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تاریخ پذیرش92/13/11:

چکیده
بدگمانی به تغییر سازمانی ،به معنای نگاه بدبینانه نسبت به موفقیتآمیز بودن تالشهای تغییر است که میتواند مانعی برای توفیق برنامههای تغییر باشد .تحقیق
حاضر قصد دارد ضمن توجه به عوامل شخصیتی و محیطی ،بدگمانی به تغییر سازمانی را در دانشگاههای پیام نور استان مرکزی بررسی کند .مهمترین عواملی که
به عنوان محرک بدگمانی سازمانی شناسایی شدند ،عبارتند از :شخصیت متخاصم ،نقض قرارداد روانشناختی ،عدالت سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری.
فرض بر این است که متغیّر اول و دوم ،دارای تأثیر مثبت بوده و دو متغیّر دیگر دارای تأثیر منفی بر روی پدیده بدگمانی به تغییر سازمانی هستند .یافتههای مدل
معادله ساختاری از  341نفر کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی نشان داد هر چهار متغیّر تأثیر معناداری را بر پدیده بدگمانی به تغییر سازمانی داشته و
روی هم رفته ،میتوانند  63درصد از واریانس بدگمانی به تغییر سازمانی را تبیین کنند .همچنین ،یافتههای تحقیق نشان داد که بیشترین تأثیر معنادار منفی به
عدالت رویّهای ،و بیشترین تأثیر معنادار مثبت به متغیّر شخصیت بدگمان اختصاص دارد.

کلید واژهها
بدگمانی به تغییر سازمانی ،محرکها ،مدلسازی معادالت ساختاری.

________________________________________
.3این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور انجام شده است.
 .2استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،نویسنده مسئولa_najjari@yahoo.com :
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مقدمه

مبانی نظری تحقیق

آیین کلبی ،نماد بدگمانی و بدبینی به ذات بشری است کهه از

بدگمانی سازمانی ،بازتاب نگرشهای منفی و بیاعتمادانه
3

آن به کوتهبینی فلسفی یونان باستان یاد مهیشهود .در گذشهته،

نسبت به مقامات و سازمانهاست(بتمن و همکاران.)3992 ،

این اصطالح برای توصیف کسانی به کار میرفت که نسبت به

با اینکه بدگمانی ،یک سازه جدید در حوزه رفتار سازمانی

افعال و انگیزه های پشت پهرده کهردار و رفتارههای انسهانهها

است ،اما در مورد مفهومسازی و اندازهگیری آن نظرات
2

اصطالحاً بدگمان و بدبین بودند .اما این پدیهده اهاهراً شهوم،

متفاوتی دیده میشود .اندرسون ( )2002بدگمانی را به

و کهار ،نهادههای

صورت یک نگرش عام و خاص تعریف کرد که ناکامی،

امروزه به عرصههای مختلفهی چهون کسه

انتظامی و قضایی و مراکز درمانی راه یافته است.

نومیدی و سرخوردگی و نیز بیاعتمادی به یک فرد ،گروه،

بدگمانی به معنای بیاعتقادی ،داشتن احساس منفی ،و بروز

ایدئولوژی ،رسم اجتماعی یا نهاد از خصوصیات آن هستند.

رفتار همسو یا باور و احساس منفی است .از طرفی ،بدگمانی

بدگمانی عام نشانگر نوعی ویژگی شخصیتی پایدار بوده و فرد

ممکن است معطوف به شخص ،شغل ،برنامههای تغییر یا

بدگمان میتواند نگرش منفی خود را به سوی هر چیزی نشانه

جامعه باشد .از طرف دیگر ،این بدگمانی احتمال دارد نوع

بگیرد .از طرفی ،بدگمانی خاص ،حالتی وضعیتمحور است؛

صفت شخصیتی یا زاییده شرایط محیطی قلمداد شود .بر

یعنی آنکه فرد بر اساس برخی شرایط به چیزی یا فردی

اساس دو جریان مذکور ،تحقیق حاضر قصد دارد ضمن توجه

بدگمان میشود .دین 1و همکاران( )3991بدگمانی سازمانی را

به عوامل شخصیتی و محیطی ،بدگمانی به تغییر سازمانی را

یک نگرش منفی نسبت به سازمان تعریف میکنند که مشتمل

در دانشگاههای پیام نور استان مرکزی پیشبینی کند .مهمترین

بر سه وجه است .3« :باور به اینکه سازمان عاری از صداقت

عواملی که از درون ادبیات نظری به عنوان محرک بدگمانی

و راستی است؛  .2احساس منفی نسبت به سازمان و  .1میل به

سازمانی شناسایی شدند عبارتند از:

تحقیر و رفتارهای انتقادی نسبت به سازمان که (قطعاً) همسو

شخصیت متخاصم ،عدالت ،نقض قرارداد روانشناختی و

با این باورها و احساس هستند» .در نهایت ،آیتون )2000(4با

مشارکت در تصمیمگیری .سؤال این است که آیا این عناصر

بهرهگیری از تئوری اسنادی انگیزش اجتماعی(وینر)3912،2

بر بروز بدگمانی به برنامههای تغییر سازمانی تأثیر دارند؟

نحوه وقوع بدگمانی را چنین تشریح میکند :وقتی که یک

فرض بر این است که متغیّر اول و سوم ،دارای تأثیر مثبت و

رویداد منفی به وقوع میپیوندد ،ادراکات فرد در مورد ابعاد

دو متغیّر دیگر دارای تأثیر منفی بر روی پدیده بدگمانی به

علّی رویداد منفی(کانون ،کنترلپذیری ،و ثبات رویّه) به کار

تغییر سازمانی هستند .با این وصف ،ساختار مقاله بدین شرح

میافتد .این ادراکات اسنادی ،موج

شکلگیری هیجانهایی

است که ابتدا تعاریف بدگمانی از منظر قرارداد روانی ،نگرش،

چون :عصبانیت ،همدردی و امید میشود .بر اساس

و انگیزه اجتماعی بررسی میشود .سپس ،با شناسایی و

هیجانهایی که به وجود آمد ،فرد تصمیم به انجام رفتارهای

تشریح محرکهای بدگمانی ،فرضیههای تحقیق احصا

جامعهپسند یا رفتارهای ضد اجتماعی میگیرد .اگر فرد

میشوند .ضمن بیان مشخصات نمونه و روش تحقیق،

سازمان را مقصر و مسب

رویداد منفی دانسته و نیز بر اساس

دادههای گردآوری شده بر اساس روش مدلسازی معادله

رویدادهای منفی گذشته ،امیدی به بهبود شرایط در آینده

ساختاری تجزیه و تحلیل شده ،نتایج مطرح میشوند .در پایان

نداشته باشد ،آنگاه نسبت به سازمان بدگمان میشود(آیتون،

ضمن تبیین نتایج و یافتهها ،به مضامین و پیشنهادهای

 .)2000در میان رویکردهای چهارگانه ،رویکرد بدگمانی به

کاربردی و پژوهشی اشاره میشود.

________________________________________
1.Bateman
2.Andersson
3.Dean
4.Eaton
5.Weiner
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تغییر که اکنون بیشترین جریان تحقیقاتی را به خود اختصاص

قرارداد روانشناختی(آندرسون3996 ،؛ دلکن2004 ،4؛

میدهد ،در صدد تئوریزه کردن رفتارهای کارکنان در هنگام

جانسون 2و همکاران )2001 ،اعتماد به مدیر و همکار(کیم 6و

اِعمال برنامههای بهبود و تغییر وضعیت در عرصههای

همکاران2009،؛ کویین و دنیس2001 ،؛ رابرز2009 ،7؛

سازمانی است .ونوس 3و همکاران( )2000با معرفی سازه

استنلی2002 ،؛ تامسون 1و همکاران2000 ،؛ ترنر 9و همکاران،

بدگمانی نسبت به تغییر سازمانی ( )CAOCآن را این گونه

 )2003مشارکت در تصمیمگیری(براون و کرگان2001 ،30؛

تعریف میکنند« :نگاه بدبینانه نسبت به موفقیتآمیز بودن

کویین و دنیس2001 ،؛ ریچرز 33و همکاران3997 ،؛ ونوس و

تالشهای تغییر؛ زیرا مسئولین اجرای تغییر ،اصوالً بیانگیزه،

32

همکاران ،)2000 ،عدالت سازمانی(اندرسون3996 ،؛ برنرس
31

34

ناالیق و یا هر دو هستند» .استنلی 2و همکاران( )2000ااهار

و همکاران2007 ،؛ ریبرز 2009 ،؛ وو و همکاران،)2007 ،

داشتند  CAOCبازتاب بدگمانی به تغییر سازمانی در کل

سبک رهبری(ریچرز 32و همکاران3997 ،؛ ریبرز2009 ،؛ وو و
36

است ،اما بدگمانی فرد به یک برنامه خاص را مشخص

همکاران2007 ،؛ روبینا و همکاران ،)2009 ،شخصیت منفی

نمیکند .از این رو ،آنها سازه بدگمانی به تغییر خاص را تحت

(آندرسون3996 ،؛ بتمن و همکاران3992 ،؛ دین و همکاران،

عنوان ( )CASCمطرح کردند .آنها با اذعان به اینکه

3991؛ ریچرز و همکاران )3997 ،و تعهد(برنرس و همکاران،
37

نگرشهای خاص ،پیشبینی کنندههای بهتری از نیت و رفتار

2007؛ ترنر  )2003 ،به عنوان مهمترین محرکهای بدگمانی

فردی هستند ،بدگمانی به تغییر خاص را بیاعتقادی به هدفها

سازمانی مورد توجه محققان قرار گرفتهاند .در این تحقیق،

و مقاصد ضمنی و آشکار مدیر در ازای یک تغییر سازمانی

چهار عامل شخصیت منفی ،عدالت سازمانی ،نقض قرارداد

خاص تعریف میکنند .در تکمیل تعاریف ،استنلی و همکاران

روانشناختی و مشارکت در تصمیم به عنوان محرکهای مهم

( )2002و ونوس و همکاران( )2000درباره بدگمانی به تغییر

بدگمانی به تغییر سازمانی انتخاب شدند .به عنوان سهم نظری

خاص و همچنین کیان و دانیلز )2001(1با اتکا بر

این تحقیق ،باید گفت در کمتر تحقیقی مشاهده میشود که

مفهومسازی) تعریف جدیدی را پیشنهاد میدهند :بدگمانی به

این چهار متغیّر به طور همزمان مدّ نظر واقع شوند .بر این

تغییر خاص ،نگرش منفی نسبت به یک تغییر سازمانی بوده و

اساس ،در ادامه ضمن توضیح مختصر متغیّرها ،رابطه هر یک

مشتمل بر سه وجه است :وجه شناختی که بر ناباوری به

از آنها با بدگمانی به تغییر سازمانی تبیین شده و سپس

دالیل ضمنی و آشکار مدیران برای تغییر داللت کرده؛ وجه

فرضیات احصا میشوند.

هیجانی که احساس بدبینی و ناکامی در مورد تالشهای تغییر

شخصیت منفی و متخاصم :در میان محققان و صاح نظران،

را توصیف نموده و در نهایت ،وجه رفتاری که بروز رفتارهای

دو جریان فکری غال

درباره پدیده بدگمانی وجود دارد:

اهانتآمیز و نامرتبط نسبت به تغییر سازمانی خاص را بیان

بدگمانی به عنوان یک ویژگی پایدار شخصیتی و بدگمانی به

میکند.

عنوان سازه خاصی معطوف به جامعه ،حرفه ،نهادها و تغییر
________________________________________

محرکهای بدگمانی به تغییر سازمانی
یکی از راههای کنترل و مدیریت بدگمانی کارکنان در هر
سازمانی ،شناسایی عواملی است که به ایجاد ،تقویت و
گسترش بدگمانی افراد دامن میزنند .در این رابطه ،نقض
________________________________________
1.Wanous
2.Stanley
3. Qian &Daniel

4.Delken
5.Johnson
6.Kim
7.Ribbers
8.Thompson
9.Turner
10.Brown, M and Cregan
11.Reichers
12.Bernerth
13.Ribbers
14.Wu
15.Reichers
16.Rubina
17.Turner
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سازمانی(آبراهام2000 ،3؛ آیتون2000،؛ دین .)3991 ،بر خالف

است(کوهن و اسپکتور .)2003،2لذا فرضیه  2به شرح زیر

بدگمانی موقعیتی که به چیزهای خاصی باز میشود

ارائه میشود:

(آندرسون3997 ،؛ جانسون و همکاران ،)2001 ،بدگمانی

فرضیه  )2عدالت مراودهای ،تأثیر منفی بر احساس بدگمانی

شخصیتی عام بوده و همه چیز را شامل میشود(آندرسون،

به تغییر سازمانی دارد.

 .)3996افرادی که به همگان بدبین بوده ،دیگران را حقهباز و

عالوه بر فرضیه مذکور ،تحقیقات نشان میدهد که وقتی

غیر قابل اعتماد دانسته ،هرچیزی را محکوم به شکست

تغییرات با تذکر اولیه اجرا و مبتنی بر مالکها و معیارهای

میدانند ،احتماالً نسبت به برنامه تغییر نیز بدبین میشوند؛ زیرا

رسمی هستند (اجزای اصلی عدالت رویّهای) اهداف تغییر به

به نظر آنها اوالً ،آنها که مسئول اجرای برنامههای تغییرند ،به

احتمال زیاد ،واکنشهای سازندهای را نشان می دهند .از

دنبال منافع شخصی بوده (نه منافع دیگران)؛ ثانیاً ،لیاقت

طرف دیگر ،وقتی اقدامات رهبران تغییر مطابق با اصول

اجرای برنامههای تغییر را نداشته و در یک کلمه ،به هیچ کس

عدالت نیست ،احتمال شکلگیری رفتارهای مخرب و
3

نمیتوان اعتماد کرد .بر این اساس ،فرضیه  3به شرح زیر ارائه

نگرشهای منفی (واکنشهای بدگمانانه) زیاد است(میشرا و

میشود:

همکاران .)3991 ،تحقیقات اندکی(رابرز2009 ،؛ وو و
همکاران )2007 ،رابطه معنادار منفی میان عدالت رویّهای و

فرضیه  )3خلق و خوی منفی ،تأثیر مثبتی بر احساس بدگمانی

بدگمانی به تغییر را پیدا کردهاند ،هر چند برنرس و

به تغییر سازمانی دارد.

همکاران( )2001به رابطه معناداری دست نیافتند .بر اساس

عدالت سازمانی :اینکه با چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود

یافتههای متفاوت محققان قبلی ،قصد آن میرود تا این رابطه

تا در برخوردها احساس عدالت کنند ،موضوعی است که در

مجدداً در فضای دیگری به بوته محک و آزمون گذارده شود.

سازه عدالت سازمانی مطرح میشود .در تقسیمبندی جا افتاده،

لذا ،فرض میشود:

عدالت سازمانی به سه دسته توزیعی ،رویّهای و مراودهای
تقسیم میشود .عدالت توزیعی به رعایت انصاف و مساوات

فرضیه  )1عدالت رویّهای تأثیر منفی بر احساس بدگمانی به

در توزیع پاداشها ،منابع و امتیازها اشاره دارد .عدالت رویّهای

تغییر سازمانی دارد.

بیانگر عدالت ادراک شده از فرایند توزیع پاداشها و منابع

تئوری برابری آدامز )3962(4بر نسبت ورودیها و پیامدهایی

بوده در نهایت ،عدالت مراودهای بر رفتار و برخورد برابر و

استوار است که باید از لحاظ تئوریکی متوازن باشند .اگر

محترمانه مدیران سازمان با افراد تأکید دارد .

کارکنان تالش تغییر را درک نکرده یا اینکه احساس کنند

بعضی از محققان مانند برنرس( )2001و رابرز()2009

تغییر بر پیامدهای آنها آسی

همبستگی منفی میان عدالت مراودهای و بدگمانی به تغییر

مقاومت یا خرابکاری ،معادله را متوازن کنند(برنرس.)2007 ،

سازمانی را یافتهاند .اگر در هنگام اجرای برنامههای تغییر

میرساند ،ممکن است با

همینطور ،از دیدگاه عدم تجانس شناختی(فستینگر)3927 ،5

سازمانی ،دالیل عقالنی و از روی احترام به کارکنان داده شود،

تجربه ناخوشایند ،کارکنان را ترغی

احساس عدالت مراودهای در آنها به وجود آمده و بدگمانی به

خواهد کرد .در مورد تغییر ،عدم تجانس بیانگر ارزیابی مجدد

عامل تغییر و در نتیجه ،برنامه تغییر سازمانی کاهش مییابد.

شناختها بوده و اگر باز کارکنان باور و درکی از نتایج تغییر

البته از آنجا که عدالت مراودهای توسط رفتار مدیریت تعیین

نداشته باشند ،یا کنارهگیری کرده یا مقاومت از نوع بدگمانی

میشود ،این نوع عدالت مرتبط با واکنشهای شناختی،
احساسی و رفتاری منفی نسبت به مدیر تغییرات سازمانی
________________________________________
1.Abraham

به تقلیل ناخوشایندی

________________________________________
2.Cohen-Charash & Spector
3.Mishra
4.Adams
5.Festinger
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را در پیش میگیرند(برنرس و همکاران .)2007 ،لذا فرض

نسبت به آینده در افراد خلق میشود(ونوس .)3994 ،به

میشود:

عبارت دیگر؛ اگر سازمانها در گذشته به وعدههای بدو

فرضیه  )4عدالت توزیعی ،تأثیر منفی بر احساس بدگمانی به

استخدام عمل نکرده ،در هنگام اجرای تغییر ،نویدهای بهبود

تغییر سازمانی دارد.

شرایط و مزایا دهند ،آنگاه فرد با رجوع به انتظارت مرتفع

مشارکت در تصمیم گیری  :این سازه ،به میزان

نشده قبلی و تعمیم آن به آینده(یعنی پس از اجرای تغییر)،

اثرگذاری کارکنان بر فرایند تصمیمگیری اشاره دارد .کارکنانی

بدگمان میشود .لذا فرض میشود:

که قادرند تا بر تصمیمات مؤثر بر خود نفوذ داشته باشند ،به

فرضیه  )6نقض قرارداد روانشناختی ،تأثیر مثبتی بر بدگمانی

احتمال زیاد به پیامدهای تصمیم بها میدهند(بلک و

به تغییر سازمانی دارد.

گریگرسن .)3997 ،1آبراهام( )2000میگوید احساس نابرابری
سب

جدایی بدگمانها از دیگران شده و ارتباطات آزادانه و

روش تحقیق

مشارکت ممکن است به ایجاد حس برابری و مساوات یاری

تحقیق میدانی حاضر در دانشگاههای پیام نور استان مرکزی

رساند .بعالوه ،تجربیات کارکنان از سازمان به شدت

صورت گرفت که در چند سال گذشته ،چندین برنامه تغییر را

تحتالشعاع رفتاری است که از سرپرست آنها سر میزند.

اجرا کرده و ااهراً قصد آن نیز میرود تا در آینده نزدیک

تریدوی و همکاران( )2004معتقدند نقش سرپرستان و مدیران

چندین برنامه تغییر دیگر به بوته اجرا گذارده شود .نمونه 341

در کاهش یا گسترش بدگمانی بسیار حائز اهمیت است .از

نفری این تحقیق از میان جامعه  200نفری ،عمدتاً با مدرک

مدیران به انتخاب سبک مدیریت مشارکتی،

لیسانس و در دامنه تجربه کاری بین  2تا  30سال بودند.

پتانسیل تأثیرگذاری بر سطوح بدگمانی را دارد(براون.)2001 ،

فرایند گردآوری دادهها با استفاده از پنج پرسشنامه استاندارد و

لذا فرض میشود:

با طیف هفت تایی (=3کامالً مخالف و  =7کامالً موافق)

فرضیه  )2مشارکت در تصمیمگیری ،تأثیر منفی بر بدگمانی به

صورت پذیرفت :بدگمانی به تغییر سازمانی با  1گزینه

تغییر سازمانی دارد.

(ریچرز)3997 ،؛ عدالت سازمانی با  20گزینه(نیهوف و

قرارداد روان شناختی  :سازمانها در هنگام استخدام،

مورمن)3991 2،؛ بدگمانی شخصیتی با  2گزینه(استنلی و

به کارکنان خود ،وعدههای ضمنی و آشکار درباره

همکاران)2002 ،؛ مشارکت در تصمیمگیری با  1گزینه(کیان و

مزایایی چون بیمه ،افزایش حقوق ،آموزش ،محل استقرار،

دنیز )2001 ،و نقض قرارداد روانشناختی با  2گزینه(رابینسون

محل خدمت ،و غیره میدهند .هر گاه کارمندی قبول کند که

و موریسون.)2000 ،

این رو ،ترغی

اغل

افعال او ،سازمان را متعهّد و ملتزم به تالفی و جبران میکند،
نوعی قرارداد روانشناختی به وجود میآید(آندرسون.)3996 ،
اغل

یافته ها ( تجزیه و تحلیل داده ها )

مشاهده میشود کارکنان آنچه از روابط کارمندی و

برای آزمون علّی مدل مفهومی تحقیق ،از تکنیک مدلسازی

اشتغالی انتظار و توقع دارند ،دریافت نمیکنند .به زعم کانتر و

معادالت ساختاری تحت برنامه آماری لیزرل استفاده شد.
1

میرویس ،سه عامل اصلی در بروز بدگمانی عبارتند از.3 :

اندرسون و گربینگ ( )3911پیشنهاد میکنند که استفاده از

ایجاد انتظارات غیر واقعبینانه باال؛  .2تجربه یأس و نومیدی

تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری بهتر است در دو

در تحقق این انتظارات؛  .1سرخوردگی متناوب(کیم و

مرحله جداگانه اما مرتبط به هم انجام شود :مدل اندازهگیری

همکاران .)2009 ،وقتی تغییرات پیشنهادی مدیران سازمانها به
بنبست رسد و ناکام شوند ،حس نومیدی و سرخوردگی
________________________________________
1.Black and Gregersen

________________________________________
2.Niehoff, B.P. and Moorman
3.Anderson & Gerbing
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شکل  .1مدل معناداری مدل اندازهگیری عوامل مؤثر بر بدگمانیسازی در میان کارکنان دانشگاه پیام نور استان مرکزی
(و واحدهای تابعه)

و مدل ساختاری .یافتههای آزمون تحلیل عاملی نشان داد

در ادامه ،فرضیات تحقیق به روش تحلیل مسیر مورد بررسی و

تمامی سؤاالت و مؤلفهها معنادار هستند .بررسی شاخصهای

نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش فرضیات اقدام شده است.

برازش مدل(جدول  )3نشان داد که مدل نظری پیشنهادی،

متغیّر بدگمانی سازمانی با متغیّر بدگمانی شخصیتی(، P>0003

برازش نسبتاً قابل قبولی با دادههای تجربی دارد.

 ،) β= 0.13 ، t=32034با متغیّر نقض قرارداد روانشناختی

اکنون میتوان به بررسی روابط میان متغیّرهای مکنون پرداخت

( ) β=001، t=33062 ، P>0003روابط مستقیم و مثبتی دارند،

که نتایج آنها در جدول  2آورده شده است.

با متغیّر عدالت توزیعی(،) β= -0040 ، t=-7030 ، P>0002
متغیّر عدالت رویّهای(،) β= -0064 ، t= -30014 ، P>0003
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جدول  .1شاخصهای برازندگی مدل برآوردی نهایی

معیار سنجش

شاخص
( χ2کای مربع)

وضعیت فعلی

هر چه کوچکتر

133009

مناس تر

 ( dfدرجه آزادی)

بزرگتر از صفر

621

χ 2 /df

کوچکتر از 1

30293

( p - Valueسطح معناداری)

-

00003

( RMSEAمجذور خطا)

کوچکتر از 0001

00022

( GFIشاخص برازندگی)

بزرگتر از 009

0094

بزرگتر از 009

0092

.

( AGFIشاخص تعدیل یافته
برازندگی)

جدول  .2فرضیههای تحقیق

فرضیه
فرضیه  :1شخصیت بدگمان(منفی) ،سب

بدگمانی کارکنان نسبت به تغییر

سازمانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی (و واحدهای تابعه) میشود (مثبت).
فرضیه  :2عدالت توزیعی بر بدگمانی به تغییر سازمانی در دانشگاه پیام نور استان
مرکزی (و واحدهای تابعه) تأثیر دارد (منفی).
فرضیه  :0عدالت رویّهای بر بدگمانی به تغییر سازمانی در دانشگاه پیام نور استان
مرکزی (و واحدهای تابعه) تأثیر دارد (منفی).
فرضیه  :1عدالت رویّهای بر بدگمانی به تغییر سازمانی در دانشگاه پیام نور استان
مرکزی (و واحدهای تابعه) تأثیر دارد (منفی).
فرضیه  : 5مشارکت در تصمیمگیری بر بدگمانی کارکنان بر تغییر سازمانی در
دانشگاه پیام نور استان مرکزی (و واحدهای تابعه) اثر دارد (منفی).
فرضیه  :2نقض قرارداد روانشناختی ،سب

بدگمانی کارکنان نسبت به تغییر

سازمانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی (و واحدهای تابعه) میشود (مثبت).

جهت

مقدار

مستقیم

استاندارد

×

0013

32034

×

-0040

-7030

تأیید

×

-0064

-30014

تأیید

×

-0029

-30031

تأیید

×

-0049

-1093

تأیید

×

0071

33062

تأیید

 tمقدار

نتیجه
تأیید
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عدالت مراودهای( ) β= -0029 ، t= -30031 ، P>0003و با

 .4اطالعات مربوط به فرضیه چهارم (مسیر عدالت مراودهای و

مشارکت در تصمیمگیری( )β= -0049 ، t=-1093، P>0003به

بدگمانی به تغییر سازمانی) حکایت از آن دارد که ضری

صورت مستقیم و منفی رابطه دارند.
 .3در رابطه با فرضیه اول که رابطه شخصیت منفی و بدگمانی
به تغییر سازمانی اختصاص داشت .ضری

استاندارد شده برای

این مسیر ( )β =0/13معنادار ( )32034بوده و با  99درصد
اطمینان(معناداری بزرگتر از  )1/21نشانگر رابطه مثبت میان
شخصیت منفی و بدگمانی به تغییر سازمانی است .به عبارتی؛

استاندارد شده رگرسیونی ( )  = -0/29دارای معناداری
 -30031بوده و در نتیجه با  99درصد اطمینان (معناداری
بزرگتر از  )1/21میتوان گفت که عدالت مراوده ای ،تأثیر
منفی بر بدگمانی به تغییر سازمانی در نزد کارکنان دارد .به
عبارت ساده تر ،اگر افراد در برخوردها و روابط با مدیران و
مسئوالن سازمان احساس تبعیض نداشته و آنها را عادل بدانند،
بدگمانی آنها نسبت به برنامههای تغییر سازمانی کاهش
مییابد.

اگر افراد دارای شخصیت منفی ،خصومتطل

و بدبین نسبت

به افراد عامه در تمامی موقعیتهای زندگی شخصی و کاری
باشند ،بدبینی به تغییر سازمانی نیز در آنها شعلهور میشود.

 .2یافتههای مربوط به فرضیه پنجم (رابطه میان مشارکت در
تصمیم و بدگمانی به تغییر سازمانی) نشان داد که این مسیر
دارای ضری

استاندارد شده ( )  = -0/49و معناداری

 .2در مورد فرضیه دوم که به رابطه عدالت توزیعی و

 -1093است .از این رو ،با  99درصد اطمینان (معناداری

بدگمانی به تغییر سازمانی اختصاص داشت ،مشاهده شد که

بزرگتر از  )1/21نتیجه گرفته میشود که سازه مشارکت در

این مسیر دارای ضریب استاندارد شده ()  = -3/13

ومعناداری  -7030بوده و لذا با  99درصد اطمینان(معناداری
بزرگتر از  )1/21میتوان ااهار داشت که احساس عدالت
توزیعی ،تأثیر منفی بر احساس بدگمانی به تغییر سازمانی دارد.
به عبارت دیگر؛ به واسطه افزایش عدالت توزیعی در سازمان،
بدگمانی به تغییرات سازمانی در میان کارکنان کاهش مییابد.
 .1ضری

استاندارد شده مربوط بهه فرضهیه سهوم (مسهیر

عههدالت رویّ هه ای و بههدگمانی بههه تغییههر سههازمانی) نشههان

تصمیمگیری در صورت عدم دخالت سایر عوامل میتواند
حدود  49درصد از تغییرات سازه بدگمانی به تغییر سازمانی را
تبیین کند .همچنین اگر افراد در تصمیمات مشارکت داده شده،
به نظرات و ایدههای آنها توجه شده و حس کنند که توانایی
تأثیرگذاری بر تصمیمات را دارند ،آنگاه میتوان انتظار داشت
که بدگمانی آنها به برنامههای تغییر سازمانی کاهش یابد.
 .6یافتههای مربوط به ششمین و آخرین فرضیه که رابطه مثبت
میان نقض قرارداد روانشناختی و بدگمانی به تغییر سازمانی را
در ذهن تداعی میکرد ،حکایت از آن دارد که ضری

بتای

می دهد که در صورت ثابت بهودن سهایر عوامهل مهؤثر بهر

استاندارد( )  = 0/71و معناداری  33062بوده و لذا با 99

حهههدود  41درصهههد ( )  = -0/64از تغییهههرات پدیهههده

درصد اطمینان(معناداری بزرگتر از  )1/21میتوان ااهار

بدگمانی به تغییر سازمانی ،متغیّر عدالت رویّه ای می توانهد
بدگمانی به تغییر سازمانی را تبیین کنهد  .مقهدار معنهاداری

این مسیر برابر با  -30014بوده و در نتیجهه بها  99درصهد
اطمینان(معناداری بزرگ تهر از  )1/21مهی تهوان گفهت کهه
احساس عدالت در رویّه ها و فرایندهای سازمانی ،به طهور
معکوس بر بدگمانی بهه تغییهر سهازمانی در نهزد کارکنهان
تأثیر دارد.

داشت که تخطی سازمان از قراردادهای نانوشته بدو استخدام
یا از قول و قرارهای ضمنی که با کارکنان خود دارد ،سب
میشود که کارکنان به دلیل عدم تحقق انتظارات گذشته ،به
وعدههای بهبود و تغییر سازمانی بیاعتنایی کرده ،حتی
دلسردی خود را به دیگران بروز دهند .از این رو ،با توجه به
فرضیههای تحقیق و تأیید معناداری روابط مستقیم بین هر یک
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از مؤلفههای مذکور ،نیازی به سنجش روابط غیر مستقیم

اگر افراد احتمال دهند در ازای اجرای برنامه تغییر پیشنهادی،

احساس نمیشود.

در حق آنها عدالت و انصاف رعایت نمیشود ،آنگاه باور به

* همانطور که از نتایج جدول فوق میتوان استنباط کرد2 ،

عدم راستی مسئوالن ،تغییر و حس منفی و دلسردی نسبت به

فرضیه ارائه شده ،مورد تأیید قرار گرفت.

سازمان در آنها شعلهور شده ،به رفتارهای نااُمیدکننده،
سخرهآمیز و کنایهآمیز روی میآورند.

بحث و نتیجهگیری

در مورد عدالت رویّهای ،یافتههای تحقیق نشان داد همانطور که

هدف از این تحقیق ،تبیین بدگمانی کارکنان به برنامههای تغییر

برخی از محققان پی بردهاند(رابرز2009 ،؛ وو و همکاران،

از دیدگاه عدالت سازمانی ،نقض قراداد روانشناختی ،مشارکت

 )2007رابطه منفی معناداری میان این دو متغیّر وجود دارد.

در تصمیمگیری و شخصیت منفی بود .نتایج مدل ساختاری

ضری

برآوردی استاندارد شده ( )0/41بیان میکند به واسطۀ

نرمافزار لیزرل نشان داد که چهار متغیّر مذکور ،همگی تأثیر

یک واحد تغییر در ادراک افراد از عدالت رویّهای ،بدگمانی آنها

معناداری را بر بدگمانی به تغییر سازمانی دارند که در این میان،

به اندازه  41درصد تغییر پیدا میکند .هر چه افراد در فرایند

آنطور که انتظار میرفت ،مشارکت در تصمیمگیری و اجزای

تخصیص پاداشها ،منابع و فرایندها و واایف کاری احساس

سهگانه عدالت سازمانی(یعنی توزیعی ،رویّهای ،و مراودهای)

برابری و مساوات داشته باشند ،از بدگمانی آنها به برنامههای

تأثیر معکوس ،و نقض قرارداد روانشناختی و شخصیت منفی

تغییر کاسته میشود .به عبارت بهتر؛ اگر افراد احتمال دهند که

تأثیر مثبتی را بر پدیده بدگمانی به تغییر سازمانی داشتند .این

در ازای اجرای برنامههای تغییر ،در رویّههای پرداخت منابع و

متغیّرها در مجموع توانستند  63درصد از واریانس بدگمانی به

ستادهها عدالت رعایت نمیشود ،آنگاه نگرش منفی بدگمانانه

تغییر سازمانی را تبیین کنند .همچنین ،یافتههای تحقیق نشان

در آنها شکل میگیرد.

داد که بیشترین تأثیر معنادار منفی به عدالت رویّهای و بیشترین

نقطه هدف بدگمانی کارکنان در صورت عدم رعایت عدالت

تأثیر معنادار مثبت به متغیّر شخصیت بدگمان اختصاص دارد.

مراودهای ،مدیران و مقامات مسئول تغییر هستند .بر اساس مدل

نتایج تحقیق نشان داد آنطور که برخی از محققان دریافتهاند

اسنادی وینر ،افرادی که مدیران و رهبران تغییر را عامل

(آندرسون و بتمن3997 ،؛ براندس و همکاران2001 ،؛ استنلی

بیعدالتی در مراودات خود قلمداد کنند و امیدی نیز به رفع

و همکاران2002 ،؛ وانس و همکاران3996 ،؛ ونوس و

این بیعدالتی در ازای برنامههای تغییر نداشته باشند ،بر اساس

همکاران )2000 ،رابطه مثبت معناداری میان شخصیت منفی

قضاوتهای شکل رفته از این احساسات و انتظارات ،نگرشهای

افراد و نگرش آنها ،به ویژه بدگمانی آنها به برنامههای تغییر

منفی مثل بدگمانی و مقاومت در برابر تغییرات پیشنهادی را

سازمانی وجود دارد؛ یعنی افزایش تعداد افرادی که در همه

ترجیح میدهند.

حال به اقدامات و انگیزههای دیگران بدگمان هستند ،موج

یافتههای تحقیق نشان میدهد ،همانطور که برخی از محققان

افزایش بدگمانی به برنامههای تغییر پیشنهادی در سازمان متبوع

نیز مشاهده کردهاند(براون و کرگان2001 ،؛ کیان و دنیلس،

میشود.

 )2001رابطه معکوس معناداری میان دو متغیّر مشارکت در

از منظر عدالت توزیعی ،یافتههای تحقیق نشان داد همان گونه

تصمیمگیری و بدگمانی به تغییر سازمانی وجود دارد .ریچرز و

که برخی از محققان پی بردهاند(آندرسون3996 ،؛ برنرس و

همکاران(ریچرز و همکاران )3997 ،گزارش کردند افراد

همکاران2007 ،؛ رابرز )2009 ،رابطه منفی معناداری میان

بدگمان به تغییر ،آنهایی بودند که فرصتهای معناداری برای

عدالت توزیعی و بدگمانی به تغییر سازمانی وجود دارد .اگر

شرکت در تصمیمگیری را نداشته و از آنچه در سازمان جریان

افراد در توزیع منابع ،پرداختها و پاداشها احساس عدالت و

داشت ،بیخبر و بیاطالع میشدند .افراد نیاز دارند که کامالً از

انصاف کنند ،از بدگمانی آنها به برنامههای تغییر کاسته میشود.

ضرورت تغییر ،پیشرفت و مشکالت فرایندهای تغییر پیشنهادی
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و نتایج برنامههای تغییر مطلع و آگاه باشند .همچنین ،حضور
در جلسات تصمیمگیری برنامه تغییر سب

پیشنهادها

میشود تا فرد به

مضامین این تحقیق برای مسئوالن اجرایی ،به ویژه دانشگاه پیام

تصمیماتی که اتخاذ شده ،متعهد شود و حداقل در مقابل آنها

نور این است :اول ،وقتی مسئوالن و دستاندرکاران

جبهه منفی به خود نگیرد.

پیشنهادهایی را برای بهبود و تغییر سازمانی ارائه میدهند،

در نهایت ،از منظر نقض قرارداد روانشناختی ،یافتههای تحقیق

مهمترین دغدغهای که افراد دارند ،رعایت عدالت در اجرای

نشان داد همانطور که برخی تحقیقات اذعان داشتهاند

برنامههای تغییر است .افراد بیم دارند که مبادا در اثر اجرای

(آندرسون3996 ،؛ جانسون و اولری ،)2001 ،رابطه مثبت

برنامههای تغییر ،عدالت و انصاف در تخصیص واایف و

معناداری میان ادراک افراد از نقض قرارداد روانشناختی و

فرایندها و حتی عدالت در برخوردها و مراودات رعایت نشود.

بدگمانی به برنامههای تغییر وجود دارد .اگر در حین اجرای

دوم ،اگر سازمانها به تعهدات قبلی خود در برابر کارکنان جامه

برنامه تغییر ،انتظارات قراردادی کارکنان مرتفع نشده و

عمل نپوشانده باشد ،کارکنان به نویدهای بهبود و تغییر

تخطیهای مذکور روی دهد ،آنگاه افراد از تجربیات گذشته

بیاعتنایی کرده و آنها را نیز همچون وعدههای گذشته پوشالی

چنین پیشبینی میکنند که آینده نیز به همین منوال خواهد بود.

و دروغین میخوانند .سوم ،اگر افراد در تصمیمات مربوط به

در نتیجه ،نگرشها و رفتارهای منفی نظیر بیزاری ،بیاعتمادی

برنامههای تغییر شرکت نداشته یا اطالعات کافی پیش از

و یأس در نزد کارکنان به بار میآید .در مجموع بر اساس نتایج

اجرای برنامهها به آنها داده نشود ،آنها معموالً شکاف

تحقیق ،میتوان چنین استدالل کرد که در زمان پیشنهاد یک

بیاطالعی و نیز عدم حضور در تصمیمات را با بدگمانی به

برنامه تغییر سازمانی ،اگر سازمان به تعهدات قبلی خود در

تغییر پر میکنند .باالخره ،بعضاً ممکن است برخی از کارکنان

برابر کارکنان عمل نکرده و به عبارتی؛ انتظارات کارکنان را

ذاتاً دارای شخصیت منفی و بدگمان باشند .از این رو ،باید در

مرتفع نکرده باشد ،آنگاه دلزدگی و سرخوردگی کارکنان از

زمان اجرای برنامههای تغییر به فکر کنترل یا تعدیل رفتار این

عدم تحقق انتظارات ،موجبات بدگمانی آنها به تغییرات

افراد بود؛ زیرا فرض بر این است که این افراد همواره حتی در

سازمانی فراهم میشود.

بهترین شرایط به اعمال و رفتار دیگران مظنون و مشکوک
هستند و ممکن است بدگمانی خود را به دیگران نیز سرایت
دهند.
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