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Turnover Intention with Mediating Role of Organizational Cynicism


خدامراد مومنی

غزاله حیاوی

Khodamorad Momeni
Ghazaleh Hayavi

چکیده

Abstract
The purpose of this study was to investigate
the effect of perceived organizational politics
on job stress and turnover intention, with
mediating role of organizational cynicism.
Participants included 185 randomly selected
employees from the Weis city Mayoralty in
Khuzestan province. The instruments included
perceived organizational politics scale, job
stress scale, turnover intention scale and
organizational cynicism scale. Fitness of the
proposed model was examined using Structural
Equation Modeling (SEM). The indirect
effects were tested using bootstrap procedure.
Findings indicated that the proposed model
was fitted with the data. Results revealed that
perceived organizational politics had an effect
on job stress and turnover intention through
organizational cynicism.

این پژوهش با هدف تعیین اثر سیاست سازمانی ادراکشده بر
استرس شغلی و قصد ترک شغل با میانجیگری بدبینی به سازمان
 جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شهرداری.انجام شد
1393  نفر در سال256 شهر ویس در استان خوزستان به تعداد
 نفر بهصورت تصادفی ساده انتخاب185 ،بودند که از میان آنان
، ابزارها شامل پرسشنامه سیاست سازمانی ادراکشده.شدند
 پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه،پرسشنامه بدبینی به سازمان
 جهت تحلیل دادهها از روش الگویابی.قصد ترک شغل بود
 جهت آزمودن اثرهای.) استفاده شدSEM( معادالت ساختاری
.واسطهای در الگوی پیشنهادی از روش بوت استراپ استفاده شد
نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با دادهها
 یافتهها نشان داد که ادراک سیاست سازمانی با.برخوردار است
. قصد ترک شغل و بدبینی به سازمان رابطه دارد،استرس شغلی
 میانجیگر رابطه بین سیاست سازمانی، بدبینی به سازمان،بهعالوه
. استرس شغلی و قصد ترک شغل بود،ادراکشده
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مقدمه
شناسایی و بررسی انواع ادراک مردم در محیط کار و تأثیری که این ادراکها بر نگرشها و
رفتارهای سازمانی دارند ،موضوعی است که از دیرباز توجه و عالقه بسیار زیاادی را باه خاود
معطوف کرده است .علت این توجه و عالقهمندی از یک سو به دلیل تأثیر قوی پنداشاتهاا و
برداشتهای افراد بر شکلگیری نگرشها و رفتارهایی است کاه هاب بارای فارد و هاب بارای
سازمان مهب تلقی میشوند و از طرف دیگر به این دلیل است که این ادراکها ممکن اسات باا
واقعیت عینی متفاوت باشند و تفسیری غیرواقعی از شرایط محیط کاری بدست دهناد (رشاید،
کریب ،رشید و عثمان.)2013 ،1
سیاست سازمانی ادراکشده 2یکی از انواع ادراکات سازمانی محسوب مایشاود کاه مانناد
همه انواع ادراکها ،نگرش و رفتار افراد را تحت الشاعاع قارار مایدهاد (ویگاودا و کاوهن،3
 .)2002از آنجایی که در هر اجتماع انسانی همواره افرادی وجود دارناد کاه بارای رسایدن باه
قدرت و منافع شخصی ،درگیر تعارضات و تاکتیکهای نفوذ بر یکدیگر میشوند (بودال ،افزا و
دانیش ،)2014 ،4نمیتوان سازمانها را عاری از این گونه رفتارها دانسات .سیاساتباازی یاک
پدیده رایج در سازمانها است (مولب )1997 ،5و الزماه زنادگی ساازمانی محساوب مایشاود
(بودال و همکاران .)2014 ،کاکمار و فریس )1991( 6معتقدند ،سیاست سازمانی یعنای میزانای
که کارکنان ماهیت شرایط کاری خود را سیاسی در نظر میگیرند که نتیجه آن تجرباه احسااس
بیعدالتی و بیانصافی است .از نظرگاندز و ماوری )1980( 7زماانی کارکناان ماهیات شارایط
کاریشان را سیاسی در نظار مایگیر ناد کاه دریابناد دیگاران در تاالش بارای بدسات آوردن
خواستههای خود بر مبنای ضرر زدن به منافع سایرین اقدام مایکنناد .بار ایان اسااس ،میازان
ادراکی که افراد از بروز رفتارهای خودمحورانه و خدمتکننده به خود 8سایر افاراد در ساازمان
Rashid, Karim, Rashid, & Usman
perceived organizational politics
Vigoda & Cohen
Bodla, Afza, & Danish
Molm
Kacmar & Ferris
Gandz & Murray
self serving
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دارند ،سیاست سازمانی ادراکشده نامیده میشود (رابینز و جادج.)2010 ،1
پژوهشها درباره پیامدهای سیاست سازمانی ادراکشده با بررسای رابطاه آن باا خشانودی
شغلی( 2کاکمار ،بوزمان ،3کارلسون 4و آنتاونی ،)1999 ،5تعهاد ساازمانی( 6ماسالین و فادور،7
 )1998و عملکرد شغلی( 8آندرسون )1994 ،9آغاز گشت و تاکنون پژوهشهاای متعاددی باه
شناسایی و بررسی سایر پیامدهای آن پرداختهاند (باودال و دنایش .)2009 ،ادراک سیاسات در
سازمان پیامدهای منفی بسیاری دارد که شامل هدر رفتن زماان ،از باین رفاتن سیساتب تساهیب
اطالعات در سازمان و مختال شادن ارتباطاات مایباشاد (ایزنهاارت و باوریویس.)1988 ،10
استرس شغلی ،11از جمله پیامدهای منفی سیاسات ساازمانی ادراکشاده محساوب مایشاود.
گیلمور ،فریس ،دولبوهن و هارل-کوک )1996( 12معتقدند که رفتار سیاسی باهعناوان یکای از
منابع اصلی فشار عصبی و تضادها و تعارضها در محیط کار شناخته شده است .پژوهشهاای
گوناگون به کرات این رابطه را تأیید کردهاند (کریااکو2001 ،13؛ گاودمن ،ایاوانز و کارساون،14
 .)2011استرس شغلی یکی از هفت موضوع عمده و اصلی روانشناسی سالمت شغلی 15اسات
(هودمونت و لکا )2010 ،16که بهعنوان تجرباه حااالت هیجاانی منفای مانناد تهیایج ،ناکاامی،
نگرانی و افسردگی بواسطه مسائل شغلی تعریف شاده اسات (کریااکو .)2001 ،اساترس یاک
پیامد قابل توجه به هنگام پیچیدگیها و دشواریهای اجتماعی -اقتصادی است که مساتقیما باا
شغل فرد و سازمان کاری او ارتباط دارد (رشید و همکاران .)2013 ،بنابراین ،سیاست سازمانی
1- Robbins & Judge
2- job satisfaction
3- Bozeman
4- Carlson
5- Anthony
6- organizational commitment
7- Maslyn & Fedor
8- job performance
9- Anderson
10- Eisenhardt & Bourgeois
11- job stress
12- Gilmore, Ferris, Dulebohn, & Harrell-Cook
13- Kyriacou
14 Goodman, Evans, & Carson
15- occupational health psychology
16- Houdmont & Leka

4

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

اهواز (دورهی سوم ،سال  ،3پاییز و زمستان  ،1395شماره )2

یک عمل بالقوه استرسزا برای کارکنان است زیرا محیطهای کاری مملوء از مسائل سیاسی بار
حاالت افراد مانند احساس خستگی مزمن ،تنش جسمی و شغلی و همچنین رفتارهای عصابی
اثر میگذارد (کروپانزانو ،هام ،گراندی و تت .)1997 ،1فریس ،فرینک ،2باووک ،3یو 4و گیلمور
( )1996معتقدند کسانی که نمیتوانند با شرایط کاری که دارای جوی ناعادالنه ،غیرمنصافانه و
سیاسی است سازگار شوند و میدانند کاه دارای فرصاتهاای شاغلی بهتاری هساتند معماوال
پاسخگریز 5را نشان میدهند و سازمان را ترک میکنند اما کسانی کاه فرصات شاغلی دیگاری
ندارند ،میمانند و پاسخ جنگ 6را نسبت به هنجارهای سازمان انتخاب میکنند .این افراد بیشتر
در معرض خطرات ناشی از استرس هستند زیرا توانایی تطبیق خاود را باا مساائل سیاسای در
سازمان ندارند (رشید و همکاران.)2013 ،
یکی دیگر از پیامدهای منفی سیاست سازمانی ادراک شده ،قصاد تارک شاغل 7اسات .قصاد
ترک شغل عبارتست از :تمایل کارکنان به ترک شغل و سازمان کاری خود ،کاار کاردن در محایط
کاری با ویژگیهایی چون عدم قطعیت ،تبعیض و تعارض ایجادکننده نیت ترک شاغل و ساازمان
در فرد است (لی ،هانگ و چن .)2012 ،8در طول سالهای گذشاته عوامال متعاددی کاه فارض
میشود میتواند ایجادکننده قصد ترک شغل باشد توسط روانشناساان صانعتی و ساازمانی ماورد
بررسی قرار گرفته است .یکی از پیشبینهای مهب آن ،عوامل مرتبط باا ساازمان اسات زیارا ایان
عوامل سهب بسزایی در ایجااد نگارشهاای کارکناان نسابت باه شاغلشاان دارناد و مایتوانناد
شکلدهنده نحوه تفکر ،احساس و رفتار کارکناان باشاند (رابیناز و جاادج .)2010 ،یکای از ایان
عوامل سازمانی ،سیاست سازمانی ادراکشده است .طبق نظریه مبادله اجتمااعی 9باالو،)1964( 10
هرگاه سیاستهای سازمانی به نفع فرد نباشد ،او به واسطه عدم وجود شارایط کااری دلخاواه باه
1- Cropanzano, Howes, Grandey, & Toth
2- Frink
3- Bhawuk
4- Zhou
5- flight
6- fight
7- turnover intention
8- Lee, Hung, & Chen
9- social exchange theory
10- Blau
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فکر ترک شغل خود میافتد (ابوبکر ،چاوغان و کورا .)2014 ،1پژوهشهای متعاددی اثار مساتقیب
سیاست سازمانی ادراکشده بر قصد ترک شاغل را تأییاد کاردهاناد (اباوبکر و همکااران2014 ،؛
ویگودا2000 ،؛ هریس ،2اندرسون 3و کاکمار2007 ،؛ عباس ،رجا ،دار و بوکنونوخ2012 ،4؛ میلار،
رادرفورد و کولودینسکی2008 ،5؛ بدی و اسکات2013 ،6؛ جاود ،آبرار ،بشیر و شابیر.)2014 ،7
همانگونه که نشان داده شد پژوهشها به کرات اثر مستقیب سیاست سازمانی ادراکشده را بار
پیامدهای آن بررسی کردهاند اما به میزان کمتری به بررسی فرآیندهای میانجیگار در ارتبااط باین
این متغیر و پیامدهای آن پرداختهاند .یکی از مکانیسبهاای میاانجیگار در ارتبااط باین سیاسات
سازمانی ادراکشده و پیامدهای آن ،افراطی ترین نوع نگرش شغلی ،بدبینی به سازمان 8مایباشاد.
ریچر ،وینوس و آستین )1997( 9بدبینی به سازمان را این گونه تعریف کردهاند :یک نگرش منفای
که در نتیجه ادراک بدکرداری سازمان ایجاد میشود و افزایش مییابد .دین ،براندس و دارودکار
( )1998معتقدند این نگرش دارای  3بعد میباشد )1 :یک باور در مورد عادم بایعیا
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و نقا

بودن سازمان )2 ،داشتن عاطفه منفی نسبت به ساازمان و  )3میال باه اباراز رفتارهاای انتقاادی و
تنزلدهنده سازمان که هماهنگ با باور و عاطفه فرد است .از جمله عوامل ایجادکنناده بادبینی باه
سااازمان ،وجااود سیاساات بااازی و ادراک آن توسااط کارکنااان اساات .وجااود رفتارهااای سیاساای
خدمتکننده به خود باعث کاهش قابلیت اعتمااد کارکناان باه ساازمان و در نتیجاه شاکلگیاری
نگرش بدبینانه نسبت به آن مایشاود (چیاابورو ،پناگ ،اوه ،بناکهاا و لاوملی2013 ،11؛ چیناار،
کراسیگلو و اسالن .)2014 ،12از طرف دیگر بدبینی به ساازمان منجار باه پیامادهای منفای مانناد
تجربه استرس مداوم به واسطه دست و پنجه نرم کردن با شرایط شغلی که از سوی کارکن شدیدا
1- Abubakar, Chauhan, & Kura
2- Harris
3- Andrews
4- Abbas, Raja, Darr, & Bouckenooghe
5- Miller, Rutherford, & Kolodinsky
6- Bedi & Schat
7- Javed, Abrar, Bashir, & Shabir
8- organizational cynicism
9- Reichers, Wanous, & Austin
10- Dean, Brandes, & Dharwadkar
11- Chiaburu, Peng, Oh, Banks, & Lomeli
12- Cinar, Karcioglu, & Aslan
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منفی در نظر گرفته میشود و نهایتا تمایل به ترک شغل مایشاود (چیاابورو و همکااران.)2013 ،
چیابورو و همکاران ( )2013در پژوهش خود به بررسی پیشایندها و پیامدهای بدبینی به ساازمان
پرداختهاند و روابط مستقیب مفروض در پاژوهش حاضار را ماورد تأییاد قارار دادناد اماا نقاش
میانجیگری بدبینی به سازمان را بین پیشایندها و پیامدهای خود ماورد بررسای قارار ندادناد .در
پژوهش حاضر نقش میانجیگری بدبینی به سازمان در رابطه بین سیاست ساازمانی ادراکشاده و
استرس شغلی و قصد ترک شغل برای اولین بار مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت پژوهش حاضر را میتوان در دو نکته دانسات :نخسات ایانکاه در پاژوهشهاای
صورت گرفته در ایران ،ارتباط مستقیب سیاست سازمانی ادراکشده با اساترس شاغلی و قصاد
ترک شغل مورد آزمون قرار نگرفته است ،اما این پژوهش عالوه بر ارتباط مستقیب ،با استفاده از
فرایند میانجی ،در پی این مطل

بوده است که مشخ

سازد از چه طریقی سیاسات ساازمانی

ادراکشده به استرس شغلی و قصد ترک شغل منجر می شود .عالوه بر ایان در ایاران تااکنون
بیشتر تمرکز محققان بر نگرشهای مطلوب سازمانی بوده و کمتر به بررسی نگرشهاای منفای
مانند بدبینی به سازمان توجه شده است .از طرف دیگر با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیقات
صورت گرفته در حیطه روانشناسی سالمت شغلی ،مشخ

ساختن این مورد است که چگونه
1

شرایط کاری بر سالمت کارکن اثر مایگاذارد (کاسال و جاونز  )2011 ،و همچناین ارزیاابی
کارآمدی مداخالتی است که موج

بهبود یا ارتقاء سالمت آنان میگردد (ادکینز ،کلی ،بایکمن

و وایس .)2011 ،2در این پژوهش رهیافتهایی در جهت چگونگی تأثیر مستقیب و غیرمساتقیب
ادراکات کارکنان از سیاست سازمانی بر استرس شغلی و قصد ترک شغل و مشاخ

سااختن

مداخالت مؤثر برای کاهش روند این تأثیرگذاری پیشنهاد میگردد.
هدف از پژوهش حاضر نیز تعیین اثر مستقیب و غیرمستقیب سیاست سازمانی ادراکشده (از
طریق بدبینی به سازمان) بر استرس شغلی و قصد ترک شغل است .شکل  ،1الگوی پیشانهادی
پژوهش حاضر را نشان میدهد .مبنای ارائه الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر بر این امر اساتوار
است که آیا ادراکات کارکناان از سیاسات باازی در ساازمان (باهطاور مساتقیب و غیرمساتقیب)
میتواند بر ایجاد استرس شغلی و قصد ترک شغل اثر گذارد؟
1- Kasl & Jones
2- Adkins, Kelley, Bickman, & Weiss
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استرس شغلی

بدبینی سازمانی

سیاست سازمانی
ادراکشده

قصد ترک شغل
شکل  .1الگوی پیشنهادی اثر سیاست سازمانی ادراکشده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل
یا میانجیگری بدبینی به سازمان

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
در این پژوهش ،جامعه آماری شامل تمامی کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری شاهر ویاس
در استان خوزستان است که تعداد آنها  256نفر بوده است .باا اساتفاده از روش نموناهگیاری
تصادفی ساده ،تعداد  200نفر به عنوان نمونه اصلی انتخاب گردید .بعد از توزیع و جماعآوری
پرسشنامههای پژوهش 185 ،مورد قابل تحلیل بود (میزان بازگشت معادل  92درصد) .میاانگین
سنی افراد شرکتکننده در پژوهش حاضر  36/65و انحاراف معیاار آن  8/03ساال باود .اکثار
شرکتکنندگان ایان پاژوهش را ماردان تشاکیل دادهاناد ( 88درصاد) و میاانگین ساابقه کاار
شرکتکنندگان پژوهش  12/66بوده است.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سیاست سازمانی ادراک شده .در پژوهش حاضر جهت سانجش سیاسات ساازمانی
ادراکشده از پرسشنامه  8مادهایی سیاسات ساازمانی ادراکشاده کاکماار و کارلساون ()1997
استفاده شد .این مقیاس معتبرترین سنجه سیاست سازمانی ادراکشده است .پاسخها بار اسااس

8

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

اهواز (دورهی سوم ،سال  ،3پاییز و زمستان  ،1395شماره )2

مقیاس  5درجهایی از "کامال مخالفب" تا "کامال موافقب" انجام میپاذیرد .ضاری

پایاایی ایان

مقیاس در پژوهش ابراهیمی و مشبکی ( )1392به روش آلفاای کرونبااخ 0/96 ،گازارش شاده
است .برای تعیاین روایای ساازه ایان مقیااس در مطالعاه حاضار از یاک سانجه تاکماادهای
محققساخته استفاده شد .ضری

همبستگی به دست آمده بین نمره این مقیااس و ساؤال کلای

 )p0/01( 0/77بود .همچنین ضارای
تنصیف بهترتی

پایاایی ایان مقیااس باا اساتفاده از آلفاای کرونبااخ و

 0/84و  0/82محاسبه گردید.

پرسشنامه بدبینی به سازمان .در این پژوهش جهت سنجش بدبینی به سازمان ،از پرسشانامه 10
سؤالی دین و همکاران ( )1998استفاده شد .امتیازبندی مادهها بر اساس مقیاس پنج درجاهایای
از "کامال مخالفب" تا "کامال موافقب" انجام میپذیرد .برای تعیین اعتباار ساازه ایان مقیااس در
مطالعه حاضر از یک سنجه تکماده ای محقق ساخته استفاده شد .ضری

همبستگی باه دسات

آمده بین نمره این مقیاس و سؤال کلای  )p0/01( 0/79باود .همچناین ضارای
مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف بهترتی

پایاایی ایان

 0/84و  0/85محاسبه گردید.

پرسشنامه استرس شغلی .جهت سنجش استرس شغلی کارکناان از پرسشانامه  7ماادهایای
هاوس و ریزو )1972( 1استفاده شد که مادههای آن براساس یک مقیاس  5درجهایی از "کاامال
مخالفب" تا "کامال موافقب" امتیازبندی میشوند .ضری
توسط ضری
همچنین ضرای

اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر

همبستگی بین نمره این مقیااس و ساؤال کلای )p0/01( 0/89 ،محاسابه شاد.
پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونبااخ و تنصایف باهترتیا

 0/86و

 0/85محاسبه گردید.
پرسشنامه قصد ترک شغل .برای سنجش قصد ترک شغل در ایان پاژوهش از پرسشانامه
کلوی ،گوتلی

و باارام )1999( 2اساتفاده شاد .ایان پرسشانامه شاامل  4پرساش اسات .ایان

پرسشنامه با طیف پنج درجه ای لیکرتی (از کامال مخالفب تا کامال ماوافقب) ماورد آزماون قارار
گرفت .در مطالعه حاضر ضری
که نشان دهنده ضری

همبستگی به دست آمده بین نمره این مقیااس و ساؤال کلای

اعتبار است )p0/01( 0/81 ،بود .همچنین ضرای

با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف بهترتی

پایایی ایان مقیااس

 0/91و  0/92محاسبه گردید.
1- House & Rizzo
2- Kelloway, Gottlieb, & Barham
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یافتهها
در این بخش یافتههای توصیفی و یافتههای مربوط به فرضیههای تحقیاق ذکار مایشاوند.
یافتههای توصیفی شامل توصیف ویژگیهای مرباوط باه متغیرهاای تحقیاق مانناد میاانگین و
انحراف معیار میباشد جدول  1میانگین ،انحراف معیار و ضرای

همبساتگی میاان متغیرهاای

پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
انحراف سیاست سازمانی بدبینی به

استرس قصد ترک

متغیر

میانگین

سیاست سازمانی ادراک شده

23/46

8/16

بدبینی به سازمان

38/56

7/55

**0/789

استرس شغلی

42/38

9/05

**0/671

**0/895

قصد ترک شغل

33/04

8/90

**0/888

**0/891** 0/861

معیار

ادراک شده

سازمان

شغلی

-

-

-

-

-

شغل

**P< 0/01

مندرجات جدول  1نشان میدهد که روابط مورد نظر در سطح معنایداری  0/01باودهاناد.
این تحلیلهای همبستگی بینشی در ارتباط با روابط دو متغیری بین متغیرهای پژوهش را فراهب
آوردهاند .جهت آزمودن هبزمان روابط مفروض درپژوهش حاضار ،روش الگویاابی معاادالت
ساختاری ( )SEMاعمال گردیده است .جدول  ،2شاخ

هاای برازنادگی الگاوی پیشانهادی

پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .2برازش الگوهای پیشنهادی بر اساس شاخصهای برازندگی
شاخص

2

الگوی پیشنهادی 6/066

df

2/df

1

0/922 0/912 6/066

GFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

0/755

0/962

0/951

0/08

جهت تعیین برازندگی الگوی پیشنهادی با دادهها ،ترکیبی از شاخ

های برازنادگی ماورد
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استفاده قرار گرفت .همانگونه که مندرجات جدول  2نشان میدهد ،بار اسااس شااخ

هاای

برازناادگی خروجاای  AMOSویراساات  22الگااوی پیشاانهادی از باارازش خااوبی بااا دادههااا
برخوردار است (.)RMSEA = 0/08
استاندارد آنها را در الگاوی پیشانهادی بار اسااس

مندرجات جدول  ،3مسیرها و ضرای

خروجی نرمافزار  AMOSویراست  22نشان میدهد.
جدول  .3مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگو

β

سطح معنیداری

سیاست سازمانی ادراکشده به بدبینی به سازمان

0/899

0/001

بدبینی به سازمان به استرس شغلی

0/562

0/001

بدبینی به سازمان به قصد ترک شغل

0/640

0/001

سیاست سازمانی ادراکشده به استرس شغلی

0/357

0/001

سیاست سازمانی ادراکشده به قصد ترک شغل

0/253

0/001

مسیر

بر اساس مندرجات جدول  ،3ضری

مسیر سیاست سازمانی ادراکشده به بدبینی به ساازمان

مثبت معنیدار میباشد ( .)p=0/001 ،β= 0/899این یافته فرضیه  1الگاوی سااختاری پیشانهادی
را تأیید میکند .ضری

مسیر بدبینی به سازمان به استرس شاغلی نیاز مثبات معنایدار مایباشاد

( .)p=0/001 ،β= 0/562این یافته فرضیه  2پژوهش حاضر را تأییاد مایکناد .همچناین ضاری
مسیربدبینی به سازمان به قصد ترک شغل مثبت معنی دار مایباشاد ( .)p=0/001 ،β=0/640ایان
یافته نیز فرضیه  3الگوی ساختاری پیشنهادی را تأیید میکند .طباق نتاایج ایان جادول ،ضاری
مسیر سیاست ساازمانی ادراکشاده باه اساترس شاغلی مثبات معنایدار مایباشاد (،β= 0/357
 .)p=0/001این یافته فرضیه  4الگوی ساختاری پیشنهادی را تأیید میکند .ضری

مسیر سیاسات

سازمانی ادراکشده به قصد ترک شغل نیز مثبت معنیدار میباشاد ( .)p=0/001 ،β= 0/253ایان
یافته فرضیه  5الگوی ساختاری پیشنهادی را تأیید میکند.
برای تعیین معنیداری مسیرهای غیرمستقیب نیز از روش بوت اساتراپ در برناماه مااکروی

اثر سیاست سازمانی ادراکشده بر استرس ...
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پریچر و هیز )2008( 1استفاده گردید .جدول  ،4نتایج روش بوت اساتراپ را بارای مسایرهای
غیرمستقیب مدل نشان میدهد.
جدول  .4نتایج روش بوت استراپ برای مسیرهای غیرمستقیم
داده

مسیر
سیاست سازمانی ادراکشده باه اساترس
شغلی از طریق بدبینی به سازمان
سیاست سازمانی ادراکشاده باه قصاد
ترک شغل از طریق بدبینی به سازمان

بوت

سوگیری خطای استاندارد حد پایین حد باال

-0/0001 0/4903 0/4904

0/0525

0/5807 0/3756

-0/0037 0/8601 0/8638

0/0793

1/0421 0/7203

هنگامی که حد پایین فاصله اطمینان و حد باالی آن هر دو مثبت یا منفی باشند و صافر در ایان
فاصله قرار نگیرد ،نشاندهنده معنیداری این مسیر غیرمستقیب است .سطح اطمینان برای ایان فاصاله
اطمینان  95و تعداد نمونهگیریهای مجدد بوت استراپ  1000است .با توجه به قرار نگارفتن صافر
در حد باال و پایین هیچ یک از فواصل اطمینان مشخ

شده در جدول  ،4منادرجات آن حااکی از

معنیداری تمامی اثرهای واسطهای است ،بنابراین فرضایههاای غیرمساتقیب تأییاد شادند .شاکل ،2
الگوی نهایی پژوهش حاضر را به همراه ضرای

استاندارد مسیرها نشان میدهد.

0/35

استرس شغل
0/56

0/89

بدبینی سازمانی

ادراکشده

0/64

قصد ترک شغل

سیاست سازمانی

0/25

شکل  .2الگوی پژوهش حاضر به همراه ضرایب استاندارد مسیرها
1- Preacher & Hayes
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سیاست سازمانی ادراکشده بر استرس شاغلی و قصاد
ترک شغل با میانجیگری بدبینی به سازمان صورت پذیرفت .یافتههای این پژوهش گویای این
نکته است که سیاست سازمانی ادراکشده بر بدبینی به ساازمان اثار مثبات دارد و باا پاژوهش
چیابورو و دیگران ( )2013و چینار و دیگاران ( )2014همساو اسات .هنگاامی کاه رفتارهاای
سیاسی خدمتکننده به خود در سازمان وجود داشته باشد به نحاوی کاه جاو ساازمانی دارای
مؤلفههای تبعیض ،تعارض و خود محوری باشد همچنین مدیریت سازمان درصادد جباران یاا
رفع این حاالت نباشد و یا از طرف دیگر خود ،نماد این جو منفی باشد ،بتدریج نگرش بدبینانه
به شغل و سازمان در کارکنان ایجاد میشود.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بدبینی به سازمان بر استرس شغلی و قصد ترک
شغل اثر مثبت دارد و هب راستا با نتایج پاژوهش چیاابورو و دیگاران ( )2013اسات .یکای از
نگرشهای کاری استرس زا بدبینی به سازمان اسات .کااهش قابلیات اعتمااد باه ساازمان و از
طرف دیگر غیرقابل پیشبینی بودن عملکرد ساازمان و نماینادگان آن باعاث مایشاود شارایط
کاری همراه با فشار و استرس باشد .بدبینی به سازمان باعث مایشاود کارکناان باه ایان بااور
برسند که در صورت بروز مشکل هیچ کمکی از سوی سازمان دریافت نخواهند کرد و کنترلای
بر شرایط شغلیشان نخواهند داشت که این عامل باعث افزایش عدم قطعیت نسابت باه آیناده
شغلی و افزایش استرس شغلی میشود .از طرف دیگر قصد ترک شغل به واسطه شاکلگیاری
نگرش بدبینانه به سازمان رخ میدهد زیرا تمایل کارکنان برای کار کردن در شرایطی که شدیدا
نسبت به وضعیت فعلی خود در آن و حتی در آینده و همچنین نسبت به رابطه خود با کارفرماا
به صورت بدبینانه وجود دارد کاهش مییابد.
دو یافته دیگر حاصل از این پژوهش نشان داد که سیاست سازمانی ادراکشده بار اساترس
شغلی و قصد ترک شغل اثر مثبت مستقیب دارد و با نتایج پاژوهشهاای پیشاین همساو اسات
(کریاکو2001 ،؛ گاودمن و همکااران ،2011 ،رشاید و همکااران ،2013 ،اباوبکر و همکااران،
2014؛ ویگودا ،2000 ،هریس و همکاران2007 ،؛ عباس و همکاران2012 ،؛ میلار و همکااران،
2008؛ بدی و اسکات2013 ،؛ جاود و همکاران .)2014 ،در واقع سیاست سازمانی یاک ادراک
بالقوه استرسزا برای کارکنان است زیرا محیطهای کاری سرشار از مسائل سیاسی بار حااالت
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افراد مانند احساس خستگی مزمن ،تنش جسمی و شغلی و رفتارهاای عصابی اثار مایگاذارد
همچنین هرگاه سیاستهای سازمانی به نفع کارکن نباشد فرد باه واساطه عادم وجاود شارایط
کاری دلخواه به فکر ترک شغل خود میافتد.
یافتهها همچنین از فرضیههای اصلی که در مورد نقش میانجیگری بادبینی باه ساازمان در
رابطه بین سیاست سازمانی ادراکشده و استرس شغلی و قصد ترک شغل باود ،حمایات کارد.
در حقیقت یکی از مهبترین مشارکتهای این پژوهش آزمون نقاش میاانجیگاری بادبینی باه
سازمان است .طبق یافتههای حاصل از این پژوهش ،عاملی که باعث مایشاود ادراک سیاسات
بازی در سازمان ایجادکننده استرس شغلی و تمایل به ترک شغل شود بدبینی به سازمان اسات.
اثر غیرمستقیب سیاست سازمانی ادراکشده بر استرس شغلی و قصد ترک شغل از طریق بدبینی
به سازمان با توجه به نظریه مبادله اجتماعی تبیین میشود .روابط مبادلاهایای و کیفیات آن باین
سازمان و کارکنان یک ضربهگیر عمده بین چگاونگی تاأثیر سیاسات ساازمانی ادراکشاده بار
پیامدهایش میباشد .قربانیان تبعیض و سیاستبازی ،به علت نگرش بدبینانهایی کاه نسابت باه
سازمان و شغل خود پیدا میکنند ،شرایط کاری را استرسزا ادراک میکنند و از قرار گرفتن در
چنین شرایطی دوری میکنند .دوری گزینی ممکن است به صورت قصد ترک شغل بروز پیادا
کند و قربانیان در جست وجوی شغلی جدید در بیرون از سازمان باشند.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوانیب تلویحات عملی و کااربردی متعاددی را در
جهت کاهش ادراک سیاست سازمانی ،کاهش شکلگیری نگرشهای بدبینانه نسابت باه ساازمان
که نتیجه آنها کاهش استرس شغلی و قصد ترک شغل اسات پیشانهاد دهایب .سیاساتباازی در
محیط کار هزینههای بالقوه ویرانگری به سازمانها تحمیل میکند .بنابراین مدیران باید بدانناد کاه
بیتوجهی به جو سیاسی افراطی به از دست دادن فرصتهای مناس

منجر مایشاود .مادیران و

صاحبان صنایع باید به صورت فعاالنه ای بارای حال و کااهش رفتارهاای سیاسای اقادام کنناد.
پیشنهاد میشود مدیران طرح مناسبی از رفتار کاری محترمانه و منصفانه در محیط کاار را تادوین
کنند و به صورت واضح انتظارات نقش شغلی هر فرد را بهطور کلای در کتابچاه راهنماای خاط
مشی سازمانی عنوان کنند .همچنین به مدیران سازمان پیشنهاد میشود قوانین و مقاررات ساازمان
را به صورت واضح و روشن تدوین کنند تا نحوه تصمیبگیریها ،اجرای قوانین و خط مشیهای
مربوط به سیستب پرداخت حقوق و مزایا و همچنین ترفیع بارای همگاان مشاخ

و قابال فهاب
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باشد زیرا مهبترین عاملی که منجر به وقوع رفتارهای سیاسی در سازمان میشود مساائل مرباوط
به سیستب پرداخت حقوق و مزایا و ترفیع است .هر کارکن میبایست تصویر روشن و بایابهاامی
از آینده شغلی خود داشته باشد .همچنین مالکهای ارزیابی عملکرد کارکنان بهطاور واضاح بیاان
شوند و نحوه اندازهگیری برای کارکنان توضایح داده شاود .ایان ماورد مایبایسات باه صاورت
آییننامه مشخصی تادوین شاود و در اختیاار عماوم کارکناان قارار داده شاود .در حاال حاضار
مداخلههای سازمانی بیشتر بر روی شکلهای آشاکار رفتاار سیاسای و رفتاار غیرقاانونی تمرکاز
کردهاند و اغل

رفتارهای سیاسی پشت پرده با نظامهای پاداشی و تنبیهی مرتبط نیست .در واقاع

بهتر است که برنامة اخالقی جامعی که با شیوه پاداش هماهنگ است تدوین و اجرا شاود .عاالوه
بر این کتابچهها ممکن است در جهتیابی کارکنان جدید مفید باشد بدین صاورت کاه مشاخ
سازد کارکنان دقیقا از چه مزایا و امتیازاتی برخوردارند تا کمتر متمایال باه کسا

مناافع خاود از

طریق سیاستبازی شوند .با توجه باه ایانکاه یاک منباع عماده اساترس درون ساازمان ،ادراک
سیاستبازی میباشد ،بکارگیری استراتژیهای سازگاری با آن مانند ورزش ،برگازاری دورههاای
ایفای نقش و ریلکسیشن میتواند اثارات منفای سیاسات ساازمانی ادراکشاده را کااهش دهاد.
تعریف روشن نقش شغلی یکی دیگر از عواملی است که مانع از وقوع رفتارهای سیاسی میگردد
زیرا ابهام در نقش شغلی باعث میشود کارکنان درگیر رفتارهای سیاسی شوند تاا بتوانناد از ایان
طریق به مزایای شخصی دست یابند به این خاطر که مبهب بودن نقش شغلی مانع از این مایشاود
که کارکنان از مسیر صحیح دستیابی به منافع شخصی که هب راستا با منافع سازمانی اسات آگااهی
یابند .از طرف دیگر تعارضات غیرقابل اجتناب میان کارکنان از جمله ویژگیهاای اصالی محایط
کاری مملوء از سیاستبازی محسوب میشود .مدیریت این تعارضات باه صاورت بایطرفاناه و
عادالنه و برگزاری دورههای آموزشی در ماورد ارتباطاات صاحیح و ماؤثر میاان کارکناان ساهب
بسزایی در کاهش ادراک سیاست سازمانی دارد.
همچنین سازمانها میبایست چند نکته را در جهت کاهش بدبینی به سازمان رعایت کنناد.
سازمانها میبایست پیش از برنامهریزی و اقدام به هر عملی متوجاه ایان موضاوع باشاند کاه
نتایج آن موج
که موج

تبعیض قائل شدن میان کارکنان میگردد یا خیر و همچنین از انجاام اقاداماتی

دلسرد شدن کارکنان نسبت به آینده شغلی خود مایشاود پرهیاز کنناد .در حقیقات

مدیران سازمانها میبایست نقش فعال و مؤثری در جلوگیری از وقوع بدبینی ایفا کنناد .نکتاه
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دیگر آن که سازمانها میبایست مبنای تصمیبگیریها در حیطههای مربوط به آیناده شاغلی و
کارراهه کارکنان را بر اساس اصل شایستگی کارکنان قرار دهند و سعی بر این داشته باشند کاه
عدالت را برای همه کارکنان به یک شکل اجرا کنند .باا ایان وجاود ممکان اسات ساازمان در
شرایطی ناگزیر به انجام اقداماتی باشد که بارای برخای کارکناان خوشاایند نیسات .در چناین
شرایطی که ویژگی اصلی آن تغییرات پیشبینی نشده و استرسزا برای کارکنان اسات ،ساازمان
می بایست به توضیح شرایط بارای کارکناان بداردازد و ساعی کناد اطالعاات الزم را از طریاق
مجاری روشن ارتباطی در اختیار کارکنان قرار دهد و نیز کارکنان بتوانند بهطور آزادانه و بادون
ترس از سرزنش شدن دیدگاههای خود را در مورد کاستیهای عملکردی ساازمان بیاان کنناد.
مدیران میبایست هنگام ارتباط با کارکنان بیشاتر درککنناده باشاند .بناابراین آماوزش هاوش
هیجانی برای مدیران میتواند مؤثر باشد .از طرف دیگر وقوع اشاتباهات از ساوی ساازمان در
قبال کارکنان اجتنابناپذیر است .بهترین شیوهایی کاه مایتواناد ماانع از شاکلگیاری نگارش
بدبینانه در کارکنان در این شرایط شود این است که سازمان بهطاور واضاحی نشاان دهاد کاه
اشتباه خود را پذیرفته ،درصدد دلجویی از کارکنان برآید و به سرعت اقدام اصالحی و مناسا
را انجام دهد .این رویکرد میبایست در فرهنگ سازمانی جایگاه خود را بیابد .اجرای دورهها و
برنامههای آموزشی در جهت رشد و بالنده ساازی کارکناان یکای دیگار از ماواردی اسات کاه
افزایشدهنده انگیزه کارکنان است و تجربه این موارد تاأثیر بسازایی در داشاتن دیادگاه مثبات
نسبت به سازمان دارد.
نتایج این پژوهش باید با توجه به محدودیتهای آن ماورد اساتفاده قارار گیارد .نخسات،
استفاده از الگوی معادالت ساختاری (که در این پژوهش نیز به کار رفتاه اسات) علیات را باه
اثبات نمیرساند .استفادهکنندگان از روش الگویابی معادالت ساختاری فرض میکنند کاه باین
متغیرهای الگوی آنان روابط علی وجود دارد که این به معنای اثبات علیت نمیباشد .از این رو
برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود از پژوهشهای آزمایشی در مطالعات آتی اساتفاده شاود.
دوم اینکه جامعه آماری و قلمرو مکانی این پژوهش محدود به کارکنان شهرداری شاهر ویاس
میباشد ،این محدودیت از میزان تعمیب پذیری نتایج پژوهش به سازمانهای دیگار مایکاهاد.
بنابراین توصیه میشود پژوهشهاای مشاابهی در جواماع آمااری و قلمروهاای مکاانی متناوع
دیگری انجام شوند .سوم ،پژوهشهای بیشتری نیاز است تا نقش میانجیگری سایر متغیرهاا را
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در روابط مورد نظر در این پژوهش بررسی کند ،پیشنهاد میشود سایر مکانیسبهای میانجیگار
در رابطه بین سیاست سازمانی ادراکشده و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد مانناد اعتمااد
به سازمان .همچنین به دلیل اینکه پرسشنامهها به صورت خود گزارشی بوده است ،پژوهش از
محدودیتهای خاص این پرسشنامهها برخوردار است .همچنین پیشنهاد میشود سایر پیشاایندها
و پیامدهای بدبینی به سازمان بررسی شوند و در آخر در این پژوهش عوامل فردی کاه ممکان
بود در رابطه تأثیرگذار باشد ،مانند عاطفة منفی کنترل نشد .همچناین متغیرهاای ماوقعیتی نیاز
ممکن است در روابط فرض شده اثرگذار بوده باشند مانند سبک رهبری و مدیریت ساازمان و
سیستب پرداخت حقوق و مزایا .بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهشهای آینده باه تأثیرگاذاری
این عوامل نیز توجه شود .با توجه به اینکه سیاست سازمانی ادراکشاده ارتبااط تنگااتنگی باا
فرهنگ سازمان دارد پیشنهاد میشود این رابطه در پژوهشهای آتای بررسای گاردد .همچناین
پیشنهاد میگردد نقش مهارتهای سیاسی 1بهعنوان متغیار تعادیلگار در رابطاه باین سیاسات
سازمانی ادراکشده و پیامدهای آن مورد بررسی واقع شود.
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