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Abstract
Difficult employees are employees that are hard to work with and the experience of
working with them sometimes becomes one of the most annoying work experiences in the
organization. The purpose of this study is to identify the characteristics of difficult
employees and the factors affecting it in organizations. The approach of this research is
qualitative. Research participants were selected by purposive judgmental sampling and
snowball method and based on this main criterion that they have lived experience of
working with difficult employees. The data collection method in this study was a semistructured interview. The method of analyzing the interview data in this study was thematic
analysis. Research shows that difficult behaviors can be classified into three categories:
cognitive, attitudinal and behavioral, and special environmental and structural factors can
promote them as reinforcers of these behaviors in the organization. Understanding the
behavioral evidences of difficult employees helps to turn the annoying experience of
working with such people into an effective experience by adopting an interactive strategy
and appropriate communication. Awareness of reinforcers or factors affecting employee
difficulty also allows leaders and managers of the organization to manage difficult
employees by managing these areas.
Keywords: Negative Organizational Behaviors; Difficult Employee; Employees
Characteristics; Evidence.
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چکیده
کارکنان بدقلق ،کارکنانی هستند که کارکردن با آنها سخت است و تجربه کارکردن با آنان گااهی باه یکای از
آزاردهندهترین تجربههای کاری در سازمان تبدیل میشود .هدف این پژوهش ،شناسایی ویژگیهای کارکنان بدقلق
و عوامل مؤثر بر آن در سازمانهاست .رویکرد ایان پاژوهش ،کیفای اسات .مشاارکتکننادگان پاژوهش باا شایوه
نمونهگیری قضاوتی هدفمند و به روش گلولهبرفی و براساس ایان ماک

الالی کاه تجرباه زیساته کاارکردن باا

کارکنان بدقلق را داشته باشند ،انتخاب شدند .روش گردآوری اطکعات در این پژوهش ،مصاحبه نیماهسااتتاریافته
بود .شیوه تحلیل دادههای مصاحبه در این پژوهش ،تحلیل مضمون بود .یافتههای پاژوهش حااکی از آن اسات کاه
رفتارهای بدقلقی در سه دسته شناتتی ،نگرشی و رفتاری قابل دستهبندی بوده و عوامل محیطی و ساتتاریِ ویاژهای
میتوانند به عنوان تقویتکنندههای این رفتارها در سازمان ،به آن دامن بزنند .فهم مصادیق رفتاری کارکنان بدقلق به
افراد کمک میکند تا با اتخاذ راهبرد تعاملی و اراتباطات مناسب ،تجربه آزاردهنده کارکردن با چنین افرادی را باه
تجربهای اثربخش تبدیل کنند .همچنین آگاهی از تقویتکنندهها یا عوامل مؤثر بر بادقلقی کارکناان ،باه رهباران و
مدیران سازمان این امکان را میدهند تا با مدیریت این زمینهها ،نسبت باه مادیریت کارکناان بادقلق ساازمانی اقادا
کنند.
کلیدواژه :رفتارهای منفی سازمانی؛ کارکنان بدقلق؛ ویژگیهای کارکنان بدقلق؛ بدقلقی سازمانی
 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ،دانشکده علو اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 .استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده علو اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
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مقدمه
در جامعه امروزی ،سازمانها نقشی نسبتاً غالب یا حداقل نقشای بسایار برجساته دارناد ،تاآنجاکاه شااید
بتوان گفت ساازمانهاا زنادگی ماا را شاکل مایدهناد (دفات .)6440 ،0باه زعام اتزیاونی ،)0625( 6ماا در
سازمانها متولد میشویم ،به تحصیل مایپاردازیم ،آماوزش مایبینایم و اغلاب اوقاات زنادگی تاود را در
سازمانها برای کارکردن میگذرانیم .چگونگی و کیفیت گذرانادن ایان سااعات نسابتاًطو نی ،هام بارای
افراد و هم برای سازمانها بسیار بااهمیت است (یلماز.)6404،6گاهی این تجربه زندگی ساازمانی باهواساطه
کارکردن با افرادی که رفتارهای مثبت و مناسابی از تاود نشاان مایدهناد ،تجرباهای ساازنده و گااهی نیاز
بهواسطه اجبار به تعامل و کاارکردن باا افارادی کاه رفتارهاای بادقلقی از تاود نشاان مایدهناد ،تجرباهای
آزاردهنده تواهاد باود .انساانهاا ،باهعناوان الالیتارین سارمایه ساازمانی ،مجموعاهای از و ویژگایهاای
روان شناتتی ،شناتتی ،هیجانی و رفتاری هستند که متأثر از محیط تانوادگی ،فرهنگی و ساتتاری متفاوت
شکل گرفتهاند (تیلس  .)6446نکته مهم آن است که کارکنان همه این ویژگیها و تفاوتها را باا تاود باه
داتل سازمان میآورند و رفتارشان براساس آنها شکل میگیرد.
کارکردن با کارکنان بدقلق بهنظر میرسد از تجربههای مشتر

همه کساانی باشاد کاه در طاول مسایر

پیشرفت شغلی تود ،افراد و سازمانهای زیادی را پشت سر میگذارند .گاهی این تجربه تاآنجا آزاردهناده
است که به تر

شغل و تر

سازمان منجر میشود .راهکار برونرفت از چنین تجربههای آزادهندهای ،نه

حذف چناین افارادی از ساازمان ،بلکاه شناساایی مصاادیق رفتااری ایان دساته از کارکناان و باهکاارگیری
راهبردهای تعاملی و ارتباطی مناسب با آنهاست .در حالت کلی ،میتوان در تببین رفتارهای انسان به مفهاو
دوسویگی عاملیت /ساتتار 5اشاره کرد .برایناساس ،میتوان ریشه رفتارهای افاراد در ساازمان را براسااس
سه رویکرد تبیین کرد :دسته نخست که متشکل از حامیان فلسفه اگزیستانسیالیسم و روانشناسای انساانگارا
هستند ،عاملیت انسانی را در تبیین رفتارهای انساان ماؤثرتر از سااتتار مایدانناد دساته دو کاه برگرفتاه از
رویکرد رفتارگرایی و فلسفه لیبرالیستی است ،تواستگاه رفتارهای انسانی را ساتتار یاا محایط دانساته و بار

Dichotomy
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1. Daft
2. Etzioni
3. Yilmaz
4. Agency/Structure
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این باورند که اراده و ا تتیار انسانی تحت سیطره ساتتار قرار دارد دسته سو یعنی روانشناسان توسعهای-
شناتتی و انسانگرایان بنیادی که با فلسفه پراگماتیستی همخوانی بیشتری دارد ،بر این باورناد کاه در تبیاین
رفتارهای انسان ،توأمان باید عاملیت و ساتتار را مورد ارزیابی قرار داد (الاغری لاار  .)0662،بناابراین،
در تبیین رفتار افراد در سازمان همزمان باید نقش عاملیت و ساتتار را درنظر گرفت .برای بهحداکثررساندن
بهرهوری سازمان ،شناتت کارکنان بهلحاظ تصیصههای روانی آنها و اینکه این ویژگیهاای روانشناسای
به چه منوال بر عملکرد و رفتار آنها مؤثر واقع میشود ،بسیار حائز اهمیات اسات (هامال و پراهالاد.)0665،
شناسایی عوامل محیطی و ساتتاری مؤثر بر بروز رفتار بهطورکلی و رفتارهای بدقلق بهلورت جزئیتار باه
شناتت کلیتر از فرایند رفتاری کارکنان منجر میشود زیرا بنا به گفته پوزیبون ،افراد در قاموس گروههاا
و سازمانها کنش میکنند ،این کنشها در رابطه با یک سازمان یا مجموعه بیرونیاش به عنالر سازنده آن
تبدیل میشوند و بدینطریق به سطح با تری از فرایندها حرکت میکنند .دراینمیان ،اقدامات ترد شارو
به تسهیم ،بازتولید ،عادیشدن و درنهایت نهادیناهشادن مایکنناد .باههماینترتیاب ،اقادامات نهادیناهشاده،
هنجارها و قواعد در سطح ککن ،فعالیتها و اقدامات روزمره و عادی را تحت تأثیر قارار داده و ادرا هاا
و انتخابهای افراد را تحریک یا محدود میکند (پوزیبون .)6445،مصادیق و شواهد متعددی از رفتارهاای
بدقلقی مانند عد انعطااف رفتااری ،تودمحورباودن ،بادبینی ،فرهناد عاد اطمیناان و نفاا ساازمانی در
سازمانهای ایرانی بهمراتب ماورد مشااهده باوده اسات و حتای مادیران ساازمان هاا و کارکناان دیگار نیاز
به لورت مداو از کارکردن اینگوناه کارکناان در ساازمان تاود گلاه دارناد و دنباال بارونرفات از ایان
وضعیت نابسامان هستند و میتوان اذعان داشت گا اول این برونرفت ،شناتت ایانگوناه کارکناان اسات.
این رفتارهای بدقلقی بهنحوی مستقیم و غیرمستقیم ،سازمان هاای ایرانای را دچاار مشاککت فاراوان کارده
است و این امر لزو پژوهشهای بسیاری را در این زمینه میطلبد.
در یک نگاه کلیتر میتاوان د یال باروز برتای رفتاارهاا ،ازجملاه رفتارهاای بادقلقی از کارکناان را
شناسایی کرد و از این شناتت درجهت مدیریت منابع انسانی باه شایوهای کاه همساو باا باهحداکثررسااندن
بهرهوری و تحقق ماهیت و فلسفه وجودی سازمان باشد ،بهره گرفت .این مقاله بهدنباال پاساخ باه دو ساؤال
اللی است .نخست آنکه ویژگی های رفتاری کارکنان بدقلق کدامند و دو تقویتکننده یا عوامل مؤثر بار
این رفتارها در سازمان کدامند؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ازجمله دغدغههای مهم مدیریت در سازمان ،مدیریت رفتارهای نابهنجار و منفی سازمانی است (بنت و
رابینسون )6446،مطالعه اینگونه رفتارها در سازمان از دو نظر حائز اهمیت است :بهلحاظ نظری ،ایانگوناه
رفتارها در سازمان یکی از مؤلفههای مهم عملکرد شغلی افراد محسوب میشوند (بنت و رابینسون )6446،و
بهلحاظ عملی نیز مطالعات از شیو و هزینهآفرینبودن این پدیده رفتاری در سازمان حکایت دارند ( بنت و
رابینسون .)6444 ،رفتارهای بدقلقی نیز بهعنوان زیرشاتهای از رفتارهای منفی سازمانی طی چند دهاه اتیار
مطرح و وارد ادبیات مدیریت شده است و نیاز به واکاوی بیشتری دارد.
میل به بروز تشونت و رفتارهای نابهنجار در محیط کار در سراسر دنیا بهعنوان یک عامل آسیبرساان
شغلی ،زند تطر سکمتی روان محسوب می شود که با عناوین متفاوتی ازجملاه تاوهین ،آزار و اذیات و...
بیان میشود (کلوی )6442 ،لذا این تشونت و رفتارهای نابهنجار در محیط کار میتواند تود را به اشکال
مختلف بروز دهد که میتوان درایانباین باه تشاونت ککمای مانناد :ناسازاگفتن و تهدیادکردن ،تشاونت
فیزیکی مانند کتککاری ،استفاده از لکح سرد و ...و تشونت روانای مانناد درو گفاتن و شاایعهپراکنای
و ...اشاره کرد (فاارینکو .)6442باا جهاانیشادن باهکاارگیری کارکناان از کشاورهای مختلاف باتوجاهباه
تفاوت های فرهنگی و ...این امر باعث بروز انوا تنش های روانای و تاانوادگی و جسامی مایشاود و ایان
تنشها با فرد به سازمان راه پیدا میکنند که این امار بایشازپایش بار باروز رفتارهاای بادقلقی کارکناان در
0

سراسر دنیا مؤثر بوده است (بکزی  .)6464،در سالهای اتیر ،پژوهشگران بهدلیل تأثیرات منفای و مخربای
که اینگونه رفتارهای نابهنجار و غیرمولد بر جریان کار و جو سازمان داشته است عکقه بسیاری به مطالعاه
اینگونه رفتارها و شناتت کاملتری از آنها نشان دادهاند تا اینکه درنهایت بتوانناد باا ارائاه راهکارهاایی از
بروز این گونه رفتارها جلوگیری کرده و درلاورت باروز ،باهنحواحسان مادیریت شاوند چاون ایانگوناه
رفتارها برای سازمان مضر هستند و بهطور مستقیم عملکرد ،سودآوری و جریانکاری سازمان را تحت تأثیر
قرار میدهند .کارکنان بدقلق نیز که نو تالی از این کارکنان در فضای ساازمانی هساتند ،بارای ساازمان
مضر بوده و باید در راه شناتت هرچهبیشتر آنها اقدا کرد.
برای فهم مفهو کارکنان بدقلق نخست باید بدقلقی را معنا و تعبیر کرد .با نگاهی به ادبیاات مادیریت و
1. Blazi
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روانشناسی مشخص می شود که معانی متفاوتی برای آن ذکر کاردهاناد .بارایمثاال ،عادهای مانناد براهاا ،
گراسل و مورگانروس از بدقلق ،تندمزاجی را برداشت و عدهای مانند اندرساون و پاولیش از وا هی بادقلق
معنی یاغی ،سرکش و منتقد (کملگاور )6444،را فهام مایکنناد .برتای از پژوهشاگران نیاز باه ایانگوناه
رفتارها ،رفتارهای انحرافی و غیراتکقی که هنجارهای سازمان را نقض میکنناد (بنات و رابینساون)6444،
نسبت میدهند و برتی نیاز از عنااوینی باا ناا هاای رفتارهاای ضاداجتماعی ساازمانی و انحاراف ساازمانی
(اورتون )6442 ،بهره گرفتهاند .وا ههایی که بارای تولایف ایانگوناه کارکناان باهکاار مایروناد باا هام
همپوشانی نزدیکی دارند :بهعنوانمثاال ،رفتارهاای نابهنجاار کارکناان (مانناد شاایعهساازی و عیابجاویی)
بدرفتاری سازمانی (مانند درو گویی) پرتاشگری در سازمان (مانند تهاجم زبانی و تشونت در محل کار)
بینزاکتی (مانند قطعکردن لحبت دیگران) که همه این رفتارها حاداقل دارای دو ویژگای الالی هساتند:
 .0برعملکرد و کارکرد جاری سازمان و کارکنان اثر منفی میگذارند و  .6ایان رفتارهاا ماهیات عمادی و
هدفمند دارند (گریفین و لوپز.)6444،
در این پژوهش ،کارکنان بدقلق کارکنانی درنظر گرفته میشوند که در محل کار ،رفتارهایی تکف و
عکس هنجارهای اجتماعی موجود از تود نشان میدهند و طبیعتاً باهدنباال آن و رفتارهاای متقابال موجاود
باعث ایجاد فضایی میشوند که عد همکاری و نبود فهم متقابل از ویژگیهای بارز آن اسات (دیکساترا،0
 .)6444مادیران و کارکناان ،زماان و انار ی زیاادی را لارف مایکنناد تاا بتوانناد باا ایانگوناه کارکناان
دستو پنجه نر کنند ،به بهترین شیوه با آنها ارتباط برقرار کرده و سخن بگویناد و بتوانناد روی آناان تاأثیر
بگذارند بدوناینکه تود دچار تنش احساسای و اساترس و درگیاری منطقای -ککمای نشاوند (پیرساون،6
 6444میشرا ود نو.)0600 ،6
این نو کارکنان ،کارکنانی هستند کاه باا نگارشهاا و رفتارهاای نامناساب و گاهااًمنفی در ساازمان و
محیط کار ،تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد و روحیه سایر کارکنان میگذارناد .ایان کارکناان باهسارعت در
سازمان به یک مسئله چالشی بزرگ تبدیل میشوند و بعد از مدتی باعث تناقض و نقد بیاساس و تضااد در
محل کار شده و یک یا چندی از این نو کارکنان ،برای بههامریخاتن و گسایختن جاو ساازمانی کفایات
1. Dijkstra
2. Pearson
3. Mishra & Delano

551

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال یازدهم ،شماره ( 5شماره پیاپی  ،)15بهار 5105

میکنند (کابورن )6440 ،0و با رفتارهای تکف هنجارهای موجود ،باعث ایجاد فضای تانشوار مایشاوند
که در پی ایجاد چنین فضایی با واکنش منفای از جاناب کارمنادان ،مادیر و مشاتریان روباهرو تاواهیم باود
(کملگور .)6444 ،6این کارکنان در محل کار باعث بروز فضایی تهدیدآمیز و گسیخته میشاوند ازجملاه
رفتارهااای تهدیدکننااده (شااامل :کتااککاااری و آساایبزدن بااه وسااایل محاال کااار) ،تهدیاادات شاافاهی و
نوشتاری ،آزار و اذیت تود و دیگران و سوءاستفادههای ککمی (شامل :قسمتوردن ،توهینکاردن و زباان
ناتوشایند در ارتباط) (هاینس 6440 ،6پیرسون.)6440 ،5
درکل ،میتوان اذعان کرد که کارکنان بدقلق یک نیروی آشفته در محل کار هساتند کاه باا رفتارهاا و
آداب تود بر جو سازمان و تارج سازمان نیز ،تأثیرات ناسازگار و منفی داشته (پائونونن و نیکول)6440 ،4
و در محیط کار بر سکمت روان شناتتی کارکنان هم اثرات منفی برجای تواهند گذاشت (کورتینا )6440
و با رفتارهای انحرافی تود در محیط کار سکمت سازمان را با تطر مواجه کرده و به سازمان آسیب جدی
وارد میکنند (گاند.)6464 ،2
وجود کارکنان بدقلق در سازمان و رفتارهای نابهنجار آنها که به باروز رفتارهاای تشان در محال کاار
میانجامد ،ازجمله رفتارهای تشن و بیادبانه و تعامل با یکدیگر به دور از فضای فهم متقابال و ابهاا گوناه
است که در نهایت باعث بروز انحراف در محل کارشده و ماانعی بار راه رسایدن باه اهاداف ساازمان اسات
(اندرسون وپیرسون .)0666،2این گونه کارکنان بر سطح سودآوری نیز تأثیر بسزایی تواهناد داشات وحتای
در برتی موارد حاد و شدیدتر به تودکشی و یا ارتکاب قتل نیز منجر میشوند (ککین وساسمن.)6440 ،0
حتی در نبود آگاهی و رفتار اتکقی در سازمانها این امر بر نوآوری و تکقیت سازمان نیز تأثیر منفی دارد
(مای)6406 ،6
بهعنوان برتی رفتارهای بیادبانه و بدقلقگونه در محایط کاار مایتاوان باه کثیافکاردن محایط کاار،
1. Caborn
2. Kemelgor
3. Hynes
4. Pearson
5. Paunonen & Nicol
6. Gong
7. Anderson & Pearson
8. Kline & Sussman
9. Mai
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حارفهاای طعنااهآمیاز و ریشاخند بااه دیگاران (پیرسااون 6440،لایم )6440،لحان تحقیاارآمیاز و تصاامانه
نگاااهکااردن بااه دیگاار کارکنااان (لاایم )6440،باایتااوجهی بااه هویاات و اعتبااار و شخصاایت فاارد در جمااع
(کلی )6442،اشاره کرد .عوامل متعددی بر بروز اینگونه رفتارها در ساازمان ماؤثر هساتند کاه ازآنمیاان،
پژوهشگران به تنو کارکنان ،مهندسی مجدد ،کاهش بودجه ،افزایش فشار بارای بهارهوری و محایط کاار
تودکامه (بکو )6444 ،عوامل شخصی و عوامال ساازمانی (هرساکویس )6442،تحصایکت (زیال0662،
کریگر )0662،جنسیت (دایتز و گیلز )6442،سبک رهبری (تائو و کولدول )6406 ،0تشم بهعنوان یک
هیجان مؤثر بر برزو رفتارهای پرتاشگرانه (مییار و سایمر )6406،طردشادگی ازطارف دیگار کارکناان و
همکاااران کااه کاااهش تعااامکت اجتماااعی و سااکمت جساامی و رواناای کارکنااان را دربرداشااته (هیفاای و
داتون )6440،و همچنین ادرا

بیعدالتی در محیط کار (کندی  )6445،اشاره کرد.

اگر سازمانها بخواهند برای مدیریت رفتارهای نابهنجار و منفی سازمانی برنامههایی را اجرا کنند ،لزوماً
تدوین چارچوب نظری مناسب پیشایندهای اینگونه رفتارها در سازمان حائز اهمیت است (اوونیال )6400،
تا براساس آن بتوان رویکردهای مناسب مدیریتی ارائه کرد .پژوهشگران زیادی کوشیدهاند تا جنبههاایی از
این پیشایندها را مورد مطالعه قرار دهند ،اما این مقاله تکش تواهد کرد تاا پیشاایندها و تقویاتکننادههاای
بدقلقی در سازمان را همراه با مصادیق رفتاری این دسته رفتارها شناسایی کناد .لارفنظار از شاکل رفتاار
بدقلق که افراد به تود می گیرند ،ایان رفتارهاا تساارات جبارانناپاذیری باه شارکتهاا و ساازمانهاا وارد
میکند .هزینهها در کنار کاهش بهرهوری و تضعیف روحیه ،شامل میزان با یی از جایگزینی و کارگریزی
میباشد و بههمیندلیل در وهله نخست شناتت ویژگیها و مصادیق رفتاری اینگونه کارکناان در ساازمان
و سپس شناتت پیشایندها و تقویتکنندههای بروز این گونه رفتارها اعم از د یل فردی و عوامال محیطای
و ساتتاری به ما درجهت شناتت کامل اینگونه کارکنان و تعامل با آنها کمک شایانی تواهد کرد.

پیشینه تجربی
پژوهشهای پیشین به شیوهای واضح و آشکار درباب کلیت شخصیتی و عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاای
بدقلق ،سخنی بهمیان نیاوردهاند و بیشتر آنها با بدیهیانگاشتن رفتارهای بدقلقی در پسزمیناه پاژوهش تاود
1. Khaola
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به نحوه مدیریت اینگونه کارکنان پرداتتهاناد .البتاه برتای پاژوهشهاا برتای از جنباههاای ویژگایهاای
رفتارهای بدقلق را جداگانه مورد بررسی قرار دادهاند که درادامه به آنها اشاره تواهد شد.
مییر و سیمر ( )6406در پژوهشی بیان میدارند که تشم بهعنوان یک عامل هیجانی فردی میتواند بار
بروز رفتارهای پرتاشگرایانه در محیط کار مؤثر واقع شاود و رابطاه مثبتای را باین ایان دو بیاان مایدارناد.
کملگور ( ) 6442در پژوهشی با بیان اینکه روزانه کارکنان زیادی مورد حمله فیزیکی و تشاونت و تهدیاد
قرار میگیرند ،بیان میدارد که متأسافانه پاژوهش هاا بیشاتر بار عوامال محیطای تکیاه مایکنناد و کمتار در
پژوهش ها شاهد شناسایی و بررسی ویژگیهای شخصیتی کارکنان انسانی مانند وحشایگاری و انحاراف و
ناسازگاری هستیم .این پژوهشگران باا رویکارد روانشناساانه بیاان مایدارناد کاه لافات تودشایفتهگوناه
بهعنوان نوعی رفتار بدقلق در کارکنان ،هم هنجارهای عمومی احترا به دیگران را نقض میکنند و هام بار
عملکرد سازمان تأثیر منفی میگذارند .آپلبا ( )6442در پژوهشی بیان میدارد که تأثیر ساازمان بار هار دو
نو رفتارهای انحرافی منفی (مانند نقض قوانین و هنجارهای سازمان) و رفتارهاای انحرافای مثبات (کساانی
که فقط شایستگی این هنجارها و قوانین را زیر سؤال برده و نقض میکنناد) مشاهود و قابال بررسای اسات.
سازمانها باید درجهت کمترکردن و رفع رفتارهای انحرافی در سازمان عکوهبر تمرکز بر مساائل و رواباط
فردی به روابط سازمانی و ایجاد فضای آرا و عاد نه هام تمرکاز کارده تاا بتوانناد ماؤثرتر درجهات رفاع
اینگونه رفتارها گا بردارند .لیتزکی و همکاران ( )6442در پژوهشی بیان میدارند که رفتارهاای انحرافای
در محل کار بسیار هزینهزا هساتند و بررسای آن پژوهشاگر را حیارتزده مایکناد .ایان پژوهشاگران بیاان
میکنند که یکی از بخشهای مهم ،سروکلهزدن با کارکنان درجهات مادیریتکاردن درسات آنهاا بارای
افزایش جذب مشتری و جلب رضایت آنها و سوددهی بیشتر برای سازمان است ،ولی اگر مدیر بایشازحاد
منطقی بر این امر و سهمیهبندی و قوانین برای اینکار تأکید کند ،ممکن است ناتوداگاه بر بروز رفتارهاای
بدقلی ازطرف دیگر کارکنان ،مؤثر واقع شود .در پژوهشی دیگر بکو ( )6444بعد از بررسی ایجاد تشونت
در محل کار توسط چندین تکنسین پزشکی اعک کرد که بین رضایت شغلی و عدالت توزیاعشاده ،رابطاه
منفی وجود دارد و همچنین بین تستگی و ایجاد تشونت در محل کار رابطاه مثبات وجاود دارد .دیکساترا
( )6445در پژوهشی ،تأثیر تعدیلکنندگی پنج عامل مهم ازجمله سازگاری ،برونگرایی و ثبات عااطفی را
بر سکمت و تعارض در روابط بینفردی آزمود .این پژوهش در دو مطالعاه میادانی در ساازمان بهداشات و
سکمت و در یک سازمان تولیدی انجا شد که درنهایت مشخص گردید باروز تعارضاات یاک هامنشاینی
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منفی با سکمت را داراست بهتصوص زمانیکه افراد در سازگاری و توافق با هم فروتن و تویشاتندارتار،
دارای ثبات عاطفی پایینتر و یا اینکه برونگراتر باشند .نیشا ( )6464با بیان اینکه همهگیری کرونا در یکای
دو سال اتیر ،سازمانها را با مشککت عدیدهای روبهرو کرده است ،اذعاان مایکناد کاه باا ایجااد فضاای
کاری مناسب و به دور از استرس ،امنیت شغلی و ...میتوان نگرش کارکنان به سازمان را مثبت کرده و این
امر به تعهد سازمانی با در کارکنان منجر شده و درنهایت با دوری از رفتارهای نابهنجار ،تعالی ساازمان را
بهدنبال دارد.
با نگاهی گذرا وکوتاه به پژوهشهای پیشین مشخص میشود که بیشتر این پژوهشها یاک ویژگای از
رفتارها بدقلقی و یا علل بروز آنها را درنظر گرفته و تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری آن در سازمانی مشخص و
یا بهواسطه متغییری میانجی را مورد توجه قرار دادهاند .پژوهشی که مستقکً تود این رفتارها و تعادد و علال
بروز آنها را مورد بررسی قرار دهد ،کمتر دیده میشود که این پژوهش بر آن است باهطاور اتاص دربااب
این ویژگیها و ابعاد و همچنین عوامل مؤثر بر آنها کنکاش کند.

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر ماهیت ،اکتشافی اسات .باتوجاهباه اینکاه ایان پاژوهش باهدنباال گساترش و کشاف
جنبههای مغفولمانده بادقلقی کارکناان در ساازمان اسات و مایتواهاد مرزهاای نظاری و گساتره ادبیاات
پژوهشی این حوزه مطالعاتی را گسترش دهد ،در وهله نخست در زمینه پژوهشهای بنیادی قرار مایگیارد.
همچنین ازآنجاکه یافتههای این پژوهش برای سازمانهاا فهام و ابازاری را باهدسات مایدهاد تاا بتوانناد باا
لحیحترین شیوه تعامل با اینگونه کارکنان درجهت رفاه و آسایش کارکنان گاا بردارناد ،مایتاوان ایان
پژوهش را کاربردی نیز قلمداد کرد.
روش گردآوری اطکعات در این پژوهش ،از نو مصاحبه نیمهساتتاریافته اسات .مشاارکتکننادگان
پژوهش را افرادی تشکیل میدهند کاه دارای تجرباه زیساته در کاارکردن و تعامال باا کارکناان بادقلق در
سازمان بودهاند .شیوه نمونه گیاری در ایان پاژوهش از ناو نموناهگیاری غیراحتماالی هادفمناد و از ناو
گلولهبرفی بود و بعد از هفت نفر مصاحبهشونده ،تحقیق به اتما و اشبا نظری رسید.
در این شیوه ،نخست تعدادی از افراد در این حوزه انتخاب شده و بعد با معرفی افراد حاذ دیگاری در
این حوزه ازطرف مصاحبهشوندگان اولیه نمونه پژوهش پراکندهتر شد و تا رسیدن به اشابا نظاری دربااب
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موضو  ،مصاحبهکردن با نخبگان ادامه یافت .به ایان لاورت کاه در وهلاه اول ساه نفار از اسااتید مجارب
دانشگاه که در حوزه مدیریت اعم از مدیریت منابع انسانی و سایر شاتههای مادیریت تحصایل کارده و باه
تدریس مشغول بودند ،انتخاب شدند که هم مدرس در مجامع دانشگاهی بودند و هماینکه در رزومه کااری
تود پستهای مدیریتی را بعهده داشتند لذا دو شاتص تحصیل دانشگاهی واشتغال در پستهای مدیریتی
یا تجربی دو معیار اللی انتخاب مشارکتکنندگانی بودند که تجربه زیسته کارکردن با کارکناان بادقلق را
داشتند .بعد از مصاحبه با این نخبگان که سه نفر بودند ،باتوجهبه این امر و این نکته که هرچقدر ز بود باا
نخبگان مصاحبه انجا شود تا زمانیکه پژوهش به اشبا نظاری برساد لاذا باا معرفای افاراد تباره دیگاری
ازطرف سری اول مصاحبهشوندگان کمکم به سمت افراد شاغل در پستهای مدیریتی نیز سو پیدا کارده
و افراد شاغل در پستهای بانکی ،امور توابگاهی ،مدیریت منابع انسانی و مراکز روانشناسای و ...باهدلیال
تعامل زیاد و مواجهشدن با افراد و کارکنان گوناگون دیگر نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند که باا رسایدن باه
نفر پنجم مصاحبه و بعد از آن دو مصاحبهشونده دیگر ،عمکً پا به عرله بیان ویژگیهایی گذاشته شاد کاه
افراد نخبه قبلی ،از آنها سخن به میان آورده بودند و چاون در دو و الای ساه نفار متاوالی باا مباانی جدیادی
تاحد زیادی برتورد نشد لذا پژوهش به این نتیجه سو پیدا کرد که به اشبا نظری رسیده باشد.
در جریان گردآوری اطکعات و مصاحبه با تبرگان امر به د یل متفاوتی ازجمله نوبودن زمیناه تحقیاق
و نبودن پیشفرض واضح و روشن قبلی ،عمکً از نفر سو و چهار به بعاد ،کامکام نظارات و موضاوعات
تکراری رو به فزونی گرفتند و این یکسانی رو به افزایش گذاشت که در نفر پنجم کامکً مشاهود باود و دو
مصاحبه دیگر جهت تکمیل مصاحبهها و مطمئنشدن از اینکه پژوهش به اشبا نظری رسایده اسات ،انجاا
شد.
پروتکل مصاحبه با تبرگان امر بدین لورت بود کاه در اول مصااحبه باا تعریاف اولیاهای از کارکناان
بدقلق شرو شد و بعد از چند تعریف و بازتعریف دوباره ازطارف برتای از مصااحبهشاوندههاا ،دو طارف
مصاحبه به یک همنوایی و در

متقابل از کارکناان بادقلق رسایدند .در گاا دو  ،از رفتارهاای کارکناان

بدقلق از مصاحبهشوندهها سؤال شد و مصاحبهشونده ها رفتارهای بادقلقی را کاه باا آنهاا برتاورد داشاته یاا
متناسب با مفهو رفتارهای بدقلقی به ذهنشان آشنا میآماد ،باه گفتگاو گذاشاتند .در گاا بعادی از د یال
شناتتی و نگرشی یا عاطفیای که میتوانند دلیلی بر بروز اینگونه رفتارها -که در گاا قبلای اشااره شاد-
باشند ،سخن به میان آمد و مصاحبهشوندهها به تشریح این مبانی و د یل آن از دیدگاه تودشان پرداتتناد.
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در گا نهایی ،مصاحبه با مصاحبهشوندهها از مبادی و عواملی کاه مایتوانناد علال باروز رفتارهاای بادقلقی
باشند یا زمینه را برای بروز اینگونه رفتارها مهیا کنند و یا اینکاه زمیناه را بارای تشادید آنهاا فاراهم کنناد،
سخن رانده شد که در پسزمینه این علل از عوامل محیطی در قالب دو عامال فرهنگای و غیرفرهنگای و از
عوامل ساتتاری بحث به میان آمد و سؤا تی مناسب با این مضمون از مصااحبهشاوندههاا پرسایده شاد کاه
متعاقباً تبرگان امر نیز ازمنظر تود به تشریح و بسط آن همت گماردند.
مبنای انتخاب نمونه در نمونهگیری اولیاه ،داشاتن تحصایل دانشاگاهی در رشاته مادیریت مناابع انساانی
بهطور اتص و مدیریت بهطور عا و یا بودن فرد مصاحبه شونده در مناسب مادیریتی باود کاه باا کارکناان
زیادی سروکار دارند و در تجربه کاری تود با افراد بدقلق باا تعریاف موجاود برتاورد داشاتهاناد .در بادو
مصاحبه تعریف مفهومی و اولیهای که از کارکنان بدقلق وجود داشت با مصاحبهشوندگان درمیاان گذاشاته
شد و چنانچه نخبگان امر تجاربی از کارکردن با اینگونه کارکنان داشتند ،مصاحبه ادامه پیدا میکرد.
تحلیل داده های مصاحبه در این پژوهش ،تحلیل مضمون مورد نظر ککر

( )6442و باراون و کیناد

و هاروکس( )6404بود.
تحلیل مضمون
تحلیل مضمون ،روشی برای تعیین ،تحلیل و بیاان الگوهاای (مضاامین) موجاود درون دادههاسات .ایان
روش دادهها را سازماندهی و درقالب جزئیات تولیف میکند ،اما میتواند از این فراتار رفتاه و جنباههاای
مختلف موضو پژوهش را تفسیر کند .در جدول زیر ،تکله گا ها و اقدامات عملی درراستای پژوهش،
بهاتتصار ذکر شده است.
جدول  .5گامهای اجرایی تحلیل مضمون
مرحله

گام

مکتوبکردن دادهها

 .0تجزیه و
تولیف
دادهها

اقدام

 .6آشناشدن با متن

-

مطالعاااه اولیاااه و مطالعاااه
مجدد دادهها

 -نوشتن ایدههای اولیه

521

اقدامات در این پژوهش
در این مرحله با مشارکت کنندگان پژوهش،
مصاااحبه و سااپس دادههااای حالاال از ای ان
مصاحبهها مکتوب شد و دوباره مورد بازبینی
قاارار گرفاات و ایاادههااای اولیااه مصاااحبه-
شوندگان بهرشته تحریر درآمد.
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مرحله

گام

اقدامات در این پژوهش

اقدام

در این بخش دادههاا و ایاده هاای اولیاه کاه
مرتب شده بودند ،در هار نوبات از مصااحبه
بدانها کد اولیهای تخصیص داده شد و همه
-

پیشاااااانهاد چااااااارچوب
کدگااذاری و تهی اه قالااب

 .6ایجاد کدهای

مضامین
-

اولیه و کدگذاری

تفکیک متن به بخشهاای
کوچکتر

 کدگااذاری ویژگ ایهااایجالب دادهها

ایاادههااای مصاااحبهشااوندگان کدگااذاری
شد.کدگذاری دادهها بدین لورت بود کاه
حرف اول مصاحبهشونده هماراه یاک عادد
که نماینده ترتیب مصاحبهشاونده مایباشاد،
اتخاذ شد ( )I01که بهمعنای مصاحبهشاونده
اول اساات و باارای هاار ویژگاای نیااز کااه
کدگذاری مایشاود .حارف اول ویژگای را
انتخاب و ویژگیهای گفتهشده را بهترتیب با
دادن ی اک عاادد شاامارهگااذاری م ایکن ایم
( E01عامل محیطی اول).

 .6جستجو و شناتت

تطبیقدادن کدها باا قالاب
مضامین

-

مضامین

اسااااتخراج مضااااامین از
بخشهای کد گذاشتهشده

 پا یش و بازبینی مضامین-

سعی در آن شد که باتوجهبه مبانی فکاری و
علمی پیشموجاود و تطبیاق کادها باا آنهاا،
مضااامین شااناتتهشااده و ی اا نااوین اسااتخراج
شوند.

بررسی و کنترل همخوانی
مضااااامین بااااا کاااادهای

 .6تشریح و

 .5ترسیم شبکه

تفسیر دادهها

مضامین

استخراجشده

در این بخش باتوجهبه دادهها و کدهای همه

-

مرتبکردن مضامین

مصاحبهشوندهها ،اول در هماه مصااحبههاا و

-

انتخااااب مضاااامین پایاااه،

کاادهای آنهااا دادههااا و نظرهااای یکسااان

سازماندهنده و فراگیر

شناسایی شد و بهلاورت کلای در مقاو ت

-

ترسیم نقشههای مضامین

یکسانی جای گرفتند.

-

الکح و تأیید شابکههاای
مضامین
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گام

مرحله

اقدام
-

 .4تحلیل شبکه
مضامین

تعریاااف و ناااا گاااذاری
مضامین

-

تولیف و توضایح شابکه
مضامین

-

اقدامات در این پژوهش
در این گا به مقولهها و کدهایی که در یک
دسته مشتر

جای گرفتند ،در شبکه تحلیل

مضامین یک نا علمی متناساب داده شاد تاا
شبکه تحلیل مضامین شکل بگیرد.

تلخیص شابکه مضاامین و
بیان مختصر و لریح آن

 .3ترکیب و
ادغام

استخراج نمونههای جالب
دادهها

 .2تدوین گزارش

-

مرتبکردن نتایج تحلیل با
سااؤا ت تحقیااق ومبااانی
نظری

-

در این گا  ،گزارشی از فرایناد باا و نحاوه
شااکلگاارفتن و بی اان مختصااری از آنهااا نی از
کامل شد و برتی از نخبگان امر دربااب آن
نظر دادند.

نوشااتن گاازارش علماای و
تخصصی از تحلیلها

مراحل و اقدا هاای ماذکور در جادول ( ،)0بارای هماه مصااحبههاا انجاا شاد .باهعناواننموناه ،نحاوه
کدگذاری و پیمودن گا های جدول ( )0برای مصاحبه نخست به شرج جدول ( )6آمده است .شاایان ذکار
است که در تحلیل ویژگیهای کارکنان بدقلق ،کدهای استخراجی مبتنیبار مادل ساهبعادی تحلیال مباانی
فلسفی اهرنجانی در سه بعد شناتتی ،رفتاری و هیجاانی طبقاهبنادی شادند .همچناین دساتهبنادی عوامال و
تقویتکنندههای رفتارهای بدقلقی نیز در دو بعد محیطی و ساتتاری طبقهبندی شدند.
جدول  .2دادههای مصاحبهشونده اول
طبقهها

شناختی

تمها
جز اندیشبودن

I01C01

کنترل گرابودن

I01C02

عد انتقادپذیری

I01C03
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طبقهها

هیجانی و نگرشی

رفتاری

تمها
درونگرابودن

I01C04

ماکیاولگرایی

I01C05

تودپایشی

I01C06

تودشیفتگی

I01C07

عزتنفس

I01C08

ناتوداگاه مستکبر

I01C09

مهارت ادارکی ضعیف

I01C10

بدبینی

I01A01

ثبات هیجانی ضعیف

I01A02

تردبینی مدیریتی

I01A03

تودمحوربودن

I01A04

تودگشودگی کم

I01A05

عد اعتماد

I01A06

هوش هیجانی ضعیف

I01A07

سازگارنبودن با دیگران

I01B01

عد انعطاف رفتاری

I01B02

تصمیمگیری فردی

I01B03

ارتباط یکسان با همه افراد

I01B04

منزویبودن

I01B05

مهارت انسانی ضعیف

I01B06

مسئولیتپذیری بیشازحد طبق قوانین

I01B07

دتالت در همه امور مربوط و غیرمربوط

I01B08

حساسبودن

I01B09

پیچیده و مرموز

I01B10
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طبقهها

محیطی

ساختاری

تمها
فرهند عد اطمینان

I01E01

منزویکردن افراد توسط دیگران

I01E02

متهمکردن افراد به بیکفایتی

I01E03

فرهند محافظهکارانه

I01E04

تأکید بیشازحد بر رقابت

I01E05

فضای عد انتقاد

I01E06

نفا سازمانی

I01E07

تأکید بیشازحد بر قوانین

I01S01

سبک مدیریتی با دستی

I01S02

فالله قدرت زیاد

I01S03

مبهمبودن وظایف و نقشها

I01S04

ماشینیبودن

I01S05

تمرکز با

I01S06

رسمیت با

I01S07

نحوه کدگذاری نیز به همان شیوه است که در جدول ( )0ذکر شد .بهعنواننمونه :I01C01 :نشاندهنده
اولین ویژگی درزمینه شناتتی گفتهشده توسط مصاحبهشونده اول است.
اعتباریابی
یکی از روشهای رایج برای اعتباریابی در روش تحلیل مضمون ،استفاده از کدگذاری مستقل و گروه
تبرگاان اسات .اساتفاده از کدگااذاری مساتقل و گاروه تبرگاان ،فراینااد رایجای بارای ارزیاابی و کنتاارل
تحلیلهای مضمون است .در رویکرد پوزیتیویستی به پژوهشهای کیفای ،ایان امار مشاابه محاسابه آمااری
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قابلیت اطمینان درونی است که در تحلیلهای محتوای کمی لورت مایگیارد (بویااتزیس )0660،در ایان
فرایند ،پژوهشگر نتایج تحلیل تود را دراتتیار پاسخدهندگان قرار میدهد و از آنها مایتواهاد تاا دربااره
میزان همخوانی و تناسب میان تفاسیر وی وتجارب تودشان ،اظهارنظر کنند .چنین کااری ،ایان فرلات را
دراتتیار پاسخدهندگان قرار میدهد تا بهطور جدیتر و قویتر درباره مسائل مطرحشده ،اظهارنظر کنند.
برای این موضو همانطورکه در مضمون شبکه مضامین دادههاا نیاز موجاود اسات ،شابکه مضاامین و
شیوه سنجش آن برای چند نفر از نخبگان امر و مصاحبهشوندگان ارسال شد و توسط آنهاا ماورد باازبینی و
تحلیل چندباره قرار گرفت و نهایتاً مورد تأیید قرار گرفتند و بدینلورت اعتبار تحقیق و روایای آن ماورد
بررسی قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
پس از آنکه دادههای حالل از مصاحبههای تک تک نخبگان ،گردآوری و باه روش تحلیال مضامون
کدگذاری شد ،مضامین شناساییشده در طبقات مذکور ،مقولهبندی شد که جدول ( )6تکله این مرحلاه
را نشان میدهد.
جدول  .2ویژگیهای شناختی ،نگرشی و رفتاری کارکنان بدقلق
ابعاد ویژگیهای کارکنان بدقلق

شناختی

تمها
ماکیاولگرایی

}{I02C04,I01C05

نارسیسم

}{I01C07,I02C03

عد انتقادپذیری

}{I01C03,I02C02

درونگرابودن

}{I01C04,I03C01

تودپایشی اند

}{I01C05,I02C06

دگماتیکبودن

I05C01},{I01C01

کنترل گرا

}{I01C02

عزتنفس پایین

}{I01C08
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تمها

ابعاد ویژگیهای کارکنان بدقلق
ناتودآگاه مستکبر

}{I01C09

قضاوتگرابودن

}{I02C01

جاهطلبی

}{I04C01

شیفتگی تخصصی

}{I04C02

مهارت ادراکی ضعیف

}{I01C10

منفینگری

{I01A01,I02A01,I03A01,I06A0
}1,I07A03, I03A03

تودمحوربودن

}{I01A05,I02A03,I02A02

ثبات هیجانی ضعیف

}{I01A02

تردهبینی مدیریت (جزئینگری)

}{I01A04

تودگشودگی کم

}{I01A06

عد اعتماد

}{I01A07,I06A03,I07A02

هوش هیجانی پایین

}{I01A08

نگاه با به پایین(نگاه فرودستانه به
دیگران)
نگرشی (عاطفی)

}{I07A01

پایگاه اجتماعی پایین

}{I02A07,I06A05,I06A04

افسردگی

}{I02A06,I05A01

احساسیبودن

}{I03A02

کانون کنترل بیرونی

}{I02A04

عد اهمیت به سازمان

}{I04A01

حیطه کنترل پایین

}{I02A05

توقعات نابجا

}{I05A02

رواننژند

}{I04A02,I02A08

مقاومت در برابر تغییر

}{I06A02
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تمها

ابعاد ویژگیهای کارکنان بدقلق
نقزدن

{I02B02,I03B08,I04B01,I03B02
},I06B04

ناسازگاری

}{I01B01,I04B02,I06B06

عد انعطاف رفتاری

}{I01B02

مهارت انسانی ضعیف در ارتباطات

{I01B03,I01B04,I05B05,I07B01
}

تودمحوری

}{I01B05,I07B03

حساسبودن

}{I01B09,I04B05

زودجوشبودن

}{I02B06,I04B03,I04B04

منزوی

}{I01B06,I01B10

پرتاشگر

{I02B01,I03B10,I04B08,I03B01
,I03B07,
}I05B01,I06B03

ناراحت

}{I03B09,I04B07

لجبازی

}{I03B06,I04B06

دگرآزاری

}{I01B08,I02B07

مسئولیتپذیری کمتر و بیشترازحد

{I01B07,I02B05,I05B03,
}I05B04

زیرآبزنی

}{I02B03,I05B02,I06B05

ریسکپذیری بیشازحد

}{I02B08

بینظمی

}{I02B04,I03B03,I06B01

تخریب لفظی وککمی

}{I03B04,I07B04

کمکاری (انجا حداقل کار)

}{I03B05,I06B02,I07B02

ترابکاری در تجهیزات

}{I06B07

رفتاری
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جدول .1عوامل محیطی و ساختاری تقویتکننده رفتارهای بدقلق
عوامل اثرگذار بر رفتار

تمها

بدقلقی کارکنان

عوامل فرهنگی

عوامل
محیطی

عوامل غیر
فرهنگی

فرهند محافظهکارانه

}{I01E04

فرهند حق به جانببودن

}{I05E01

جو کاری تصومتآمیز

}{I01E02,I04E02,I02E15

فرهند چاپلوسی

}{I02E02,I04E03

فرهند رابطهگرایی

}{I02E05

ارزشها و هنجارهای جامعه

}{I04E06,I05E03

فضای عد انتقاد

}{I01E06

عدالتگریزی

}{I02E01

نفا سازمانی

}{I01E07,I02E16

اتها به بیکفایتی

}{I01E03

از زیر کار دررفتن

}{I02E03

عد اطمینان محیطی

}{I01E01,I02E11,I03E08,I04E02

شرایط اقتصادی

{I02E06,I02E08,I02E13,I03E05,
}I04E04,I04E05,I02E07

محیط بیثبات

}{I02E09

محیط پویا

}{I02E10

عد اطمینان نسبت به آینده

}{I02E12,I03E07

رسانهها

}{I02E14,I06E01,I06E02

تانواده

{I03E01,I04E01,I05E04,I05E05,
}I05E06,I06E07,I06E08,I07E01

اتتک ت هورمونی

}{I03E02
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عوامل اثرگذار بر رفتار

تمها

بدقلقی کارکنان
عوامل
محیطی

عوامل فرهنگی

دوستان نزدیک

}{I03E03

فقر

}{I03E06

محیط فیزیکی کار

}{I04E07,I04E08,I04E09

فضای رقابتی

}{I01E05

جهانی شدن

}{I06E03

رسمیت با
سبک رهبری

}{I01S02,I02S06,I03S02,I04S04

فالله قدرت

}{I01S03

ماهیت شغل

{I01S04,I02S02,I04S01,I04S01,
I04S07,I07S02,I07S03,I07S04,
}I07S07

ساتتار مکانیکی

}{I01S05,I02S10,I04S08

تمرکز با
ساتتاری

{I01S01,I01S07,I02S08,I03S04,
}I04S05

}{I01S06,I02S07,I03S03,I04S05

سیستم پرداتت

{I02S01,I02S03,I05S01,I05S02,
}I06S03,I07S05

نظا ارزیابی عملکرد

}{I02S04,I02S05,I05S03,I07S01

پیچیدگی با

}{I02S09

حیطه کنترل بیشتر

}{I02S11

بروکراتیکبودن

}{I02S12

سلسلهمراتب و ارتباطات ساتتاری

}{I02S13

راهبردهای نوآورانه

}{I02S14

اندازه سازمان

}{I02S15

نو استخدا

}{I02S16

نظا پاداش و تنبیه سازمانی

}{I03S01,I07S06
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براساس تحلیل دادهها به شیوه تحلیل مضمون ،میتوان شبکه مضامین بدقلقی سازمانی را درقالاب مادل
ذیل ترسیم کرد .در این مدل ،قلمرو سازمانی در دو مجموعه ابعاد ویژگایهاای بادقلقی رفتاار کارکناان و
عوامل مؤثر یا تقویتکنندههای این رفتارها ارائه شده است .ویژگیهای بدقلقی رفتار کارکنان در ساه بعاد
رفتاری ،شناتتی و نگرشی -هیجانی طبقهبندی شده است .همچنین عوامل مؤثر یاا تقویاتکننادههاای ایان
رفتارها نیز در دو بعد عوامل محیطی و ساتتاری طبقهبندی شده است.

شکل  .5شبکه مضامین بدقلقی سازمانی

نتیجهگیری
میتوان گفت که پیچیدهتارین عنصار ساازمانهاا ،انساانهاا یاا کارکناان آن ساازمان باوده و باهلحااظ
انسانبودن ،دارای پیچیدگی غیرقابال فهمای هساتند کاه فقاط باا یاک نگااه کلای از دیادگاههاای متفااوت
روانشناسی و جامعهشناسی و ...بخشی از آن را میتوان به قرینه فهم کرد .این دیدگاه حاائز اهمیات اسات
که انسان ،موجودی ماشینی دیده نشود که با منطق لفرویکی در دو طرف بازه این منطق قرار گیرد .فرد یاا
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کارکنانی که در سازمان مشغول فعالیات و انجاا کارناد ،نیاز انساانهاایی هساتند کاه در محیطای فاردی و
اجتماعی بیرون از سازمان مشغول زندگی هساتند و فرهناد جامعاه ،محایط تاانوادگی ،شارایط روحای و
روانی ،شرایط اقتصادی و ...همه در شکلگیری شخصایت آناان ماؤثر باوده و هنگاامیکاه یاک فارد وارد
سازمان میشود ،بالطبع نمیتواناد هماه آن درونیاات و احاوا ت تاود را جلاوی درب ساازمان بگاذارد و
مستقل از شخصیت تود ،یک زندگی سازمانی نو را شرو کند پس میتوان گفت با همان احوا ت وارد
سازمان شده و فرایند کاری و زندگی سازمانی تود را شرو میکند.
کارکنان بدقلق هم که رفتارهای بدقلقی را از تود بروز میدهند ،از این رویکرد مستثنا نیساتند و بارای
فهم چگونگی رفتار اینگونه کارکنان اول ویژگیهای رفتااری آناان باهلاورت اکتشاافی در مصااحبه باا
تبرگان امر مشخص شد و بعد د یل و عوامل بروز ایانگوناه رفتارهاا اعام از د یال شاناتتی ،نگرشای و
عوامل محیطی و ساتتاری نیز بهلورت تحلیل تم مورد پژوهش ،کشف و بررسی قرار گرفت که نتایح آن
ازمنظر توانندگان گذشت.
در جریان این پژوهش مشخص شد که کارکنان بدقلق دارای یکسری ویژگیهای شناتتی و نگرشی
هستند که سبب بروز رفتارهای بدقلقی میشوند .ویژگیهای شناتتی (مانند عاد انتقاادپاذیری ،نارسیسام،
تودپایشی اند

و )...و همچنین ویژگیهای نگرشی (افسردگی ،ثباات هیجاانی ضاعیف ،تودگشاودگی

کم و )...در تعیین جهانبینی و بهتبعآن نو رفتاری که از فرد سر مایزناد ،ماؤثر واقاع شاده و سابب باروز
رفتارهای بدقلقی مانند پرتاشگری ،دگارآزاری ،لجباازی و ...مایشاوند و همچناین ایانگوناه رفتارهاا در
محیط سازمان ،زمینه را برای بروز رفتارهای بدقلقی ازسوی سایر کارکنان فراهم میکند.
این پاژوهش مبتنایبار مادل ساه بعادی تحلیال مباانی فلسافی اهرنجاانی باه شاناتت ،تولایف و تبیاین
ویژگیهای رفتاری کارکنان بدقلق باتوجهبه سه پسزمینه رفتاری و عوامل فردی مؤثر( نگرشی ،شناتتی و
رفتاری) بر بروز اینگونه رفتارها مبادرت کارده و ساپس دو عامال و پاسزمیناه تقویات ایان ناو رفتارهاا
(عوامل محیطی و ساتتاری) مورد بررسی قرار گرفت تا اینگونه کارکنان باتوجهباه ویژگایهاای رفتااری
شناتته شوند و در مرحله دو عوامل مؤثر بر اینگونه رفتارها شناسایی شوند.
برایمثال ،برتی از مصاحبهشوندگان پژوهش در جریان مصاحبهها میگفتند« :وقتای باا آدماای بادقلق
کار میکنی ،احساس میکنی کاه یکای جلاوی انار ی و ماشاین کارکردنات سارعت گیار گذاشاته .اینهاا
آد هایی هستند که هیچ انتقادی رو برنمیتابن و هموراه تودشون رو برتر و بهتر مای بیانن « » ....کارکناان
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بدقلق بهنوعی دچار تودتواهی افراطی هستند بهاینمعناکه اینگونه افراد تود را در محور عالم میبینند و
فکر می کنند که باید عالم و آد تاود را باا آنهاا هماهناد کنناد و از تاود کوچاکتارین انعطاافی نشاان
نمیدهند ».که در روانشناسی ،بیانگر یک حالت اتتکل روانی در فرد است که در این حالت فرد نسبت به
تااود دارای یااک عشااق افراطاای ماایباشااد و باار تودانگاشااتهااای تااود همیشااه مهاار تأییااد زده و یااک
تودشیفتگی کلی نسبت به تود و عادات و رفتار و گفتار تاود پیادا مایکناد و هایچ کاس را برنمایتاباد.
«افراد بدقلق افرادی هستند که دارای ثبات هیجانی ضعیف هستند» این تصیصه بیانگر ایان ماورد اسات کاه
افرادی که دارای ثبات هیجانی ضعیف هستند ،در برابار حاوادو و تغییارات و پیشاامدهاای ساازمان تیلای
حساسیت به ترج داده و گاهاً یک مورد بسیار کوچک و بیاهمیات را مادت زماان زیاادی بارای تاود و
اطرافیانشان دغدغه کرده و بر آن تأکید میکنند .اینگونه افراد عموماً دمدمیمزاج هستند و بسیار انفجااری
و بدون پیشبینی ،رفتااری را از تاود باروز مایدهناد« .ایانگوناه کارکناان وقتای در مقاا مادیریت قارار
میگیرند ،بهگونهای برتورد میکنند که انگار همه چیز را میدانند یا باید بدانناد و بارای تاود کسار شاأن
میدانند که در مسئلهای با دیگران همفکری کنند»« ،اینان ،افرادی هستند که در هر سازمانی وجود دارناد و
تود را عقلکل میدانند» که این عد انتقادپذیری حالتی در فرد است کاه در آن ،فارد هایچ انتقاادی را از
هیچ کسی برنمیتابد و در هالهای بهسر میبرد که تود را در هر زمینهای ،بینقص میبیند .کارکنان بدقلق،
افرادی هستند که توجه و دغدغه و عکیق آنها بیشتر متوجه دنیای درون و احساساات و تفکارات تودشاان
است و تیلی کمتر مایل به ابراز آن به دنیای بیرون و آد های دیگار هساتند و در دنیاای درونای تاود سایر
میکنند .یکی از مصاحبهشوندهها میگفت  " :اینان افارادی هساتند کاه همیشاه گوشاهگیار هساتند و زیااد
رغبتی به برقراری ارتباط با دیگران ندارند و عموماً ساکتند" .بهعکوه کارکنان بدقلق ،افرادی هستند کاه باه
یکسری باورها و ارزشهایی معتقدند و تکف آن را باور ندارند و در حیطه اعتقاد آنها نمیگنجد و فقاط
بر باورهای تود تکیه دارند و دارای نگاهی لفرویکی میباشند .یکی از مصاحبهشوندهها میگفت " :اینان
افرادی هستندکه مثکً باور دارند همه افراد از زیرکار دررو هستند ،مگراینکه فاردی را ببینایم کاه ایانگوناه
نباشاد ".ایاان گوناه افااراد نگاهشااان باه همااه وقااایع و آد هاای اطااراف تودشااان منفای اساات و هالااهای از
منفینگری و بدبیاری را دور تود تنیدهاند و همه دنیا را از این تاروپود مشاهده میکنند.
ازسویدیگر ،عوامل محیطی ( نفا سازمانی ،محیط پویا  ،فرهناد چاپلوسای و )...و همچناین عوامال
ساتتاری (ساتتار مکانیکی ،نظا پرداتت ،ماهیت شغل و )...بر جهانبینی و دیدگاه فرد مؤثر بوده و نهایتااً
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شناتت و نگرش فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و بدین منوال بهلورت غیرمستقیم بر رفتارهاای فارد تاأثیر
میگذارند .بهعنواننمونه ،میتوان گفت اگر نگارش و شاناتت کارکناان در محایط و سااتتار ساازمان باا
دیدن برتی ویژگی ها به سمت ناعاد نهبودن و یا نابهنجاربودن عوامل محیطی و ساتتاری سو پیدا کند،
ناگزیر برای رفع آنها اقدا به بروز رفتارهای بدقلقی میکنند.
برتی از مصاحبه شوندگان پژوهش در این زمینه میگفتند که« :وقتی فرهند ساازمانی مسامو باشاه و
چاپلوسی و نفا رو تشویق کنه ،آد های بادقلق مخصولااً اونهاایی کاه باهجاای کاارکردن هماش دنباال
تعریف و تمجید بیدلیل از مدیرها هستن ،به تودشون جرئت بیشاتر میادن تاا ایان رفتاار باد تودشاون رو
تکرار کنند .تود ،فرهند مسمو هم این رفتارهای بدقلی رو تقویت میکنه و بر اونا مؤثره  » ....در این نو
فرهندها افراد برای پیشبرد کارهای تود یاد میگیرند که بیمورد و به دور از واقعیت به تملاق ،چاپلوسای
و نسبتدادن القاب و تولیفهایی به مسئولین رده با ی سازمان بپردازندکه بر نادرستی و غیرحقیقایباودن
آن یقین دارند .میتوان بیا ن داشات کاه کارکناانی کاه معتقدناد جاو ساازمانی آنهاا منفای اسات باه نسابت
کارکنانی که جو سازمانی را مثبت ارزیابی می کنند ،تمایال بیشاتری باه اساتفاده از رفتارهاای تملاق گوناه
دارند و این نو رفتار از طرف برتی از کارکنان نهتنها تود یک نو رفتار بدقلقی محسوب میشود ،بلکه
زمینه را برای بروز هرچهبیشتر این نو رفتارها در سازمان بازتر میکند .در فرایند جهانیشدن و بهتصوص
در سازمانهایی که در سطح بینالمللی مشغول به فعالیت هستند و از فرهندهای متفاوتی کارکنان تاود را
استخدا میکنند ،این تفاوت فرهنگی و ...تود میتواند عاملی درجهت عد فهم ارتبااطهاای دوساویه باه
شکل لحیح و بروز رفتارهای بدقلقی شود .لذا هنگامیکه در مسیر جهانیشدن گا برمیداریم ،عمکً پا به
عرلهای میگذاریم که غیرقابل تصور ،گوناگون ،متنو و گاهاً مخالف یکدیگر هستند و در این مسایر باا
حوادو غیرقابلمنتظرهای نیز روبهرو میشویم و این عد اطمینان و پویایی و تنو تاود مایتواناد بار باروز
رفتارهای بدقلق ،مؤثر واقع بشود.
یکی از مصاحبهشوندگان بیان میکرد «تانوادههایی که بیشتر برای پرورش فرزندانشاان وقات گذاشاته
باشند و بهلحاظهای متفاوت به فرزندانشان برتی مفاهیم و مهارتهاا را یااد داده باشاند و یاا میازان برتای
عوامل مانند طک و اعتیاد و ...در آنها کمتر باشد ،ایان افاراد در رواباط باینفاردی بهتار عمال مایکنناد و
احتمال بروز رفتارهای بدقلقی در آنان کمتر میشود» .میتوان گفت بخاش اعظام شخصایت یاک فارد در
تانواده شکل میگیرد و برتی لفات نیز به ارو میرسند و این تود میتواند یاک عامال بسایار مهام در
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تفسیر رفتارهای هر فرد اعم از رفتارهای بدقلق باشد و این مورد را باید در جریاان بررسای باروز رفتارهاای
بدقلق نیز جدی تلقی کرد .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان اذعان داشت که «معماو ً اگار کارکناان دارای
دستمزد پایینتر ازحد نیاز یا حدی باشند که تود را مستحق آن میدانند و راه درست قانونی برای اعتاراض
و جوابدهی در سازمان تعبیه نشده باشد ،فرد برای جبران این حس ناعدالتی و دستمزد پایین تاود ،دچاار
رفتارهای بدقلقی میشود».
اگر دریک سازمان ،نظا پرداتت مبتنیبر ارزیابی عملکرد افراد نباشد و عدالت در آن مشااهده نشاود
و یا نظا ارزیابی عملکرد نیز مبتنی بار تاکش و شایساتگی افاراد نباشاد و یاا در هاردو نظاا  ،ابهاا و عاد
شفافیت موجود باشد ،عمکً یک تستگی روحی -جسمی و ناامیدی بر کارکنان مستولی میشاود و ایان را
تداعی میکند که هرچههم بیشتر و بهتر تکش و عمل نمایناد در ارزیاابی عملکارد و نهایتااً نظاا پرداتات
تأثیر عدالت گونهای برجای نمیگذارد لذا کارکنان ،مستعد بروز رفتارهای بدقلق میشوند.
در تأیید برتی یافتهها از پژوهشهای پیشین میتوان باه پاژوهش کملگاور و همکااران ( )6442اشااره
کرد که تودشیفتگی را بر برزو رفتارهای نابهنجار و بدقلق مؤثر دانستهاند که در تأییاد یافتاههاای پاژوهش
حاضر میباشد .مییر و سیمر( )6406نیز در پژوهش تود برتی عوامل هیجانی را بر بروز رفتارهاای منفای
مؤثر دانستند که با یافتههای این پژوهش مبنیبر اینکاه ثباات هیجاانی و هاوش هیجاانی بار باروز ایانگوناه
رفتارها مؤثر هستند ،لحه میگذارد .آپلبا وهمکاران( )6442نیز از تأثیر عوامل سازمانی بر بروز رفتارهای
منفی سخن راندند که بعد ساتتار را که بر بروز اینگوناه رفتارهاا ماؤثر واقاع مایشاوند ،تأییاد ماینمایاد.
مشخص شد که یکی از ویژگیهای کارکنان بدقلق ،عد سازگاری با دیگر کارکنان است که در پژوهش
پیرسون ( )6440و لیم ( )6440نیز بادان اشااره شاده اسات .یکای دیگار از ویژگایهاای کارکناان بادقلق،
ناتوداگاه مستکبر و تودمحوربودن بود که در پژوهش کلی( )6442نیز بدان اشاره شد .تنو کارکناان نیاز
بهعنوان یکی دیگر از ویژگیهای کارکنان بادقلق در پاژوهش باکو ( )6444ماورد توجاه واقاع شاده باود.
سبک رهبری بهعنوان یکی از عوامل سااتتاری ماؤثر بار باروز کارکناان بادقلق نیاز در پاژوهش تاائو و
کولدول ( )6406مورد توجه قرار گرفته است.

پیشنهادهای پژوهش
باتوجهبه اینکه این حوزه از پژوهش ،کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است ،مایتاوان اذعاان داشات
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که حوزه جدیدی از پژوهش است و هناوز جاای کاار فاراوان دارد .بارای نموناه ،مایتاوان پاژوهشهاا را
درجهت پیشنهادهای زیر ساماندهی کرد:
-

باتوجه به شناتت رفتارهای بدقلقی و د یل و عوامل مؤثر بر آنها ،پژوهشگران میتوانند مبتنیبر
آن ،سنجهای برای شناسایی کارکنان بدقلق در سازمان ارائه دهند و مدیران نیز میتوانند از این
سنجه در استخدا و بهکارگیری کارکنان جدید بهره بگیرند.

-

باتوجهبه شناسایی ویژگیهای کارکنان بدقلق ،پژوهشگران آتی میتوانند با جزئیترکردن
پژوهش ،نقش و میزان تأثیر هریک از عوامل (رفتاری و فردی ،محیطی و ساتتاری) را بر بروز
رفتار بدقلقی از سوی کارکنان سازمان بسنجند.

-

بهعنوان پیشنهاد تکمیلی میتوان اذعان داشت که باتوجهبه مدیریت اقتضایی در سازمان ،مدیران
میتوانند باتکیهبر توانایی و دانش تود و باتوجه به شرایط متفاوت ،در برتورد با افراد متفاوت
روش های مدیریتی متناسب با آن وضعیت های گوناگون را اتخاذ کنند لذا پژوهشگر دیگری
میتواند بر نحوه مدیریت کارکنان بدقلق تمرکز کند و در پژوهش تود این امر را مورد توجه
قرار دهد که هر فرد ،بهگونهای بدقلق است و می توان شیوه های مدیریتی و رهبری متناسب با
آنها را مود توجه قرار داد.

از این جهت که مهمترین سرمایه یک ساازمان (کاه غیرقابالتقلیاد نیاز مایباشاد) ،نیاروی انساانی ،آن
سازمان است و هزینه با یی را میطلبد تا یک نیروی متخصص و غیربدقلق استخدا بشود لذا ازاینجهت،
بسیار حائز اهمیت است که این حوزه نظری بسط و گسترش داده شود و جوانب آن باهلحااظ نظاری ماورد
پژوهش قرار گیرد تا بتوان باتکیهبر مجاری نظری و باا پشاتوانه آن در ساازمانهاا اناوا کارکناان بادقلق را
شناسایی و دستهبندی نموده و بهترین راهکار مدیریتی ممکن را مبتنیبر مدیریت اقتضایی برای برتاورد باا
کارکنان بدقلق اتخاذ نمود تا بتوان با رفع رفتارهای بدقلقی که ازسوی کارکنان باروز مایکناد ،ساازمان را
درجهت پیشبرد اهداف و فلسفه وجودی آن پیش برد و همچناین از اساتخدا کارکناان بادقلق تاحادامکان
تودداری شود.
در این پژوهش ،بخش اعظم کار مبنیبر شناتت ویژگایهاای رفتااری و عوامال محیطای و سااتتاری
مؤثر بر بروز اینگونه رفتارها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت که بهنوبهتاود ،ساهم بسازایی در پیشابرد
این حوزه نظری ایفا میکند و مدیران هر بخاش و ساازمان مایتوانناد باتکیاهبار ایان پاژوهش ،هرچاهبهتار
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کارکنان بدقلق سازمان تود و د یل بروز رفتارهاای بادقلق آنهاا را شناساایی و بهتارین شایوه مادیریت را
مبتنیبر نحوه بدقلقی آنها اتخاذ کنند.
امید است در آینده نزدیک بتوان شیوههای مدیریت مبتنیبر هر گروه و دسته از کارکنان بدقلق را بسط
و گسترش داده و هرچهبهتر و روشنتر بتوان این پدیده کهنظهور را (که در ادبیات نظری کمتر بدان توجه
شده) مورد بررسی و پژوهش قرار داد.
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