکنان ادرای) در زمینه بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی تفاوتهایی وجود دارد.
در ایران نیز ،حسنپور و همکاران ( ،)8811در تحقیقی با عنوان بدبینی سازمانی ،علل و پیامادهای آن،
به این نتیجه رسیدند ازآنجایی که بدبینی سازمانی ویژگی یاتی نیست ،میتواند به وسیله خود سازمان
مدیریت شود و هم ویژگیهای شغلی و هم ویژگیهای سازمانی بر روی بدبینی سازمانی تاثیر گذارند.
حقیقیکفاش و همکاران ( ،)8836در تحقیقی با عنوان پیش زمیناههاا و پیامادهای بادبینی ساازمانی
چنین بیان کردند که ادراک کارکناان از عادالت ساازمانی ،انحاراف از قارار داد روانشاناختی ،حمایات
سازمانی درک شده بر بدبینی آنها تاثیر میگذارد .همچنین بدبینی سازمانی بار تعهاد ساازمانی ،رفتاار
شهروندی سازمانی و رفتار کاری مخرب ،تاثیر گذار اسات .زارع و همکااران (  ،)8835در تحقیقای باا
عنوان شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاههای دولتی استان قم ،که باه
شناسایی ابعاد و شاخصهای بدبینی سازمانی و سنجش میزان بادبینی ساازمانی پرداختاه اسات بیاان
میکنند که ابعاد شناسایی شده عبارتست از عوامل محیطی ،عوامل سازمانی ،عوامال شاغلی و عوامال
فردی.

1-Barnes
2-Ozgan & Kulekci
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طبق یافتههای انان عوامل فردی و محیطی تااثیر کمای بار بادبینی ساازمانی دارد و عوامال
سازمانی وضعیت متوسط و عوامل شغلی تاثیر بیشتری بر بدبینی سازمانی دارند .امیرخاانی ( ،)8831در
تحقیق با عنوان تاثیر بدبینی به تغییر سازمانی بر سالمت سازمانی ،باه ایان نتیجاه دسات یافات کاه
شخصیت ستیزه جو و عدالت مراودهای ،بیشترین تاثیر را بر ایجاد بدبینی ساازمانی و کااهش ساالمت
سازمانی دارد .با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،فرضیههاای زیار در پاژوهش حاضار آزماون
خواهد شد :فرضیه اصلی ،بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
فرضیه فرعی  :8بین بدبینی احساسی و تعهد مستمر رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :5بین بدبینی احساسی و تعهد هنجاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :8بین بدبینی احساسی و تعهد عاطفی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1بین بدبینی شناختی و تعهد مستمر رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2بین بدبینی شناختی و تعهد هنجاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی :0بین بدبینی شناختی و تعهد عاطفی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1بین بدبینی رفتاری و تعهد مستمر رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1بین بدبینی رفتاری و تعهد هنجاری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی  :3بین بدبینی رفتاری و تعهد عاطفی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و بار حساب گاردآوری دادههاا ،توصایفی و از ناوع همبساتگی
میباشد که در مقطعی از زمان و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل
کلیه کارکنان شعب پست بانک و ستاد مرکزی پست بانک استان یزد میباشد که تعداد آنهاا  06نفار
می باشند .حجم نمونه با استفاده از جدو کرجسی و مورگان 25 ،نفر محاسبه شد و روش نمونه گیاری
مورد استفاده روش نمونهگیری تصادفی طبقهای میباشد.
ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است ،باه منظاور سانجش بادبینی ساازمانی از پرسشانامه

استاندارد دین و همکاران ( )8331و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامهی استاندارد آلن و می یر
( ،)8336استفاده شد که پرسشنامهی بدبینی سازمانی شامل مولفه های احساسی ،شاناختی ،رفتااری و
حاوی  81سوا و پرسشنامه تعهد سازمانی شامل مولفههای مساتمر ،عااطفی ،هنجااری و حااوی 51
سوا و با طیف  2گزینهای لیکرت میباشد .در این پژوهش ،باه منظاور برخاورداری پرسشانامههاا از
روایی الزم ،از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد و همچنین به منظور ارزیابی پایاایی پرسشانامه باا
استفاده از آلفای کرونباخ  ،ابتدا  86پرسشنامه میان افراد جامعه آماری توزیع شد و نتایج آلفای کرونباخ
هر یک از متغیرها ،در جدو زیر گزارش شده است .با توجاه باه اینکاه تماامی مقاادیر بایش از 6/1
میباشد ،پایایی پرسشنامهها مورد تایید است.
جدول( :)1آلفای کرونباخ متغیرها

عنوان متغیر

میزان آلفای محاسبه شده

بدبینی احساسی

0/986

بدبینی شناختی

0/896

بدبینی رفتاری

0/926

تعهد عاطفی

0/810

تعهد مستمر

0/966

تعهد هنجاری

0/998

بدبینی سازمانی

0/ 923

تعهد سازمانی

0/919
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در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل دادهها در مرحله او  ،با استفاده از روشهاای آماار توصایفی و
تهیه جدو  ،رسم نمودار و توصیف دادههای جمع آوری شده صورت گرفت درگام بعدی جهت تجزیه و
تحلیل دادهها ،از تکنیکهای آماری استنباطی استفاده شاد .بادین منظاور ابتادا باا اساتفاده از آزماون
کلموگروف -اسمیرنوف ،فر نرما بودن دادهها ( ،)P>6/62مورد تایید واقع شد و ساسس باه منظاور
آزمون فرضیهها ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به وسیله نرم افزار  spss55استفاده شد.
جدول( :)2آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن دادهها

نام متغیر

کلوموگروف -اسمیرنف

سطح معناداری

عاطفی

0/601

0/361

مستمر

0/949

0/943

هنجاری

0/822

0/808

احساسی

0/938

0/948

شناختی

0/889

0/411

رفتاری

0/981

0/942

تعهد سازمانی

0/694

0/310

بدبینی سازمانی

0/996

0/992

یافتههای پژوهش
نتایج فرضیه اصلی :برای بررسی رابطه باین بادبینی ساازمانی و تعهاد ساازمانی ،ضاریب همبساتگی
پیرسون به صورت جدو ییل است:
جدول ( :)3خروجی آزمون ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب معنیداری ()Sig

بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی

-0/360

0/004

با توجه به جدو باال ،مشاهده میشود که ضریب معنی داری ،کوچکتار از  6/62مایباشاد و
بنابراین رابطه معناداری بین بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد و با توجاه باه عالمات منفای
مقدار ضریب همبستگی ،به این نتیجه میرسیم که این رابطه معکوس است یعنی با افزایش (کااهش)
میزان بدبینی سازمانی ،تعهد سازمانی کاهش (افزایش) مییابد و بالعکس .نتایج فرضیههاای فرعای  8و
 5و  :8برای بررسی رابطه بین بدبینی احساسی با تعهد مستمر ،هنجاری و عاطفی ،ضریب همبساتگی
پیرسون به صورت جدو ییل است:
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جدول ( :)4خروجی آزمون ضریب همبستگی برای فرضیههای فرعی  1و2و3

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب معنیداری ()Sig

بدبینی احساسی و تعهد مستمر

-0/932

0/001

بدبینی احساسی و تعهد هنجاری

-0/406

0/003

بدبینی احساسی و تعهد عاطفی

-0/401

0/003

با توجه به جدو باال ،مشاهده میشود که ضریب معنی داری ،کوچکتار از  6/62مایباشاد و
بنابراین رابطه معناداری بین بدبینی احساسی با تعهد مستمر ،هنجاری و عاطفی وجود دارد و با توجه به
عالمت منفی مقدار ضریب همبستگی ،به این نتیجه میرسیم که این رابطه معکاوس اسات یعنای باا
افزایش (کاهش) میزان بدبینی احساسی ،تعهد مستمر ،هنجاری و عاطفی کااهش (افازایش) مییاباد و
بالعکس .نتایج فرضیههای فرعی  1و  2و  :0برای بررسی رابطه بین بدبینی شناختی با تعهاد مساتمر،
هنجاری و عاطفی ،ضریب همبستگی پیرسون به صورت جدو ییل است:
جدول ( :)5خروجی آزمون ضریب همبستگی برای فرضیههای فرعی  4و  5و 0

متغیر

ضریب همبستگی

ضریب معنیداری ()Sig

بدبینی شناختی و تعهد مستمر

-0/401

0/003

بدبینی شناختی و تعهد هنجاری

-0/263

0/038

بدبینی شناختی و تعهد عاطفی

0/198

0/214

با توجه به جدو باال ،مشاهده میشود که ضریب معنای داری ،باین بادبینی شاناختی و تعهاد
عاطفی ،بزرگتر از از  6/62میباشد و بنابراین رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد ولای باین
بدبینی شناختی با تعهد مستمر و هنجاری با توجه به سط معناداری کوچکتر از  6/62و با توجاه باه
عالمت منفی مقدار ضریب همبستگی ،رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
جدول ( :)0خروجی آزمون ضریب همبستگی برای فرضیههای فرعی 7و  8و 1
متغیر

ضریب همبستگی

ضریب معنیداری ()Sig

بدبینی رفتاری و تعهد مستمر

-0/828

0/001

بدبینی رفتاری و تعهد هنجاری

-0/492

0/001

بدبینی رفتاری و تعهد عاطفی

0/101

0/499
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با توجه به جدو باال ،مشاهده میشود که ضریب معنای داری ،باین بادبینی رفتااری و تعهاد
عاطفی ،بزرگتر از از  6/62میباشد و بنابراین رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد ولای باین
بدبینی رفتاری با تعهد مستمر و هنجاری با توجه به سط معناداری کوچکتر از  6/62و با توجاه باه
عالمت منفی مقدار ضریب همبستگی ،رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
یکی از منابع ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمانها منابع انسانی است .توجه باه مساائل و مشاکالت

کارکنان و تالش در جهت حل این مسائل به صورت مساتقیم و غیار مساتقیم بار عملکارد کارکناان
تاثیرگذار است .از جمله مسائل اساسی که امروزه بسیاری از سازمانها بایان مواجاهاناد پدیاده بادبینی
سازمانی است .این بدبینی عوار

شدیدی بر زندگی کاری و اجتماعی کارکنان دارد ( بهمنی ،مهدوی

راد ،بلوچی .)8832 ،از این رو توجه به آن حائز اهمیت است .این پژوهش به بررسی رابطه بین بادبینی
سازمان ی با تعهد سازمانی در شعب و ستاد مرکزی پست بانک استان یازد پرداختاه اسات کاه بار ایان
اساس یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفتند .یافتههای حاصل از فرضیه اصلی
پژوهش نشان داد که بین بدبینی سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .بدین
معنی که افزایش یا کاهش در بدبینی سازمانی منجر به کاهش یا افازایش تعهاد ساازمانی و باالعکس
میشود .این نتایج ،با نتایج پژوهشهای دیان 8و همکااران( ،)8331آبراهاام ( ،)5666لیتاون (،)5661
بارنس ( ،)5686اوزگان و کولکی ( ،)5688ناافی و همکااران ( )5688و حقیقای و همکاارانش(،)8836
همخوانی دارد .تعهد سازمانی بیانگر این مطلب است که فرد تا چه حد مایل است به واسطه اشتغا در
یک سازمان شناخته شود و نسبت به اهداف سازمان متعهد است (کرینتار و کینیکای .)551 ،5686 ،از
طرفی  ،افراد مبتال به بدیبینی سازمانی با نگرش بی اعتماادی و احسااس منفای نسابت باه ساازمان
شناخته میشوند  .از آنجا که سط معینی اعتماد و یا اعتقاد به عالقه سازمان به کارکنانش برای ایجااد
یک پیوند عاطفی عمیق میان کارکنان و سازمان حیاطی است ،بنابراین بدبینی سازمانی با سطوح پایین
تعهد به سازمان مرتبط است (چیابرو 5و همکاران.)5688 ،
1-Dean
2-Chiaburu
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همچنین نتایج آزمون فرضیههای فرعی شماره یک ،دو و سه ،نشان دهنادهی وجاود رابطاهی
معکوس و معنادار میان بدبینی احساسی با تعهد مستمر ،هنجاری و عاطفی میباشد و ایان نشاانگر آن
است که هر چه بدبینی احساسی در کارکنان افزایش یابد تعهد سازمانی در کارکنان کاهش ماییاباد و
بالعکس .با توجه به اینکه بدبینی احساسی عبارت است از واکنشهای عاطفی مانناد آزردگای ،خشام،
تنش و اضطراب ،بنابراین افزایش این حالتهای روانی در کارکنان ،منجر باه کااهش تعهاد ساازمانی
میشود .نتایج آزمون فرضیههای فرعی شماره چهار و پنج ،نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنادار
میان بدبینی شناختی با تعهد مستمر و هنجاری میباشد و این نشانگر آن است که اگر کارکنان بر ایان
باور باشند که تزویر و منفعت شخصی در سازمان وجود دارد ،این امر ،منجر به کاهش تعهاد مساتمر و
هنجاری آنها به سازمان میشود .نتایج آزمون فرضیههای شماره هفت و هشات ،نشاان دهناده وجاود
رابطه معکوس و معنادار میان بدبینی رفتاری با تعهد مساتمر و هنجااری مایباشاد ،بادین معنای کاه
رفتارهای منفی که کارکنان در سازمان از خود بروز میدهند مانند شوخیهای طعنه آمیز و تفسایرهای
بدبینانه از رویدادهای سازمان ،منجر به کاهش تعهد مستمر و هنجاری کارکنان به ساازمان مایشاود.
همچنین با توجه به نتایج آزمون فرضیههای شش و نه ،وجود رابطه معکوس و معناادار میاان بادبینی
شناختی و رفتاری با تعهد عاطفی مورد تایید واقع نشد .این مساله دالیل مختلفی میتواند داشته باشد .
تعهد عاطفی ،نوعی از تعهد است که فرد به ساازمان احسااس وابساتگی مایکناد و در نتیجاه
سازمان را ترک نخواهد کرد .ممکن است این وابستگی ،به دالیلی مثل دشواری یافتن شغل و سازمان
جدید و عدم مهارت کافی در تقبل مشاغل جدید و یا مدت زمان طوالنی فعالیت در سازمان فعلی باشد
که موجب میشود با وجود بدبینی به آیندهی سازمان ،با این حا تمایل به ترک شاغل فعلای نداشاته
باشند.
پیشنهادها
بر اساس یافتههای پژوهش و با توجه به وجود رابطه معنادار میان بدبینی سازمانی و تعهد سازمانی ،باه

سازمانها پیشنهاد میگردد که ابعاد مختلف بدبینی سازمانی را مورد توجه قرار دهند و عوامال ماوثر و
ایجاد کننده هر یک از این ابعاد را شناسایی نمایند و راهکارهای الزم به منظور کااهش ابعااد مختلاف
بدبینی سازمانی را مورد استفاده قرار دهند.
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از آنجایی که منشا اصلی بدبینی ،اقدامات و رفتارهای مدیریت ساازمان مایباشاد ،باه مادیران
پیشنهاد میگردد راهکارهای همدلی ،اعتماد و اتحاد کارفرما و کارکنان را مورد استفاده قارار دهناد .در
زمینه ترویج عدالت سازمانی از هیچ کوششی دریغ نگردد .سبک رهبری مناسب با توجه باه مقتضایات
موجود در سازمان مورداستفاده قرار گیرد .برخای از کارکناان یاتاا دارای شخصایت منفای و بادگمان
میباشند .از این رو ،باید در زمان اجرای برنامههای تغییر به فکر کنتر یا تعدیل رفتار ایان افاراد باود.
زیرا این افراد حتی مادامیکه همه چیز بر وفق مراد نیز باشد بسیار بدبین بوده و ممکان اسات بادبینی
خود را به دیگران نیز سرایت دهند.
بحث مشارکت در تصمیمگیریها به شدت مد نظر قرار گیرد .فرصتهای الزم به منظور بیاان
عقاید ،آرا ،انتقادات و پیشنهادات کارکنان فراهم گردد .از اقدامهای ناموفق در زمینه تغییر پرهیاز شاود
که خود عاملی بر بدبینی کارکنان میباشد .از آنجایی که کارکنان عدم آگاهی و بای اطالعای خاود از
تصمیمات و برنامههای سازمان را با بدبینی پر مینمایند ،بر وجود یک سیستم ارتباط منسجم سازمانی
تاکید گردد .همچنین باه منظاور کااهش بادبینی ساازمانی الزم اسات کاه ساازمانهاا قراردادهاای
روانشناختی یا وعدههایی را که هنگام استخدام کارکنان داده میشود ،از نظر خارج ننمایند.
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