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   چکیده

ر عرصه دواقعیت ها نشان می دهد با گذشت زمان و پیچیده تر شدن محیط هاي کاري، ضرورت پرداختن به مباحث جدید    
، بزرگ ترین چالش در عصر حاضر مطالعات سازمانی که بر کارایی هر چه بیشتر کارکنان اثرگذار است، روز به روز بیشتر می شود.

را براي سازمان  مدیران پدیده بدبینی سازمانی است و بسیاري از مشکالت و مسائل مربوط به کارکنان که اثرات منفیپیش روي 
عنوان یکی از  کارفرما و به-. بدبینی سازمانی به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر است. این پدیدهفراهم می آورد، محصول 

بدبینی  ضعیتبررسی و پژوهش، ایناصلی  هدف.قرار گرفته است سازمان هامورد توجه بسیاري از ،مهمترین نگرش هاي کارکنان 
همچنین از دیگر اشد.ب یم   کشور درسطح مطرح برق توزیع هاي شرکت ازیکی  به عنوان اصفهان برق توزیع شرکتدر  سازمانی

 بدبینی سازمانی زمینه و شرایط بسترساز خاص ،تبیین و آزمون عوامل موثر بر بدبینی سازمانی اهداف این پژوهش می توان به 
این ه اشاره کرد.مورد مطالعو پپآمدهاي بدبینی سازمانی در شرکت ، شرایط مداخله گر یا شرایط بسترساز عام بدبینی سازمانی 

از نوع  وروش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی  ایشی است.ماهیت،توصیفی و پیمپژوهش از نظر هدف ، توسعه اي و از لحاظ 
و پیامدهاي ازمانی انجام شده است .در بخش کیفی با استفاده از روش قوم نگاري، عوامل ایجاد کننده بدبینی س اکتشافی آمیخته

ده در بخش شناسایی رهاي شمیزان تاثیر هر یک از متغیدر بخش کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه،  و سپسان شناسایی 
نمونه گیري  و براي نمونه گیري از روشد می باش شرکت توزیع برق اصفهان پرسنل ،تحقیق جامعه آماري .گردیدکیفی آزمون 

رسشنامه به دو روایی پ تعیین گردید. نفر به عنوان حجم نمونه 100و بر اساس فرمول کوکران تعداد  هدفمند استفاده شده است
مورد تایید قرار  سازه با استفاده از الگوي معادالت ساختاري و پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفاي کرونباخروش محتوایی و 

 سترساز خاصبزمینه و شرایط  ، ،گروهی و سازمانی)فردي شرایط علی(مولفه هاينتایج بدست آمده گویاي تأثیر قطعی  گرفت.
    می باشد.مورد مطالعه شرکت بر بدبینی سازمانی و شرایط مداخله گر یا شرایط بسترساز عام 

   بدبینی سازمانی، عدالت سازمانی، نقض قرارداد روانشناختی، حمایت سازمانی اداراك شده :يکلید گانواژ
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  قدمهم-1

سازمانی معاصر، گریبان به عنوان بیماري ١ بدبینی سازمانی
بسیاري از سازمان ها را گرفته و هم سازمان و هم افراد را با 
مشکالت عدیده اي روبه رو می سازد و این پدیده ناخوانده، 
همانند موجی ویرانگر، آرامش درونی سازمان و افراد آن را 
تهدید می کند. سازمان ها نیاز به نیروي انسانی با انگیزه، 

درك و بینش مناسب دارند تا از طریق آنها  فعال و داراي
بتوانند اهداف خود را محقق و آینده اي بهتر را ترسیم 
نمایند و چنانچه کارکنان از محیط کاري خود و سازمانشان، 
برداشت مثبت و روشنی داشته باشند، در نتیجه، تعارض 
کمتري بین منافع خود و سازمان احساس می کنند و 

    .ند داشتعملکرد بهتري خواه
تحقیقات نشان داده است،کارکنان در صورتی صادقانه     

عمل کرده و در جهت تحقق اهداف تالش می کنند که 
سازمان، آنان را درك کرده و به نیازهاي آنها توجه نماید و 
شواهد نشان می دهد که چنانچه کارکنان درك درستی از 

مان بدتر سازمان نداشته باشند، روابط متقابل آنان با ساز
  شده و نگرش ها و احساسات منفی در درون آنها تقویت 

و از طرف دیگر اگر کارکنان برداشت درستی از  می شود
سازمان داشته باشند،نگرش و احساسات مثبت آنها شکوفا 

    ).2،2018،2 می شود (خاتاك و دیگران
حفظ و نگهداري کارکنان، به سرعت به یکی از حیاتی        

مدیران که بر کارایی سازمان تاثیر می گذارد  ترین وظایف
تبدیل شده است. امروزه بیشتر سازمان ها با هدف موفقیت 
در تمام عرصه ها، توجه زیادي به روش هایی دارند که ابعاد 
روانی کارکنان را مطالعه نمایند تا آنان با عالقه بیشتر و 

  ).3،2017،57اشتیاق، وظایف خود را انجام دهند(سان جیو
شرکت هاي توزیع برق جهت انجام هر چه بهتر وظایف،    

                                                             
1-Organizational Pessimism  
٢-Khattak et al  

بایستی توجه ویژه اي به نیروي انسانی داشته باشند و توجه 
به ابعاد روانی کارکنان از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و 
مدیران این شرکت ها الزم است که وقت و منابع کافی را 

.این جهت رسیدگی به بعد روانی کارکنان اختصاص دهند
شرکت ها به منظور ارتقاء کیفیت نیروي انسانی ، ضروري 
است که به نگرش هاي کارکنان خود توجه نشان دهند. 
نگرش ها می تواند مثبت یا منفی باشد و آثار متعددي را به 
دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین نگرش هاي کارکنان، 
بدبینی سازمانی است و تحقیقات نشان داده است که 

دبینی سازمانی، نتایج زیان آوري به دنبال دارد و کارکنانی ب
که به پارانوئید سازمانی دچار هستند، احساسات و افکار 
منفی و نامطلوبی را تجربه می کنند و در نتیجه،عملکرد 

  می شود، به  فردي و سازمانی آن ها با مشکل مواجه
در  سازمان را کرده وگونه اي که از انجام وظایف خودداري 
     .راستاي تحقق اهداف یاري نمی کنند

  به لحاظ اهمیت ویژه اي که پدیده بدبینی در      
سازمان ها دارد ،این تحقیق سعی درتبیین دقیق این پدیده، 
ابعاد آن، عوامل موثر بر بدبینی سازمانی، پیامدها و نتایج 

مناسب به منظور برخورد  راهکارهايحاصل از آن و ارائه 
در این قسمت از تحقیق به مباحث صحیح با بدبینی را دارد.

نظري پژوهش و دیدگاههاي مختلفی که استفاده شده است 
    ،پرداخته می شود .

، روانشناس معروف، بیشترین تأثیر را ٤مارتین سلیگمن     
در مفهوم بدبینی داشته است. نتایج بررسی هاي وي نشان 

انسان ها بدبین به دنیا نمی آیند، بلکه بدبینی را می دهد 
می آموزند. افراد بدبین معموالً شکست هایشان را به عوامل 
درونی، کلی و همیشگی نسبت می دهند اما افراد خوش 
بین، شکست هایشان را به عوامل بیرونی، جزیی و مقطعی 

3-Sanjeev 
4-Martin Seligman 
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بدبینی سازمانی، .)1392(زارع وهمکاران، نسبت می دهند
نجر به کاهش عملکرد، بروز رفتارهاي منفی، تعارض اغلب م

بین افراد، کندي چرخش شغلی کارکنان و تمایل به ترك 
    ).218،2017خدمت می شود(بنگ و ریو،

    انواع بدبینی -1-1
:  سازمانی را این گونه تعریف کرده استبدبینی  5دین    

نگرش و احساس منفی در سازمان، باوري که سازمان را "
فاقد درستی می داند و به بروز رفتارهاي توهین آمیز و 

براساس این تعریف،  .زمان تمایل داردانتقادي نسبت به سا
می توان سه نوع بدبینی را مشخص کرد که عبارت است از 

  .     و بدبینی رفتاري بدبینی شناختی، بدبینی عاطفی
    بدبینی شناختی -1

در این بعد از بدبینی سازمانی، رفتار افراد قابل تغییر و      
غیرقابل اعتماد است و افراد اغلب به دروغ و نیرنگ متوسل 
می شوند و این بعد بر شرایطی تأکید می کند که افراد و 

 (زارع وهمکارانقت کار می کنندسازمان، تحت عدم صدا
،1392(.    

     بدبینی عاطفی -2
بعد عاطفی بدبینی سازمانی شامل عکس العمل هاي      

احساسی قوي از قبیل آزردگی، خشم و غضب، تنش و 
    .می باشد اضطراب و اهانت 

    بدبینی رفتاري -3
در بدبینی رفتاري،کارکنان رفتارهاي بدبینانه اي دارند و     

تمایل به پیش بینی هاي بدگمان درباره وقایع در سازمان 
دارند. آنها در این نوع از بدبینی، تمایل به تهمت، طعنه و 

    رفتارهاي انتقادي در سازمان دارند.
    عوامل موثر بر بدبینی سازمانی-2-1

مرتبط، عوامل موثر بر بدبینی با جمع بندي مطالب    
سازمانی به سه گروه تقسیم می شوند : عوامل فردي و 

                                                             
1-Dean   

شخصیتی، عوامل سازمانی و عوامل شغلی که توضیح هریک 
    از عوامل آورده می شود.

    عوامل فردي و شخصیتی -الف
    ویژگی هاي فردي  -1

شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، سابقه خدمت، سطح      
س مطالعات، سن افراد بر نگرش، ادراك و تحصیالت. براسا

و هرچه سن افراد  تأثیر می گذارد  انتظارات آنان از شغل
باالتر رود احتمال افزایش بدبینی سازمانی آنها نیز بیشتر 

ت هاي جنسیتی نیز می شود. درخصوص جنس و تفاو
اظهار می دارند، کارکنان مرد سطح باالیی  میرویس و کانتر
(میرویس نی را نسبت به همکاران زن دارنداز بدبینی سازما

وضعیت  رخصوصبعضی از صاحب نظران د،.)1998 ،و کانتر
تأهل بیان کردند که افراد متأهل سطح باالیی از بدبینی 

سابقه خدمت بر .سازمانی را نسبت به افراد مجرد دارند
بدبینی سازمانی تأثیرگذار است و هرچه سابقه خدمت باالتر 

    بدبینی سازمانی نیز بیشتر می شود.رود احتمال 
    ویژگی هاي شخصیتی -2

شخصیت افراد و ویژگی هاي شخصیتی آنان با بدبینی      
ز سازمانی ارتباط دارد، چرا که نحوه ادراك و شناخت افراد ا

شخصیت مجموع شیوه موقعیت هاي مشابه، یکسان نیست.
هاي واکنشی و تعامل افراد با دیگران است و صفات 

صیتی، ویژگی هایی پایدار هستند که رفتار فرد را شخ
). شخصیت هایی که 1394، 6توصیف می کند (رابینز و جاج

شخصیت ماکیاولی:  -1در معرض بدبینی هستند عبارتند از
یک شخصیت ماکیاولی داراي دیدگاه عیب جو نسبت به 
انگیزه هاي افراد، درستی و صداقت آنان است. بدگمانی هاي 

به دیگران، باعث ایجاد تعارض بین افراد و هدایت آنها نسبت 
آنها به طرف دیدگاه سیاسی نسبت به سازمان و جهان می 

: ویژگی Aشخصیت نوع  -2).1394(بلوچی و رستگار،شود 

2-Robins & Judge  
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هاي این شخصیت عبارت است از:سریع راه می روند، تند 
غذا می خورند، بی صبرند و همیشه نگران اعداد و ارقام 

 شخصیت پارانویایی: -3).1394، (رابینز و جاجهستند 
داراي ویژگی هاي خود بزرگ بینی، سوء ظن شدید، ترس 
از توطئه و آزار توسط دیگران،بی اعتمادي و روابط اجتماعی 

 با  شخصیت سودایی:افراد سودایی مزاج -4 پایینی هستند.
 غیراجتماعی، مضطرب، بدبین ومغموم،، یاالتیخهاي ویژگی

    ).1394(بلوچی و رستگار،وصیف شدند ناراحت ت
    عوامل سازمانی -ب
    نقض قرارداد روان شناختی -1

سازمان ها هنگام استخدام افراد، تعهداتی را نسبت به      
، حال چنانچه در بدو استخدام یا در اعالم می کنندآنان 

طول خدمت، سازمان ازانجام تعهدات و وعده هاي خود 
٧روان شناختیطفره رود، نقض قرارداد  اتفاق می افتد که  

    موجب ایجاد بدبینی سازمانی می شود.
) معتقد است سه عامل، بدبینی 1996اندرسون (     

ایجاد انتظارات غیرواقع بینانه  -1سازمانی را ایجاد می کند 
 -3تجربه ناامیدي در برآورده شدن انتظارات -2باال 

شی به انحراف سرخوردگی متناوب .و بنابراین بدبینی، واکن
و تخلف از تبادل اجتماعی است و انحراف از قرارداد روان 
شناختی منجر به افزایش سطح بدبینی کارکنان می شود 

    ).8،2008(براون و کرگان
    عدالت سازمانی -2

٩سازمانی عدالت      مبحث گسترده اي است که در علم  
رك سازمان و مدیریت جایگاه ویژه اي دارد و به برداشت و د

افراد از نحوه برخورد با آنان برمی گردد و اینکه سازمان با 
چه روش هایی با کارکنان رفتارکند تا آنان احساس عدالت 

    کنند از اهمیت خاصی برخوردار است.

                                                             
1-Psychological Contract Violation 
٢-Brown & Cregan  
٣-Organizational Justice  

نظریه برابري، کارکنان هنگامی که در معرض بر اساس       
بی عدالتی قرار گیرند رفتارهایی را به منظور ایجاد تعادل و 
اصالح وضعیت انجام می دهند. این رفتارها شامل کاهش 
ورودي ها، ابراز احساسات منفی نسیت به سازمان،بی 
اعتمادي نسبت به مدیر و محل کار و اقدام علیه سازمان می 

    ).158،2017و تی زینر، باشد(شولر
    حمایت سازمانی ادراك شده -3
، مفهومی نسبتاً جدید در ١٠حمایت سازمانی ادراك شده   

ئوري تبادالت اجتماعی مطالعات سازمانی است. براساس ت
) کارکنان درمورد این که آیا 1986( 11آیزن برگر و همکاران

سازمان براي همکاري آنها ارزش قایل است و توجهی به 
وب بودن آنها دارد یا خیر، اعتقاداتی در خود به وجود می خ

حمایت سازمانی ادراك .آورند و آن را عمومیت می دهند
شده با بدبینی سازمانی رابطه اي منفی دارد. از نظر منطقی 
هم اگر کارمندي احساس کند که سازمان به کارکنانش 

د توجه  نمی کند، احتمال وقوع بدبینی سازمانی وجود خواه
    ).1388،و همکاران داشت(حسن پور

    فرهنگ سازمانی -4 
به سیستمی از ارزش هاي مشترك  12فرهنگ سازمانی     

میان اعضاء اشاره دارد که سازمان را از سازمان هاي دیگر 
متمایز می کند. فرهنگ سازمانی نمایانگر درك مشترکی 

  ).1393عضاي سازمان دارند (رابینز و جاج،است که ا
فرهنگی با ویژگی هاي ارزیابی ناعادالنه، بی نظمی و بی     

انضباطی، دورویی، ارتباطات ناسالم، قانون شکنی، کنترل 
هاي شدید، قوانین خشک و غیرقابل انعطاف، منفعت طلبی، 
دنبال کردن منافع فردي، نفاق، تعارض، اعمال خالف شرع 
و عرف، عدم وجود قدرشناسی و عدم وجود فرهنگ 

د ، فرهنگی ناسالم است وچنین فرهنگی مستعحمایتی

٤-Percived Organizational Support  
5-Eisenberger, et al  
٦-Organizational Culture   
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    پرورش بدبینی است. 
    مرئوس -رابطه رئیس-5
افرادي که روابط کاري بهتري با سرپرستان خود دارند،     

می توانند به منابع و اطالعات بیشتري دست یابند و در 
وظایف و مسئولیت هاي مهم، بیشتر مورد اعتماد قرار گیرند. 

کمتري وجود دارد که این افراد برداشت بنابراین احتمال 
نادرست از تصمیمات و تغییرات سازمانی داشته باشند. اما 
افرادي که روابط خوبی با سرپرست خود ندارند به احتمال 

دبین خواهند زیاد نسبت به سازمان و برنامه هاي موجود ب
  ).1395شد (مرادي و جلیلیان،

    عوامل شغلی -ج
    عدم امنیت شغلی -1 

یکی از عوامل مهم موثر بر آرامش  ١٣امنیت شغلیعدم      
روحی و روانی در محل کار می باشد و چنانچه فرد در 
خصوص کار خود احساس عدم امنیت نماید، به لحاظ روانی 
  آشفته شده و فکر او همواره درگیر این موضوع 
  می شود و در نتیجه، دچار بدبینی سازمانی می گردد. 

    تضاد نقش -2
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بدبینی سازمانی تضاد      

وقتی انتظارات نقش ها، داراي ناهمگونی است. ١٤نقش
می  باشند، تضاد نقش ایجاد می شود. این حالت زمانی رخ

دهد که پذیرش الزامات یک نقش، پذیرش نقش دیگر را 
دشوار کند و وضعیتی پبش می آید که پذیرش دو نقش، 

    ).1394،ا هم در تضاد است(رابینز و جاجبمتقابالً 
    ابهام نقش -3 

شغلی گفته می شود که در به وضعیت  ١٥ابهام در نقش     
اي از اطالعات الزم براي انجام شغل به طور آن، پاره 

                                                             
1-Job insecurity 
٢-Role Conflict  
3-Role Ambiguity 

نامطلوب، نارسا یا گمراه کننده باشد که موجبات بدبینی 
    سازمانی را نزد کارکنان فراهم می آورد.

    و نتایج حاصل از بدبینی سازمانی پیامدها-3-1
بدبینی سازمانی، پیامدهاي منفی و ناخواسته اي هم براي 
  سازمان و هم براي افراد داردکه اهم نتایج آن عبارتند از:

    کاهش تعهد سازمانی-1
) ، تعهد سازمانی را در قالب 1974( 16پورتر و دیگران     

تعهد  تناسب اهداف سازمانی و فردي تعریف می کنند.
سازمانی عبارت است از : تمایل به تالش براي سازمان ، 
تمایل به حفظ عضویت در سازمان و اعتقاد به اهداف و 

    ارزش هاي سازمانی
    تمایل به ترك خدمت -2 

تمایل به ترك خدمت را تصمیم یک کارمند به ترك      
ترك ند .سازمان و جستجوي شغل جایگزین تعریف می کن

براي سازمان مضرو پر هزینه است. هنگامی خدمت کارکنان 
که کارکنان خوب ، سازمان را ترك کنند،سازمان باید 
افرادي را جایگزین آنها نماید و هزینه هاي جایگزینی و 
آموزش ،  از دست دادن فرصت و قطع رابطه با مشتریان را 

    متحمل می شود.
    کاهش رضایت شغلی -3 

سازمانی ، سطوح پایین تر  افراد با سطح باالي بدبینی     
رضایت شغلی را دارند. دلیل این امر این است که نگرش 
بدبینانه کارکنان نسبت به سازمان می تواند به نگرش آنها 

     در مورد شغلشان تعمیم پیدا کند.
   رفتارهاي شهروندي سازمانی پایین -4

به عنوان فعالیتهایی فراتر از  17رفتار شهروندي سازمانی     
  زامات نقش که براي سازمان مفید هستند تعریف ال

رفتار شهروندي سازمانی یک مفهوم چند بعدي  .می شود

4-Porter et al 
5-Organization Citizenship Behaviour  
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است که نوعی رفتار سازمانی با ویژگی هاي اختیاري است 
که خارج از الزامات، رویه ها و دستورالعمل هاي مشخص 
شده در سازمان انجام می شود و ممکن است که هیچ 

    .ر نظر گرفته نشود پاداشی هم براي آن د
    عملکرد شغلی پایین -5

بدبینی سازمانی موجب کاهش عمکرد افراد می شود و      
کارکنان بدبین، با توجه به سرخوردگی و ناامیدي به 
سازمان، ممکن است متوجه عدم وجود رابطه نزدیک بین 
عمکرد و پاداش شده که این امر می تواند به کاهش تالش 

    ).1393،گردد.(صلواتی و زنديو عملکرد منجر 
    ازخود بیگانگی -6

، نشان دهنده انفصال فرد از نظام  18از خود بیگانگی     
باورها، ارزش ها، هنجارها و الگوهاي عمل، اهداف سازمانی 

زمانی که افراد نسبت به موردي .و انتظارات جمعی است
و بدبین هستند، نمی توانند با آن ارتباط خوبی برقرار کنند 

فرآیندي  ، .از خود بیگانگیبه نوعی از آن منفصل می شوند
است که طی آن فرد از خود جدا شده و این پدیده به عنوان 
یک نیروي مستقل،کلیه فعالیت هاي اجتماعی و روانی او را 

  ).68،2018(ویدون و ریکلی، تحت تأثیر قرار می دهد
    کاهش مشارکت کارکنان-7

که براساس آن تمام  ندي است،فرآیمشارکت کارکنان      
ظرفیت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور 
 .افزایش تعهد نسبت به موفقیت سازمان، طراحی می گردد

می شود که  از سوي دیگر بدبینی سازمانی منجر به آن
کارکنان، تمام ظرفیت خود را در سازمان به کار نبندند که 
  این امر به کاهش میزان مشارکت کارکنان در سازمان 

    ).1394،(بازوند و باتمانیمی انجامد 
از آنجا که تاکنون در سطح شرکت هاي توزیع برق کشور،    

پژوهشی درخصوص بدبینی سازمانی صورت نپذیرفته است، 

                                                             
6-Alienation  

پژوهش تالش دارد با توجه به اهمیت بدبینی  لذا این
سازمانی و به منظور شناسایی عوامل موثر بر این پدیده و 
پیامدها و تبعات ناشی از آن به بررسی راهکارهاي عملی 
مقابله با آن پرداخته تا از این طریق بتوان به حفظ و حمایت 
از پرسنل این شرکت ها به عنوان مهمترین سرمایه هاي 

نی کمک کرد و امید است که با انجام این پژوهش، سازما
قدم کوچکی در راستاي تعالی منابع انسانی شرکت هاي 

    توزیع برق برداشته شود.
    تحقیقاهداف -4-1

بر بدبینی ) عوامل موثر شرایط علی (تبیین و آزمون  -1
    مورد مطالعهسازمانی شرکت 

بدبینی  زمینه (شرایط بسترساز خاص) برتبیین و آزمون  -2
    مورد مطالعهسازمانی شرکت 

شرایط مداخله گر (شرایط بسترساز عام) تبیین و آزمون  -3
    مورد مطالعهبدبینی سازمانی شرکت  بر
  تبیین و آزمون پپآمدهاي بدبینی سازمانی در  -4

    مطالعهشرکت هاي 
    فرضیه هاي تحقیق-5-1

بر بدبینی شرایط علی (عوامل بوجودآورنده) –1فرضیه 
    سازمانی تاثیر دارد.

زمینه (شرایط بسترساز خاص) بر بدبینی  –2فرضیه 
    سازمانی تاثیر دارد.

شرایط مداخله گر(شرایط بسترسازعام) بر بدبینی –3فرضیه 
    سازمانی تاثیر دارد.

بدبینی سازمانی بر پیآمدهاي فردي ،گروهی و –4فرضیه 
    سازمانی حاصل از آن تاثیر دارد.

    تحقیقروش -2
بدبینی  بررسی وضعیتاز آنجا که هدف این پژوهش    

می باشد ، پژوهش  اصفهانسازمانی در شرکت توزیع برق 
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  نوع پژوهش کیفی  حاضراز نظر هدف، توسعه اي و از
از نظر ماهیت از نوع پژوهش هاي اکتشافی می باشد و 

 توزیع برق شرکت پرسنلجامعه آماري پژوهش، .است.
اصفهان می باشندکه با استفاده از روش نمونه گیري 

نفر به عنوان حجم  100و فرمول کوکران تعداد  هدفمند
نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوري داده هاي پژوهش 

پرسشنامه فوق داراي روایی صوري  کهپرسشنامه می باشد
نفر از اساتید دانشگاه و  10قابل قبول است که توسط 

وزه منابع انسانی به تأئید رسیده مدیران متخصص ح
با استفاده ازآلفاي کرونباخ نیز  است.پایایی پرسشنامه

مورد تأئید قرار گرفت که بیانگر  911/0محاسبه شده با 
   قابلیت اعتماد باالي ابزار جمع آوري داده هاي پژوهش

تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش از آزمون  راي ب باشد.می 
استفاده  SPSSرگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار 

شرایط علی ،زمینه و شرایط که طی آن تأثیر است شده 
مورد  مداخله گر بر بدبینی سازمانی شرکت هاي مورد مطاله

    بررسی قرار گرفته است.
      ها یافته-3  

با استفاده از روش رگرسیون چندگانه  داده هاي پژوهش    
بدین شرح  ه و نتایج آزمون فرضیه هامورد بررسی قرار گرفت

    مشخص شد.
شرایط علی (عوامل بوجودآورنده)  بر بدبینی فرضیه اول : 

   سازمانی تاثیر دارد.

 

  
رضیه اول پژوهش با استفاده از فنتایج آزمون  -)1(جدول

    رگرسیون چندگانه
  

آماره   هاي فرعیفرضیه 
  آزمون

آزمون در 
سطح 

ی معن
  %5داري 

نتیجه 
  آزمون

مولفه هاي فردي بر  -1
بدبینی سازمانی تاثیر 

  دارد
مولفه هاي گروهی  -2

بر بدبینی سازمانی تاثیر 
  دارد

مولفه هاي سازمانی  -3
بر بدبینی سازمانی تاثیر 

  دارد

512/0  
  
  
687/0  
  
  
52/0  

  

5% > P   
  
  

5% > P   
  
  

5% > P   
 

تایید 
  فرضیه
  

تایید 
  فرضیه
  

تایید 
  فرضیه

فرضیه فرعی  3این فرضیه داراي  1بر اساس جدول      
  بر وجود رابطه معنی دار  1است که فرضیه فرعی

تأکید دارد که براساس بدبینی سازمانی بر  مولفه هاي فردي
   P ‹٪5و از آنجا که نتایج بدست آمده از آزمون مربوطه 

 ٪5معنی داري رابطه اي در سطح  می باشد لذا وجود چنین
شخصیت عیب جو  ي کهافراد،تأئید می شود، به عبارت دیگر

و انتقادي نسبت به دیگران دارند و همچنین افراد شکاك 
که همواره نسبت به همه چیز شک دارند در معرض بدبینی 

  این پدیده اثرگذار هستند. وقوعسازمانی قرار گرفته و بر 
بر  مولفه هاي گروهیدرخصوص تأثبر ،2فرضیه فرعی    

است که با توجه به نتیجه آزمون مربوطه و بدبینی سازمانی 
فوق در سطح  مولفه لذا تأثیر ،می باشد P‹ ٪5از آنجا که 

  میزان  تأئید می شود، به عبارت دیگر ٪5معنی داري 
  بر بدبینی سازمانی تاثیر دارد.بین افراد گروه  ياعتمادبی 
مولفه هاي بر وجود رابطه معنی دار  3فرضیه فرعی    

که براساس نتایج به  تاکید دارد بدبینی سازمانی وسازمانی 
لذا  ،می باشد P‹ ٪5دست از آزمون رگرسیون و از آنجا که

و بیانگر  می شود   تأئید ٪5در سطح معنی داري این رابطه 
ي روش ها فرآیندها و ،سیستم هاي مدیریتیاین است که 

ساختار نحوه طراحی و همچنین کاري شفاف و روشن 
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ی نیز بر بدبینارتباط افراد و واحدها با یکدیگر و  سازمانی
    سازمانی تاثیر دارد.

زمینه (شرایط بسترساز خاص) بر بدبینی  : فرضیه دوم
    سازمانی تاثیر دارد.

نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش با استفاده از  -)2(جدول 
  چندگانهرگرسیون 

آماره   فرضیه هاي فرعی
  آزمون

آزمون در 
سطح 
معنی 

  %5داري 

نتیجه 
  آزمون

ویژگی هاي شخصیتی -1
بر بدبینی سازمانی  افراد 

  تاثیر دارد
ویژگی هاي رفتاري  -2

افراد  بر بدبینی سازمانی 
  تاثیر دارد

  

019/0  
  
  
08/0  

  

5% > P   
  
  

5% > P   
 

تایید 
  فرضیه
  

تایید 
  فرضیه
  

فرضیه فرعی  2داراي این فرضیه  2جدول براساس    
ویژگی هاي  وجود رابطه معنی داربر 1است که فرضیه فرعی

تأکید دارد که براساس نتایج بدبینی سازمانی افراد و  شخصیتی
می باشد  P‹ ٪5به دست آمده از آزمون مربوطه و از آنجا که 

   تأئید ٪5رابطه اي در سطح معنی داري لذا وجود چنین 
به عبارت دیگر افرادي که هوش عاطفی پایینی می شود.

دارند و قادر به کنترل و مدیریت عواطف و احساسات خود 
و دیگران نیستند و همچنین افرادي که کانون کنترل آن ها 
بیرونی بوده و شکست ها و ناتوانایی هاي خود را به عوامل 

العه بر بدبینی طد مردر شرکت مو بیرونی نسبت می دهند
    تاثیر دارد.  سازمانی

ویژگی هاي رفتاري افراد  تأثیر درخصوص  2فرضیه فرعی   
است که با توجه به نتیجه آزمون مربوطه  بر بدبینی سازمانی

می باشد، لذا وجود چنین رابطه اي تأئید  P‹ ٪5هکو از آنجا
نگرش ، مورد مطالعه می شود. به عبارت دیگردر شرکت 
اتفافاتی که در شرکت هاي منفی افراد نسبت به مسائل و 

رخ می دهد و همچنین ادراك بی عدالتی افراد با تاکید بر 
عدالت توزیعی و عدالت رویه اي در بدبینی سازمانی تاثیر 

    زیاد دارند.

شرایط مداخله گر(شرایط بسترسازعام) بر فرضیه سوم : 
    بدبینی سازمانی تاثیر دارد.

استفاده از  نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش با -)3(جدول 
  رگرسیون چندگانه

آماره   فرضیه هاي فرعی
  آزمون

آزمون در 
سطح 
معنی 

  %5داري 

نتیجه 
  آزمون

شرایط سازمانی بر  -1
بدبینی سازمانی تاثیر 

  دارد
شرایط شغلی  بر  -2

بدبینی سازمانی تاثیر 
  دارد

  

25/0  
  
  
036/0  
  

5% > P   
  
  

5% > P   
 

تایید 
  فرضیه
  

تایید 
  فرضیه
  

فرضیه فرعی است  2فرضیه فوق داراي  3جدول بر اساس    
شرایط سازمانی بر درخصوص تأثیر  1که فرضیه فرعی 

نتایج آزمون مربوطه و از آنجا  تأکید دارد که براساسبدبینی 
 ٪5می باشد لذا وجود رابطه معنی دار در سطح  P‹ ٪5که 

 مجموعه شرایط سازمانی است که یانگر آنب و می شود تأئید
در شرکت مورد مطالعه بر بدبینی سازمانی  زیربه شرح 

تاثیرگذار است. فرهنگ سازمانی که در آن جو حمایتی 
کمتر تمایل به حمایت از یکدیگر در ،می باشد و افراد پائین 

مواقع مورد نیاز دارند و همچنین فرهنگی که افراد داراي 
نیز وجود بی نظمی در بعضی  دیدگاه منفعت طلبی هستند و

  زمینه بروز بدبینی سازمانی را مساعد می کند.موارد،
از دیدگاه پرسنل  شرایط سازمانی کهدیگر از جمله     

بر پدیده بدبینی سازمانی تاثیر گذار  شرکت مورد مطالعه
که به شاخص هاي مهم آن  ، عوامل ساختاري استاست 

کارکنان باعث ایجاد  ابزارهاي رسمی کنترل ه می شود.راشا
عتمادي و بدبینی می شود و افراد تمایلی به وجود بی ا جو

  سیستم هاي کنترل ندارند و نفس کنترل را آزاردهنده 
می پندارند. میزان تفوبض اختیارات از سوي مدیران به 
کارکنان نیز از دید آنان در بدبینی سازمانی تاثیرگذار است 

واگذار شود از درجه  و هر قدر اختیارات بیشتري به افراد
    .نان کاسته می شودآبینی بد
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رابطه رئیس و مرئوس نیز همواره از دید کارکنان در     
بهبود روند کاري آنان تاثیر دارد و چنانچه مدیران روابط 

داشته باشند از میزان بدبینی آنان  خوبی با پرسنل خود
.آخرین شاخص از مجموعه عوامل ساختاري کاسته می شود.

می باشد که به اعتقاد آنان ، شیوه ، ارزیابی عملکرد کارکنان 
شفاف و روشنی ندارد و اغلب افراد از شاخص هاي ارزیابی 
خود بی اطالع بوده و حتی در بعضی موارد نتایج ارزیابی 
عملکرد به اطالع آنان نمی رسد و از این روي احساس بدبنی 

      نسبت به این فرآیند دارند.
شرایط بر وجود رابطه معنی دار بین  2فرضیه فرعی    

اشاره دارد  مورد مطالعهدر شرکت بدبینی سازمانی  شغلی و 
می باشد  P‹ ٪5که با توجه به نتیجه آزمون و از آنجا که 

یکی می شود. این رابطه تأئید ٪5لذا در سطح معنی داري ،
 از مهم ترین عوامل شرایط شغلی که زمبنه ساز بدبینی
سازمانی است ، تضاد نقش است که کارکنان در این وضعیت 

 می شوند و با توجه به داده هاي  دچار تعارض نقش فردي
حاصل از روش تحقیق ، کارکنان شرکت هاي مورد مطالعه 

آن ها ،مدعی اند که پذیرش نقش هاي متفاوت در سازمان 
از دیگر شاخص هاي مهمی که چالش مواجه کرده و را با 

  در شرایط شغلی تاثیرگذار بر بدبینی سازمانی، مطرح 
ابهام نقش است.کارکنان شرکت مورد مطالعه  می شود،

اعتقاد دارند ، انتظاراتی که مدیران از نقش آن ها در شرکت 
نمی دانند که چه وظایفی  دارند واضح و شفاف نیست و افراد 

نی افراد را باید انجام دهند که این مهم در ایجاد شرایط بدبی
    تاثیر دارد.

بدبینی سازمانی بر پیآمدهاي فردي ،گروهی و – 4فرضیه 
 سازمانی حاصل از آن تاثیر دارد.

 

 

 

 

    
نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش با استفاده از  -)4(جدول  

 رگرسیون چندگانه

آماره   فرضیه هاي فرعی
  آزمون

آزمون در 
سطح 
معنی 

  %5داري 

نتیجه 
  آزمون

دبینی سازمانی بر ب -1
حاصل پیآمدهاي فردي 
  از آن تاثیر دارد.

بدبینی سازمانی  -2
 برپیآمدهاي گروهی

  حاصل از آن تاثیر دارد.
بدبینی سازمانی بر  -3

پیآمدهاي سازمانی 
  حاصل از آن تاثیر دارد.

62/0  
  
  
587/0  
  
  
13/0  

  

5% > P   
  
  

5% > P   
  
  

5% > P   
 

تایید 
  فرضیه
  

تایید 
  فرضیه
  

تایید 
  فرضیه
  

فرضیه فرعی است  3فرضیه فوق داراي  4بر اساس جدول   
بدبینی سازمانی بر پیآمدهاي بر تأثیر  1که فرضیه فرعی 

تأکید دارد و براساس نتایج آزمون فردي  حاصل از آن 
بنابراین تأثیر راهبرد  ،می باشد P‹ ٪5مربوطه و از آنجا که 

.پیآمدهاي تأئید می شود  ٪5در سطح معنی داري فوق 
نی سازمانی است یفردي بدبینی ، نتایج حاصل از وقوع بدب

بدبینی سازمانی ، میزان که فرد را تحت تاثیر قرار داده و 
شان را کاهش داده و عدم رضایت  رضایت افراد از شغل

کاهش انگیزش درونی از دیگر شغلی را به وجود می آورد.
ن مدعی پیآمدهاي فردي بدبینی سازمانی است و کارکنا

انگیزه خود را از نی سازمانی ، یهستند که در نتیجه بدب
و روحیه و شادابی انجام کار را ندارند که این  دست داده

موضوع می تواند کاهش عملکرد آنان را به دنبال داشته 
    باشد.

پدیده داده هاي حاصل از تحقیق نشان می دهد که     
د و رخدادهاي بدبینی باعث افزایش فشار روانی فرد می شو

منفی از قبیل بدبینی سازمانی از دید افراد، نوعی فشار روانی 
تمایل به ترك خدمت از دیگر  .را به آن ها تحمیل می کند

و در نتیجه این پیآمدهاي فردي بدبینی سازمانی است 
  .فرآیند ،فرد تمایلی به ماندن و ادامه کار در شرکت ندارد
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سازمانی بر پیآمدهاي بدبینی تأثیر  2فرضیه فرعی    
را مد نظر دارد و با توجه به نتایج آزمون حاصل از آن  گروهی

بر  این پدیدهلذا تأثیر  ،می باشد P‹ ٪5 و از آنجا که
بر اساس بررسی هاي به  .تأئید می شودپیآمدهاي گروهی 

عمل آمده از جامعه آماري پژوهش ، ترویج بدبینی سازمانی 
گروهی این پدیده  ترین پیآمد،مهم در بین سایر کارکنان 

، بشمار می رود و چنانچه بدبینی نزد فردي اتفاق بیفتد 
مانند ویروس به سایر افراد گروه منتقل شده و در سطح 

    می شود. شرکت جاري
بدبینی سازمانی بر وجود رابطه معنی دار 3فرضیه فرعی    
که با توجه به تأکید دارد آن  پیآمدهاي سازمانی حاصل از و

لذا وجود رابطه  ،می باشد P‹ ٪5نتایج آزمون مربوطه و چون 
  ود.کاهشمی ش تأئید ٪5در سطح معنی داري فوق 

هره وري سازمانی و کاهش اعتماد در سطح سازمان از ب
می روند که وقوع  پیآمدهاي مهم سازمانی بدبینی بشمار

خسارات زیادي را به شرکت تحمیل می کند.چنانچه آنها،
افراد بدبین از شغل خود راضی نبوده و کیفیت اشاره شد 

و در نتیجه بهره وري  عملکرد آنان نیز کاهش می یابد
     می کند.. نزولسازمان نیز 

    بحث و نتیجه گیري-5 
) 2017یافته هاي این پژوهش با یافته هاي بنگ و ریو (   

مبنی بر این که بدبینی سازمانی موجب بروز رفتارها و 
گرایانه کارکنان می شود،تطابق دارد.هم احساسات منفی 

چنین دیگر یافته هاي این پژوهش با یافته هاي مرادي و 
بدبینی سازمانی موجب  دن) که تأیید می کن1395جلیلیان (

   تطابق دارد.در برابر تغییرات سازمانی می شود مقاومت افراد 
 بینی سازمانی بد بررسی وضعیتاین پژوهش، با هدف      
مطرح هاي شرکت یکی از توزیع برق به عنوان  شرکت در

محقق با استفاده از و توزیع برق در سطح کشور پرداخته 
تکنیک هاي مشاهده مشارکتی و مصاحبه با روش مردم 
نگاري و تحلیل نوشته هاي حاصل از مشاهده ها و مصاحبه 

پژوهش را مفهومی چارچوب ها و روش تحلیل تماتیک ، 
(عوامل بوجود آورنده پدیده اصلی )، شرایط علی مشتمل بر 

خاص ) و شرایط مداخله گر( شرایط ساز زمینه (شرایط بستر
را  که بر وقوع بدبینی سازمانی تاثیر دارند )عامساز بستر

را و هم چنین پیآمدهاي حاصل از این پدیده طراحی 
    شناسایی کرده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل داده در بخش کمی پژوهش و   
و با استفاده از روش هاي  از پرسشنامهبدست آمده  هاي

    آزمون آماري، نتایج زیر حاصل شد:
شرایط علی (عوامل بوجودآورنده)  بر بدبینی سازمانی – 1

    تاثیر دارد.
زمینه (شرایط بسترساز خاص) بر بدبینی سازمانی تاثیر  –2

        دارد.
شرایط مداخله گر(شرایط بسترسازعام) بر بدبینی  –3

      سازمانی تاثیر دارد.
بدبینی سازمانی بر پیآمدهاي فردي ،گروهی و سازمانی  –4

      حاصل از آن تاثیر دارد.
    پیشنهادها  
با توجه به نتایجی که از این پژوهش به دست آمد و     

مشخص شد که بدبینی سازمانی آثار و تبعات منفی زیادي 
رد،لذا را هم براي شرکت و هم براي پرسنل به همراه دا

پیشنهاد می شود شرکت مورد مطالعه به منظور پیشگیري 
از بروز این پدیده، راهکارهاي زیر را انجام دهد تا احتمال 

    وقوع بدبینی سازمانی به حداقل برسد.
با انجام برنامه ریزي صحیح و جامع،مسیر رشد و ارتقاء  -1 

شغلی کارکنان تدوین و به آنان ابالغ شود تا هر فرد بداند 
    ..چه مراحلی را باید طی کند ارتقاء،که براي 

ساختار سازمانی شرکت به نحوي طراحی شود که  -2
سلسله مراتب گزارش دهی افراد مشخص و جایگاه سازمانی 

    خوبی تعریف شده باشد.افراد به 
فرآیندها و روش هاي انجام کار به طور شفاف و واضح  -3

به افراد ابالغ گردد و دستورالعمل ها و آیین نامه هاي 
مربوطه نیز به راحتی در دسترس آنان قرار گرفته تا اطالعات 
کاملی در خصوص فرآیندها و روش هاي انجام کار داشته 

    باشند.
مانی مبتنی بر جوحمایتی ، نظم و تقویت فرهنگ ساز -4

انضباط ، توجه به منافع سازمانی و همدلی بیشتر کارکنان 
    با یکدیگر.

برگزاري دوره هاي آموزشی روانشناسی و رفتار سازمانی  -5
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  ایجاد وبراي پرسنل و آموزش مباحث اعتماد به نفس 
    .نگرش هاي مثبت 
کنان و القاء تفویض اختیار تا حد الزامات قانونی به کار -6

    حس خودباوري و مسئولیت پذیري به آن ها.
بهبود روابط مدیران با کارکنان به نحوي که مدیران  -7

اوقاتی از ساعات کاري را به کارکنان و ارتباط با آن ها 
اختصاص دهند که بطور یقین تحقق این موضوع تاثیر 
بسزایی در تقویت روحیه کارکنان و پیشگیري از بدبینی 

    انی دارد.سازم
شاخص هاي  شفاف سازي فرآیند ارزیابی عملکرد و ابالغ-8

ارزیابی به افراد و بازخورد نتایج به آنان تا در جریان ارزیابی 
عملکرد خویش قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف عملکردشان 

    را در سازمان بفهمند.
شفاف سازي و مشخص کردن دقیق انتظاراتی که  -9

ارتباط با شغل شان دارند ، به نحوي که  مدیران از افراد در
کارکنان دچار تعارض نقش نشوند و هم چنین اطالعات الزم 
شغلی را در اختیار آنان قرار دهند که هر گونه ابهام در 

    خصوص شغل برطرف گردد.
نظام مند کردن توزیع پاداش ها، مزایا و امکانات رفاهی  -10

  اشته باشند.تا کارکنان ادراك عدالت را در شرکت د
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