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چکیده
فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی ،میتواند نقش مهم و اساسی در كنترل درونی رفتارهای
كاركنان ایفاء كند .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از كژكاركردهای رفتار
سازمانی است .جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 500نفر از كاركنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم
االنبیاء(ص) بوده كه با استفاده از فرمول نمونهگیری كوكران و روش نمونهگیری طبقه ای با اختصاص
متناسب 220،نفر از آنان انتخاب شدند .اطالعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
( )2000و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری ( )1992جمعآوری شد كه پایایی آنها بترتیب 81
درصد و  76درصد بدست آمد .دادههای جمع آوری شده به كمك روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد كه بین فرهنگ سازمانی و كژكاركردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ
سازمانی به طور معناداری میتواند كژكاركردهای رفتار سازمانی را پیشبینی كند.
واژگان کلیدی :
فرهنگ سازمانی ،کژکارکردها ،رفتار سازمانی ،کارکنان وظیفه ،سازمان نظامی.

 1دانشجوی دكتری مدیریت آموزشی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 2استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 3استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 4استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
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مقدمه
در محیط رقابتی امروز ،منابع انسانی باارزشترین عامل تولید و ارائه خدمات و همچنین
مهمترین دارایی و سرمایه هر سازمانی محسوب میشود ،به قسمی كه مدیریت اثربخش آنها،
زمینه را برای تعالی سازمانی فراهم سازد .در مواردی نیز ممکن است كاركنان به رفتارهایی
گرایش داشته باشند كه با هنجارهای سازمانی مطابقت ندارند .بروز چنین رفتارهایی را از بعد
رفتار سازمانی ،رفتارهای كاری انحرافی مینامند (باغبانیان و خمرنیا .)1390 ،اگر ارزشهای
غالب ،هدف و استراتژیهای سازمانی را حمایت كند ،فرهنگ یك سرمایه مهم است و برعکس،
ارزشهای غلط فرهنگ را به یك بدهی اصلی تبدیل میكند .یکی از مسائل اساسی كه
پژوهشگران مدیریت تطبیقی از جمله هافستید 5به آن توجه نمودهاند ،چگونگی اثرگذاری
فرهنگ سازمانی بر رفتار كاركنان است .یافته اصلی بررسی هافستید آن است كه سازمانها به
شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند .این امر نه تنها بر رفتار افراد درون سازمان تأثیر میگذارد،
بلکه احتمال انتقال موفقیت آمیز نظریههای سازمانی و سبك مدیریت از یك فرهنگ به فرهنگ
دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (احمدی و همکاران .)1383 ،ایجاد یك فرهنگ سازمانی
سازنده ،موجب افزایش رضایت كاركنان شده و در ایجاد یك محیط كاری مثبت با افزایش
تعامالت بین همکاران مؤثر است .در این فرهنگ وظایف بهنحوی سازمان داده میشود كه
كاركنان را برای رسیدن به سطح باالیی از رضایت شخصی و اهداف سازمانی ،كمك
میكند(میتركو .)2004 ،پژوهشگران از عناوین مختلفی جهت تعریف رفتارهای مخرب و
نادرست سازمانی استفاده نمودهاند ،عبارتهایی همچون رفتارهای انحرافی ،بدفتاری سازمانی و
 ...برای رفتارهای بکار میروند كه نخست ،بركاركرد حاال حاضر سازمان تأثیر منفی میگذارند و
دوم اینکه از روی قصد و عمد انجام میشوند (مك لین و وامسلی .)2010،6پیترهریوت)2001(7
معتقد است این جنبهی مبهم وتاریك رفتار سازمانی است كه بهتر توضیح می دهد كاركنان
سازمانها واقع ًا چه احساسی دارند .گاهی در سازمانها افراد انسانی ،احساسی شبیه به دور ریخته
شدن دارند ،هریوت معتقد است مقصر اصلی این موضوع ،مدیران ارشد هستند كه در رفتار خود
با كاركنان و در نظرگرفتن آنها با عنوان یك انسان ،شکست خورده اند .او نتیجه میگیرد الفاظ
مدیریتی باید به وسیلهی گفتگوهای واقعی ،جایگزین شود .وی برای بیان روابط سازمانی بین
افراد از استعارهها كمك می گیرد .هریوت ،اعضای سازمان را به یگ خانواده تشبیه میكند كه
5- Hofstede
6-Maclane & Walmsley
7-Peter Herriot
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همان روابط خاص درون خانواده میان آنها حاكم است ،افراد روابط درون خانواده اصلی را به
روابط سازمانی خود فرافکنی میكنند (هریوت .)2001،با بررسی مبانی نظری از دیدگاه
اندیشمندان حوزههای مختلف میتوان دریافت كه تالشهای اخیر در زمینه نظریه پردازی سوء
رفتار سازمانی منجر به عدم اجماع در رسیدن به یك تعریف مناسب شده است .اما وجه و
عنصر مشترک اغلب تعاریف » نقض عمدی هنجارهای سازمانی یا اجتماعی« میباشد
)شیربگی و همکاران .)1392 ،پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در
جلوگیری از كژكاركردهای رفتار سازمانی انجام گرفته است .متغیرهای موردتوجه در این
پژوهش ،از مسائل جدید و مورد مطالعه سازمانهای نظامی است تا این سازمانها را برای آینده
ای كه درپیش روی خود دارند ،به شکل اثربخش و كارآمدتری آماده نماید .ضرورت توجه به
فرهنگ سازمانی ،در سازمانهای نظامی ،امری روشن و مسلّم است .زیرا فرهنگ به رفتارهای
كاركنان جهت می دهد و در تطبیق رفتار كاركنان با هنجارهای مطلوب سازمان و رشد ،تعالی و
تربیت كاركنان ،نقش موثری را ایفا میكند .در این میان ،توجه به كژكاركردهای رفتاری
كاركنان در سازمانها ،برای مدیران در دنیای پیشرفته كنونی ،امری حیاتی است .چراكه این
كژكاركردها اگر به درستی و به موقع تشخیص داده نشوند؛ به تدریج به عنوان یك فرهنگ
غالب سازمانی در خواهند آمد؛ كه میتوانند بر بخشها و جنبههای دیگر سازمان اثر گذاشته و
رفتهرفته رفتارهای نادرست ،در نزد كاركنان به عنوان رفتار درست تلقی گردیده تاجاییكه
همگان آن را به عنوان یك ارزش مشترک میپذیرند و بر آن صحه میگذارند .بر این اساس
الزم است مدیران به تأثیر و جایگاه فرهنگ سازمانی در جلوگیری از كژكاركردهای رفتاری در
میان كا ركنان وظیفه ،به عنوان هدف كلی این پژوهش ،توجه اساسی و اصولی را بیش از پیش
معطوف دارند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش

ویمبوش و شپارد )1997(8معتقد بودند كه مدیران و سرپرستان در سازمانها میتوانند از
طریق یك فضای اخالقی مناسب ومدیریت آن  ،رفتارهای اخالقی كاركنان خود را افزایش
دهند  .دكونیك ) 2010(9نشان داد كه سازمان با فضای اخالقی مثبت ،نگرشها و رفتارهای

8-Wimbush & Shepard
9-Deconik
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مثبت وسازندهای را در كاركنان ایجاد میكند .استیون 10و همکاران بیان كردند كه رفتارهای
انحرافی كاركنان از فضای اخالقی سازمان تاثیر میپذیرد و سازمانی كه فضای اخالقیتری
داشته باشد شاهد رفتارهای انحرافی كمتری از سوی كاركنانش خواهد
بود(استیونت11وهمکاران .)2002 ،اریك فروم 12در كتاب آناتومی ویرانسازی انسان به یکی از
وجوه تاریك در روابط انسانی پرداخته است .فروم میگوید انسانها تنها گونهای هستند كه از
پرخاشگری بیمارگون استفاده میكنند .یعنی كشتن به دالیلی غیر از بقاء ،ازاینرو پرخاشگری
بیمارگون میل شدید مسلط و نیرومند در برخی از افراد و فرهنگها است(سید محمدی،
 .)1384بنت و همکاران )2005( 13در نتایج تحقیق خود بیان كردند كه فرهنگ سازمانی به
عنوان یك هنجار بر روی سوء رفتار سازمانی اعضا سازمان عمل میكند .اگر یك فرهنگ
سازمانی انحراف رفتاری را حمایت كند ،احتمال بیشتری دارد كه اعضایش درگیر رفتارهایی
شوند كه به سازمان یا كارمندانش زیان برساند .فرگوسن( )2006در یك تحقیق طولی بررسی
تغییر رفتار ،از  175نفر كه عضو  35گروه كاری بودند به عنوان نمونه استفاده كرد.
پرسشنامههایی در دو مرحله با فاصله سه ماه تکمیل شد .در مرحله اول ،دادهها از اعضای
گروههای دارای دست كم پنج عضو جمع آوری شد و پاسخ گویان به ارزیابی ادراكشان از سوء
رفتار سازمانی ،مشاهدات مستقیم و شیوع این پدیده پرداختند .در مرحله دوم ،مشاركت
كنندگان به پرسشهایی درباره اثرات منفی سوء رفتار و متغیرهای كنترل پاسخ دادند.
گونههای مختلفی از سوء رفتار سازمانی كه در میان اعضای گروهها دیده شد در سه گروه طبقه
بندی گردید :سوء رفتار درون فردی (خشونت و تجاوز جنسی) و سوء رفتار برون فردی
(سوءمصرف مواد) و سوء رفتار سیاسی (نیرنگ بازی ،تبعیض) .یافته ها حاكی از این بود كه
سوء رفتار سازمانی رفتاری عمدی است ،و نیت سوءرفتاری واسطه بین حاالت سوءرفتاری و
عواقب آن است .سلورا )1989( 14از پژوهش خود در زمینه میزان انحرافات سازمانی بر اساس
گونه شناسی هالینگر و كالرک )1982( 15نتیجه گرفت كه استفاده از پرسش نامه بدون نام در
تعیین میزان انحرافات مؤثر است .نرخ پاسخ گویی به پرسش نامه ها و فراوانی پذیرش سوء
رفتار از سوی كارمندان مشخص كرد كه آنان عالقمندندكه انحرافات رفتاری خود را گزارش
10- Stephen
11-Stevenet.et al
12- Erich Fromm
13-Bennett et al
14-Slora
15-Holinger & Clark
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كنند .بنت و رابینسون )2003(16براین باورند كه سوء رفتار سازمانی نه تنها در محل كار ممکن
است به یك عضو سازمان ضرر برساند ،بلکه به نوبه خود با كاهش سطح عملکرد و تعهد
سازمانی اعضا ،اثرات زیان بار دیگری روی سازمان داشته باشد و عواقب آن متوجه افرادی فراتر
از آنهایی كه مستقیماً در اقدامات دخالت داشته اند ،خواهد شد .از این رو ،عالوه بر خسارت
اقتصادی ،خسارت عاطفی بر روی اعضای سازمان وارد می كند .اندرسون و پیرسون)2003( 17
نیز معتقدند كه سوء رفتار سازمانی نه تنها افراد داخل سازمان ،بلکه آنهایی كه خارج از سازمان
هستند (مانند :اعضاء خانواده و دوستان) را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
مبانی نظری پژوهش
پژوهش حاضر باهدف تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از كژكاركردهای رفتار
سازمانی كاركنان وظیفه یك یگان سازمان نظامی انجام گرفته است .متغیرهای موردتوجه در
این پژوهش ،از مسائل جدید و مورد مطالعه سازمانهای نظامی است تا یگانهای نظامی را برای
آینده ای كه درپیش روی خود دارند ،به شکل اثربخش و كارآمدتری آماده نماید ضرورت این
پژوهش ،با توجه به نقشی كه فرهنگ سازمانی در تعیین اهداف و مقاصد سازمان دارد و
همچنین تاثیرمهمی كه بر روی كلیه اعمال و رفتاركاركنان به جای میگذارد ،روشن و مسلّم
است .چراكه یکی از مهمترین عوامل استقرار مولفههای فرهنگ سازمانی در سازمانهای نظامی،
شناخت كاركنان و ارزیابی اعمال و رفتار آنها است .با توجه به اینکه در این پژوهش به دو
مفهوم اساسی شامل فرهنگ سازمانی و كژكاركردهای رفتار سازمانی ،پرداخته شده است.
ازاینرو در ادامه در خصوص تشریح تعاریف ،مفاهیم ،ابعاد و پژوهشهای میدانی این متغیرها
مطالبی عنوان گردیده است.
مفهوم فرهنگ

فرهنگ واژهای است كه علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردمشناسی آن را مورد
استفاده قرار میدهند و این واژه از گستره وسیعی برخوردار است و آنچنان مفید واقع شده كه
آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به كار میبرند .فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود
اواسط قرن نوزدهم در نوشتههای علمای مردمشناسی پدیدار شد و كاربرد علمی كلمۀ فرهنگ
در اواخر قرن مذكور توسط تایلر1917(18ـ )1832مردمشناس انگلیسی صورت گرفت .فرهنگ
16-Bennett & Robinson
17-Andersson & Pearson
18-Tyler
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سازمانی به عنوان بخشی از كاركردهای اقتصادی عبارت است از پیش فرضهایی اساسی كه
گروه برای مواجهه با مشکالتش جهت انطباق با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و
انسجام درونی؛ خلق ،كشف یا توسعه داده است .الگویی كه كاركردی خوب داشته ،كسب اعتبار
نموده و میتوان آن را به عنوان راهی درست به اعضای جدید سازمان آموخت(مارتینز و
همکاران .)2015 ،گوردون 19فرهنگ سازمانی را به عنوان مجموعههای از فرضیات و ارزشهای
سازمان میداند كه به طور گسترده رعایت میشود و به الگوهای رفتاری خاصی منجر میشود
(گوردن .)1994 ،ادگارشاین 20نیز فرهنگ سازمانی را این گونه تعریف میكند «:یك الگویی از
مفروضات بنیادی است كه اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و
تکامل داخلی آن را یاد میگیرند و چنان خوب عمل میكند كه معتبر شناخته شده ،سپس به
صورت یك روش صحیح برای درک ،اندیشه و احساس كردن در رابطه با حل مسائل سازمان به
اعضای جدید آموخته میشود»)ادگار شاین.)2004 ،
کژکارکردهای رفتار سازمانی

به نظر واتسون )2003(21فعالیتهایی كه در محل كار اتفاق میافتد كه مطابق با ساختارهای
اداری ،فرهنگی و قوانین سازمان ،نباید اتفاق بیفتد و رویههای عملکردی یا تمایالت غالب در
سازمان را به چالش میكشد .از این رو ،رفتارهای واقع شده در ورای محدوده قابل قبول رفتار
حرفه ای ،سوء رفتار سازمانی قلمداد میشود .این رفتارها اغلب غیرمتعارف و نامشروعاند و
دربرگیرنده رفتارهای خشونتآمیزی هستند كه موجب آسیبهای جسمانی و روانی به كاركنان
یا سایر ذی نفعان و یا در دراز مدت باعث صدمات جبران ناپذیری برای سازمانها میگردند.
اخیرا صاحب نظران سازمانی در بررسیهای متعدد تایید میكنند كه گونههای مختلف سوء
رفتار سازمانی به رفتار شیوع یافته در بین كاركنان و مدیران تبدیل شده است و پیامدهای آن
را مهم و پرهزینه میدانند (واتسون.)2003 ،
ابعاد کژکارکردهای رفتارسازمانی

 -1خشونت كالمی :امروزه خشونت كالمی یکی از معضالت جدی فرهنگی ما در تمامی سطوح
جامعه است (لواسانی .)1386 ،خشونت ابتدا در ذهن شکل گیرد و بر اساس گفتمان فرهنگی
19-Gordon
20-Edgar Schein
21- Watson
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جامعه بنیان نهاده می شود .در واقع روشهای خشونتورزی را باید در ساختار فیزیکی ـ
فرهنگی جامعه جستجو كرد امروزه اگر چه به دالیل فرهنگی ،خشونت فیزیکی كمتر از گذشته
به چشممی خورد ،اما خشونت های كالمی همواره در ساختار فرهنگی جامعه پنهان مانده است
و قربانیان زیادی میگیرد(محمدی .)1385 ،نظر به اینکه خشونت كالمی به هر رفتاری داللت
دارد كه بتواند موجب وهن حیثیت كسی در نظ افراد میشود ،جامعه از حقوقی ،این رو این
عمل نه تنها از نظر و بلکه از نظر اخالقی مذهبی نیز مذموم و می ناپسند شمرده شود و و
تعرضی به شخصیت معنوی انسان است از اگر به طور شایع افراد جامعه سر بزند ،خشونت به
احتمال زیاد زمینه را برای بروز می های فیزیکی فراهم كند(كاری یو 1382 ،به نقل از نجفی
ابرند آبادی).
 -2بی انضباطی :همیشه در هر سازمانی كاركنانی وجود دارند كه با وجود سعی كوشش مدیران
و مسئوالن در ایجاد محیطی مناسب برای كار و فعالیت ،مسئله ساز بوده و با اخالل ،كارشکنی
و تمرد ،باعث بینظمی ،بیانضباطی و برهمریختگی امور میگردند(سعادت.)1385 ،
 -3عدم قبول مسئولیت :بیمسئولیتی و یا عدم قبول مسئولیت زمانی رخ میدهد كه فرد از
تعهد و التزامی كه برای پاسخگویی به قانون دارد تخطی میكند و این تخطی باعث ضربه
روحی و روانی و جسمی به فرد دیگر و یا سازمان متبوع میگردد.
 -4قلدری و زورگویی :زورگویی در كار به معنی اذیت كردن ،رنجاندن  ،محروم كردن یك نفر
از لحاظ اجتماعی و یا اثر گذاری منفی بر وظایف كاری افراد ،است .براین اساس ،اصطالح
زورگویی(یا هجمه) برای یك فعالیت خاص ،تعامل و یا فرآیندی كه بارها و بارها و به طور
منظم (به عنوان مثال هفتگی) و در طی یك دوره از زمان (به عنوان مثال حدود شش ماه) رخ
میدهد ،بکار گرفته میشود .زورگویی یك فرآیند تشدید یافته دورهای است كه در آن فرد در
نهایت با یك موقعیت پست مواجه شده ،و هدفی برای اعمال اجتماعی منفی سیستماتیك
میشود (اینارسن و همکاران.)2003 ،22
 -5انتقام :هر نوع رفتاری كــه برای برگرداندن برخی صدمات و اشتباهات گذشته انجام
می شود به عنوان انتقام تعریف شده است .كاركنانی كه در پی انتقام هستند هزینههای زیادی
را به سازمان تحمیل میكنند .اموال سازمان را به سرقت میبرند و معموال به صورت پنهان
سعی در ایجاد اختالل در وضع عمومی یگان محل خدمت خود را دارند .انتقام یك حس منفی
شدید است كه میتواند باعث بروز رفتاری شود كه قرار است احساس بهتری را به فرد منتقل
22- Einarsen et.al
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كند و به دالیلی از قبیل حسادت ،احساس گناه ،ناكامی و ...ایجاد میشود كه اگر شدید باشند،
گاهی تبدیل به خشم میشوند .احساسهای درونی كه به صورت انتقام جویی تجربه میشوند
اگر به رفتار برسند و حل و فصل نشوند تبعاتی را برای فرد به دنبال خواهند داشت ..اگر فرد
نتواند دالیل بروز چنین حسی را پیدا كند و موقعیتهایی كه خشم زیادی در او ایجاد میكنند
را آگاهانه شناسایی و مدیریت كند ،میلش به بروز یك رفتار انتقام جویانه و مخرب بیشتر
میشودو ممکن است جهت انتقام گرفتن ،با تصمیمات مدیران یا قوانین و مقررات سازمان بنای
مخالفت گذارد ( .)Elsevier-science Direct Journal ،2012
فرضیات پژوهش

 -1بین فرهنگ سازمانی و خشونت كالمی كاركنان در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -2بین فرهنگ سازمانی و بیانضباطیهای كاركنان در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -3بین فرهنگ سازمانی و عدم قبول مسئولیت كاركنان در سازمان رابطه معنا داری وجود
دارد.
 -4بین فرهنگ سازمانی و قلدری و زورگویی كاركنان در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -5بین فرهنگ سازمانی و انتقام كاركنان در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -6فرهنگ سازمانی میتواند كژكاركردهای رفتار سازمانی كاركنان را پیشبینی نماید.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش :تحقیق حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات كاربردی و از نظر شیوه جمع آوری
اطالعات ،جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بود و به روش میدانی انجام شد.
جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از كاركنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی
خاتم االنبیاء(ص)میباشد .
نمونه آماری وروش نمونه گیری :جهت تعیین حجم نمونه از بین افراد جامعه؛ با توجه به
جدول مورگان وگرجسی تعداد  230نفر از بین كاركنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم
االنبیاء(ص) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب گردید.
شیوه ی اجرا :به شکل طبیعی ودرقالب یك پژوهش میدانی اجراگردید .ارسال پرسشنامه ها
به صورت حضوری صورت گرفت ومدت  2هفته برای پاسخگویی به آنها در نظر گرفته شد .كه
پس از جمع آوری اطالعات وخارج شدن بعضی از افراد از تحقیق ،تعداد  226نفر باقیمانده،
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نمونه تحقیق را تشکیل دادند ،كه از این تعداد  6عدد از پرسشنامهها یا تکمیل نشده بودند و یا
بصورت ناقص تکمیل شده بودند ،در نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با  220نمونه آماری صورت
گرفت.
ویژگیهای جمیعت شناختی

در جدول شماره( )1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه در دو شاخصه جنسیت و سطح
تحصیالت كاركنان وظیفه ،قابل مشاهده است.
جدول  :1آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان(درصد فراوانی)
شرح
جنسیت
تحصیالت

فراوانی

درصد

مرد

220

100

دیپلم و فوق دیپلم

95

43

لیسانس

76

35

فوق لیسانس و باالتر

49

22

ابزار وشیوه گرد آوری اطالعات

در این تحقیق جهت جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( )2000و
پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری ( )1992به عنوان ابزار استفاده شده است كه در
زیر هر یك از این ابزارها توضیح داده میشود.
-1پرسشنامه فرهنگ سازمانی  :ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرهنگ
سازمانی فای و دنیسون ( )2003آن را طراحی كردند .این پرسشنامه دارای چهار مؤلفه؛
رسالت ،سازگاری و انسجام ،انطباق پذیری و درگیرشدن دركار میباشد .این پرسشنامه دارای
 36گویه میباشد و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت(كامالً مخالفم  1-تا كامالً موافقم)5-
نمره گذاری میشود.
پایایی پرسشنامه مدیریت فرهنگ سازمانی  :در این پژوهش به منظور اندازهگیری پایایی
پرسشنامه  ،از روش آلفای كرونباخ و با استفاده از نرم افزار spss18استفاده شده است .ضریب
همبستگی آلفای كرونباخ  ،یك مقدار بین صفر و یك میباشد .در صورتی یك پرسشنامه
پایاست كه مقدار آلفای كرونباخ بزرگتر از مقدار  0,7باشد كه بر این اساس پرسشنامه از پایایی
خوبی برخوردار است.
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-2پرسشنامه كژكاركردهای رفتار سازمانی :جهت بررسی كژكاركردهای رفتار سازمانی از
پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری ) (AQاستفاده شد .این پرسشنامه توسط باس
و پری 23در سال  1992ساخته شده است و دارای  29گویه است .پرسشنامه پرخاشگری باس و
پری ) (AQاز جمله پرسشنامههای رفتاری ویژه ارزیابی رفتارهای پرخاشگرانه است .این
پرسشنامه ،چهار گونه رفتارهای پرخاشگرانه را میسنجد كه عبارتند از :پرخاشگری بدنی،
پرخاشگری كالمی ،خشم و خصومت ودشمنی و انتقام .این پرسشنامه خشم را در طیف لیکرت
 5درجهای ارزیابی میكند و برای گروههای سنی نوجوانان و جوانان  18تا  22ساله ساخته
شده است .همچنین جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد.
كه نتایج بدست آمده نشان داد كه پرسشنامه از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است.
یافتههای پژوهش

فرضیه نخست :بین فرهنگ سازمانی و كژكاركرد خشونت كالمی و رفتاری در سازمان رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول  :2همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد خشونت کالمی و رفتاری
خشونت کالمی و رفتاری

شاخص
متغیر ها

ضریب همبستگی

P

فرهنگ سازمانی

./275

0.000
N=220

همانگونه كه در جدول شماره  2مشاهده میشود مقدار همبستگی بین فرهنگ سازمانی و
كژكاركردهای رفتاری در سازمان برابر ./275میباشد كه این مقدار در سطح  ./000معنادار
گردیده است از آنجا كه سطح قابل قبول معناداری كمتر از  0/05میباشد میتوان نتیجه گرفت
كه بین فرهنگ سازمانی و كژكاركردهای رفتاری در سازمان رابطه مستقیم و معنادار در سطح
 0P≤ /05وجود دارد.

23- Buss and Perry
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فرضیه دوم  :بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد بیانضباطیهای مکرر در سازمان رابطه معنا داری وجود
دارد.
جدول  : 3همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد بیانضباطیهای مکرر
بی انضباطیهای مکرر

شاخص
متغیر ها

ضریب همبستگی

فرهنگ سازمانی

./76

P
0.01
N=220

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود مقدار ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد
بی انضباطیهای مکرر در سازمان برابر با  ./76گردیده که که این مقدار در سطح کمتر از  /01معنا دار
گردیده است بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد رفتاری بیانضباطیهای
مکرر در سازمان رابطه مستقیم و معنادار در سطح  0P≤0/05میباشد.
فرضیه سوم :بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد عدم قبول مسئولیت در سازمان رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول  :4همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد عدم قبول مسئولیت
عدم قبول مسئولیت

شاخص
متغیرها

ضریب همبستگی

فرهنگ سازمانی

./249

P
0.000
N=220

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود مقدار ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و
کژکارکرد عدم قبول مسئولیت در سازمان برابر با  ./249گردیده که این مقدار در سطح  0/000معنا دار
گردیده است بنابراین میتوان نتیجه کرفت که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد عدم قبول مسئولیت در
سازمان رابطه مستقیم و معنادار در سطح  0P≤ /05وجود دارد.
فرضیه چهارم  :بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد قلدری و زورگویی در سازمان رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول  :5همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد قلدری و زورگویی در سازمان
کژکارکرد قلدری و زورگویی

شاخص
متغیرها

ضریب همبستگی

فرهنگ سازمانی

./253

P
0.000
N=220
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همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشودمقدار ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و
کژکارکرد قلدری و زورگویی در سازمان برابر با  ./268گردیده که این مقدار در سطح  0/000معنا دار
گردیده است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد قلدری و زورگویی در
سازمان رابطه مستقیم و معنادار در سطح  0P≤ /05میباشد.
فرضیه -5بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد مخالفت و انتقام در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
جدول  :6فرهنگ سازمانی و کژکارکرد مخالفت و انتقام در سازمان
انتقام

شاخص
متغیرها

ضریب همبستگی

فرهنگ سازمانی

./193

P
0.000
N=220

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشودمقدار ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و
کژکارکرد مخالفت و انتقام در سازمان برابر با  ./193گردیده که این مقدار در سطح کمتر از  /01معنا دار
گردیده است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد انتقام در سازمان رابطه
مستقیم و معنادار در سطح  0P≤/05میباشد.
 -6فرهنگ سازمانی میتواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیشبینی نماید.
جدول  :7رگرسیون فرهنگ سازمانی بر کژکارکردهای رفتار سازمانی
کژکارکردهای رفتار در سازمان

شاخص
متغیر ها
فرهنگ سازمانی

r
0/66

df
220

f
./652

Beta
./71

t
16/70

sig
0.000
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جدول : 8نتایج رگرسیون چند متغیره برای پیش بینی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کژکارکردهای رفتار
سازمانی
شاخص
متغیر
خشونت
کالمی

فرهنگ سازمانی
Beta

T

›p

R2

F

df

›p

24/27

20/13

0/05

0/20

12/71

220

0.001

بی
انضباطی

26/45

21/16

0/05

./23

14/35

220

0.002

های مکرر
عدم قبول
مسئولیت
قلدری و
زورگویی

19/76

16/29

0/05

./16

9/97

220

21/18

18/01

0/05

./17

11/12

220

22/21

18/70

0/05

./19

11/72

220

0.000
0.000

0.000
انتقام

تجزیه و تحلیل یافتهها

نتایج بدست آمده ازبررسی فرضیه نخست پژوهش نشان میدهد كه بین فرهنگ سازمانی و
كژكاركرد خشونت كالمی و رفتاری رابطه مستقیم و معنادار در سطح 0/05وجود دارد .در
تبیین این فرضیه میتوان بیان داشت كه فرماندهان ،مدیران و مسئولین سازمان الزم است
ابتدا خود نسبت به رعایت مسائل اخالقی مقید بوده و به عنوان یك الگو در بین كاركنان خود
مطرح باشند .و در هر موقعیت زمانی و مکانی از انجام هرگونه رفتار خشونتآمیز پرهیز نمایند.
سپس با استفاده از مهارتهای تربیتی نسبت به آموزش كاركنان وظیفه اقدام و آنها را نسبت به
تبعات رفتارهای خشونتآمیز آگاه ساخته و بر انجام صحیح و اصولی آن نظارت و كنترل الزم و
كافی را مبذول دارند .تا این رفتارها به مرور زمان در بین كاركنان وظیفه نهادینه گردیده و به
عنوان یك فرهنگ سازمانی نمود پیدا كنند.
همچنین یافتههای فرضیه دوم پژوهش  ،نشان داد كه بین فرهنگ سازمانی و كژكاركرد
بیانضباطیهای مکرر در سازمان رابطه معناداری در سطح  0/05وجود دارد .در تبیین این
فرضیه میتوان گفت با توجه به اینکه بیشترین میانگین در میان این كژكاركردها مربوط به
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بیانضباطیهای مکرر در كاركنان وظیفه است از اینرو الزم است تا مشکالت روحی روانی و
همچنین م شناسایی علل و عوامل بروز اینگونه رفتارها ،نسبت به حل صحیح و اصولی آنها اقدام
الزم صو سائل و مشکالت معیشتی این كاركنان به دقت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن رت
پذیرد.
با بررسی فرضیه سوم پژوهش میتوان متوجه شد بین فرهنگ سازمانی و كژكاركرد عدم قبول
مسئولیت در سازمان رابطه رابطه مستقیم ومعنادار در سطح  0/05وجود دارد .در تبیین این
فرضیه نیز میتوان بیان داشت كه این كژكاركرد رفتاری ،علی رغم اینکه كمترین میانگین را در
بین كاركنان وظیفه دارد .با اینحال عدم توجه به این كژكاركرد رفتاری عالوه بر اینکه میتواند
باعث بروز بسیاری از نابهنجاریهای دیگر رفتاری در كاركنان وظیفه گردد؛ موجبات اختالل در
وضع عمومی سازمانهای نظامی را نیز فراهم سازد .لذا در این خصوص الزم است مسئولین
محترم هنگام صدور دستورات ،نسبت به رعایت قوانین و مقررات اهتمام الزم را مبذول داشته و
در این خصوص توان خدمتی كاركنان وظیفه را نیز در اجرای وظایف ومسئولیتهای محوله ،مد
نظر داشته باشند.
نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه چهارم پژوهش ،نشان داد كه بین فرهنگ سازمانی و
كژكاركرد قلدری و زورگویی در سازمان رابطه معناداری وجود دارد .در تبیین این فرضیه
میتوان گفت كه با توجه به اینکه تحلیل فرهنگ سازمانی 17درصد از متغیر كژكاركرد قلدری
و زورگویی را پیش بینی میكند .لذا این امر ،لزوم توجه مسئولین را به این كژكاركرد رفتاری
بیش از بیش جلوه گر میسازد .زیرا شیوع این كژكاركرد رفتاری در بین كاركنان وظیفه ،عالوه
بر اینکه میتواند میتواند تبعات زیادی همچون دعواهای فراگیر و قومیتی ،فرار از خدمت،
ضرب و شتم و ...را به دنبال داشته باشد میتواند هزینههای سنگینی را نیز بر سازمان تحمیل
نماید.
نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه پنجم نیز حاکی از آنست که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکرد انتقام
در سازمان رابطه معناداری وجود دارد .در تبیین این فرضیه میتوان بیان داشت که یکی از عوامل بروز
این نوع کژکارکرد رفتاری در کارکنان وظیفه میتواند ناشی از استرسها و فشارهای جسمی و روحی-
روانی به این قشر عظیم و زحمتکش باشد .مسئولیتهای خارج از توان ،رفتارهای خشونت آمیز،
قضاوتهای ناعادالنه و به دور از انصاف ،تبعیضهای ناروا و ...از جمله عوامل دیگری هستند که میتواند
حس انتقام را در کارکنان وظیفه برانگیخته و آنها را به سوی اعمال و رفتارهای غیر اخالقی سوق دهد.
بنابراین مسئولین امر میبایست با کارکنان وظیفه صمیمی بوده و به پیشنهادهای آن ها توجه کنند و
مراقب رفاه و امنیت آنها باشند و در جهت رفع مشکالت ایشان تالش نمایند.
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بر این اساس میتوان گفت كه فرهنگ سازمانی بر تمامی متغیرهای مرتبط با كژكاركردهای
رفتارسازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در جلوگیری و یا كاهش این كژكاركردها نقش
مؤثری را ایفاء میكند .لذا برای جلوگیری از بروز كژكاركردهای رفتاری در میان كاركنان نیاز
به عزمی جدی در همه زمینههای فوق میباشد .با توجه به اینکه بیشترین میانگین در میان
این كژكاركردها مربوط به بی انضباطیهای مکرر و كمترین آن مربوط به عدم مسئولیتپذیری
در میان كاركنان وظیفه است؛ از اینرو نیاز است تا مشکالت روحی روانی و همچنین مسائل و
مشکالت معیشتی كاركنان وظیفه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به حل آنها اقدام
گردد و به این نکته مهم توجه داشت كه همیشه تاكید بر قوانین و مقررات و تالش در جهت
اجرای دقیق آنها بدون توجه به فرهنگ سازمانی نمیتواند راهگشای مسائل و مشکالت گردد و
می طلبد مسئولین ذیصالح با تصویب قوانین و مقررات نسبت به ارتقاء سطح معیشتی و منزلت
اجتماعی كاركنان وظیفه اقدام نموده و ضمن آسیب شناسی علل بروز برخی از مسائل و
مشکالت رفتاری و نارضایتی از ناحیه ایشان ،نسبت به آسیب زدایی آنها اقدام نمایند .
نتیجهگیری و پیشنهادها
به منظور جلوگیری از كژكاركردهای رفتار سازمانی كاركنان وظیفه و افزایش سالمت سازمانی و
دستیابی به اهداف متعالی سازمان ، ،نیاز است فرهنگ سازمانی در سازمانها نهادینه شود.
بدین منظور تاكید بر جنبههای اخالقی در ارتقاء نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی
هر سازمان ،جهت افزایش حس مسئولیت پذیری در كاركنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• با توجه به ابعاد فرهنگ سازمانی ،الزم است برای تدوین رئوس مطالب دورههای آموزشی
مناسب برای كاركنان وظیفه سازمان ،چارچوبی بهنجار شامل مشخص نمودن مؤلفههای مذكور
و تعیین سطوح كاربری آنها مشخص و ترسیم گردد.
• فرماندهان و مسئولینی كه با كاركنان وظیفه سروكار دارند الزم است قوانین و مقررات
سازمانی را به صورت مکرر به كاركنان وظیفه بازگو و آنها را نسبت به تبعات هرگونه بی قانونی
آگاه سازند .آگاهی كاركنان از قوانین و مقررات سازمانی و وظایف خود در طول خدمت باعث
میگردد تا آنها نسبت به عواقب بروز سوء رفتارهای خود آگاهی داشته و سعی در جلوگیری و
پرهیز از ایجاد و ارتکاب به اینگونه اعمال و رفتار از جانب خود و سایرین نمایند.
• كار فرهنگی نیاز به بودجه و اعتبار از سوی مراجع ذیربط دارد .لذا الزم است مدیران ارشد
سازمان نسبت به اختصاص بودجههای مختلف در قالب ردیفهای فرهنگی اقدام و با بهرهمندی
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از مدیریت استراتژیك و تصمیمگیری در سطح كالن ،نسبت به برنامهریزی جهت تغییر در
رفتارهای نامطلوب كاركنان وظیفه اقدام نمایند.
• درنهایت اینکه پژوهش حاضر نیز ،همانند سایر پژوهشها با محدودیتهای موضوعی ،اجرایی
و روش شناسی روبرو بوده است .متغیرهای مورد تأكید پژوهش حاضر در برخی سازمانها به
خوبی مفهوم سازی نشده است و لذا تفسیر از گویهها و معرفهای این متغیرها ،به احتمال زیاد
با خطاهای برداشتی و تفسیری مواجه بوده است .لذا توسعه مفهومی این متغیرها از طریق
انجام پژوهشهای مرتبط و آموزش و آشناسازی كاركنان با این مفاهیم توصیه میشود.
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