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چکیده
رهبری سازمان ،همواره روی خوش خود را نشان نمیدهد؛ سرپرستی توهينآميز یکی از
وجوه لبۀ تاریک رهبری در سازمان است که پووه

حاضر به بررسی پسایندهای آن طب رویکرد

مدل یابی ساختاری تفسيری پرداخته است .جامعه آماری پووه

شامل  10نفر از مدیران اجرایی

شهرستان ارسنجان بود که با روشهای نمونهگيری مفهوم و گلوله برفی شناسایی و به همکاری
دعوت شدند .پس از شناسایی پسایندهای سرپرستی توهينآميز ازطری بررسی ادبيات و پيشينه
پووه  ،بهمنظور بربالگری دادههای مرحله پيشين ،از فن دلفی فازی و نظرسنجی از خبرگان
(مدیران اجرایی) استفاده شد .پس از تأیيد اعتبار و صحت این مرحله ،در مرحله بعد بهمنظور
کشف مدل ساختاری تفسيری ،سنجۀ مربوط طراحی و دراختيار همان خبرگان قرار گرفت.
طب نتایج بهدستآمده از تحليل دادههای اخير ،در مجموع  7متغير در  4سطح بهعنوان پسایندهای
سرپرستی توهينآميز شناسایی شدند .سطح اول شامل پسایندهای فردی -نگرشی و

فردی -روانشناختی و سطح دوم شامل پسایندهای فردی – رفتاری بود .سطح سوم پسایندهای
فردی -روانتنی و سطح هارم پسایندهای گروهی ،درونسازمانی و برونسازمانی را شامل شد.
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مقدمه
در دهههای اخير یک جنب

1

فزاینده تحقيقاتی بر موضوع سرپرستی توهينآميز کاه باهعناوان

"ادراک کارکنان از ميزان استفاده مداوم رهبران از رفتارهای خصمانۀ کالمی و بيارکالمای  -کاه
البته این رفتارهای خصمانه شامل اقادام و تمااس فيزیکای نمایباشاد ،-تعریاف مایشاود" (تسار،0
)0555؛ متمرکز شدهاند .سرپرستی توهينآميز که بهعنوان یکی از شاکلهاای باارز ظهاور رهباری
میرخ شناخته شده است (کرسيکووا 3و همکااران ،)0513 ،دارای ایارات زیانبااری بار ساازمان و
زیردستان میباشد (مارتينکو 4و همکاران0513 ،؛ تسر .)0557 ،در طی دهه گذشته ،محققان بر جنبه
تاریک یا میرخ سرپرستی که رفتارهای میتلفی همچون آزار و اذیت جنسی ،خشونت فيزیکی و
اعمال خصمانه بيرفيزیکی که بهعنوان رایجترین شکل تیری

شناخته میشوند ،تمرکز کاردهاناد

(خان 0و همکاران .)0515 ،رشد فزاینده عالئ تحقيقاتی به رفتارهای منفی در سازمانهاا منجار باه
جابهجایی تمرکز ادبيات رهبری بهجای توجه صرف بر رفتارهای ایربی

رهبری باه هار دو جنباه

م بت و منفی رهبری گردید (وو .)0551 ،6تحقيقات پيشين نشان دادند کاه سرپرساتی تاوهينآمياز
زمانی ظهور پيدا میکند که یک کارمند با تاوهين و تمسایر از جانا

رئايس خودکاماه خاوی

روبهرو شود (اشف  7و همکاران .)0513 ،سرپرستان تاوهينکنناده ،هماواره زیردساتان را باهخااطر
اشتباهات و قصورهای گذشته مورد سرزن

و اذیت و آزار قرار داده و یاا زیردساتان را در مقابال

دیگران تحقير میکنند (تسر .)0555 ،مطالعات متعددی نشان داده است که سرپرستی توهينآميز باه
پریشانیها و آسي های روانشناختی (هاروی 1و همکاران)0557 ،؛ کاه
(تسر و همکاران)0554 ،؛ کاه

ساطح رضاایت شاغلی

تعهد شغلی (تسر)0555 ،؛ رفتارهای انحرافای در ساازمان (لياان 9و

همکاران0510 ،؛ زائو 15و همکاران 0559،؛ ميچال و امباروس)0557 ،11؛ کااه

ساطح عملکارد

1. ABUSIVE SUPERVISION
2. TEPPER
3. KRASIKOVA
4. MARTINKO
5. KHAN
6. WU
7. ASHFAQ
8. HARVEY
9. LIAN
10. THAU
11. MITCHELL & AMBROSE
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فردی و گروهی (پریسموز 1و همکاران0514 ،؛ و 0و همکااران)0510 ،؛ کااه

ساطح خالقيات

(ليو 3و همکاران )0510 ،و تعارضاات خاانوادگی (هاوبلر و باراس )0556 ،4منجار مایشاود .طبا
گزارش تسر و همکاران ( )0556نين ایرات منفی و میرخ سرپرساتی تاوهينآمياز سااالنه حادود
 03/1ميليارد دالر برای سازمانهای امریکایی هزینه ایجاد میکند .مشیصاً سرپرساتی تاوهينآمياز
یک مشکل اجتماعی پيچيده محسوخ شده و همواره در محي های کاری و سازمان وجود داشته و
میتواند هزینه های زیادی را از بعد مالی و بيرمالی (آسي های روحی و روانشناختی) بر ساازمان
و کارکنان تحميل نماید.
نمیتوان این واقعيت را ازنظر دور داشت که پدیدههای رفتاری تابع محي نيز هستند .ازاینرو،
بسااترهای گوناااگون اوالً م ای تواننااد بااا شاادت و ضااعف ،پياماادهای متفاااوتی را باارای سرپرسااتی
توهينآميز رقم بزنند و دوم اینکه رواب ميان آنها ممکن است متفاوت باشد .برایناساس ،پووه
حاضر به عنوان یک مطالعۀ بومی ،به بررسی پيامدهای سرپرستی توهينآميز و رواب علتومعلاولی
سلسلهمراتبی آنها در قلمرو مکانی سازمانهای اجرایی ارسنجان اختصاص یافته اسات .بایاد اشااره
نمود کاه دو ساؤال اساسای کاه پاووه

باه دنباال پاسایگویی باه آنهاسات از ایان قارار اسات.1:

پسایندهای سرپرستی توهينآميز يست؟ و  .0رواب علتومعلولی مابين پسایندهای شناساییشاده
به ه صورت است؟ در راستای پاسیگویی به این سؤاالت ،ابتدا به شناسایی پسایندهای سرپرستی
توهينآميز از ادبيات و مبانی نظری پرداخته شده و پس از صحهگذاری بر یافتههای ایان مرحلاه باا
استفاده از تکنيک دلفی فازی؛ جهت بررسی رواب علتومعلولی پسایندها ،از رویکارد مادلیاابی
ساختاری تفسيری بهره برده شد.

مبانی نظری
سرپرستی توهینآمیز
تسر ( )0555سرپرستی توهينآميز را بهعنوان " ادراک کارکنان از ميزان استفاده مداوم رهباران
1. PRIESEMUTH
2. XU
3. LIU
4. HOOBLER & BRASS
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از رفتارهای خصمانۀ کالمی و بيرکالمی -که البته این رفتارهاای خصامانه شاامل اقادام و تمااس
فيزیکی نمیباشد " -تعریف کرده است .این مفهوم مشابه مفهوم توهين عاطفی( 1آزار و خشاونت
عاطفی) است که نیستينبار توس کشلی )1991( 0و کشلی و همکاران ( )1994معرفی شده است.
توهين عاطفی به رفتارهای خصمانه کالمی و بيرکالمی به جز تماس فيزیکی اشاره دارد که توس
یک یا ند نفر نسبت به دیگران اعمال میشود (کشلی و همکاران .)1994 ،طب دیدگاه کشالی و
هاروی ( ،) 0550گاه ممکن است یک فرد در محل کار در معر

مداوم تمسیرهای طعنهآميز یاا

رفتاهای تحقير آميز گروهی خاصی از همکاران یا سرپرساتان قارار بگيارد .اگر اه ایان رفتارهاای
کالمی و بيرکالمی ،حمالت فيزیکی یا آزار جنسی محسوخ نمیشوند ،وقتی که ایان رفتارهاا در
محل کار پایدار و بایبات شوند ،مایتوانناد از جهات روانشاناختی فارد را شاکنجه و آزار دهناد.
بنابراین ،مناس

است که برای وصف این رفتارهای منفی از اصطالح «توهين »3استفاده شود ،زیارا

این اصطالح می تواند خود را از رفتارهای خصمانهای که شامل اقدام و تماس فيزیکای مایشاوند،
متمایز نماید .عالوهبراین ،اصطالح توهين می تواند شدت و ایرات بلندمدت این شکل از رفتارهای
منفی را وصف نماید .بدین معنا که توهين عاطفی بيانکننده تجربيات ذهنای قربانياان اسات و لاذا
توهين عاطفی باید برمبنای دیادگاه تجربای اهاداف (قربانياان) سانجيده شاود (کشالی و هااروی،
 .)0550مطاب با مفهوم توهين عااطفی ،تسار ( )0555باهمنظاور مفهاومساازی و تعریاف سرپرساتی
توهينآميز به ند ویوگی مهم اشاره دارد :الف) همانند توهين عاطفی ،سرپرستی تاوهينآمياز نياز
مرتب با ادراک ذهنی کارکنان است؛ درنتيجه کارکنان میتلف ممکن است دریافتهای متفاوتی
از رفتارهایی مشابه از یک مدیر مشیو داشته باشند و هبسا آنچه کاه یاک زیردسات باهعناوان
یک رفتار خصمانه از جان

سرپرست درنظر میگيرد ،توس دیگر زیردستان بهعنوان یاک رفتاار

قابلقبول پذیرفته شود .خ) همانند توهين عاطفی ،سرپرستی توهينآميز نيز از ماهيت بلندمدتبودن
برخااودار اساات؛ بااا ایاان تفاااوت کااه مظاااهر سرپرسااتی تااوهينآميااز پيوسااته و ناگسسااته اساات.
بهعبارتدیگر ،رفتارهای خصمانه ای که وصفکنندۀ سرپرستی توهينآميز هستند ،باهعناوان یاک
1. EMOTIONAL ABUSE
2. KEASHLY
3. ABUSE

772

واکاوی پسایندهای سرپرستی توهینآمیز با رویکرد مدلیابی ساختاری تفسیری

جزء معمول و متاداول در تعاامالت روزاناه باين سرپرسات و زیردسات ،نماود پيادا مایکنناد .ج)
رفتارهای خصمانه می توانند زبانی یا بيرزبانی باشند؛ البتاه ایان رفتارهاا تمااس و اقادام فيزیکای را
شامل نمی شوند .در ار وخ مورد نظر تسر ،طعنه و تمسایرهای سرپرسات (رفتارهاای زباانی) یاا
حرکات بدنی خصمانه و آزاردهنده (رفتارهای بيرزبانی) بهعنوان سرپرستی توهينآميز دستهبنادی
میشوند .این دستهبندی مشابه دسته بندی رفتارهای مرتب باا تاوهين عااطفی (کشالی و همکااران،
 )1994است که فق رفتارهای خصمانه بيرفيزیکی را شامل مایشاود کاه نشااندهناده تمایال باه
آسي رسانی در یک دوره زمانی است و رفتاهای پرگزند و آسي رسان فيزیکی را دربرنمیگيرد.
پسایندهای سرپرستی توهینآمیز
با بررسی پووه های مرتب با سرپرستی توهينآميز و بهطورخاص پاووه هاایی کاه باه بررسای
پيامدهای سرپرستی توهينآميز پرداختهاند ،میتوان پسایندهای سرپرستی تاوهينآمياز را در هاار
گروه پسایندهای فردی ،گروهی ،درونسازمانی و بارونساازمانی دساتهبنادی نماود .در اداماه ،باه
تشریح این پسایندها پرداخته میشود:
.7پسایندهای فردی :پساایندهای فاردی سرپرساتی تاوهين آمياز را مای تاوان باه پساایندهای
نگرشی ،پسایندهای رفتاری ،پسایندهای روانشناختی و پسایندهای روانتنی 1تقسيم نمود.
الف) پساایندهای نگرشای :برخای از پاووه هاا باه بررسای تاأیير سرپرساتی تاوهينآمياز بار
نگرش های کاری مرتب باا زیردساتان مانناد رضاایت شاغلی ،تعهاد ساازمانی ،هویات ساازمانی و
حمایت سازمانی ادراکشاده پرداختاهاناد .سرپرساتی تاوهينآمياز هماواره زیردساتان را باهخااطر
اشتباهات و قصورهای گذشته مورد سارزن

و آزار قارار داده یاا زیردساتان را در مقابال دیگاران

تحقير و ضایع میکند (تسر .)0555 ،تجربه ناخوشایند نين برخوردهای آزاردهندهای در کارهاای
روزانه توس زیردستان ،باعر کاه

سطح رضاایت شاغلی مایشاود (بوليناگ و ميشال0511 ،0؛

هوبمن 3و همکاران0559 ،؛ کرنان 4و همکاران .)0511 ،پووه های تسر ()0555؛ تسار و همکااران
1. PSYCHOSOMATIC
2. BOWLING & MICHEL
3. HOBMAN
4. KERNAN
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()0554؛ اسکات 1و همکااران ()0556؛ بارکس 0و همکااران ( )0551و لاين 3و همکااران ()0513
تأیيدکننده وجود رابطاه منفای باين سرپرساتی تاوهينآمياز و رضاایت شاغلی مایباشاند .همچناين
سرپرستی توهينآميز سطح تعهد سازمانی و هویت سازمانی کارکناان را کااه

مایدهاد .هویات

سازمانی یعنی همگرایی ارزشهای فردی و سازمانی ،ادراک یکیبودن با سازمان و شاناخت خاود
براساس خصوصيات سازمان و تالش و کوش

باهخااطر ساازمان (ساالجقه و احمادزاده.)1393 ،

همچنين تعهد سازمانی را بهطور سااده ،وفااداری باه ارزشهاا و اهاداف ساازمان ،احسااس تعلا ،
وابستگی و الزام اخالقی به ماندن در سازمان ،میتوان تعریف کرد (بالمپاور و همکااران.)1319 ،
زیردستان همواره رهبران خاود را باه نماینادهای از کلّيّات ساازمان درنظار مایگيرناد (لوینساون،4
 .)1960به همين علت ممکن است زیردستان منشأ بدرفتارهایی را که از جان

سرپرستان میباشاد،

به کل سازمان نسبت دهند .طب نظریه مبادله اجتماعی 0بالو)1964( 6؛ زیردساتان ممکان اسات باه
علت ادراک سرپرستی توهينآميز سطح تعهد سازمانی و هویت سازمانی خوی

را کاه

دهند یا

حتی شغل خاود را تارک کنناد (باوریس 7و همکااران .)0551 ،پاووه هاای دافای 1و همکااران
( ،)0550اسکات و همکاران ( )0556و تسر ( )0555تأیيدکننده وجاود رابطاه منفای باين سرپرساتی
توهينآميز با تعهد سازمانی هستند .حمایت سازمانی ادراکشده ،احسااس و باورهاای تعمايمیافتاه
افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایات اعضاای

ارزش قائال

است و نگران خوشبتی و آینده آنهاست (ایزنبرگر 9و همکاران .)1916 ،باهطاورکلی مباانی نظاری
حمایت سازمانی ،نظریه مبادله اجتماعی است .طب این نظریه ،در رواب اجتماعی وقتای کسای در
ح دیگری لطفی میکند ،او خود را موظف میداند که لطف او را جبران کند .هر ه این لطف و
کمک بزرگتر باشد ،فرد بيشتر تمایل دارد آن را جبران کند .حمایت سازمانی ،کارکنان را مطمائن

1. SCHAT
2. BREAUX
3. LIN
4. LEVINSON
5. SOCIAL EXCHANGE THEORY
6. BLAU
7. BURRIS
8. DUFFY
9. EISENBERGER

774

واکاوی پسایندهای سرپرستی توهینآمیز با رویکرد مدلیابی ساختاری تفسیری

می سازد که آنان منابع موردنياز سازمان هستند و وقتی که باه کماک نيااز دارناد ،ساازمان از آنهاا
حمایت میکند (علی و الرحمن .)0515 ،1سرپرستی توهينآميز ادراک زیردستان از ميزان حمایت
دریافت شده از سوی سرپرستان را کاه

میدهاد (شااس 0و همکااران )0513 ،و باه ایان ترتيا

سرپرستی توهينآميز ،تحليل دهنده منابع شغلی زیردستان و به تبع آن باعار کااه

ساطح ادراک

حمایت سازمانی از سوی زیردستان است.
ب) پسایندهای رفتاری :سرپرستی توهينآمياز ،افازای دهناده رفتارهاای انحرافای و تهااجمی
زیردسااتان 3در سااازمان اساات .رابينسااون و بناات )1990( 4رفتااار انحرافاای در سااازمان را بااهعنااوان
رفتارهای عامدانهای که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و درنتيجه رفاه سازمانی یا فردی یاا هار
دو را تهدید میکنند ،تعریف کردهاند .زیردستان بهدليل اینکه بدرفتارهای سرپرساتان را باهعناوان
یک قصور مدیریتی مرتب با کليت سازمان ادارک میکنند ،به رفتارهای انحرافی تمایل پيدا کرده
(بولينگ و ميشال )0511 ،و باهایانترتيا
رفتارهای انحرافی ،از جان

رفتارهاای خصامانه تالفایجویاناه باهعناوان شاکلی از

زیردستان نسبت به سرپرساتان رخ خواهاد داد .در پاووه

اینانس 0و

همکاااران ( )0550مشاایو شااد سرپرسااتی تااوهينآميااز دارای رابطااه م باات بااا خصااومتهااای
صورتگرفته درجهت سرپرستان است  .باید متذکر شد کاه گااهی اوقاات افاراد نسابت باه انجاام
رفتارهای تالفی جویانه نسبت به منبع اصلی بدرفتاری به علت ترس از اقدامات تالفیجویانه ،بیميل
بوده و ترجيح میدهند که یک هدف و قربانی با قدرت و تهدیاد کامتار بارای تالفایکاردن ایان
رفتارها پيدا کنند که این موضوع منطب با مفهوم پرخاشگری جایگزینشده 6میباشد (ماارکوس -
نيوهال 7و همکاران .)0555 ،سوءاستفاده یا پرخاشگری جایگزینشده ،شکلی از بدرفتاری نسبت به
یک هدف بير از منبع اصلی برانگيیتگای و عامال بادرفتاری باوده و عموما ًا در قالا

اار وخ

فرضيه ناکامی – پرخاشگری قابل بررسی است (تدسچی و نرمن .)1910 ،1بهاینترتي  ،زیردساتان
1. ALI& UR- REHMAN
2. SHOSS
3. SUBORDINATES’ AGGRESSIVE AND DEVIANT BEHAVIOR
4. ROBINSON & BENNETT
5. INNESS
6. DISPLACED AGGRESSION
7. MARCUS-NEWHALL
8. TEDESCHI & NORMAN
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ممکن است در اقدام تالفیجویانه خود ،نسبت به همکاران خاود کاه منباع سرپرساتی تاوهينآمياز
نمی باشاند ،پرخاشاگری داشاته باشاند .در پاووه هاای هاریس 1و همکااران ()0511؛ هاریس و
همکاران ()0513؛ ليو و همکاران ( )0510و موریتز 0و همکاران ( )0510مشیو شد که رفتارهای
توهين آميز نسبت به زیردستان یا همکاران یکی از پيامدهای وجود سرپرستی توهينآميز در سطوح
باالتر است.
ج) پسایندهای روانشناختی :3سرپرستی توهين آميز بار ساالمت روانای زیردساتان تاأیير منفای
میگذارد .نظریه حفظ منابع( 4هابفول )1919 ،0بيان میکند ،تهدیاد و ازدساتدادن واقعای مناابع،
فرایند استرس را فعال کرده که این مسئله بهنوبهخود موج

آساي رسايدن باه ساالمت کارکناان

میشود (کارلسون 6و همکاران .)0510 ،براساس نظریه حفاظ مناابع ،افاراد در پای یاافتن ،حفاظ و
حمایت از منابع (منابع مادی ،اجتماعی و انگيزشی) هستند .هنگامیکه افراد احساس کنند منابع آنها
تهدید میشود ،یا در کس

منابع شکست میخورند ،سراسايمه مایشاوند (زانتسولاو 7و همکااران،

 .)0559پدیده های منفی در محل کار همانند سرپرستی توهينآميز ،منابع روانشناختی زیردستان را
تحليل میدهند و باعر میشوند زیردستان منابع کمتری برای مقاومت در برابر استرس داشته باشند
(تاو و ميچل .)0515 ،1بهاینترتي  ،نمای

و وجود مستمر سرپرستی توهينآميز باعر خواهد شاد

زیردستان مشکالت بيشتری از نظر سالمت روانی تجربه کنند ( ای و لياناگ ،)0513 ،9مشاکالتی
همچون برآشفتگی و عصانيت (رستوبگ 15و همکااران)0511 ،؛ دلواپسای (تسار0555 ،؛ هاریس و
همکاران0550 ،؛ هوبمن و همکاران0559 ،؛ تسر و همکاران)0557 ،؛ افساردگی (تسار و همکااران،
)0557؛ تحليل عااطفی (آری 11و همکااران)0551 ،؛ کااه

خودکارآمادی (دافای و همکااران،

1. HARRIS
2. MAWRITZ
3. PSYCHOLOGICAL
4. CONSERVATION OF RESOURCE THEORY
5. HOBFOLL
6. CARLSON
7. XANTHOPOULOU
8. THAU & MITCHELL
9. CHI & LIANG
10. RESTUBOG
11. ARYEE
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 )0550و فرسودگی شغلی (گراندی 1و همکاران0557 ،؛ یاگيل.)0556 ،
د) پسایندهای روانتنی :سالمتی انسان همواره تحت تأیير دو عامل جسمی و روانی قارار دارد.
در ند دهه اخير ،نوع جدیدی از بيماریها تحت عنوان اختالالت روانتنی 0ظهور کرده است که
عوامل هيجانی و روانی در ایجاد آنها دخيل هستند .اختالالت روانتنی ،گروه وسيعی از بيماریهاا
هستند که نشانه ها و عالئم جسمی مؤلفه اصلی آنها را تشکيل میدهند .این مشکالت و اخاتالالت
اشاره به نشانگان جسمانی مانند اختالالت قلبی – عروقی ،تنفسی ،معدهای – رودهای و اخاتالالت
دیگری نظير سرگيجه ،اشکال در تمرکز ،بی خاوابی و بياره دارناد کاه در آنهاا حاوادث پرمعناای
روانشناختی بهطور تنگاتنگی با نشانههای بدنی مرتب هستند (صدرایی و همکاران1391 ،؛ فينک

3

و همکاران .)0557 ،سرپرستی توهينآميز بهعنوان یاک منباع مازمن اساترس (تسار)0555 ،؛ باعار
ایجاد یک محي اجتماعی زهرآگين در سازمان شده و تجربه استرس مزمن توسا زیردساتان ،باه
مشکالت متعادد در زميناه ساالمت و تندرساتی منجار مایشاود (الکسااندر .)0510 ،4در پاووه
رافرتی 0و همکاران ( )0515رابطه م بت بين سرپرستی توهينآميز و بیخوابی تأیياد شاد .همچناين
در پااووه هااای دافاای و همکاااران ( )0550و اسااکات و همکاااران ()0556؛ شااکایت از سااالمت
جسمی بهعنوان یکی از پيامدهای سرپرستی توهينآميز معرفی شد .بهاینترتي

مایتاوان اساتدالل

کرد سرپرستی توهينآميز ،زمينهساز بروز آسي های روانشناختی و به تبع آن اختالالت روانتنای
بوده و درنهایت بر سالمت جسمی افراد تأیير منفی میگذارد.
 .2پسایندهای گروهی :پرخاشگری ،حملاه باه عازت نفاس کارکناان ،ناسازا و تحقيار آنهاا،
تمسیر و بازخورد منفی و میرخ ازجمله نمونه رفتارهایی هستند که توس سرپرستی تاوهينآمياز
صورت مایگيرناد (هاادویناواد و کلونادی .)1390 ،باروز ناين رفتارهاایی باعار خواهاد شاد
زیردستان خود را از سرپرستان دور نگه داشته و سطح تعامالت مستقيم خود را با سرپرستان کاه
دهند .بهاین ترتي  ،زیردستان با فاصلهگرفتن از سرپرستان تاوهينآمياز ،مایکوشاند احتماال باروز
1. GRANDEY
2. PSYCHOSOMATIC DISORDERS
3. FINK
4. ALEXANDER
5. RAFFERTY
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بالقوه بدرفتاری از جان

سرپرساتان نسابت باه خاود را کااه

داده و بناابراین اساترس شاغلی را

میدهند (یاگيل 1و همکاران.)0511 ،

کاه

 .3پسایندهای درونسازمانی :پسایندهای درونسازمانی سرپرستی توهينآميز در ساه بیا
خروجیهای عملکرد ،رفتارهای مقاومتی کارکنان و ميزان ادارک عادالت ساازمانی قابال بررسای
است.
الف) خروجیهای عملکرد :پووه های متعددی به بررسی رابطه بين سرپرستی توهينآمياز و
خروجی های عملکرد پرداخته و به این نتيجه رسيدهاند که سرپرستی توهينآميز دارای رابطه منفای
با رفتارهای شهروندی سازمانی (رفتار شهروندی سازمانی فردمحاور 0و رفتاار شاهروندی ساازمانی
سازمانمحور )3؛ افشاگری 4سازمانی (نقطه مقابل سکوت سازمانی)؛ درگيرشدن در کار( 0تعامال و
پيوند با کار) و عملکرد شغلی میباشد .به اعتقاد سامچ و براش – زهاوی )0551( 6رفتار شهروندی
سازمانی ،رفتارهایی هستند که از اجبارهای مشیو شده نق

فراتر میروند و سازمان (بهصاورت

واحد یا گروه) و فرد را به ساوی دساتيابی باه توساعه و ترقای اهاداف ساازمانی هادایت مایکناد
)بلوگالوساکی و ساامچ .)0515 ،7مشاارکت و همکاااری کارکناان بارای پيشاابرد اماور ساازمانهااا
ضروری است ،زیرا آنها منباع تغييار ،ناوآوری و ابتکاار محساوخ مایشاوند .مفهاومی نياز باه ناام
افشاگری سازمانی وجود دارد که به این معناست که کارکناان آزادناد نقطاه نظارات خاود را بياان
کنند و اقدامات سازمانی را تحت تأیير قرار دهند .با وجود آنکه افشاگری سازمانی ،یکای از مناابع
قدرتمند برای تغييرات سازمانی محسوخ میشود ،کارکنان بالباً تمایلی به بيان عقاید و نقطهنظرات
خود ندارند و این نقطه مقابال افشااگری ساازمانی اسات کاه موریساون و ميلايکن )0555( 1آن را
سکوت ساازمانی 9ناام نهادناد (بارون و بلکمان .)0553 ،15کاان )1995( 11درگيرشادن در کاار را
1. YAGIL
)2. INDIVIDUAL-ORIENTED ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCBI
)3. ORGANIZATION-ORIENTED ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCBO
4. VOICE
5. WORK ENGAGEMENT
6. SOMECH & BRACH-ZAHAV
7. BELOGOLOVSKY & SOMECH
8. MORRISON & MILLIKEN
9. ORGANIZATIONAL SILENCE
10. BOWEN & BLACKMON
11. KAHN
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وضعيتی تعریف میکند کاه در آن فارد خاود را مطياع و تحات امار نقا

کااریاش در ساازمان

درمیآورد .محققان بر این باورند طب نظریه مبادله اجتماعی (بالو)1996 ،؛ سرپرستی تاوهينآمياز
باعر کاه

کيفيت مبادالت اجتماعی بين زیردستان و سرپرست میشود ( و و همکاران)0510 ،

و به همين علات ممکان اسات زیردساتان ادراک بایعادالتی از جانا

سرپرساتان کارده و ساطح

تالش های کاری خود را کم نموده (ليو و وانگ )0513 ،1و رفتارهای تعاملی و اختياری خوی
که تسهيلکننده عملکرد سازمانی است ،کاه

را

دهند (آری و همکاران .)0551 ،ازجمله رفتارهای

تسهيلکننده عملکرد سازمانی می تاوان رفتارهاای شاهروندی ساازمانی (آری و همکااران0557 ،؛
زالرس 0و همکاران)0550 ،؛ افشاگری سازمانی (رافرتی و رستوبگ )0511 ،و درگيرشدن در کار
(هریس و همکاران )0511 ،را نام برد.
ب) رفتارهای مقاومتی کارکنان :سرپرستی توهينآميز نه تنها بر ساطح رضاایت شاغلی و تعهاد
سازمانی ماؤیر اسات ،بلکاه تمایال باه رفتارهاای مقااومتی کارکناان را افازای

مایدهاد (خاان و

همکاران .)0515 ،فولگر و اسکارلکی )1999( 3مقاومت را بهعنوان رفتاار کارکناان کاه باا هادف
به ال کشيدن ،میتلکردن یاا معکاوسکاردن مفروضاات بالا  ،گفتماانهاا و روابا قادرت
صورت میگيرد؛ تعریف میکنند .برمبنای رویکرد شیصيتی بهعنوان یکی از رویکردهای مارتب
با پدیده مقاومت در برابر تغييار؛ خاساتگاه مقاومات کارکناان در برابار تغييار ،شیصايت آنهاسات
(هادوینواد و عبادی .)1393 ،نتایج مطالعات تسر و همکاران ( )0551و بامبرگر و با اراچ)0556( 4
نشان داد ،قرارگارفتن در معار

سرپرساتی تاوهينآمياز ممکان اسات در تعادادی از زیردساتان،

رفتارهای مقاومتی ایجاد نماید که البته این رفتارهای مقاومتی با شیصيت زیردستان مارتب اسات.
تسر و همکاران ( ) 0551باه ایان نتيجاه رسايدند کاه سرپرساتی تاوهينآمياز باا مقاومات ناکارآماد
زیردستان (امتناع زیردستان از انجام دساتورات و درخواساتهاای سرپرساتان) دارای رابطاه م بات
اساات و ایاان رابطااه زمااانی کااه زیردسااتان از وجاادان کاااری باااال (ماننااد تمایاال بااه پاساایگویی،
اعتمادپذیری ،خودنظمی و سیتکوشی) و تواف پذیری باال (مانند تمایل به نوعدوستی ،همکاری
1. LIU & WANG
2. ZELLARS
3. FOLGER & SKARLICKI
4. BAMBERGER & BACHARACH
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و اعتماد) برخودار باشند ،تضعيف میشود.
ج) سطح ادراک عدالت ساازمانی :سرپرساتی تاوهينآمياز کاهناده ادراک زیردساتان از عادالت
سازمانی است .زیردستان ممکن است سازمان را به علت نبود سياسات هاای صاحيح بارای اصاالح
باادرفتاری سرپرسااتان و نبااود منااابع کااافی باارای حمایاات از شغلشااان مااورد نکااوه

قاارار دهنااد.

برایناساس ،زمانیکه زیردستان احساس کنند سازمانشاان در زميناه انجاام اقادمات الزم باهمنظاور
حفظ کارکنان از اینگونه بدرفتاریها قصور میکند؛ تمایل به ادراک ساطح بااالیی از رویاههاای
ناعادالنه در سازمان پيدا میکنند (تسر .)0555 ،عدالت رویاهای باهمعناای عادالناهباودن رویاههاای
تیصيو پاداش ،تنبيه ،حقو و مزایا می باشد و بيشتر با نتایج و پيامادهای ساازمانی مارتب اسات
(جزنی و سلطانی .)1390 ،نبود احترام و شایستگی از جان

سرپرستان در زمينه رویاههاای کااری،

قضاوت کارکنان در مورد وجود عدالت رویهای در سازمان را کااه

مایدهاد (باالدر و تاایلر،1

 .)0559همچنين ،عدالت توزیعی بيانگر ادراک افراد از ميزان رعایت عدالت در توزیع و تیصيو
منابع و پاداشهاست (رضائيان .)1393 ،اگر کارکناان خروجایهایشاان را باا ساایر همکاارانی کاه
تجربه بدرفتاری از جان

سرپرستان را نداشته اند ،مقایسه کنند؛ ممکان اسات ساطح پاایينتاری از

عدالت توزیعی را ادراک کنند (رافرتی و رستوبگ0511 ،؛ تسار و همکااران .)0557 ،همچناين در
عدالت تعاملی ،کارکنان عدالت را از برخوردی که در رواب متقابال شیصای باا آناان مایشاود،
استنباط میکنند (جزنی و سلطانی .)1390 ،رفتارهای خصمانه و توهينآميز سرپرستان ،باعر نقض
اخال کاری شده و بهاین ترتي

باعر میشود سطح پاایينی از عادالت تعااملی توسا زیردساتان

ادراک شود (رافرتی و رستوبگ0511 ،؛ تسر و همکاران.)0557 ،
 .4پسایندهای بارونساازمانی :برخای از پاووه هاا ،باه بررسای ایارات ادراک سرپرساتی
توهين آميز بر زندگی خانوادگی کارکنان پرداخته اند .محققان به این نتيجه رسايدند کاه تجربياات
منفی در محل کار ،زندگی خانوادگی کارکنان را تحت تاأیير قارار مایدهاد (ميشال و همکااران،
 .)0511تأیير سرپرستی توهينآميز بار رضاایت از زنادگی ،0تعاار

کاار – خاانواده 3و تضاعيف
1. BLADER & TYLER
2. LIFE SATISFACTION
3. WORK-FAMILY CONFLICT
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خانواده 1توس برخی از محققان ماورد بررسای قارار گرفتاه اسات .رضاایت از زنادگی باهمعناای
ارزیابی فرد از کيفيت زندگی خود ،براساس معيارهای شیصی (پيکو و هاموای )0515 ،0یا هماان
رضااایت ادارکشااده اساات (اوباارین 3و همکاااران .)0510 ،سااطوح میتلااف رضااایت از زناادگی
منعکس کننده ارزیابی افراد از زندگی کنونی خود در مقایسه با زندگی دلیواهشان است .همچنين
گریس هول و بيوتل )1910( 4تعار

کار – خانواده را نوعی تعار

بين نقشی تعریف کاردهاناد

که در آن فشارهای ناشی از حيطه کار و خانواده در برخی جنبهها ناسازگارند؛ بهطوری که فعاليت
در یک زمينه ،فعاليت در زمينه دیگار را مشاکل و یاا در آن اخاتالل ایجااد مایکناد .تسار ()0555
دریافت که سرپرستی توهين آميز دارای رابطه منفی با رضایت از زنادگی اسات و رابطاه م بتای باا
تعار

کار – خانواده دارد .رفتارهای تضعيفکننده خانواده به اقادامات پرخاشاگرانه و تهااجمی

که مانع از ایجاد یا حفظ رواب بينفردی م بت بين اعضای خانواده یا شارکای زنادگی مایشاود،
اشاره دارد (رستوبرگ و همکاران .)0511 ،شناخت پيشایندهای تضعيف خانواده به ساازمانهاا در
سرکوخ بدرفتاری و خشونت نسبت به خانواده و بهبود زندگی خانوادگی کارکنان کمک خواهد
کرد .مشیو شد زمانیکه کارکنان خشونت و بدرفتاری را از جان

سرپرستان متحمل میشاوند،

خشونت بيشتری نسبت به خانواده خود اعمال میکنند (بامبرگر و با اراچ .)0556 ،هاوبلر و باراس
( )0556به این نتيجه رسيدند که سرپرستی توهينآميز رابطاه م بات باا تضاعيف خاانواده داشاته تاا
جایی که کارکنان خشم و عصبانيت مربوط به کار خوی

را بر سار اعضاای خاانواده خاود خاالی

میکنند.
برمبنای مباانی نظاری و مطالا

ارائاهشاده ،در جادول ( )1دساتهبنادی پساایندهای سرپرساتی

توهينآميز به همراه مفاهيم مرتب با این پسایندها که درواقع مبين ار وخ کلی پووه

میباشد

و مبنایی جهت انجام مراحل دلفی فازی و مدلیابی ساختاری تفسيری میباشد؛ مشیو شد.

1. FAMILY UNDERMINING
2. PIKO & HAMVAI
3. O'BRIEN
4. GREENHAUS & BEUTELL
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جدول  .7پسایندهای سرپرستی توهینآمیز و مفاهیم مرتبط
نمونه مفاهیم

دستهبندی پسایندها
نگرشی (نغيير نگرشهای

رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ، ،هویت سازمانی ،حمایت

کاری مرتب به زیردستان)

سازمانی ادراکشده

رفتاری (رفتارهای

خشونت و رفتارهای تالفیجویانه نسبت به زیردستان و

تهاجمی و انحرافی)

سرپرستان

پسایندهای

روانشناختی (تهدید

فردی

روانشناختی زیردستان)
روانتنی (آسي

آسي به سالمت روانی(استرس ،برآشفتگی و عصانيت،
دلواپسی ،افسردگی ،تحليل عاطفی ،کاه

خودکارآمدی،

فرسودگی شغلی ،تمایل به ترک شغل)

به
بیخوابی ،شکایت از سالمت جسمی

سالمت جسمی زیردستان
به علت عوامل روانی)
کاه

پسایندهای گروهی

کاه

تعامالت مستقيم زیردستان با سرپرستان
خروجی عملکرد (رفتار شهروندی سازمانی،

افشاگری سازمانی ،درگيرشدن در کار ،عملکرد شغلی)؛

پسایندهای درونسازمانی

رفتارهای مقاومتی کارکنان؛ کاه

سطح ادراک عدالت

سازمانی (عدالت توزیعی ،رویهای و تعاملی)
رضایت از زندگی ،تعار

پسایندهای برونسازمانی

کار -خانواده ،تضعيف خانواده

پیشینه پژوهش
در ادامه پيشينه پووه

در قال

جدول ( )0ارائه میشود.
جدول  .2پیشینه پژوهش

محقق (محققان)
تپر ()2111؛ تپر و همکاران ()2114؛ اسکات و
همکاران ()2112؛ برکس و همکاران ()2111؛ لین

نتایج پژوهش
تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و رضایت
شغلی

و همکاران ()2173

تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و هویت

بوریس و همکاران ()2111

سازمانی
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دافی و همکاران ()2112؛ اسکات و همکاران

تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و تعهد

()2112؛ تپر ()2111

سازمانی
تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و سطح

شاس و همکاران ()2173

ادراک حمایت سازمانی
تأیيد وجود رابطه م بت ميان سرپرستی توهينآميز و بروز

ایننس و همکاران ()2117

رفتار تهاجمی

هریس و همکاران ()2177؛ هریس و همکاران
()2173؛ لیو و همکاران ()2172؛ مورینز و همکاران
()2172

تأیيد وجود رابطه م بت ميان سرپرستی توهينآميز و
رفتارهای انحرافی

رستوبگ و همکاران ()2177؛ هریس و همکاران
()2117؛ هوبمن و همکاران ()2113؛ تپر و

تأیيد وجود رابطه م بت ميان سرپرستی توهينآميز و آسي

همکاران ()2117؛ آری و همکاران ()2111؛ دافی

به سالمت روانی

و همکاران ()2112؛ گراندی و همکاران ()2117؛
یاگیل ()2112

تأیيد وجود رابطه م بت ميان سرپرستی توهينآميز و آسي

رافرتی و همکاران ()2171؛ دافی و همکاران
()2112؛ اسکات و همکاران ()2112

روانتنی
تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و سطح

یاگیل و همکاران ()2177

تعامالت مستقيم زیردستان و سرپرست

آری و همکاران ()2117؛ زالرس و همکاران

تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و

()2112

رفتارهای شهروندی سازمانی
تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و

رافرتی و رستوبگ ()2177

افشاگری سازمانی
تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و ميزان

هریس و همکاران ()2177

درگيرشدن در کار

خان و همکاران ()2171؛ تپر و همکاران ()2117؛

تأیيد وجود رابطه م بت ميان سرپرستی توهينآميز و ميزان

بامبرگر و باچاراچ ()2112

رفتارهای مقاومتی

بالدر و تایلر ()2113؛ رافرتی و رستوبگ ()2177؛

تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و ادراک

تپر و همکاران ()2117

عدالت سازمانی
تأیيد وجود رابطه منفی ميان سرپرستی توهينآميز و ميزان
رضایت از زندگی و وجود رابطه م بت با افزای

تپر ()2111

تعار

کار  -خانواده
تأیيد وجود رابطه م بت ميان سرپرستی توهينآميز و سطح

بامبرگر و باچاراچ ()2112؛ هوبلر و براس ()2112

اعمال خشونت نسبت به خانواده و تضعيف خانواده
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در زمينه نوآوری پووه

نيز باید اشاره نمود که تاکنون پووه

مشیصی به شاکل جاامع باه

بررسی پسایندهای سرپرستی توهينآميز و بررسی رواب علتومعلولی مابين این پسایندها نسرداخته
است ،که در این پووه

عالوهبر شناسایی پسایندها ،اقدام به دستهبنادی ایان پساایندها و بررسای

رواب علتومعلولی ميان آنها شد.

روششناسی پژوهش
با توجه به پيامدها و ایرات منفی و زیانبار سرپرستی توهينآميز در بی
مطالعهای موردی در سازمان های اجرایی شهرستان ارسنجان بود .پووه

دولتی ،این پاووه ،
حاضر از جهات هادف،

کاربردی و از حير نحوه گردآوری دادهها ،پيمایشی است .برای گردآوری دادهها بااا اساتفاده از
روشهای نمونهگيری مفهاوم 1و گلولاه برفای از خبرگان این سازمانها دعوت بهعمال آماد .خبره
در این پووه  ،عضوی از سازمان قلمداد میشود که پس از دریافت تعریاف مفهاومی سرپرساتی
توهين آميز ،به شناخت نين مفهومی و پسایندهای آن اذعان نماید .باه زعام کرساول ،)0510( 0از
نين روش نمونهگيری به نمونهگيری مفهوم یاد میشود .برای شناسایی بهتر خبرگان هر ساازمان،
از روش نمونهگيری گلوله برفی نيز استفاده شد .در ایان روش ،کاار از افارادی کاه خبرگاان ایان
حوزه بوده و معيارهای الزم را برخوردار باشند ،شروع شده و ضمن پرسا هاای تحقيا  ،از آنهاا
خواسته میشود تا سایر افراد صاح نظر در این زمينه معرفی شوند ،بنابراین ،بهجز ند نفر نیست
که مستقيماً توس محق براساس معيارهای موردنظر انتیااخ مایشاوند ،ساایر خبرگاان عاالوهبار
معيارهای خبرگی توس سایر خبرگان نيز انتیاخ میشوند .درنهایت تعداد  10نفار از کارکناان و
مدیرانِ  10سازمان اجرایی شهرستان ارسنجان برای مشارکت در پووه

شناسایی و اعالم آمادگی

کردند .پس از شناسایی پسایندهای سرپرستی توهينآميز برمبنای ادبيات و پيشينه پووه  ،بهمنظور
رسيدن به اجماع ميان خبرگان و تأیياد اعتباار مرحلاه شناساایی و شناساایی پساایندهای پيشانهادی
جدید ،از تکنيک دلفی فازی استفاده شد .روش دلفی فازی در دهه 1915ميالدی توسا کااافمن
1. CONCEPT SAMPLING
2. CRESWELL
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و گویتا 1ابداع شد ( نگ و لاين .)0550 ،0مهمترین تفاوتهای روش دلفی فاازی باا روش دلفای
کالسيک در ایان است که در تکنيک دلفی فازی معمااوالً خبرگااان نظریااات خاود را در قالا
متغيرهای کالمی ارائه مایدهناد ،ساسس ميانگين نظر خبرگان (اعداد ارائه شده) و ميازان اخاتالف
نظر هر فرد خبره از ميانگين محاسبه و آنگاه این اطالعات برای اخذ نظریاات جدیاد باه خبرگااان
ارساال مایشاود .در مرحله بعد هر فرد خبره براساس اطالعات حاصل از مرحله قبل ،نظر جدیادی
را ارائه میدهاد یاا نظار قبلای خاود را اصالح میکند .این فرایناد تاا زماانی اداماه مااییابااد کااه
ميانگين اعداد فازی به اندازه کافی با یبات شود .عاالوهباراین ،نانچه مطالعه زیر نظر گاروههاایی
از خبرگاان نياز الزم باشد ،میتوان باا محاسابه فاصااله بااين اعااداد م ل اای ،نظریاات خبرگاان را
براساس رواب فازی در گروههای مشابه مورد شناسایی قارار داد و اطالعاات آنهاا را باه خبرگاان
ماوردنظر ارسال کرد (آذر و فرجی .)1319 ،به این منظاور در مرحلاه اول ،پرسشانامه دلفای فاازی
تهيه و دراختيار خبرگان قرار گرفات و پاس از جماعآوری و تحليال پرسشانامههاا ،مياانگينهاای
فازیزداییشده محاسبه شد .در مرحله بعد پرسشنامه دوم تهيه و همراه با نقطهنظار قبلای هار فارد و
ميزان اختالف دیدگاه سایر خبرگان ،مجدداً به اعضای گروه خبره ارسال شد .پس از جمعآوری و
تحليل پرسشنامههای برگشتی؛ ميانگينهای فازیزداییشده مرحله دوم محاسبه و اختالف دیادگاه
خبرگان در نظرسنجی اول و دوم مشیو و نظرسنجی مربوط به پسایندهایی که ميزان اختالفنظار
مراحل اول و دوم آنها کمتار از حاد آساتانه خيلاای کاام ( )5/1بااود ،متوقاف شاد .در مرحلاه بعاد،
پرسشنامه سوم تهيه شد و هماراه باا نقطهنظر قبلی هر فرد و ميزان اختالف آنها باا ميااانگين دیادگاه
سایر خبرگان ،مجدداً به خبرگان ارسال شاد .باا ایان تفااوت کاه در ایاان مرحلااه فقا در ماورد
پسایندهای باقيمانده که هنوز در مورد آنها اجماع حاصل نشاده باود ،نظرسانجی صاورت گرفات.
پس از جمعآوری پرسشنامهها و تحليل آنها؛ ميانگينهای فازیزداییشده مرحلاه ساوم محاسابه و
اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی دوم و ساوم تعياين و باتوجاهباه اینکاه ميازان اخاتالفنظار
خبرگاان در مراحال دوم و ساوم کمتار از حاد آساتانه خيلای کم ( )5/1باود ،فلاذا نظرسانجی در
این مرحله متوقف شد و اجماع حاصل شد .الزم به ذکر است که پسایند جدیدی به پساایندهای از
1. KAUFMAN & GUPTA
2. CHENG & LIN
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قبل شناساییشده اضافه نشد .در مرحله بعد پسایندهای سرپرستی توهينآميز وارد پرسشنامه مربوط
به مدلیابی ساختاری تفسيری شدند و در معر

اظهارنظر خبرگان قرار گرفتند .پرسشنامه مزبور به

صورت ماتریسی است کاه متغيرهاای مرباوط باه پدیاده ماورد مطالعاه در ساطر و ساتون آن قارار
می گيرند .به این ماتریس در اصطالح ماتریس سااختاری روابا درونای متغيرهاا اطاال مایشاود
(آگراوال 1و همکااران .) 0557 ،آنگااه روابا زوجای متغيرهاا باه وسايله نمادهاای زیار مشایو
میشوند (روای و شانکار:)0550 ،0
 : Vعامل سطر  iمیتواند زمينهساز رسيدن به عامل ستون jباشد.
 : Aعامل ستون  jمیتواند زمينهساز رسيدن به عامل سطر  iباشد.
 : Xبين عامل سطر  iو ستون  jارتباط دوطرفه وجود دارد و هر دو میتوانند زمينهساز رسيدن به
همدیگر شوند.
 : Oهيچ نوع ارتباطی بين دو عنصر  iو  jوجود ندارد.
برآیند نظرات خبرگان از دل پرسشنامهها برمبنای قاعده رأی اک ریت استحصال و یک ماتریس
ساختار رواب درونی متغيرها بهصورت یکسار ه ایجاد شد .سسس ،نمادهاای روابا ایان مااتریس
طب قواعد زیر به اعداد  5و  1تبدیل شد و در ماتریس دستيابی 3قرار گرفت (فيصال 4و همکااران،
:)0556
الف) اگر خانه ( )i.jدر ماتریس  SSIMنماد  Vگرفته است ،خانه مربوط در مااتریس دساتيابی
عدد  1و خانه قرینه آن عدد  5می گيرد.
خ) اگر خانه ( )i.jدر ماتریس  SSIMنماد  Aگرفته است ،خاناه مرباوط در مااتریس دساتيابی
عدد  5و خانه قرینه آن عدد  1می گيرد.
ج) اگر خانه ( )i.jدر ماتریس  SSIMنماد  Xگرفته اسات ،خاناه مرباوط در مااتریس دساتيابی
عدد  1و خانه قرینه آن عدد  1می گيرد.
د) اگر خانه ( )i.jدر ماتریس  SSIMنماد  Oگرفته است ،خانه مربوط در ماتریس دستيابی عدد
 5و خانه قرینه آن عدد  5میگيرد.
1. AGARWAL
2. RAVI & SHANKAR
3. REACHABILITY MATRIX
4. FAISAL
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پاس از ایجااد ماتریس اوليه ،باید از برقراری ساازگاری درونای آن اطميناان حاصال مایشاد.
برای ساازگارکردن ماتریس از قوانين ریاضی در سازگاری ماتریس دستيابی استفاده شاد ،باه ایان
صورت که ماتریس دستيابی به توان  K+1رسايد ( .)K≥1عملياات باهتاوانرسااندن مااتریس طبا
قاعده بولن 1انجام شد (هوانگ 0و همکاران )0550 ،که براساس آن  1×1=1و  .1+1=1برای تعياين
سطح و اولویت متغيرها ،مجموعۀ دستيابی 3و مجموعۀ پي نياز 4برای هر متغير تعيين شد (منادال و
دشموخ .) 1994 ،0مجموعۀ دستيابی هر متغير شامل متغيرهایی است که ازطری این متغير مایتاوان
به آنها رسيد و مجموعۀ پي نياز ،متغيرهایی را شامل میشود که میتوان توس آنها باه ایان متغيار
رسيد .این کار با استفاده از ماتریس دستيابی انجام شد .پس از تعيين مجموعۀ دساتيابی و پاي نيااز
برای هر متغير ،عناصر مشترک در مجموعۀ دستيابی و پي نياز برای هر متغير شناسایی شاد .ساسس
نوبت به تع يين سطح متغيرها رسيد .در اولين جدول ،متغيری دارای باالترین ساطح تلقای ماایشااد
کاه مجموعۀ دستيابی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان بود .پس از تعيين ایان متغيار یاا متغيرهاا،
آنهاا از جدول حذف شدند و با بقيه متغيرهای باقيماندۀ جدول بعدی تشکيل شد .در جدول ( )0نيز
همانند جدول ( ، )1متغير سطح دوم مشایو شاد و ایان کاار تاا تعياين ساطح هماۀ متغيرهاا اداماه
یافات (آگاراوال و همکااران .)0557 ،پاس از تعياين روابا و ساطح متغيرهاا ،مادل ترسايم شاد.
بهاینمنظاور ،ابتدا متغيرها بر حس ساطح باهترتيا

و روابا ميااان آنهااا

از بااال باه پاایين يان
6

باراسااس مااتریس دستيابی اوليه ترسيم شد .درپایان ،از تحليل مياک ماک اساتفاده شاد .در ایان
تحليل متغيرهای پووه

بار حسا

قادرت هادایت )تعاداد عناصار مجموعاۀ دساتيابی) و قادرت

وابساتگی )تعاداد عناصار مجموعاۀ پاي نيااز) به هار دسته تقسايم مایشاوند (آذر و همکااران،
:)1319
الف) متغيرهای خودمیتار :متغيرهای دارای قدرت هدایت و وابستگی ضاعيف کاه باه سااب
ارتباطات کم و ضعيف با سيستم ،نسبتاً به آن نامتصل هستند.
خ) متغيرهای وابسته :متغيرهای دارای قدرت هدایت کم و وابستگی زیاد.
1. BOOLEAN
2. HUANG
3. REACHABILITY SET
4. ANTECEDENT SET
5. MANDAL & DESHMUKH
6. MICMAC
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ج) متغيرهای متصل :متغيرهایی بيرایستا و دارای قدرت هدایت و وابستگی زیاد کاه هار نااوع
تغييری در آنها در سيستم ایر میگذارد.
د) متغيرهای مستقل :متغيرهای زیربنا در مدل که قدرت هدایت زیاد و وابستگی کمی دارند.
به طور خالصه می توان فرایند انجام این پووه

را در سه مرحله زیر خالصه نمود:

مرحله  .1شناسایی پسایندهای سرپرستی توهينآميز برمبنای ادبيات و پيشينه پووه ؛
مرحله  .0رسيدن به اجماع ميان خبرگان و تأیيد اعتبار مرحله شناسایی و شناساایی پساایندهای
پيشنهادی جدید ،با استفاده از تکنيک دلفی فازی؛
مرحله  .3بررسی رواب علتومعلولی ميان پسایندها ازطری مدلیابی ساختاری تفسيری.

یافتههای پژوهش
پس از تعيين پسایندهای سرپرساتی تاوهينآمياز باه منظاور حصاول اطميناان از صاحت اعتباار
پسایندهای شناساییشده و رسيدن به اجماع براساس نظر خبرگان؛ از تکنيک دلفای فاازی اساتفاده
شد .در ادامه مراحل و نتایج دلفی فازی ارائه شده است:

گام  .1تعریف متغيرهای زبانی
پس از تعيين پسایندهای سرپرستی توهينآميز ،پرسشنامه دلفی فاازی باا هاادف کااس

نظاار

خبرگاان راجع به ميزان موافقت آنها با پسایندهای شناساییشده طراحای شاد و دراختياار خبرگاان
قرار گرفت .از آنجاکاه خاصوصيات متفاوت افراد بر تعابير ذهنای آنها ناسبت باه متغيرهاای کيفی
ایرگذار است ،لذا با تعریف دامنه متغيرهاای کيفای ،خبرگان با ذهنيت یکسان به سااؤالهاا پاسااخ
دادهاناد .ایان متغيرها باتوجهبه جدول ( )3به شکل اعداد فازی م ل ی تعریف شدهاند:
جدول  .3اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی (منبع :میرسپاسی و همکاران)7313 ،
متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی

عدد فازی قطعیشده

خیلی زیاد

()1,5/00 ,5

5/9370

زیاد

()5/70,5/10 ,5/10

5/70

متوسط

()5/0,5/00 ,5/00

5 /0

کم

()5/00,5/10 ,5/10

5/00

خیلی کم

()5, 5,5/00

5/5600
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در جدول ( )3اعداد فازی قطعیشده با استفاده از فرمول مينکووساکی باه شاکل زیار محاسابه
شده است:
فرمول  .1فرمول مينکووسکی:

گام  .0نظرسنجی مرحله نیست
در این گام ،پسایندهای شناساییشاده ،در قالا

پرسشانامه باه خبرگاان ارساال شاده و ميازان

موافقت آنها با پسایندها اخذ شد .باتوجهبه نتایج حاصل از پرسشنامه مرحله نیست و باا اساتفاده از
رابطههای  0و  ،3ميانگين فازی هر یک از پسایندها بهدست آمد (جدول .)4
فرمول .0
فرمول .3

در این رابطه

بيانگر دیدگاه خبره  iام و

بيانگر ميانگين دیدگاههای خبرگان اسات .در

جدول ( )4ميانگين فازی م ل ی با استفاده از فرمول  3محاسابه شاده و ساسس باا اساتفاده از فرماول
مينکووسکی (فرمول  )1فازیزدایی شده است .ميانگين قطعای باهدساتآماده نشااندهناده شادت
موافقت خبرگان با هرکدام از پسایندها است.
جدول  .4میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله نخست
میانگین

میانگین فازی مثلثی

پسایندها

)

فازیزداییشده

(

7

پسایندهای فردی

(

5 /1

،

5/000

،

5/110

)

5/715

2

پسایندهای گروهی

(

5/137

،

5 /0

،

5/70

)

5/734

3

پسایندهای درونسازمانی

(

5/104

،

5/190

،

5/600

)

5/614

4

پسایندهای برونسازمانی

(

5/17

،

5/17

،

5/060

)

5/060
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گام  .3نظرسنجی مرحله دوم
در این گام ،پرسشنامه دوم تهيه و همراه با نظر قبلی هر فرد و ميازان اخاتالف آنهاا باا دیادگاه
سایر خبرگان ،مجدداً به اعضای گروه خبره ارساال شاد .نتاایج شامارش پاساخهاای ارائاهشاده در
مرحله دوم همچون مرحله اول با استفاده از فرمولهای  1و  0و  3مورد تحليل قرار گرفت که نتایج
در جدول ( )0مشاهده میشود .باتوجه به دیدگاه های ارائه شده در مرحله اول و مقایسه آن با نتایج
این مرحله ،درصورتی که اختالف بين دو مرحله کم تر از حد آستانه خيلای کام ( )5/1باشاد در
این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می شود ( نگ و لين .)0550 ،باتوجاهباه فرماول  ،4ميازان
اختالف بين مراحل اول و دوم محاسبه شد که نتایج در جدول ( )0مشیو شده است.
جدول  .7میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم
میانگین

اختالف

فازیزداییشده

مرحله اول

مرحله دوم

و دوم

5/190

)

5/103

5/573

)

5/113

5/579

5/764

5/10

5/743

5/111

میانگین فازی مثلثی

پسایندها

)

(

.7

پسایندهای فردی

(

5/501

،

5/000

،

.2

پسایندهای گروهی

(

5/590

،

5 /0

،

5/14

(

5/110

،

5/017

،

5/791

)

(

5/105

،

5/000

،

5/775

)

.3
.4

پسایندهای
درونسازمانی
پسایندهای
برونسازمانی

همانگونهکه جدول ( )0نشان میدهد در مورد پساایندهای فاردی و گروهای؛ اعضاای گاروه
خبره باه وحدت نظر رسيدهاناد و ميازان اخاتالفنظار در مراحال اول و دوم در ماورد پساایندهای
فردی و گروهی کمتار از حاد آساتانه خيلای کام ( )5/1بااوده ،لااذا نظرسانجی درخصاوص ایان
پسایندها متوقف شد.

گام  .4نظرسنجی مرحله سوم
در این گام ،پرسشنامه سوم تهيه و هماراه باا نقطهنظر قبلی هار فارد و ميازان اخاتالف آنهاا بااا
مياانگين دیدگاه سایر خبرگان ،مجدداً به خبرگان ارسال شد .با این تفاوت که در ایاان مرحلااه از
771

واکاوی پسایندهای سرپرستی توهینآمیز با رویکرد مدلیابی ساختاری تفسیری

پسایندهای موجود در مرحله قبل ،نظرسنجی راجع به دو پسایند فاردی و گروهای متوقاف شاده و
نظرسنجی در مورد  0پسایند باقيماناده ،صاورت گرفت .باتوجهبه فرمول شماره  0 ،1و  3ميانگين فازی
نتایج شمارش دادهها در جدول ( )6آورده شده است .همچنين در جدول ( ،)6ميزان اختالف مرحلههای دوم
و سوم نيز مشیو شده است.
جدول  .2میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از مرحله سوم نظرسنجی
میانگین

اختالف

فازیزداییشده

مرحله دوم

مرحله سوم

و سوم

(

5/501

،

5/054

،

5/110

)

5/770

5/511

(

5/514

،

5/051

،

5/104

)

5/103

5/51

میانگین فازی مثلثی

مؤلفهها

.7
.2

پسایندهای
درونسازمانی
پسایندهای
برونسازمانی

(

)

همانطورکه جدول ( )6نشان میدهد ،ميزان اخاتالفنظار خبرگااان در مراحاال دوم و سااوم
کمتار از حاد آسااتانه خيلاای کام ( )5/1باود؛ ازایانرو ،نظرسانجی در ایان مرحلاه متوقاف شاد.

همانگونهکه مشیو است در ماورد تماام پساایندها اجمااع نظار وجاود داشات و باهایانترتيا
پسایندهای اساتیراجی از ادبياات و پيشاينه پاووه

را مایتاوان باهعناوان پساایندهای سرپرساتی

توهينآميز درنظر گرفت .میتوان پساایندهای سرپرساتی تاوهينآمياز را شاامل پساایندهای فاردی
(نگرشی ،رفتاری ،روان شاناختی و روانتنای)؛ پساایندهای گروهای؛ پساایندهای درونساازمانی و
پسایندهای برونسازمانی دانست.
پس از بهدستآمدن مااتریس سااختاری روابا درونای متغيرهاا (جدول  )7بارای پسایندهای
سرپرستی توهينآميز ،ماتریس دستيابی تهيه و به شرح جدول ( )1ساازگار شاد .در ایان مااتریس،
سلولهایی که پس از سازگاری تغيير کردهاند ،با عالمات * نماای

داده شادند .در اداماه ،ساطح

متغيرها طب جدول ( )9تعيين و مدل ساختاری تفسيری ترسيم شد (شاکل  .)1جادول ( )15شاامل
درجۀ قدرت هادایت و قادرت وابساتگی پساایندهای سرپرساتی تاوهينآمياز اسات کاه طبا آن
پسایندهای فردی – نگرشی؛ فردی  -رفتاری و فردی  -روانشناختی ،مستقل؛ پسایندهای روانتنی،
متصل و پسایندهای گروهی ،درونسازمانی و برونسازمانی ،وابسته محسوخ میشوند.
777

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)27پاییز 7337

جدول  .7ماتریس ساختاری روابط درونی
ردیف

پسایندها

7

2

7

4

3

2

1

فردی -نگرشی

V

V

V

V

X

V

0

فردی -رفتاری

V

V

V

V

A

3

فردی – روانشناختی

V

V

V

V

4

فردی – روانتنی

V

V

V

0

گروهی

V

X

6

درونسازمانی

X

7

برونسازمانی

جدول  .1ماتریس دستیابی پس از سازگاری
ردیف

پسایندها

7

2

3

4

7

2

7

1

فردی -نگرشی

1

1

1

1

1

1

1

0

فردی -رفتاری

5

1

5

1

1

1

1

3

فردی – روانشناختی

1

1

1

1

1

1

1

4

فردی – روانتنی

5

5

5

1

1

1

1

0

گروهی

5

5

5

5

1

1

1

6

درونسازمانی

5

5

5

5

1

1

1

7

برونسازمانی

5

5

5

5

*

1

1

1

جدول  .3تعیین سطوح پسایندهای سرپرستی توهینآمیز
مجموعه

ردیف

پسایندها

مجموعه دستیابی

1

فردی -نگرشی

1-7

3 ،1

0

فردی -رفتاری

4-7 ،0

1-3

0

3

فردی –روانشناختی

1-7

3 ،1

3 ،1

4

4

فردی – روانتنی

4-7

1-4

4

0

0

گروهی

0-7

1-7

0-7

1

6

درونسازمانی

0-7

1-7

0-7

1

7

برونسازمانی

0-7

1-7

0-7

1

772

پیشنیاز

مجموعه مشترک

سطح

3 ،1

4
3
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جدول  .71درجه قدرتهای هدایت و وابستگی پسایندهای سرپرستی توهینآمیز
ردیف پسایندها

1

0

3

4

0

6

7

قدرت هدایت

7

0

7

4

3

3

3

قدرت وابستگی

0

3

0

4

7

7

7

سطح 1

پسایندهای
برونسازمانی

پسایندهای
درونسازمانی

سطح 2

پسایندهای
فردی – روانتنی

سطح 3

پسایندهای
فردی  -رفتاری

سطح 4

پسایندهای
گروهی

پسایندهای
فردی – نگرشی

پسایندهای
فردی – روانشناختی

سرپرستی
توهینآمیز

شکل  .7مدل ساختاری تفسیری پسایندهای سرپرستی توهینآمیز
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قدرت وابستگی
شکل  .2تحلیل میک مک

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پووه  ،شناسایی پسایندهای سرپرستی تاوهينآمياز و ترسايم روابا علاتومعلاولیِ
سلسلهمراتبی این پسایندها در قالا

مادل سااختاری تفسايری در ساازمانهاای اجرایای شهرساتان

ارسنجان بود .بدین منظور ،پس از شناسایی پسایندها با مراجعه به ادبيات و پيشاينه پاووه

و تأیياد

صحت یافته ها؛ با رویکارد سااختاری تفسايری روابا ماابين پساایندها مشایو شاد .طبا نتاایج
بهدستآمده ،در مجموع  7متغير در  4سطح بهعنوان پساایندهای سرپرساتی تاوهينآمياز شناساایی
شدند .سطح اول شامل پسایندهای فاردی -نگرشای و فاردی -روانشاناختی؛ و ساطح دوم شاامل
پسایندهای فردی – رفتاری بود .سطح سوم پسایندهای فردی  -روانتنی و سطح هارم پسایندهای
گروهی ،درونسازمانی و بارونساازمانی را شاامل شاد .منطبا باا یافتاههاای پاووه  ،سرپرساتی
توهينآميز بهطور مستقيم باعر بروز پسایندهای فردی – روانشناختی و فردی – نگرشی شده کاه
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این دو پسایندها در هم ایر متقابل دارند .پسایندهای فردی – نگرشی شامل کاه

رضایت شاغلی،

تعهد سازمانی ،هویت سازمانی و حمایت ساازمانی ادراکشاده مایباشاد .بادرفتاری سرپرساتان و
ضایع و تحقير شدن زیردستان توس سرپرست ،باعر کاه

سطح رضایت شغلی زیردساتان شاده

و با ادراک نقض قرارداد روانشناختی مابين سرپرست و زیردست؛ بهمرور ،ساطح تعهاد ساازمانی
زیردستان نيز افول خواهد کرد .همچنين سرپرستی توهينآمياز ،تحليالدهناده مناابع روانشاناختی
زیردستان و سب

افول مقاومت آنها در برابر منابع استرس مایشاود .ساالمت روانای زیردساتان در

مواقعی که منابع کافی برای مواجهه با عوامل فشارزا نداشته باشند ،تهدید شده و در قال
همچون اضطراخ ،عصبانيت ،فرسودگی و کاه

مشکالتی

خودکارآمادیف نماود پيادا خواهاد کارد .ایار

متقابل پسایندهای فردی – روانشناختی و فردی – نگرشی ،پسایندهای رفتاری را بهدنباال خواهاد
داشت .پسایندهای فردی – رفتاری شاامل فزوناییاافتن رفتارهاای انحرافای و تهااجمی زیردساتان
است .باتوجهبه اینکه کارکنان ،مدیران را بهعنوان نماینده کليت سازمان میدانند ،باروز رفتارهاای
خصمانه و توهين آميز از جان

سرپرستان را توهينی باه خاود ادراک کارده و درصادد جباران آن

ازطری اعمال رفتارهای انحرافی و تهاجمی برخواهند آمد .دنبالهرو پایداری پساایندهای فاردی –
رفتاری ،پسایندهای فردی – روانتنی بروز خواهد کرد .پایداری استرسهای ناشی از بادرفتاری و
اعمال تحقيرآميز سرپرستان ،در بلندمدت باعر بروز اختالالت روانتنی شده و بر سالمت جسامی
زیردستان ایرات منفی خواهد گذاشت .در پووه های پيشين نيز به برخای از اینگوناه پساایندهای
رضاایت شاغلی (تسار0555 ،؛ تسار و همکااران0554 ،؛

فردی سرپرستی توهينآميز ازقبيال کااه

اسکات و همکاران0556 ،؛ برکس و همکااران0551 ،؛ لاين و همکااران)0513 ،؛ کااه
سازمانی (بوریس و همکاران)0551 ،؛ کاه
همکاران0556 ،؛ تسر)0555 ،؛ کاه

هویات

تعهد سازمانی (دافی و همکااران0550 ،؛ اساکات و

سطح ادراک حمایت سازمانی (شااس و همکااران)0513 ،؛

بروز رفتار تهاجمی (ایننس و همکاران)0550 ،؛ افزای

رفتارهاای انحرافای (هاریس و همکااران،

0511؛ هریس و همکاران0513 ،؛ ليو و همکاران0510 ،؛ ماورینز و همکااران)0510 ،؛ آساي

باه

ساالمت رواناای (رسااتوبگ و همکاااران0511 ،؛ هااریس و همکااران0550 ،؛ هااوبمن و همکاااران،
0559؛ تساار و همکاااران0557 ،؛ آری و همکاااران0551 ،؛ دافاای و همکاااران0550 ،؛ گراناادی و
همکاران0557 ،؛ یاگيل )0556 ،و آسي

روانتنی (رافرتی و همکاران0515 ،؛ دافای و همکااران،

0550؛ اسکات و همکاران )0556 ،اشاره شده است.
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در توجيه رواب علتومعلولی و سلسلهمرات

مياان پساایندهای فاردی سرپرساتی تاوهينآمياز

می توان به مدل استرس تبادلی الزاروس )1999( 1و الزاروس و فالکمن )1994( 0رجوع کرد .ایان
مدل ادعا میکند یک حالت شناختی بين عوامل فشارزا و پيامدهای استرس وجود دارد کاه شاامل
دو مقوله ارزیابی و مقابله میباشد .افراد عوامل فشارزای محي کار را مورد ارزیابی اوليه و یانویاه
قرار می دهند .نانچه در ارزیابی اوليه ،یاک محارک باهعناوان محارک منفای شناساایی شاود باا
هيجان های ناخوشایند یا ناراحتی کلی همراه خواهاد شاد .در راهبارد مقابلاهای ،مواجاه ماداوم باا
عوامل فشارزا منجر به واکن های کوتااه مادت همانناد کااه

رضاایت شاغلی ،کااه

ادارک

حمایت سازمانی و تحليل منابع روانشناختی شده که استمرار و طوالنیشادن حضاور ایان عوامال
فشارزا؛ واکن هایی بلندمدت همچون مشکالت رفتااری و روانتنای را باهدنباال خواهاد داشات.
بدینترتي

میتوان استنباط نمود اختالالت روانتنی ،متأیر از استرسهای مزمن میباشاد کاه ایان

استرس مزمن نيز منتج از پایداری پيامدهای نگرشی ،روانشناختی و رفتاری سرپرستی تاوهينآمياز
در سطح فردی است.
پسایندهای گروهی ،درونسازمانی و برونساازمانی تحات تاأیير مساتقيم پساایندهای فاردی –
روانتنی و تأیير بيرمستقيم پسایندهای فردی -رفتااری ،فاردی -روانشاناختی و فاردی -نگرشای
میباشند .طب شکل شماره  ،1پسایندهای گروهی ،درونسازمانی و برونسازمانی بر هم ایر متقابال
دارند .از منظر گروهی ،وجود سرپرستی توهينآميز باعر سرخوردگی زیردستان و افزای
آنها به کاه

تمایال

تعامالت باا سرپرساتان باا هادف فاصالهگارفتن از منباع اساترس شاغلی (بادرفتاری

سرپرستان) می شود .در ناين وضاعيتی کارکناان ادراک بيشاتری از بایعادالتی داشاته و کيفيات
مبادالت اجتماعی مابين زیردستان و سرپرساتان کااه

ماییاباد .متعاقبااً رفتارهاای تساهيلکنناده

عملکارد سااازمانی شااامل رفتااار شااهروندی ساازمانی ،افشاااگری سااازمانی ،درگيرشاادن در کااار و
عملکرد شغلی تضعيف شده و سطح خروجیهای عملکرد تنزل مییابد .ازطرفای منطبا باا نظریاه
پرخاشگری جایگزینشده ،تأیير بيرمستقيم سرپرستی توهينآميز بر پساایندهای بارونساازمانی در
قال

بروز بدرفتاری کارکنان نسبت به اعضای خانواده و تضعيف خانواده قابل توجيه است .بادین
1. LAZAROS
2. LAZAROS & FOLKMAN
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صورت که تحت تأیير ایارات منفای سرپرساتی تاوهينآمياز ،زیردساتی کاه از شارای ساازمانی و
بدرفتاری اعمالشده از جان

سرپرست خود ناراضی است و بهعباارتدیگار ،زیردساتی کاه بای-

عدالتی را از جان رؤسای مستقيم خود تجربه میکند ،تمایل دارد که این درماندگی و استيصال یا
خشم خود را بر سر افرادی که توانایی الزم برای دفاع از خود ندارند ،همانند همکاران یاا اعضاای
خانواده خوی  ،تیليه کند و بهاینترتي

دامنه پيامدهای سرپرستی توهينآميز به خارج از سازمان

و به درون خانواده زیردستان کشيده خواهد شد .در پووه

یاگيل و همکاران ( )0511به کااه

سطح تعامالت مستقيم زیردستان با سرپرستان که در پووه

ماا باهعناوان پساایند گروهای درنظار

گرفته شد؛ بهعنوان پيامد سرپرستی توهينآميز اشاره شده است .همچنين در پووه های پيشين باه
برخی از پسایندهای درونسازمانی و بارونساازمانی سرپرساتی تاوهينآمياز ازقبيال کااه

ساطح

رفتارهااای شااهروندی سااازمانی (آری و همکاااران0557 ،؛ زالرس و همکاااران)0550 ،؛ کاااه
افشاگری ساازمانی (رافرتای و رساتوبگ)0511 ،؛ کااه
همکاران)0511،؛ افزای

ميازان درگيرشادن در کاار (هاریس و

ميزان رفتارهای مقاومتی (خان و همکاران0515 ،؛ تسر و همکاران0551،؛

بامبرگر و با اراچ)0556 ،؛ کاه

سطح ادراک عدالت سازمانی (بالدر و تایلر0559 ،؛ رافرتای و

رستوبگ0511 ،؛ تسر و همکاران)0557 ،؛ کاه
 -خاانواده (تسار ) 0555،و افاازای

ميزان رضایت از زندگی و افزای

تعار

کاار

ساطح اعمااال خشاونت نساابت باه خااانواده و تضاعيف خااانواده

(بامبرگر و با اراچ0556 ،؛ هوبلر و براس )0556 ،پرداخته شده است.
باتوجااهبااه تأیيااد وجااود رواب ا سلساالهمراتباای ميااان پسااایندهای سرپرسااتی تااوهينآميااز یااا
بهعبارتدیگر ازآنجاکاه تأیياد شاد پساایندهای سرپرساتی تاوهينآمياز از ساطح فاردی شاروع و
درنهایت در سطح گروهی ،درونسازمانی و برونسازمانی نمود پيادا مایکنناد؛ پيشانهاد مایشاود
رهبران سازمانی با مشاهده اولين مظاهر رفتاری سرپرستی توهينآميز و مشاهده عالئام و پيامادهای
آن در سطوح فردی؛ اقدام عاجل درجهت رفع این مظاهر و رفاع پيامادهای آن را جادی گرفتاه و
سعی نمایند قبل از فراگيری و رخنه تبعات منفی این بدرفتاریها به سطوح گروهی ،درونسازمانی
و برونسازمانی؛ آن را در نطفه خفاه نمایناد .همچناين ایجااد یاک خا مشای و دساتورالعمل کاه
سرپرستی توهينآميز را تعریف و تعاریف منطقی از رفتارهای قابلقباول و بيرقابالقباول در محال
کار را ارائه میدهد ب ه کارکنان و رهبران سازمانی در شناساایی و پيشاگيری و برخاورد مناسا
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سرپرستی توهين آميز و کاه

یا حذف نين رفتارهاایی کماک خواهاد کارد .همچناين پيشانهاد

می شود جهت حمایت از حقو کارکنان و کاه

یا جلوگيری از بروز سرپرستی تاوهينآمياز در

سازمان ،فرایندهای گزارشدهی و تشوی گزارشدهی که درواقع عبارت است از ایجاد فرایندهای
گاازارش دهاای ،رساايدگی و وساااطت باارای رساايدگی بااه شااکایات کارکنااان در مااورد باادرفتاری
سرپرستان یا دیگر همکاران ،ایجاد شود.
برای انجام پووه های آتی نيز پيشنهاد میشود در پاووه

مساتقلی ،پيشاایندهای سرپرساتی

توهينآميز بررسی و تعيين شود .همچنين بازآفرینی نين پووهشای در دیگار ساازمانهاای بیا
دولتی و خصوصی و بررسی تطبيقی نتایج این پووه

باا پاووه هاای صاورتگرفتاه در بیا

دولتی و خصوصی میتواند بر بنای یافتههای پووه

بيفزاید.
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