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چکیده
سازمانها در پرتو مدیریت ،عملکرد خود را رقم میزنند و نفسِ مدیریت در سایه وجود کارکنان،
هستی پیدا میکند .با پذیرش این منطق تعامل مدیر و کارکنان شاهکلید قوام و دوام همه سازمانها
است .این مهم در سازمانهای دولتی دوچندان میشود؛ اما رابطه بین مدیر و کارکنان همیشه مولد
نیست و در زمینه تعارض بین مدیر و کارکنان ،رفتارهای مخرب متنوعی ممکن است رخ دهد .با اتکا به
نظریه تعارض رابطهای ،هدف این پژوهش احصای استراتژیهای سازمان برای تخریب مدیران دولتی
است .جامعه موردمطالعه کارکنان بخش دولتی ایران و نمونه آن کارکنان «سازمان امور مالیاتی استان
همدان» هستند .یافتهها نشان میدهد ،نتیجه و تبلور چنین تنش و تعارضی در رفتارهای انحرافی
بهعنوان پدیدهای مخرب ظاهر میشود و کارکنان درصدد رفتار تالفیجویانه هستند و استراتژیهایی را
برای تخریب مدیران خود بهکار میگیرند؛ در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی دادهبنیاد (کیفی) و
سپس با بهرهگیری از روش معادالت ساختاری (کمّی) این استراتژیها شناسایی شده و در سه مقوله
استراتژیهای تخریب اعتبار سازمانی ،اعتبار اجتماعی و اعتبار حرفهای مدیر طبقهبندی شدهاند.
کلیدواژهها :تعارض سازمانی؛ رفتارهای انحرافی؛ انحراف کاری؛ استراتژیهای
تخريب؛ رفتار سیاسی.
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 .1مقدمه

منابع انسانی هر سازمانی ،عامل اصلی حیات آن سازمان است .مفهوم منابع انسانی مؤید این
مطلب است که کارکنان منابعی کمیاب هستند و میتوانند برای سازمان ارزشافزوده ایجاد کنند؛
بهعبارتدیگر سازمان منهای انسان بههیچوجه توان غلبه بر مسائل و مقابله با آنها و از طرف
دیگر تحقق اهداف خود را نخواهد داشت .هر فردی که به سازمان میپیوندد ،قابلیتها،
تواناییها ،مهارتها و حتی در برخی موارد اعتبار خود را به سازمان میآورد که این موارد
دادههای آن فرد به سازمان است و انتظار دارد این دادهها با ستادههایی که سازمان به وی
میدهد ،جبران شود .ازآنجاکه آوردههای افراد مختلف به سازمان با هم فرق دارند ،بدون شک
خواستهها و انتظارات آنان نیز از سازمان متفاوت است .از سوی دیگر تفاوت در ارزشها،
هنجارها ،اعتقادات و خواستهها و حتی اختالفهای شخصیتی به وجود این تفاوتها و تضادها
دامن میزنند .رقابت برای کسب قدرت و منافعِ هر چه بیشتر در سازمان ،ازجمله این خواستهها
است.
وجود این تفاوتها و ناهمسانیها در سازمان باعث میشود تعارضهای مخرب شکل بگیرد
و رفتارها و کنشهایی مشاهده شود که درنهایت به نفع سازمان نیستند .ازجمله رفتارهای منفی
1
که در سازمان وجود دارد میتوان به رفتار ناهنجار کارمند )،(Robinson & Bennett, 1995
3
2
رفتـار ضداجتماعی ( ،)Giacalone & Greenberg, 1997بـدرفتاری سازمانی ( & Vardi
5
4
 ،)Wiener, 1996رفتار ناکارآمد ( ،)Spector & Fox, 2002رفتار غیرکارکردی ( & Griffin
 )Collins, 1998و پرخاشــــگری در سازمان )Spector, 2002( 6اشاره کرد.
انسانها به تعارض به روشهای مختلف پاسخ میدهند .در اغلب موارد درگیری (تعارض)
بین مدیران و کارکنان در سکوت رخ میدهد .کارکنان احساسات و نگرشهای خود را از تعارض
با مدیران و سرپرستان مستقیم خود بهصورت باز و آشکار نشان نمیدهند و ترجیح میدهند
نگرانیها و احساسات بد و منفی خود را با همکاران ،دوستان و یا حتی خانواده مطرح کرده و یا
به شکلی غیرمستقیم ،زیرکانه و نامحسوس تالفی کنند .در این مواقع کارکنان با استفاده از هر
ابزار و یا حربهای بهدنبال تخریب مدیران خود از جنبههای مختلف هستند تا به این وسیله به
اهداف خود دست یابند و یا حداقل تخلیه روانی شوند .در چنین شرایطی است که رفتارهای
مخرب 7و تهدیدکننده شکل میگیرند و وظیفه مدیران سازمانها است که با درایت و تیزبینی از
1. Employee Deviance
2. Antisocial Behavior
3. Organizational Misbehavior
4. Counterproductive Work Behavior
5. Dysfunction Work Behavior
6. Organization Aggression
7. Destructive Behaviors
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بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرده و آنها را کنترل کنند .بهویژه در مواردی که اینگونه
رفتارها بهطور مستقیم به نوع مدیریت ،سبک رهبری و طرز رفتار و کیفیت ارتباط مدیر با
زیردستان مرتبط میشود ،نقش مدیران ،اهمیت بیشتری مییابد.
در این مطالعه ،پژوهشگر با رویکردی ترکیبی ابتدا درصدد شناسایی استراتژیهایی که
کارکنان برای تخریب مدیران خود بهکار میگیرند و سپس میزان استفاده و کاربرد این
استراتژیها توسط کارکنان «سازمان امور مالیاتی استان همدان» است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ارکان کلیدی هر سازمان ،افرادی هستند که در نقش کارکنان و مدیران سازمان ظاهر
میشوند .روابط بین کارکنان و مدیران سرنوشت یک سازمان را رقم میزند .روابط سازنده و
هدفمند به موفقیت و بهرهوری سازمانی منجر شده و از سوی دیگر روابط ناسالم و نادرست بین
کارکنان و همچنین کارکنان و مدیران ،پیامدهای ناگوار و سنگینی برای سازمان و مجریان آن
در پی خواهد داشت .ارتباطات ناسالم به ایجاد تضاد بین افراد سازمان منجر میشود
(رابینز .)1997،این مسائل در قلمرو امور دولتی به تعارض و درنهایت به انحرافات سازمانی 1و
رفتارهای انحرافی 2منجر میشود.
رفتار هر شخص ،مجموعهای از کنشها و واکنشهایی است که در پاسخ به متغیرهای
محیطی پیرامونش شکل میگیرد .همانطور که رفتارگراها معتقدند ،کنش انسانها بدون نیت
نیست .شاید بتوان در نظر جامعهشناسان ،شفافترین وجه معرف برای «کنش »3را تفاوت آن با
رفتار در نظر گرفت .رفتار ،بر واکنش مکانیکی در برابر محرکها داللت دارد؛ حال آنکه اصطالح
کنش بر یک فراگرد فعاالنه ،خالقانه و ذهنی داللت میکند (ریتزر .)1387 ،وبر با تفکیک رفتار
از کنش ،وجه ممیز کنش را خودآگاهبودن آن میداند« :رفتار هنگامی کنش است که فاعل برای
رفتار خویش معنایی میپذیرد» (آرون)1387 ،؛ بنابراین کنشها نتیجه نیات فرد هستند .نیاتی که
در رفتار انسان تجلی مییابند و مسلماً این نیات همیشه رفتارهای مثبت و سالم را موجب
نمیشوند و گاهی باعث بروز تعارضات و رفتار مخرب و همچنین رفتار سیاسی میشود که به
دلیل اهمیت فراوانی که در اثربخشی سازمانی دارند به موضوعهای مهم پژوهشی در حوزه
مدیریت تبدیل شدهاند .در ادامه به واکاوی برخی از اینگونه رفتارها پرداخته میشود.

1. Organizational Deviance
2. Deviance Behavior
3. Action
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تضاد و تعارض .تعارض 1در لغت به معانی دعوا ،ستیزه ،کشمکش ،مشاجره و مجادله ،اختالف و
ناسازگاری آمده است (حقشناس و همکاران .)1380،در اصطالح مدیریت ،تعارض عبارت است
از :فراگردی که در آن یک طرف (فرد یا گروه) درمییابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی
طرف دیگر مواجه شده است( .رضائیان .)1387 ،مفاهیم ادراک یا آگاهی ،2کمیابی ،3مخالفت 4و
بازدارندگی 5نشانگر ماهیت تعارض هستند و در بهوجودآمدن تعارض ،نقش اساسی دارند (رابینز،
.)2003
به عقیده رابینز ( ،)1378کوتاهترین تعریف از تعارض عدمتوافق بین دو یا چند نفر است .از یک
دیدگاه تعارض به دو نوع پایهای و عاطفی تقسیم میشود .تعارض پایهای ،تعارضی است که غالباً
به شکل عدمتوافق اساسی بر سر اهداف کار و وسایل الزم برای انجام آنها رخ میدهد .معموالً
افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی ،تخصیص منابع ،توزیع پاداشها،
خطمشیها و روشهای کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمیرسند.
تعارض عاطفی مربوط به مسائل میان اشخاص است و از احساساتی مانند عصبانیت،
عدماطمینان ،نفرت و ترس و نارضایتی و مواردی از این قبیل سرچشمه میگیرد .این تعارض
باعنوان «برخورد شخصیتها» معروف است .تعارضهای عاطفی انرژی افراد را از بین میبرد و
آنها را از اولویتهای مهم کاری منحرف میسازد .ناراحتکنندهترین تعارض برای افراد تعارض
در روابط مافوق -زیردست 6است.
تپر ،)2000( 7ارتباط بین زیردستان و سرپرستان را یکی از منابع تعارض در محل کار دانسته
است .بر اساس پژوهش وی و همکاران ( 15 ،)2008درصد مسائل بینفردی کارکنان با توجه به
سبک مدیریت ایجاد میشود .کارن جن ،)1994( 8در جریان مطالعاتی ،نتایج جالبی را در این
زمینه ارائه داده است .ویژگی کلیدی این پژوهشها این است که تعارض را به دو نوع مجزا
تقسیم کرده است :تعارض وظیفهای( 9کار) و تعارض رابطهای .10با توجه به تعریف وی ،تعارض
وظیفهای به درگیری در ایدهها ،نظرها و تفاسیر در مورد حقایق در میان اعضای یک گروه اشاره
دارد؛ درحالیکه تعارض رابطهای ،اصطکاک عاطفی ،درگیریهای شخصیتی و مسائل موجود در
میان اعضای گروه است.

1. Conflict
2. Perception
3. Scarcity
4. Opposition
5. Blockage
6. Supervisor-subordinate
7. Tepper
8. Jehn, K. A
9. Task Conflict
10. Relationship Conflict
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تعارض وظیفهای ،تعارض شناختی و تعارض ارتباطی ،تعارض احساسی 1و یا عاطفی 2نیز
نامیده میشود ( .)Amason, 1996; Barki & Hartwick, 2004نمونههایی از تعارضهای
وظیفهای عبارتاند از :تعارض در توزیع منابع سازمانی ،عدمتوافق بر سر فرایندها و روشها،
قضاوت در شرایط و یا تفسیر حقایق .از سوی دیگر نمونههایی از تعارض رابطهای در نگرشهای
بیادبانه ،نظرهای بدبینانه و نادیدهگرفتن عمدی است (.)Jehn, 1995
مهمترین مسئلهای که جن ( ،)1995به آن اشاره میکند این است که تعارض کاری خوب و
تعارض رابطهای برای اثربخشی سازمان مضر است (.)Jehn & Mannix, 2001; Jehn ,1995
وی معتقد بود ،تعارض وظیفهای میتواند با ایجاد بحث و اختالفنظر در مورد فرایندها و
تصمیمگیریها ،کیفیت تصمیمگیری افراد را افزایش دهد و سپس به اثربخشی سازمان کمک
کند؛ درحالیکه تعارض رابطهای فقط مانع اثربخشی سازمانی میشود ( .)Jehn, 1995رابینز
( ،)1386دلیل اصلی همه تعارضها را ارتباطات ضعیف میداند .تعارض رابطهای زمانی که افراد
از هم نفرت دارند و به یکدیگر اعتماد ندارند ،مشهود میشود و با احساسات قوی منفی مانند
خشم ،سوءظن ،رنجش و ناراحتی ،سرخوردگی و خشم آگاهانه نسبت به یکدیگر همراه است
(.)Simons & Peterson, 2000

دِ درو و وینگارت ،)2003( 3معتقدند که تعارض رابطهای ،زیان بیشتری نسبت به تعارض
وظیفهای دارد .آماسون و ساپینزا ،)1997( 4نشان دادند تعارض در کار زمانی که به منافع افراد
مربوط میشود ،تعارض رابطهای را تشدید میکند .این رفتارها اختیاری هستند؛ اما برای سازمان
و اعضای آن مضرند و شامل رفتارهای ضداجتماعی،)Giacalone & Greenberg, 1997( 5
تهاجم در محل کار ،)Neuman & Baron, 1997( 6خشونت در محل کارLeBlanc & ( 7
8
 )Kelloway, 2003و اغلب رفتارهای انحرافی معمول در محیط کار ( & Robinson
 )Bennett, 1995هستند.
تعارض شخص با سرپرستش میتواند بهطور کیفی در مفهوم و نتایج ،متفاوت از تعارض وی
با همکارش باشد .پژوهشهای چوی ،)2012( 9نشان داد ،تعارض رابطهای میتواند کارمندان را
11
به اعضای بد سازمانی تبدیل کند .ممکن است کارکنان به عضوی غیرهمکار 10و غیرسازنده
1. Emotional Conflict
2. Affective Coflict
3. De Dreu & Weingart
4. Amason & Sapienza
5. Antisocial Behavior
6. Workplace Aggression
7. Workplace Violence
8. Deviance Behavior
9. Choi
10. Uncooperative
11. Counterproductive
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تبدیل شوند ( .)Choi, 2012وی در پژوهش خود بیان میدارد مدیران ،مآخذ بالقوهای برای
اینگونه تعارضات هستند؛ مدیران میتوانند با اتخاذ سبکهای مدیریتی حساس به عواطف
کارکنان ،رفتارهای شهروندی کارکنان را افزایش و رفتارهای انحرافی آنان را کاهش دهند .وی
در مدل خود نشان میدهد که نظارت تحقیرآمیز ،احساس بیعدالتی را در فرد ایجاد میکند و
موجب تعارض وظیفهای و تعارض رابطهای با مدیر میشود؛ بهطوریکه بیعدالتی رویهای منجر
به تعارض وظیفهای و بیعدالتی مراودهای منجر به تعارض رابطهای میشود .او معتقد است
تعارضات رابطهای ،اثربخشی سازمانی را با کاهش رفتار شهروندی )OBC( 1و همچنین با افزایش
رفتارهای انحرافی ،)WDB( 2بیشتر تهدید میکنند .مدل چوی ،در شکل  ،1نشان داده شده
است.

تعارض وظیفه

عدالت رويه

ای

ای

رفتار

سبک

شهروندی

مديريت

رفتار انحرافی
تعارض رابطه

عدالت مراوده

ای

ای

شکل  .1ارتباط سبک مدیریت و ایجاد تعارضات (چوی)2012،

همانطور که جن ( )1997مشاهده کرد ،کارکنان غالباً تعارض رابطهای را بهعنوان یک
مسئله نگرشی یا برخورد شخصیتی توصیف میکنند .سبک توهینآمیز مدیران باعث وخامت
روابط مدیران و زیردستانشان میشود ( .)Tepper et al., 2007احتمال دارد زیردستان چنین
مدیرانی ،کمتر به آنها اعتماد کنند ،آنها را بپذیرند و از دستورالعملهای مدیریت استقبال کنند
3
و بهاحتمال زیاد به دنبال رفتارهای تالفیجویانه به سمت مدیر هستند ( Aquino et al.,
 .)2001; Duffy et al., 2002رفتارهایی نظیر سرپیچی از فرمان مدیر ،4بهچالشکشیدن
ایدههای وی 5و تمسخر مدیر بهطور ضمنی ،)Mitchell, M. S., & Ambrose, 2007( 1چنین
1. Organizational Citizenship Behavior
2. Workplace Deviance Behavior
3. Retaliatory Behaviors
4. Disobeying Supervision
5. Openly challenging the idea
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رفتارهای واکنشی بهطور گستردهای گزارش شده و به نام «عمل متقابل منفی» 2و یا «مقابله به
مثل» 3در پژوهشهای مربوط به عدالت بیان شدهاند.
رفتار سیاسی .4افراد در جوامع مختلف ،اعم از محیطهای بزرگ و کوچک ،همچون شهرها و
سازمانها ،رفتارشان را در راستای اهداف و منافع شخصی خود تنظیم میکنند و در راستای
رسیدن به آنها از استراتژیها و تاکتیکهای خاصی بهره میجویند .برخی از این استراتژیها،
رفتارهای سیاسی و انحرافی را موجب میشوند .در دنیای امروز ،نمیتوان سازمانها را جدای از
رفتار سیاسی درون آنها مطالعه کرد .تصور اینکه کارکنان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان
گام برمیدارند ،بسیار خوشبینانه است .توزیع رفتارهای سیاسی در سطوح مختلف سازمان
یکسان نیست ،هرچند که امکان حذف چنین رفتارهایی در سازمان وجود دارد ،اما آگاهی از
نحوه بروز آنها میتواند مدیران را در کاهش اثرات مخربش یاری دهد.
مایر و آلن ،)1977( 5معتقدند که رفتار سیاسی عبارت است از :نفوذ در دیگران از طریق
راههای غیرقانونی برای حصول نتایجی که مجاز و قانونی نیست؛ همچنین آنها،
سیاستشناسی 6سازمانی را استفاده از نفوذ برای دستیابی به هدفهای غیرمشروع و یا هدفهای
مشروع از طریق ابزارهای نامشروع میدانند.
فریس 7و همکاران ( ،)1992معتقدند ،سیاستشناسی سازمانی ،رفتارهای استراتژیک است که
برای حداکثرکردن منافع شخصی بهکار میرود؛ بنابراین با هدفهای گروهی و منافع سایر افراد
در تعارض و تناقض است.
همانطور که عنوان شد ،سیاست به توزیع مزایا و زیانها در داخل سازمان توجه دارد که
این مسئله شامل رفتارهای سیاسی متنوعی نظیر خودداری از دادن اطالعات به
تصمیمگیرندگان ،شایعهپراکنی ،8دادن اطالعات محرمانه به افراد غیرمجاز ،9طفرهرفتن ،پشتیبانی
کردن و کمک به دیگران در سازمان برای منافع متقابل ،سخنرانی و تبلیغات به نفع یا به زیان
یک شخص مانند مدیر با یک تصمیم خاص است (فخیمی.)1383 ،
در هر سازمانی هر چقدر اعتماد میان کارکنان کمتر باشد ،رفتار سیاسی شدت بیشتری
خواهد یافت و افراد بیشتری دست به اقدامات نامشروع خواهند زد ( .)Rama Rao, 2012زمانی
1. Implicitly ridiculing the manager
2. Negative reciprocation
3. Retaliation
4. Political behavior
5. Meyer, J. P., Allen
6. Politics
7. Ferris
8. Spreading rumors
9. Discussed confidential company information with an unauthorized person
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که این رفتارهای سیاسی در خالف جهت نیل به اهداف و رسالت اصلی سازمان و یا تخریب
اشخاص درون سازمان باشد ،جنبه رفتار انحرافی به خود میگیرد .رفتارهای انحرافی بهدلیل
وقوع آنها در محیط کاری به «رفتار انحرافی کاری» 1نیز معروف هستند.
رفتار انحرافی .رفتار انحرافی عبارت است از :رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض
کرده و سالمتی سازمان 2و یا کارکنان آن و یا هر دو را تهدید میکند (.)Colbert, 2004
انحراف کاری ،نوعی رفتار ارادی است و زمانی که کارکنان انگیزهای برای تطبیق با انتظارات
هنجاری سازمان خود ندارند ،برای نقض این هنجارها برانگیخته میشوند .هنجارهای سازمانی،
هنجارهایی هستند که قوانین سازمانی ،آنها را تعریف میکند و بهعنوان استانداردهای کاری
مطرح میشوند ( .)Robinson & Bennett, 1995بنا بر نظر این دو اندیشمند ،رفتارهای
انحرافی چه معطوف به افراد یک سازمان باشند و چه به خود سازمان ،در اثر ناکامی حاصل از
فشارهای سازمانی ،نظیر فشارهای مالی ،اجتماعی و شرایط کاری پدید میآیند و بهعنوان یک
واکنش تجربی در محل کار ،درک میشوند .اگرچه مفهوم اصلی شامل هرگونه انحراف از
هنجارهای سازمانی (اخالقی و یا غیراخالقی) محسوب میشود ،همه صاحبنظران در مفهوم
عملی آن به رفتارهای نامطلوب کارکنان اشاره دارند ( ;Robinson & Bennett, 2000
.)Colbert et al., 2004; Griffin & Lopez, 2005
واردی ،)2001( 3معتقد است که اگر برای کارکنان فرصت فراهم شود به رفتارهای
فرصتطلبانه (انحرافی) دست خواهند زد .وی سوءرفتار سازمانی را «هرگونه اقدام عمدی توسط
اعضای سازمان که موجب سرپیچی و نقض هنجارهای مشترک سازمانی و ارزشهای اصلی
اجتماعی میشود» تعریف میکند .بهطور معمول WDB ،شامل هر دو رفتار نامطلوب شخصی و
رفتارهای سازمانی مضر (کُندکاری 4و یا تخریب تجهیزات سازمان )5است.
پترسون ،)2002( 6عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی را شخصیت ،عامل جمعیتشناختی،
اجتماعی و بینشخصی و سازمانی معرفی میکند .در شکل  ،2این عوامل دیده میشوند.

1. Workplace Deviance
2. Health Organization
3. Vardi
4. Working Slow
5. Sabotaging Company Equipment
6. Peterson
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عوامل بینفردی

رفتارهای انحرافی

شخصیت

فردی

سازمان

جمعیت

عوامل سازمانی

شکل  .2عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی ()Peterson, 2002

انواع انحرافات کاری .مطالعات صورتگرفته در زمینه شناسایی انواع رفتارهای انحرافی ،این
رفتارها را به چند دسته مختلف طبقهبندی کرده است :ازجمله انحراف فردی و سازمانی ،انحراف
سازنده ،مخرب و انحراف تولیدی ،مالی ،سیاسی و تهاجم شخصی .نوعشناسی 1رفتارهای
انحرافیِ کارکنان برای توسعه مطالعات سیستماتیک در این زمینه مفید است و ما را قادر
میسازد که به نظریه جامعی در مورد آنها دست یابیم (.)Robinson & Bennett, 1995
مطالعات و پژوهشهای اولیه رابینسون و بنت ( ،)1995از معروفترین آنها است که اینگونه
رفتارها را در دو جهت کلی تقسیم کردهاند :رفتارهای انحرافی که هدایت شده و یا هدفمند به
سوی سازمان هستند (انحراف سازمانی )2و دیگری که اعضای سازمان را هدف قرار میدهد
(انحراف بینفردی .3طبق مدل این دو پژوهشگر رفتارهای انحرافی در چهار طبقه قرار گرفتند:
ـ انحراف تولیدی :4زمانی رخ میدهد که کارکنان استاندارهای کیفیت و کمیت در تولید خدمت یا
محصول را نقض میکنند و میتواند باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش در کنترل موجودی
شود.
5
ـ انحراف سیاسی  :شامل رفتارهای بینفردی مضر میشود و به این علت بهعنوان انحراف
سیاسی برچسبگذاری شده است که در خالل مشارکتها و تعامالت اجتماعی ،دیگران را در
نقطهضعف شخصی و یا سیاسی قرار میدهد.

1. Typology
2. Organizational Deviant
3. Interpersonal Deviant
4. Production Deviance
5. Political Deviance
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ـ انحراف مالی :1شامل کسب یا اتالف اموال سازمان بدون تأیید آن است؛ نظیر دزدی و
دستکاری در حسابهای هزینه.
ـ تهاجم شخصی :2شامل خصومت و رفتارهای تجاوزکارانه نسبت به دیگران میشود که
میتواند اعتبار سازمان را به خطر بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد موردنظر داشته
باشد .در شکل  ،3این طبقهبندیها نشان داده شده و نمونههایی از هر طبقه ارائه شده است.
سازمانی
انحراف مالی
 خرابکاری در تجهیزات پذیرش رشوه دروغ درباره ساعات کار -دزدی از شرکت

انحراف تولیدی
 زود ترککردن کار مرخصیهای بیشازحد آهستهکارکردن عمدی -اتالف منابع

جدی
تهاجم شخصی
 آزارهای جنسی دشنام شفاهی دزدی از همکاران-ایجاد خطر برای همکاران

جزئی
انحراف سیاسی
 طرفداریکردن پارتیبازی شایعهسازی در مورد همکاران -سرزنشکردن همکاران

بینشخصی

شکل  .3نوع شناسی رفتارهای انحرافی کاری (رابینسون و بنت)1995 ،

هرچند رفتارهای منحرف کاری بخشی از جامعه نرمال است ،اما بعضی نگرشهای مدیریتی
باعث پرورش انحرافات در کارکنان بخش دولتی و خصوصی میشود و مدیران گاهی ناخودآگاه
شرایطی را فراهم میآورند که به عمل انحرافی و سیاسی کارمندان منجر میشود ( Onuoha,
.)2011
3
جاستین آنوا ( ،)2011در نگاهی روانشناختانه به پدیده رفتارهای انحرافی و نگرشهای
مدیریتی ،اعمال مدیریتی را منشأ اینگونه رفتارها میداند.

1. Property Deviance
2. Personal Aggression
3. Justin Ikechukwu Onuoha
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با توجه به تعریفهای باال از مفاهیم موردتوجه این پژوهش ،ازجمله تعارض ،رفتارهای
مخرب و انحرافی ،رفتار سیاسی و غیره ،به نظر میرسد که رفتارهای انحرافی و سیاسی در پرتو
تعارض رابطهای شکل میگیرند .در همه پژوهشهایی که به آنها اشاره شد ،نظریهپردازان تا
حدود زیادی بر روابط علّی بین این پدیدهها متفقالقول هستند .بروز تعارض رابطهای بین مدیر و
زیردستانش از بسترهای بالقوه برای ایجاد رفتارهای مخربی است که درست در جهت تخریب
مدیر شکل میگیرند و هدفمند میشوند .در ادامه و در قسمت تحلیل دادهها به توضیح و تبیین
استراتژیهای شناساییشده در جهت تخریب مدیران که بر اساس مدل ارائهشده توسط رابینسون
و بِنِت ( ،)1995در زمره رفتارهای سیاسی قرار میگیرند و یکی از چهار انحراف شناساییشده
توسط آنها است ،پرداخته میشود.
اهداف و سؤالهای پژوهش

هدف پژوهش :احصای استراتژیهایی که کارکنان سازمانهای دولتی برای تخریب مدیران
بهکار میگیرند.
سؤالهای پژوهش عبارتاند از:
 .1کارکنان سازمانهای دولتی برای تخریب مدیران خود از چه استراتژیهایی استفاده میکنند؟
 .2این استراتژیها را در چه گروههایی میتوان طبقهبندی کرد؟
 .3روششناسی پژوهش

روش اصلی بهکاررفته در این پژوهش ،روش ترکیبی است که ترکیبی از روش پژوهش
کیفی و کمّی بوده و در زمره آخرین جهتگیری روششناختی در علوم اجتماعی ـ رفتاری معاصر
قرار دارد (محمدپور.)1391 ،
در مرحله کیفی ،پژوهشگر از پژوهش کیفی عام ،یعنی اتکا به مصاحبه با کارکنان
سازمانهای دولتی بهره جسته و بهمنظور دستیابی به کدهای موردنظر با استفاده از روش تحلیل
دادهبنیاد 1به گردآوری دادههای تجربی از طریق مصاحبه و تجزیهوتحلیل متنی پرداخته و پس از
کدگذاری و دستهبندی (مقولهبندی) مفاهیم بهدستآمده به چارچوب اولیه دست یافته است.
در فاز کمّی پژوهش برای انجام تحلیلهای آماری بهمنظور آزمون دادههای بهدستآمده ،از
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .در رویکرد مزبور ،نخست با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی ،روایی مدلهای اندازهگیری بررسی و سپس از طریق تحلیل مسیر ،دادهها با مدلهای
ساختاری برازش میشوند.
1. Grounded Theory
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جامعه آماری و شیوه گردآوری دادهها .پیشتر در بخش روششناسی ذکر شد که این
پژوهش از نوع ترکیبی است و در مرحله نخست پژوهش برای شناسایی استراتژیهایی که در
سازمانهای دولتی توسط کارکنان بهمنظور تخریب مدیران خود بهکار میروند و رواج دارد ،از
روش تحلیل دادهبنیاد که روشی کیفی است و از ابزار مصاحبه باز استفاده شده است .به این
منظور با  50نفر از کارکنان و مدیران میانی و پایه (مدیران غیرارشد) «سازمان امور مالیاتی استان
همدان» مصاحبه شده و از آنها خواسته شد تمامی استراتژیهایی را که در مورد فوق در طول
چند سال سابقه خدمتشان (حداقل  10سال) ،در سازمان خود و یا دیگر ارگانهای دولتی مشاهده
و یا تجربه کردهاند ،فهرست کنند .پس از گردآوری نظرها ،پژوهشگر با استفاده از روش کیفی
تحلیل دادهبنیاد به پاالیش دادههای گردآوریشده پرداخت؛ به این نحو که موارد تکراری حذف و
مواردی که همپوشانی داشتند ،ادغام شدند؛ سپس با نظرسنجی از خبرگان در کل  33استراتژی
برای تخریب مدیران در سازمانهای دولتی شناسایی شد .درنهایت با توجه به نوع هدف تخریب،
این استراتژیها بر اساس وجه اشتراکی که داشتند به سه دسته زیر طبقهبندی شدند که در
جدول  ،1قابلمالحظه است:
 .1تخریب اعتبار سازمانی مدیر؛
 .2تخریب اعتبار اجتماعی (شخصیت و یا آبروی شخصی)؛
 .3تخریب اعتبار حرفهای و تخصصی مدیر.
جدول  .1کدگذاری استراتژیها
استراتژی تخريب
تخریب مدیران در مراجع نظارتی

حاشیهسازی

پروندهسازی

بزرگنمایی اشتباهات
پررنگکردن نگرش سیاسی و خط
فکری
ایجاد اختالف و فضاسازی منفی

توضیح
در چنین مواردی فرد با ارسال شکوهنامهها و گزارشهایی از مدیر خود به
مراجع باالدست مثل وزارتخانه ،رئیس کل سازمان و غیره نقاط ضعف و یا
سوءمدیریت فرد موردنظر را بیان میکند.
در این حالت فرد درصدد است که به نحوی با ایجاد مسائل حاشیهای در
فرایندهای سازمانی و یا برای شخص مدیر ،وی را درگیر کند و از انجام و یا
تمامکردن کار اصلی ،بازدارد.
پروندهسازی علیه مدیر ،بهویژه در مسائل مالی و یا خواستههای مدیر ،انجام
میشود .در چنین موقعیتهایی فرد با بزرگنمایی موضوع برای تخریب
مدیر تالش میکند .پروندهسازیهای مالی بهدلیل حساسیت بیشتر در
جامعه ،قدرت تخریب بیشتری دارند.
بزرگ نمایی اشتباهات کاری عمدی و سهوی مدیر و انعکاس و افشای آن به
مجموعه بیرون از سازمان و داخل مجموعه.
کارمند تالش میکند نگرش سیاسی مدیر را در مقابل جریانات سیاسی
مخالف برجسته کند.
ایجاد فضای مناسب و امن و تأمین منابع کافی و دردسترس برای انجام
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همسویی و ائتالف با دیگران علیه مدیر
افشای اطالعات دستهبندیشده و
محرمانه
عدممشارکت در امور و یا مشارکت
منفی

سرپیچی از فرامین صادره توسط مدیر
نقص قوانین و مقررات مربوط

ایجاد گروههای غیررسمی برای
تحتفشار قراردادن مدیر

قیاسکردن مدیر با سایر مدیران
نادیدهگرفتن زحمات و تالشهای مدیر
زیرسؤالبردن تصمیمهای مدیر
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کارها به شکل اثربخش و با حداکثر کارایی از وظایف هر مدیر در سازمان
است .عالوه بر فضای فیزیکی وجود جوّ مناسب و آرام بدون احساس تنش و
اختالف هم برای رسیدن به اهداف سازمان الزم است .گاهی فرد تالش
میکند با ایجاد فضای ناامن و ایجاد اختالف و تنش ،محیطی ناامن به
همراه عدماطمینان فراهم آورد تا به نحوی اداره امور و کنترل جریان امور را
از دست مدیر خارج سازد و باعث تضعیف وی در انجام وظایف و اداره امور
شود.
زمانی که شخص برای تخریب مدیر خود با مافوقان وی و یا سایر مدیران
همتراز وی همسو میشود و تشکیل ائتالف میدهند .بیشتر زمانی این
ائتالف قابلشکلگیری است که کارمند از نوعی تعارض بین مدیر خود با
همترازانش اطالع دارد.
زمانی که فرد با پخشکردن و افشای اطالعات مهم نظیر اطالعات مالی و
غیره از اقتدار و قدرت مدیر میکاهد.
مشارکت به معنی درگیرشدن ذهنی ،عاطفی و عملی فرد در گروهی که او را
برمیانگیزاند تا برای دستیابی به مقصود گروه و پذیرش مسئولیت حرکت
کند .عدممشارکت و یا مشارکت منفی زمانی رخ میدهد که فرد در رسیدن
به این مقصود گروهی هیچ تالشی نکند و یا در جهت منفی برای حرکت در
جهتی معکوس تالش کند.
عدمپیروی عملی از اجرای دستورهای مقامهای باالتر در حدود وظایف
اداری.
چنانچه کارمند با آگاهی و عمداً قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در
مقام اجرا نادیده بگیرد تا درنهایت کار سازمان را زیرسؤال ببرد.
ایجاد انجمنهایی در قالب گروههایی پذیرفتهشده و موجه در دستگاه و یا
سازمان مثل انجمنها ،ستادها ،شوراها که از طریق آنها بهگونهای به مدیر
فشار میآورند .این فشارها میتواند اعمال خواستههای مشروع که از توان و
آیا اختیار مدیر خارج است و یا خواستههای نامشروع (غیرقانونی) که در عرف
سازمان و جامعه پذیرفته نیست ،باشد.
مقایسه مدیر با مدیران همتراز وی و یا مدیران دستگاههای دیگر و بیان
جمالتی بهظاهر ساده که دارای مضامین تخریبکنندهای برای مدیر هستند.
زمانی که فرد در مقابل مدیر (بهویژه در جلسهها) یا در میان همکاران یا
سایر ادارهها و حتی افراد غیراداری تصمیمهای مدیر را زیرسؤال میبرد و با
ارائه مواردی این تصمیمها را غیرکارشناسانه و غیراجرایی جلوه میدهد.

کاهش بهرهوری به هر طریق ممکن

-

تشویق سایر همکاران برای کمکاری

زمانی که فرد با بیان صحبتهایی ،همکاران خود را دلسرد میکند و باعث
انگیزش منفی در آنان میشودد .هدف فرد تخریب روحیه جهادی و انگیزه
کاری به قصد کاهش بهرهوری است.

106

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 29بهار 1396

تخریب مدیر از طریق اربابرجوع

افشای تخلفات
تهمتزدن و افترا
افشای اسرار شخصی مدیر در سازمان
شوراندن سایرین علیه مدیر
تخریب مدیر در جلسهها بدون حضور
وی
ایجاد مشغله فکری -ذهنی برای مدیر

تجاهل در خواستههای مدیر

انهدام اطالعات کلیدی و حیاتی
موردنیاز مدیر

ارائه اطالعات غلط هنگام تصمیمگیری
و یا برنامهریزی

تعلل در ارائه گزارشها در موعد مقرر

در چنین مواردی فرد وانمود میکند که کار مراجعهکننده قابلانجام است؛ اما
مدیر میل به همکاری ندارد (درواقع کار بهشکل قانونی ممکن است
قابلانجام نباشد) .برای مثال جمالتی از این قبیل بیان میکند که «من
میخواهم انجام دهم؛ اما مدیر موافق نیست و امضا نمیکند» و یا در
مواردی با ارائه اطالعات غلط اربابرجوع را علیه مدیر میشوراند.
برمالساختن تخلفهای اداری مدیر (سوءاستفاده از منابع دولتی توسط مدیر
و غیره) بین همکاران (مجموعه درونی) یا خارج از اداره (مجموعه بیرونی)
شایعهپراکنی و خبرسازی دروغ نسبت به مدیر و ایجاد ذهنیت منفی در
سایرین.
برمالکردن مسائل خصوصی و خانوادگی و مشکالت غیرمرتبط با مسائل
اداری و کاری برای تضعیف شخص مدیر.
زمانی که فرد خود بهطور مستقیم علیه مدیر کاری انجام نمیدهد؛ اما سایر
زیردستان مدیر و یا همکاران خود را علیه مدیر تحریک میکند؛ درواقع
شخص دیگران را در تخریب مدیر رهبری و هدایت میکند.
مشغولکردن مدیر به مسائل و امور کوچک و فرعی بهمنظور ایجاد موانع در
انجام بهموقع و صحیح اداره امور سازمان.
زمانی که کارمند برخالف واقع عدمدرک صحیح از خواستههای مدیر خود را
ابراز میکند .فرد بهخصوص در انجام کارهای حیاتی و حساس ،ابتدا چنین
وانمود میکند که متوجه درخواست مدیر خود شده و درنهایت با اقرار بر
اینکه موضوع را چنانکه باید متوجه نشده ،کار و یا مأموریت خود را درست
انجام نمیدهد .این استراتژی بهویژه زمانی بهکار برده میشود که فرد
مأموریت مهمی مثل شرکت در جلسههای وزارتخانهای ،دادن آمار ،گرفتن
بودجه و غیره دارد.
در چنین مواردی فرد ممکن است از بیاطالعی و یا اعتماد مدیر به وی
استفاده کند و بهطور عمد اطالعات کلیدی و حیاتی را از بین ببرد و یا
تخریب کند و مدعی شود که بهدلیل برخی مشکالت که ظاهراً تحتکنترل
فرد نیست ،مانند مشکالت سیستمی مثل ویروسها ،مشکل سخت یا
نرمافزاری و غیره اطالعات را از دست داده است .حتی ممکن است فرد با
خرابکردن تجهیزات ،دستگاهها ،تأسیسات و غیره خود را به هدفش
نزدیکتر کند.
اطالعات و آمار مهمترین مبنا برای تصمیمگیریها و برنامهریزیهای هر
مدیر محسوب میشوند .زمانی که فردی بهطور عمد آمار و اطالعات غلط به
مدیر خود تحویل میدهد ،بهطور مستقیم پایه و اساس تصمیمگیریهای
مدیر را متزلزل میکند و درنهایت موجب زیرسؤالرفتن وی میشود.
زمانی که کارمند تالش میکند گزارش و یا آمار و اطالعات کلیدی
درخواستشده توسط مدیر را با تأخیر به وی تحویل دهد (گزارش دقیقه )90
تا نتواند در وقت کافی و بهموقع آن را مطالعه کرده و خود را آماده کند.

استراتژیهای تخریب مدیران توسط کارکنان در ...

تعلل و تسامح در انجام وظایف محوله

انجام اقدامات خارج از برنامههای
تدوینشده

ارائه گزارشهای غیرکارشناسانه و
غیرتخصصی به مدیر

انحصاریکردن وظیفه و وابستهکردن
دیگران

عدمبروز توانمندیهای تخصصی
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تنظیم غلط گزارشها از لحاظ رعایت استانداردها ،مانند اینکه در یک
گزارش کتبی از واحدهای مختلفی مانند ریال و تومان استفاده میکند و
همچنین در گزارشها و مکاتبات غلطهای امالیی ،انشایی و نگارشی ایجاد
میکند.
طوالنیکردن انجام اقدامات و دستورات مدیر از سوی کارمند برای ایجاد
ذهنیت منفی از مدیر .کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود بهطور
عمدی مسامحه میکند؛ بهنحویکه موجب تضییع حقوق اشخاص شود تا از
این طریق مخالفت و عدمپیروی از دستورات مدیر را اثبات کند و درنهایت
تأثیر منفی بر عملکرد سازمان بگذارد.
یک مدیر در درجه اول باید یک کارشناس خبره در وظایف سازمان تحتامر
خود باشد تا بتواند مسائل تخصصی حوزه کار خود را بشناسد و درک کند.
اگر کارمندی که با مدیر خود در تعارض است احساس کند که مدیر تخصص
کافی ندارد و یا فاقد اشراف الزم بر مسائل است و یا حداقل زمان کافی
برای بررسی ندارد ،فرد میتواند با دادن آمار و گزارشهای غیرکارشناسانه
به مدیر ،برای ارائه به مراجع باالتر ،زمینه را برای تخریب وی فراهم سازد.
منظور از انحصاریکردن وظیفه و یا کار ،استفاده از دانش و تخصص فردی
در انجام کار محوله است؛ بهطوریکه سایر همکاران و مدیر از نحوه استفاده
از دانش و تخصص و تجربههای بهکارگرفتهشده در انجام آن بیاطالع
باشند و از ارائه این دانش تخصصی و تجربههای بهدستآمده به سایرین نیز
امتناع شود.
در چنین مواردی فرد علیرغم اینکه دارای تخصص ویژه برای انجام کاری
کارشناسانه و امور مربوط به خود است ،از بروز مهارتهای خود در انجام کار
و یا حل مسئله و یا مشکل امتناع میورزد.

در شکل  ،4استراتژیهای شناساییشده در سه طبقه دستهبندی شدهاند .این دستهبندی همانطور
که قبالً ذکر شد ،با توجه به زمینهای که استراتژی بهکار گرفته میشود ،انجام شده است.
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تخریب اعتبار حرفه ای  /تخصصی

 .1شوراندن سایرین علیه مدیر
 .2تهمتزدن و افترازدن به مدیر
 .3افشای تخلفات مدیر در سازمان
 .4تخریب مدیر از طریق اربابرجوع
 .5افشای اسرار شخصی مدیر در سازمان
 .6تخریب مدیر در جلسهها بدون حضور وی

استراتژی های
 .1حاشیهسازی

تخريب مديران
در ابعاد مختلف

 .2پروندهسازی
 .3بزرگنمایی اشتباهات
 .4پررنگکردن نگرش سیاسی
 .5تخریب در مراجع نظارتی
 .6نقص قوانین و مقررات مربوط
 .7سرپیچی از فرامین صادره
 .8قیاسکردن مدیر با سایر مدیران
 .9ایجاد اختالف و فضاسازی منفی
 .10زیرسوالبردن تصمیمهای مدیر
 .11نادیدهگرفتن زحمات و تالشهای مدیر
 .12عدممشارکت در امور و یا مشارکت منفی
 .13کاهش بهرهوری به هر طریق ممکن
 .14همسویی و ائتالف با دیگران علیه مدیر
 .15افشای اطالعات دسته بندی شده و محرمانه
 .16ایجادگروههای غیررسمی برای تحتفشار قراردادن مدیر

 .1شوراندن سایرین علیه مدیر
 .2تجاهل در خواستههای مدیر
 .3ایجاد مشغله فکری -ذهنی برای مدیر
 .4تعلل در ارائه گزارشها در موعد مقرر
 .5افشای اسرار شخصی مدیر در سازمان
 .6تعلل و تسامح در انجام وظایف محوله
 .7انهدام اطالعات کلیدی و حیاتی موردنیاز مدیر
 . 8تخریب مدیر در جلسهها بدون حضور وی
 .9ارائه اطالعات غلط هنگام تصمیمگیری
 .10ارائه گزارشهای غیرکارشناسانه و غیرتخصصی به مدیر

تخریب اعتبار اجتماعی

تخریب اعتبار سازمانی

شکل  .4طبقهبندی استراتژیها بر حسب هدف تخریب مدیر

 .4تحلیل دادهها و يافتهها

در این پژوهش تحلیل دادهها در دو فاز کمّی و کیفی انجام شد .در فاز کیفی بهمنظور
دستیابی به کدهای (استراتژیها) موردنظر با استفاده از روش تحلیلی دادهبنیاد و مرور مبانی
نظری موجود ،دادهها از طریق مصاحبه جمعآوری و سپس کدگذاری شد .کدهای بهدستآمده بر
اساس وجوه مشترک دستهبندی یا مقولهبندی شده و برای اعتبارسنجی در اختیار  15نفر از
خبرگان و متخصصان در حوزه مدیریت قرار گرفت .پس از اعتبارسنجی پرسشنامه و تأیید آن،
پرسشنامه برای انجام فاز کمّی آماده شد.

استراتژیهای تخریب مدیران توسط کارکنان در ...
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در فاز کمّی پژوهش ،پرسشنامهها توسط  50نفر از کارکنان دولتی که در رده پایین و میانی
سازمان مشغول بهکار بودند ،تکمیل شدند.
برای انجام تحلیلهای آماری قسمت کمّی پژوهش ،الزاماً برای آزمون دادههای بهدستآمده،
از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .در رویکرد مزبور ،نخست با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی ،روایی مدلهای اندازهگیری بررسی و سپس از طریق تحلیل مسیر ،دادهها به مدلهای
ساختاری برازش میشوند .این پژوهش 3 ،پارامتر اندازهگیری دارد:
الف) استراتژیهایی که در جهت تخریب اعتبار سازمانی مدیر هدفمند شدهاند .این دسته شامل
استراتژیهایی میشوند که اقتدار مدیریت 1را تخریب میکند؛
ب) استراتژیهایی که مستقیماً اعتبار اجتماعی و یا شخصیت و آبروی شخصی 2مدیر را نشانه
میروند؛
ج) استراتژیهایی که اعتبار حرفهای و تخصصی مدیر را تخریب میکنند .اینگونه استراتژیها
زمانی بهکار میروند که هدف تخریب اعتبار تخصصی و دانش مدیر و به عبارت بهتر صالحیت و
شایستگی 3مدیر از لحاظ فنی است.
یکی از مالحظات مهم در شکلدهی پژوهشها با کاربرد مدل معادالت ساختاری ،مشخص
کردن هدف یا سؤال پژوهش است؛ بهطوریکه بتوان مناسبترین پاسخ را از طریق بهرهگیری از
این دسته از تکنیکهای آماری فراهم آورد .سؤال اصلی مطالعه این خواهد بود که آیا مدل در آن
جامعه از نظر آماری حمایت میشود؟
وقتی حجم نمونه برابر با  50تا  200باشد ،مجذور کای ،یک شاخص مناسب برای برازندگی
است .سایر شاخصها نیز میتواند نشاندهنده برازش مدل باشد .جدول  ،2نتایج مدل و بازههای
موردقبول برای تأیید یک مدل خوب را نشان میدهد .بر اساس جدول  ،2نتایج و مقادیر
شاخصها نشاندهنده تأیید قوی مدل این پژوهش هستند .در جدول  ،3نیز ضرایب استانداردشده
متغیرها ارائه شده است.

1. Authority
2. Prestige
3. Competency
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جدول  .2بررسی معناداری مدل

مدلها

𝟐𝛘

است)

نشاندهنده تأيید مدل

P

(مقادير کمتر از 0/05

را تأيید میکند)

CMIN/F

(مقادير بین  1تا  5مدل

تأيید میکند)

مساوی  0/4مدل را

IFI

(مقادير بزرگتر و

تأيید میکند)

مساوی  0/4مدل را

TLI

(مقادير بزرگتر و

تأيید میکند)

مساوی  0/4مدل را

CFI

(مقادير بزرگتر و

نشان برازش ضعیف)

RMSEA

(مقادير بیشتر از 0/1

مدل 1

990/661

0/0

2/01

0/429

0/494

0/434

0/000

جدول  .3ضرایب مسیر استانداردشده اثرات مستقیم متغیرهای مدل مفهومی
خطای

نسبت

سطح

معیار

بحرانی

معناداری

14/120
22/098
3/943

0/00
0/00
0/00
0/00

گزينهها

تخمین

تشویق سایر همکاران برای کمکاری
کاهش بهرهوری به هر طریق ممکن
زیرسؤالبردن تصمیمهای مدیر

2/902
3/195
4/951

0/206
0/145
1/256

نادیدهگرفتن زحمات و تالشهای مدیر

3/622

0/145

24/912

قیاسکردن مدیر با سایر مدیران

3/829

0/130

29/475

0/00

ایجاد گروههای غیررسمی برای تحتفشار قراردادن مدیر

3/122

0/188

16/583

0/00

نقص قوانین و مقررات مربوط
سرپیچی از فرامین صادره توسط مدیر

2/756
2/951

0/196
0/163

14/031
18/078

0/00
0/00

عدممشارکت در امور و یا مشارکت منفی

3/220

0/162

19/922

0/00

افشای اطالعات دستهبندیشده و محرمانه

2/927

0/179

16/351

0/00

همسویی و ائتالف با دیگران علیه مدیر

3/366

0/134

25/147

0/00

ایجاد اختالف و فضاسازی منفی

3/146

0/165

19/011

0/00

پررنگکردن نگرش سیاسی

3/341

0/158

21/124

0/00

بزرگنمایی اشتباهات

3/878

0/157

24/767

0/00

پروندهسازی برای مدیر
حاشیهسازی کاری برای مدیر

3/732
3/610

0/167
0/151

16/339
23/844

0/00
0/00

تخریب مدیران در مراجع نظارتی

3/073

0/161

19/070

0/00

تخریب مدیر در جلسهها بدون حضور وی
شوراندن سایرین علیه مدیر
افشای اسرار شخصی مدیر در سازمان
تهمتزدن و افترازدن به مدیر
افشای تخلفهای مدیر در سازمان
تخریب مدیر از طریق اربابرجوع
عدمبروز توانمندیهای تخصصی
انحصاریکردن وظیفه

3/073
3/098
3/268
3/146
3/683
3/439
3/756
3/951

0/182
0/163
0/188
0/180
0/158
0/164
0/163
0/156

16/853
19/038
17/411
17/521
23/380
21/020
23/099
25/388

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

ارائه گزارشهای غیرکارشناسانه و غیرتخصصی به مدیر

2/927

0/161

18/162

0/00
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انجام اقدامات خارج از برنامههای تدوینشده توسط مدیر

3/220

0/158

20/402

0/00

تعلل و تسامح در انجام وظایف محوله
تعلل در ارائه گزارشها در موعد مقرر

3/415
3/512

0/121
0/140

28/319
25/105

0/00
0/00

ارائه اطالعات غلط هنگام تصمیمگیری و یا برنامهریزی

3/098

0/166

18/616

0/00

انهدام اطالعات کلیدی و حیاتی موردنیاز مدیر

2/854

0/173

16/526

0/00

تجاهل در خواستههای مدیر

3/098

0/129

23/927

0/00

ایجاد مشغله فکری -ذهنی برای مدیر

3/098

0/159

19/490

0/00

معناداری هر یک از بارهای عاملی در سطح اطمینان  99درصد ( )P< 0/01مؤید روایی
همگرای هر یک از مدلهای اندازهگیری بود .با توجه به ضرایب رگرسیونی محاسبهشده ،در
دسته استراتژیهایی تخریب بهمنظور اعتبار سازمانی مدیر ،بیشترین تأثیر متعلق به زیرسؤالبردن
تصمیمهای مدیر و کمترین تأثیر متعلق به پروندهسازی برای مدیر است .در دسته استراتژیهایی
تخریب اعتبار اجتماعی و یا شخصیت و آبروی شخصی مدیر ،بیشترین تأثیر ،افشای تخلفات
مدیر در سازمان و کمترین تأثیر ،شوراندن سایرین علیه مدیر است .در دسته استراتژیهایی
تخریب اعتبار حرفهای و تخصصی مدیر ،بیشترین تأثیر ،انحصاریکردن وظیفه و کمترین تأثیر،
ایجاد مشغله فکری ـ ذهنی برای مدیر ،تجاهل در خواستههای مدیر ،ارائه اطالعات غلط و
نادرست هنگام تصمیمگیری و یا برنامهریزی بودهاند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

از بررسی مبانی نظری و پژوهشها در زمینه تعارض سازمانی چنین استنباط میشود :تعارض
منازعهای است ذهنی که از برخورد انگیزهها ،ارزشها ،خواستهها و اهدافِ متضاد افراد در سازمان
شکل میگیرد .وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی ،نیازها ،باورها ،انتظارها و ادراکات
متفاوت ،بروز تعارض در سازمانها را اجتنابناپذیر کرده است .وجود تعارض در سازمانها ،باعث
بروز مسائل و اختالالتی در نظام عملکرد سازمان خواهد شد .این اختالل زمانی پررنگتر و
وخیمتر میشود که جنس تعارض از نوع رابطهای و یا عاطفی باشد .جن ،)1995( 1معتقد است
تعارض رابطهای برای سازمان مضر بوده و برای سالمت روانی افراد مضرتر از تعارض وظیفهای
است؛ چراکه باعث واکنش و تنش شدید عاطفی در افراد میشود .در چنین شرایطی است که
رفتارهای تالفیجویانه ،مخرب و انحرافی شکل میگیرند که در این پژوهش بهعنوان
استراتژیهای تخریب از آنها نام برده شده است .در پژوهش حاضر ،پژوهشگران به دنبال
شناسایی برخی از پیامدهای انگیزشی بودند که در رفتارهای خاص کارکنان نمایان میشوند؛

1. Jehn
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یعنی رفتارهای تخریبی علیه مدیران سازمانهای دولتی که غالباً در پرتو تعارض رابطهای شکل
میگیرند .رفتارهای انحرافی و یا مخربی که دالیل زیاد و مختلفی برای پیدایش آنها وجود دارد،
مانند احساس تعلق پایین که به گفته آکینو ،)2007( 1در جریان تبادالت نامطلوب بین سرپرست
و اعضای سازمان رخ میدهد .اینگونه شرایط بستری را فراهم میآورد که رفتارهای انحرافی
بهصورت هدفمند و بهشکل خاصی مدیر سازمان را نشانه روند.
با توجه به نتایج و تحلیلهای انجامگرفته 33 ،رفتار تخریبی (تاکتیک یا استراتژی) شناسایی
شد که در جدول  ،1ذکر شدهاند .همه استراتژیهای تخریب شناساییشده که از مصاحبههای باز
گردآوریشده بودند ،مطابق جدول  ،3تأیید شدند .این استراتژیها در زمره رفتارهای مخرب قرار
میگیرند؛ زیرا مطابق با تعریفی که بسیاری از پژوهشگران رفتار سازمانی ازجمله کالبرت (،)2004
از اینگونه رفتارها دارند ،پیامد آنها باعث بهخطرافتادن سالمت سازمان ،کارکنان و یا هر دو
خواهد شد.
با توجه به هدفی که اشخاص از کاربرد هر یک از این استراتژیها داشتند ،این استراتژیها
به سه مقوله استراتژیهای تخریب اعتبار سازمانی ،اعتبار اجتماعی و اعتبار حرفهای یا تخصصی
مدیر تقسیمبندی شدند .به بعضی از این استراتژیهای شناساییشده در پژوهشهای پیشین با
موضوع رفتارهای انحرافی نیز اشاره شده است .از مهمترین آنها میتوان به مطالعات رابینسون
و بنت ( )1995و استوارت ،بینگ و دیویسون ،)2009( 2اشاره کرد .رابینسون و بنت ( ،)1995این
رفتارها را در دو دسته هدفمند به سوی سازمان (انحراف سازمانی )3و هدفمند به سوی افراد
(انحراف بینفردی )4تقسیمبندی کردند که به نظر میرسد استراتژیهای تخریب مدیران را
میتوان در دسته دوم قرار داد.
در جدول  ،2بار عاملی هر یک از استراتژیها ،نشاندهنده درجه و یا میزان مرسومبودن
آنها در سازمانهای دولتی است و به نوعی در هر یک از سه گروه اهمیت عوامل با توجه به
وزن آنها و درنتیجه اولویت آنها قابلمشاهده است .پژوهش حاضر نشان میدهد که رفتارهای
انحرافی و مخرب در جهت تخریب مدیران سازمانهای دولتی در کشور بهشکل متنوعی شایع
است؛ هرچند با توجه به تنوع سازمانها و مأموریتهایشان ،فرهنگها و جوّ حاکم اداری در هر
منطقه و سایر شرایطی که جای بررسی دارد ،نوع اینگونه رفتارها و میزان بهکارگیری آنها نیز با
هم فرق دارند .مطابق نتایج این بررسی ،برخی از این رفتارها بهدلیل کثرت بهکارگیری ،یک
رفتار و یا شگردِ معمول در ادارهای دولتی ایران محسوب میشوند .برای مثال ،به استناد نتایج
برخی از تحلیلهای آماری این پژوهش ،میتوان به افشای تخلفات و یا اسرار شخصی
1. Aquino
2. Stewart, Bing, & Davison
3. Organizational Deviant
4. Interpersonal Deviant
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(زیرآبزنی) مدیران و مقامات مسئول در عرصه دولتی اشاره کرد؛ بنابراین الزم است مدیران
برای کاهش اینگونه رفتارها و ایجاد فضایی سالم در سازمان خود ،نسبت به شرایط دقیقتر و
حساستر شوند و با شناسایی عوامل و بسترهای پدیدآورنده اینگونه رفتارها ،در کاهش و یا
بهحداقلرساندن آنها به شکلی آگاهانه اقدام کنند.
این پژوهش مانند سایر پژوهشها ،دارای محدودیتهایی بود .نخست ،ازآنجاکه پژوهش به
دنبال گونهشناسی رفتارها بود ،طرح مطالعه روابط علّی و معلولی را نشان نمیدهد؛ همچنین با
توجه به نوع موضوع و استفاده از پرسشنامه باز برای گردآوری دادهها ،خیلی از کارکنان در
تکمیل پرسشنامهها همکاری الزم را نداشتند و به علت بار منفی عنوان پژوهش که
«استراتژیهای تخریب کارکنان علیه مدیران سازمانهای دولتی» بود ،بعضی از کارکنان این
سازمانها را در همکاری با پژوهشگران دچار تردید میکرد .پژوهشهای آتی میتوانند طرحی
برای مشخصکردن روابط علّی این پدیده ارائه کنند؛ همچنین مطالعهای خاص میتواند به دنبال
شناسایی عوامل و شرایط ایجادکننده اینگونه رفتارها در سطح فرد و سازمان انجام شود.
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