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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
influence of social undermining the functioning of
the Directorate General of Youth and Sports
Organization of Tehran province was the mediating
role of job involvement. The research method is
descriptive survey in the category applied research
and the field was conducted. The study consisted of
all employees of the General Directorate of Youth
and Sports in Tehran that their number was 150.
The sample was considered as a whole number. In
order to collect data three questionnaires of social
undermining Duffy and colleagues (2002), job
involvement questionnaire Ladahl and Knjr (1995),
and a questionnaire Hersey and Goldsmith (2003),
was used. Data analysis using LISREL software
using descriptive and inferential statistics, And in
line with further analysis of the correlation and path
analysis was used to model the causal relations. The
results showed that, social undermining effect by a
factor of -0/37 as negative affects on organizational
performance, as well as social undermining job with
the mediation of conflicts caused by a factor of 0/42 indirect impact on organizational performance.
Keywords:
Social
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Job
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چکیده
 بررسی تاثیر سایش اجتماعی بر عملکرد،هدف از انجام این تحقیق
سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران با نقش میانجی گری درگیری
، روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ هدف.شغلی بود
 جامعه آماری.تحقیقی کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفته است
تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران بود
. نمونه آماری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. نفر بود411 که تعداد آنها
به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و
 پرسشنامه سنجش درگیری شغلی کارکنان الداهل و کنجر،) 2002 ( همکاران
 تحلیل داده ها. استفاده شد،)2009( ) و پرسشنامه هرسی و گلد اسمیت4331(
با استفاده از نرم افزار لیزرل با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی
صورت گرفت و در راستای تحلیل های تکمیلی از همبستگی پیرسون و تحلیل
، نتایج تحقیق نشان داد که.مسیر برای مدل سازی روابط علّی استفاده شد
 به صورت منفی و معکوس بر روی- 0/96 سایش اجتماعی با ضریب اثر
 همچنین سایش اجتماعی با میانجی گری درگیری،عملکرد سازمانی مؤثر است
. تاثیر غیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد- 0/12 شغلی با ضریب اثر
:واژه های کلیدی
 اداره کل ورزش و، عملکرد سازمانی، درگیری شغلی،سایش اجتماعی
.جوانان
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بقا ء و تداوم فعالیت های سازمان ها و مؤسسات به چگونگی
عملکرد کارکنان بستگی دارد .در هر اداره ای نقش نیروی کار
در تمام عرصه های فعالیت مهﻢ شناﺧته شده است .مؤلفه کار
و فعالیت انسان ها هستند که تﺼمیمات را اتﺨاذ می کنند
سﭙﺲ آن را به اجرا آورنـد و بر پایه آنها تداوم فعالیت های
آینده را پیشبینی می کنند .عملکرد سازمانی ﺣاصل یا نتیجه
فرآیندهای اجرایی و تحقق اهداف سـازمان اسـت .در تعریفی
دیگر ،عملکرد سازمانی عبارت اسـت از بـه نتیجـه رسـاندن
وﻇـایفی کـه از طـر ف سازمان بر عهـده نیـروی انسانی
گذاشته شده است ( .) 46عملکـرد سازمانی تقریبا شـامل
تمـامی اهـداف رﻗابـت پـذیری و تعـالی تولیـد اسـت و بـه
هزینـه ،انعﻄا ف پذیری ،سرعت ،ﻗابلیت اعتماد یا کیفیت
مربوط می شود .به عﻼوه ،عملکرد سـازمانی را می توان به
مﺜابه چتری تعریﻒ کرد که همه مفاهیﻢ مرتبط به موفقیت و
فعالیت های کـل سازمان می را در بر گیرد .سازمان های با
عملکرد برتر دارای ویژگی هایی ﺧاص از لحاظ چشﻢ انداز و
مﺄموریت هـای سازمان ،اهداف ،تفکر راهبردی ،رهبری،
طراﺣی سـازمان ،فنـاوری و فرآینـدهای سـازمانی می باشند
( .) 9مسلما ،اگر سازمان ها دارای کارکنانی باشند که به شغل
ﺧود عﻼﻗمند باشند و به طور جدی ﺧود را درگیر شغل و
وﻇایﻒ محوله نمایند ،می توانند دارای عملکرد مﻄلوبی باشند.
درگیری شغلی شامل نحوة و ادراك کارکنان از محیط کاری
شغل ﺧود و درهﻢ آمیﺨتن کار و زندگی شﺨﺼی است.
درگیری شغلی پایین به بیگانگی با کار و سازمان ،بی هدفی یا
جدایی بـین زندگی و کار کارکنان منجر می شود (.) 49
درگیری شغلی باال نشان دهندة تجربـﺔ ،اﺣسـاس معنـاداری،
اشتیاق ،افتﺨار و غرق شدن در کار و اﺣساس ﺧوشایند نسبت
به کار است .در این وضعیت با گذشت زمان فرد به شغل ﺧـود
دلبستگی پیدا می کند ( .)41افرادی که درگیری شغلی پایین
دارند ،معموال از نظر فرسودگی شغلی ،روان رنجوری و
برونگرایی در سـﻄﺢ بـاالتری هسـتند .درگیری کاری با منابع
شـ غلی از جملـه ﺣمایـت ا جتمـاعی از همکاران و ناﻇران،
بازﺧورد عملکرد ،رهبـری ،کنتـرل شـ غلی ،تنوع وﻇیفه،
فرصـت یـادگیری و رشـد و تسـهیﻼت آموزشـی مرتبط
است .به عﻼوه ،این کارکنان با درگیری شغلی بـاال بـرای
شغل اهمیت بیشتری ﻗایل اند .درگیری شغلی پایین به
بیگانگی با کار و سازمان ،بی هدفی یا جدایی بـین زندگی و
کار کارکنان منجر می شود (.)40
امروزه می توان ادعا نمود که کار به عنوان یک عامل کلیدی

در شکل گیری هویت ،روابط و تعامﻼت انسانی نقش مهمی
دارد اما همین کار ،می تواند منشا استرس ،سایش ،ﺧستگی و
تحلیل رفتگی در افراد گردد .فشارهای روانی زمانی شکل می
گیرد که توانایی و ﻗابلیت های فرد کمتر از میزان مﻄالبات و
ﺧواسته های محیﻄی و سازمانی از وی است که موجبات
کسب تجربیات منفی و بد از محیط کاری را برای فرد رﻗﻢ
زده و بسترهایی جهت بروز عارضه های روانی اجتماعی در
سازمان ﺧواهد بود ( .) 6افراد در رویارویی با عوامل فشار
عﺼبی و تنش زا متفاوتند ،برﺧی در مﻼیﻢ ترین برانگیﺨتگی
ها نابود می شوند ،در ﺣالی که برﺧی دیگر آسیب ناپذیرترند.
در تحلیل های جدید علﻢ رفتار سازمانی ،به زوایای تاریک
تعامﻼت و مواجهه های مستمر روزمره اشاره کرده اند و یکی
از تبعات منفی مواجهه و رویارویی کارکنان با همکاران،
مراجعان و  ...را با عنوانی به نام سایش اجتماعی مﻄرح
ساﺧته اند که تحلیل رفتگی ،تهی شدن ،فرسودگی عاطفی،
ضعﻒ در تعامﻼت و مواجهه ها و در نهایت افت عملکرد
فردی که زمینه ساز افت عملکرد سازمانی نیز ﺧواهد بود را
بدنبال دارد ( .) 42هابلر و برس ( ،) 2001معتقد هستند که،
سایش اجتماعی با نگرش شغلی ضعیﻒ که شامل عدم
رضایتمندی ،تعهد پایین و عدم اعتماد میان افراد ،پیامدهای
سﻼمت و بهزیستی شامل فشار روﺣی ،تنیدگی و افسردگی و
پیامدهای رفتاری ،شامل رفتارهای انحرافی مانند ﺧشونت و
ﺧرابکاری ،غیبت ،وﻗفه در کار ،عملکرد شغلی پایین و رفتار
غیر شهروندی همراه است( .) 41کروپانزانا و میشل (،) 2001
معتقد اند که ،محیط کاری توسط افراد به وجود میآید و از
این رو ارزش هـای سـازمان ،تجمیـع رفتارهـا و افعـال
نیـروی کار آن است .بی تـوجهی بـه نیازهـای کارکنـان و
کوتـاهی در فـراهﻢ کـردن محیﻄی که پاسﺨگوی مهمترین
نیازهای آنان از جمله اﺣترام اجتمـاعی ،فرصـت شـکوفایی و
پیشرفت باشد و همچنین فراهﻢ نکردن محیﻄی کـه در آن
بتوانند تمـام اسـتعداد های ﺧـود را پرورش و بروز دهند ،به
افـزایش ناکـامی کارمنـدان ﺧواهـد انجامید کـه نتیجـه آن
کـارکرد ضعیﻒ تر ﺧواهد بود(.)1
سایش اجتماعی سازمانی همه ی رفتارهای منفی و یا تحلیل
برنده ای است که در طول زمان کاری از سوی متعاملین با
فرد بر وی وارد می شود و باعث تضعیﻒ توانایی ها ،تحلیل
روندگی شﺨص می گردد ،تضعیﻒ توانایی هایی مانند برﻗراری
و نگهداری روابط مﺜبت میان فردی ،موفقیت های شغلی،
بهداشت روانی ،اعتبار و محبوبیت در سازمان می باشند (.) 1
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طبق تعریﻒ دافی ( ،) 2002سایش اجتماعی ایجاد مانع توسط
یک فرد از روی ﻗﺼد و غرض با هدف از بین بردن شهرت و
اعتبار فرد دیگر است .پﺲ سایش زمانی به وجود می آید که
مﺜﻼ فرد به صورت ناروا متهﻢ به کاری شده که در نتیجه
باعث از بین رفتن اعتبار او شده است ( .) 8سایش می تواند
منجر به واکنش های ضد اجتماعی ناشی از بدرفتاری های
محیط کاری گردد طبی عت وسوسه ای رفتارهای سایشی باعث
می شود تا توانایی و درایت کارمند برای داشتن و ﺣفظ باور
ﺧوب نسبت به دیگران و سازمان در وی از بین برود و رفتار
هایی که نهایتا منجر به ضرر می شوند در وی شکل می گیرد
( )44سایش اجتماعی محدود به رفتارهایی در ارتباط با روابط
کاری است .همان طور که در تعریﻒ سایش گفته شده که
مربوط به روابط است ،ساﺧتار سایش شامل رفتارهایی است
که در منﻄق کاری و بیرون منﻄق کاری هستند و تﻼش می
کنند که مانع از پیشرفت در روابط درون فردی مﺜبت ،موفقیت
کاری یا بدست آوردن شهرت و ﺧوشنامی در کار شوند (.)1
تحقیقات مﺨتلفی در زمینه موضوع پژوهش در داﺧل و ﺧارج
کشور انجام شده است .اسمیت و وبستر ( ،) 2046در تحقیقی
به مدل سازی معادالت ساﺧتاری تاثیر سایش اجتماعی و
ماکیاولیسﻢ گری بر عملکرد سازمانی پرداﺧتند .نتایج تحقیق
نشان دهنده این بود که ،وجود رفتار سایشی در سﻄﺢ سازمان
منجر به کاهش استفاده افراد از مهارت های ﺧود می شود که
در نهایت افت عملکرد آنها در سازمان را در پی ﺧواهد داشت
( .) 41نتایج تحقیق دارونگ و تای ( ،) 2041در مورد تاثیر
رفتار سایش اجتماعی اعضای سازمان بر رفتار های کاری
کارکنان نشان داد که کنترل رفتارهای سایشی در محیط کار
به منظور ایجاد اعتماد در بین کارکنان و رفتارهای کاری بهتر
در محیط کار بسیار ﺣائز اهمیت است ( .) 1بﺨیت و همکاران
( ،) 4931در تحقیقی به بررسی ارتباط سایش اجتماعی با
بهزیستی شغلی کارکنان فدراسیون فوتبال با میانجی گری
تعارض میان فردی پرداﺧتند .نتایج تحقیق نشان داد که،
سایش اجتماعی بر تعارض بین فردی تﺄثیر مﺜبتی دارد
( .) 0/16تعارض بین فردی بر بهزیستی شغلی تﺄثیر منفی دارد
( ،)- 0/18سایش اجتماعی نیز بر بهزیستی شغلی تاثیر منفی
دارد ( )- 0/12و تعارض بین فردی نقش میانجی را با ضریب
اثر  ،- 0/26برای تﺄثیر سایش اجتماعی بر بهزیستی شغلی ایفا
می کند ( .) 2فیاضی و آرانی ( ،) 4931در تحقیقی به بررسی
تاثیر سایش ا جتماعی بر تعهد سازمانی و درگیری شغلی
کارکنان پرداﺧتند .نتایج تحقیق نشان داد که ،سایش اجتماعی
اعمال شده از طرف مدیران و سرپرستان باعث کاهش معنادار
درگیری شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می شود(.) 3

بررسی مبانی نظری تحقیق نشان می دهد که ،سایش
اجتماعی به عنوان یک معضل جدید سازمانی تعریﻒ شده
است و مﻄالعﺔ اثرات آن بر کارکنان و متغیر های دﺧیل در
تعامل بین سایش اجتماعی و مجموعﺔ پیامد کارکنان اهمیت
ﺧاصی پیدا کرده است .ادارات ورزش و جوانان مانند دیگر
سازمان های انسان محور ،به نیروی انسانی شایسته و با نشاط
نیازمند می باشد .در این ادارات ورزشی ،وجود فضای سازمانی
مﻄلوب و درگیر شدن بیشتر کارکنان با شغل اهمیت بسزایی
دارد و می تواند بر عملکرد مﺜبت سازمانی موثر باشد .آشنایی
با سایش اجتماعی و آگاهی از آثاری که می تواند بر روی
نیروی انسانی سازمان داشته باشد؛ می تواند به برنامه ریزان و
سیاست گذاران این سازمان های ورزشی کمک کند که در
سیاست گذاری های ﺧود بیشتر به این پدیده توجه نمایند و
آثار آن را کنترل کنند .الزم به توضیﺢ است که بد رفتاری ها
و ورود مباﺣث غیراﺧﻼﻗی در رابﻄه با اصﻄکاك بین همکاران
به ویژه در سازمان های دولتی ،ﺧود به ﺧود زمینه تنش های
شغلی را در بین همکاران ایجاد می کند .از این رو توجه به
ابعاد روﺣی و معنوی کار با شناﺧت تحلیل عملکرد می تواند
انگیزه کاری افراد در سازمان را تضمین کند .با این ﺣال
چرایی و چگونگی برﺧورد با افراد و تفکر کارکنان در ﺧﺼوص
چنین محیﻄی زمینه انجام چنین تحقیق را فراهﻢ کرده است.
در مورد سایش اجتماعی تحقیقات مﺨتلفی انجام شده است،
اما به نظر می رسد در داﺧل کشور تحقی ق زیادی در زمینه
موضوع این پژوهش و آن هﻢ در سﻄﺢ ادارات ورزش و
جوانان انجام نشده است ،بنابراین هدف از انجام این تحقیق،
بررسی تﺄثیر سایش اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با
میانجی گری درگیری شغلی در اداره کل ورزش و جوانان
استان تهران می باشد .به طور کلی سوال اصلی تحقی ق این
است که ،سایش اجتماعی چه تاثیری بر عملکرد شغلی
کارکنان با میانجی گری درگیری شغلی ورزش و جوانان
استان تهران دارد و آیا درگیری شغلی به ﺧوبی این رابﻄه را
میانجی گری می کند؟
روش شناسی
روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و از لحاظ
هدف ،تحقیقی کاربردی است که به شکل میدانی انجام گرفته
است .جامعه آماری تحقی ق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره
کل ورزش و جوانان استان تهران بود که با مراجعه به
کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و آمار اﺧذ
شده از این بﺨش ،تعداد آنها  410نفر در سال  4931اعﻼم
شد .با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،ﺣجﻢ نمونه به

04

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره  ،41تابستان 4931

07

پرسش نامه درگیری شغلی در تحقی ق الداهل و کنجر ،0/30
پایایی پرسش نامه عملکرد سازمانی در تحقیق مشبکی
( ،) 4934با ضریب آلفای کرونباخ  0/88گزارش شده است .در
این تحقیق روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها توسط 6
نفر از متﺨﺼﺼان و ﺧبرگان مدیریت ورزشی مورد تایید ﻗرار
گرفت و پایایی آن ﻗبل از فرایند انجام تحقیق و به وسیله
 400نفر از آزمودنی ها توسط محقق مورد بررسی ﻗرار گرفت
که از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (0/34
 0/83،و  ) 0/81تعیین شد .تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار لیزرل و اس پی اس اس بااستفاده از روش های آمار
توصیفی و استنباطی صورت گرفت .از آمار توصیفی میانگین،
انحراف معیار ،شکل و  ...برای تحلیل توصیفی یافته ها
استفاده شده است .همچنین از آمار استنباطی همبستگی
پیرسون و مدلسازی معادالت ساﺧتاری و تحلیل مسیر در
راستای تحلیل های تکمیلی برای مدل سازی روابط علّی
استفاده شد.

صورت کل شمار در نظر گرفته شد و همه اعضای جامعه
آماری به عنوان نمونه تحقیق انتﺨاب شدند .به منظور جمع
آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
پرسش نامه اول مربوط به سایش اجتماعی می باشد که توسط
دافی و همکاران (  ،) 2002با  49سوال ساﺧته شده است .این
پرسش نامه سه مولفه مانع پیشرفت روابط درون فردی با 1
سوال ،مانع موفقیت کاری با  1سوال و مانع بدست آوردن
شهرت و ﺧوشنامی با  1سوال را می سنجد و بر اساس طیﻒ
پنج گزینه ای لیکرت طراﺣی شده است .دوم پرسشنامه
سنجش درگیری شغلی کارکنان توسط الداهل و کنجر
( ،) 4331ابداع گردیده که  20سوال دارد و بر اساس طیﻒ
چهار گزینه ای لیکرت طراﺣی شده است .در نهایت پرسشنامه
هرسی و گلد اسمیت ( ،) 2009که عملکرد سازمانی را می
سنجد و شامل  12سوال است و دارای طیﻒ پنج گزینه ای
لیکرت می باشد .این پرسش نامه  6مولفه توانایی عملکرد با 1
سوال ،وضوح عملکرد با  6سوال ،بعد کمک با  1سوال ،بعد
مشوق عملکرد با  1سوال ،بعد ارزیابی عملکرد با  3سوال ،بعد
اعتبار عملکرد با  1سوال ،بعد محیط عملکرد با  1سوال را می
سنجد .پایایی پرسش نامه سایش اجتماعی در تحقیق دافی و
همکاران ( ،) 2042با ضریب آلفای کرونباخ  ،0/39پایایی

یافته های پژوهش

جدول  .4میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگ ی بین متغییرها ی تحقیق

میانگین انحراف معیار سایش اجتماعی درگیری شغلی عملکرد شغلی
متغیرها
0/18
0/16
0/86
 - 4سایش اجتماعی 2/46
2/11
2/86

 - 2درگیری شغلی
 - 9عملکرد شغلی

-

0/89
0/80

در جدول  ،4شاﺧص های توصیفی (میانگین و انحراف
معیار ) و ماتریﺲ همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده
است .با توجه به همبستگی های جدول  4ارتباط بین متغیرها
معنادار می باشد ،و از آنجا که شرط اساسی برای استفاده از
مدل معادالت ساﺧتاری در تحلیل یافته ها وجود همبستگی
بین متغیرهای است ،بنابراین در مدل الگوی ارتباطی مورد
تحلیل ﻗرار گرفت .همچنین ،جهت اطمینان ﺣاصل کردن از

0/11
-

-

نرمال بودن داده ها ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد
استفاده ﻗرار گرفت .که با توجه به سﻄﺢ معناداری متغیرهای
پژوهش که بزرگتر از ( ) 0/01بودند؛ لذا ،می توان گفت که
توزیع مشاهدات نرمال می باشد .در این پژوهش برای بررسی
برازش مدل از معیارهای برازشی که در مدل سازی معادالت
ساﺧتاری وجود دارد استفاده گردید.

جدول .7شاﺧص ها ی برازش مدل

شاﺧﺼه های تﻄبیقی

شاﺧﺼه های مقتﺼد

شاﺧﺼه های مﻄلق

شاﺧص ها /مدل ها
براآورد

GFI
0/34

AGFI
0/31

χ2/df
2/44

NFI
0/32

CFI
0/31

IFI
0/31

RMSEA
0/011

PNFI
0/30

دامنه مورد ﻗبول

<0/30

<0/30

>9

<0/30

<0/30

<0/30

>0/4

<0/30

نتیجه

مﻄلوب

مﻄلوب

مﻄلوب

مﻄلوب

مﻄلوب

مﻄلوب

مﻄلوب

مﻄلوب
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با توجه به اطﻼعات جدول شماره  2می توان دریافت که مدل

برازش فزاینده ( ،)IFIشاﺧﺼه های مقتﺼد :شاﺧص برازش

از برازش ﺧوبی برﺧوردار است .به عبارتی داده های ﺣاصل از

مقتﺼد هنجارشده ( )PNFIبیشتر از  ، 0/30و جذر برآورد

تحقیق مدل نظری تحقیق را ﺣمایت و تایید می کنند .در

واریانﺲ ﺧﻄای تقریب ( ،)RMSEAکمتر از  0/4می باشد

شکل شماره یک مدلسازی معادالت ساﺧتاری برای متغیرها و

(باربارا و ویلیام  .) 226 ،2001،که در جدول شماره  2مقادیر

فرضیه های پژوهش نشان داده شده است.

این شا ﺧص ها نشان داده شده است.

ﺣد مﻄلوب شاﺧﺼه های مﻄلق :نسبت کای دو به درجه
آزادی کمتر از  ،9شاﺧص نیکویی برازش ( ،)GFIشاﺧص
نیکویی برازش ،شاﺧﺼه های تﻄبیقی :شاﺧص برازش
هنجاری ( )NFIشاﺧص تناسب تﻄبیقی ( ،)CFIشاﺧص

شکل  .4مدل مفهوم ی تحقیق در ﺣالت استاندارد
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جدول  .9نتایج ﺣاصل از تحلیل مدل معادالت ساﺧتاری تحقیق
اثر مستقیﻢ اثر غیر مستقیﻢ

اثر کل

فرضیه اصلی

-

- 0/60

مسیر درگیری شغلی بر عملکرد سازمانی 0/14

-

0/14

مسیر سایش اجتماعی بر عملکرد سازمانی - 0/96

- 0/12

- 0/63

مسیر سایش اجتماعی بر درگیری شغلی

اثر مستقیﻢ همان ضریب مسیر است و اثر غیر مستقیﻢ از
تفاوت اثر کل و اثر مستقیﻢ به دست می آید.
-0/79 = X + (-0/37) ͢ X = - 0/42
بر اساس جدول شماره  ،9اثری که سایش اجتماعی به
صورت غیر مستقیﻢ و از طری ق متغیر میانجی درگیری شغلی
بر عملکرد سازمانی می گذارد برابر  - 0/12درصد است .پﺲ
می توان نتیجه گرفت که درگیری شغلی متغیر سایش
اجتماعی و عملکرد سازمانی را بﺼورت نسبی میانجی گری
می کند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان می دهد که ،سایش اجتماعی به
صورت غیر مستقیﻢ و از طری ق متغیر میانجی درگیری شغلی
بر روی عملکرد سازمانی موثر است که میزان این اثر غیر
مستقیﻢ  - 0/12می باشد .بدین معنی که درگیری شغلی
رابﻄه بین سایش اجتماعی و عملکرد سازمانی را میانجی گری
می کند ،بدین صورت که وجود رفتار سایشی موجب کاهش
درگیری شغلی کارکنان می شود و کاهش درگیری شغلی نیز
موجب کاهش عملکرد سازمانی می شود .بر اساس دیگر نتایج
تحقیق ،رفتار سایش اجتماعی به صورت منفی و معکوس بر
روی عملکرد سازمانی مؤثر است ( )- 0/96و در واﻗع وجود این
رفتار در سﻄﺢ سازمان می تواند مستقیما منجر به کاهش
عملکرد سازمانی شود .نتایج تحقیق با نتایج تحقیق اسمیت و
وبستر ( ،) 2046که به این نتیجه رسیدند وجود رفتار سایشی
در سﻄﺢ سازمان منجر به کاهش استفاده افراد از مهارت های
ﺧود می شود که در نهایت افت عملکرد آنها در سازمان را در
پی ﺧواهد داشت( ،) 41اﺣمد ( ،) 2042که نشان دادند بروز
مشکﻼت بین فردی منجر به کاهش درگیری شغلی کارکنان
میشود ( ) 4و همچنین تحقی ق فیاضی و آرانی ( ،) 4931که
نشان دادند سایش اجتماعی اعمال شده از طرف مدیران و
سرپرستان باعث کاهش معنادار درگیری شغلی کارکنان می
شود( ،) 3هﻢ جهت و همسو است .در هر کدام از این تحقیقات
به صورت جداگانه رابﻄه سایش اجتماعی با درگیری شغلی و
عملکرد سازمانی مورد بررسی ﻗرار گرفته است که نتایج این

- 0/60

بﺨش از تحقیق را تایید می کنند ،اما تحقیقی که نقش
میانجی درگیری شغلی در رابﻄه بین سایش اجتماعی و
عملکرد سازمانی را نشان بدهد ،جهت مقایسه با نتایج این
بﺨش از تحقیق یافت نشد ،اما در این زمینه مبانی نظری
تحقیق صحت این یافته ها را تایید می کنند .هرشکویز
( ،) 2044معتقد است که ،سایش اجتماعی منجر به ضعﻒ در
تعامﻼت و درگیری های شغلی می شود و در نهایت افت
عملکرد فردی که زمینه ساز افت عملکرد سازمانی نیز ﺧواهد
بود را بدنبال دارد ( .) 42هابلر و برس ( ،) 2001نیز معتقد
هستند که ،سایش اجتماعی دارای پیامدهای رفتاری در شغل
کارکنان؛ مانند غیبت و وﻗفه در انجام وﻇایﻒ شغلی هستند که
عملکرد شغلی پایین کارکنان را به همراه دارند (.)41
در تحلیل یافته های این بﺨش از تحقیق می توان گفت
که ،رفتـار سایش اجتمـاعی بﺨشـی از رفتارهـای انحرافـی
نشـات گرفتـه از تعـامﻼت منفــی ا جتماعی در سﻄﺢ سازمان
است که با اینکه در ﻇاهر اثر کوتاه مدت و مستقیﻢ چندانی بر
کارکنان نمیگـذارد ،اما در صورت تداوم میتواند اثرات جبران
ناپذیری بر کارکنان و سازمان داشـته باشـد .سایش اجتماعی
سازمانی همﺔ رفتارهای منفی است که در طول زمان کاری از
سوی سازمان و اعضای آن بر فرد وارد می شود و باعث
تضعیﻒ توانایی ها و تحلیل روندگی شﺨص می گردد،
تضعیﻒ توانایی هایی مانند برﻗراری و نگهداری روابط مﺜبت
میان فردی ،موفقیت های شغلی ،بهداشت روانی ،اعتبار و
محبوبیت در سازمان می باشند .با توجه به ماهیت فعالیت
هـای ادارت ورزش و جوانان ،عملکـرد ایـن سـازمان بـیش از
هـر چیـز مبتنی بر عملکرد نیروی انسانی آن است .مسلما
عملکرد نیروی انسانی این ادارات ورزشی زمانی می تواند
بهبود پیدا کند که فرهنگ سـازمانی مبتنـی بـر همکـاری و
اعتمـاد در میـان کارکنـان واﺣـد های مﺨتلﻒ ایجاد شود،
چرا کـه همـاهنگی فعالیـت هـای بﺨـش هـای مﺨتلـﻒ
سازمان در تعامـل بـا دیگـر بﺨش ها و کارکنان در راه
رسیدن سازمان بـه اهـداف ﺧـود ضـروری اسـت .از طرف
دیگر ،ادارات ورزشی زمانی می تواند اثربﺨشی بیشتری داشته
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باشد که کارکنان آن درگیری شغلی باالیی داشته باشند و با
عجین شدن با وﻇایﻒ شغلی و اهداف سازمانی ،اﺣساس
مسئولیت باالیی نسبت به شغلشان داشته باشند و با تﻼش
های مستمر در راستای انجام وﻇایﻒ ش غلی ﺧود بکوشند و با
ﺣداکﺜر کارایی آنها را به سرانجام برسانند .بر اساس نتایج این
تحقیق ،سایش اجتماعی از جمله عواملی است که تاثیر بسیار
زیادی در کاهش درگیری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان استان تهران داشته است و در نهایت عملکرد سازمانی
این اداره کل را با کاهش منفی مواجه کرده است .لذا پیشنهاد
می شود که مدیران این سازمان ورزشی توجه اساسی به
رفتارهای سایشی در سﻄﺢ سازمان داشته باشند و با کنترل
کردن این رفتارهای منفی اجتماعی در سازمان ،درگیری شغلی
کارکنان را افزایش داده و منجر به افزایش عملکرد سازمان
ﺧود و هدایت سازمان در جهت رسیدن به اهداف ﺧود بشوند.
بنابراین بر اساس نتایج تحقیق ،پیشنهادات کاربردی زیر جهت
استفاده مدیران این اداره کل ارائه می شود:
توجه به ایده های فرد با مهیا نمودن فرصت استفاده از
مهارت های کارکنان .در این زمینه مدیران می توانند فرصتی
را فراهﻢ نمایند که از همه نظرات و دیدگاه های کارکنان در
سازمان استفاده شود تا آنها اﺣساس کنند که در تﺼمیﻢ گیری
های سازمان تاثیر گذار هستند و در نتیجه تﻼش بیشتری
برای انجام وﻇایﻒ شغلی و به کارگیری مهارت های ﺧود بکار
بگیرند.
عدم ایجاد مانع در پیشرفت شغلی با ارضای نیاز به
پیشرفت ،مدیران می توانند شرایﻄی را فراهﻢ نمایند که
کارکنان شایسته در مسیر شغلی ﺧود پیشرفت کنند و موانعی
که جلوی ارتقای شغلی آنان را گرفته است بر طرف شوند تا
کارکنان با انگیزه بیشتری وﻇایﻒ شغلی ﺧود را انجام دهند.
ﺣمایـت فـرد در برابـر دیگران با ﺣمایت اجتماعی،
کارکنان باید این اﺣساس را داشته باشند که در سازمان تنها
نیستند و در صورت بروز مشکﻼت مﺨتلﻒ در رابﻄه با سازمان
و دیگر همکاران ،به صورت منﺼفانه از طرف مدیران مورد
ﺣمایت ﻗرار می گیرند .بنابراین مدیران باید در سﻄﺢ سازمان

از تبعیض ﻗائل شدن بین کارکنان بﭙرهیزند و با مد نظر ﻗرار
دادن انﺼاف و عدل ،از ﺣقوق کارکنان ﺧود دفاع کنند.
القای ﺣﺲ لیاﻗت داشتن و شایستگی به کارکنان با
بازﺧورد عملکرد ،پیشنهاد می شود که مدیران متناسب با انجام
وﻇایﻒ کارکنان به آنها بازﺧورد بدهد و شایستگی های آنها
مورد توجه ﻗرار بدهد .در این زمینه الزم است که مدیران از
کارکنانی که وﻇایﻒ ﺧود را به درستی انجام می دهند تقدیر
کند و کارکنانی هﻢ که وﻇایﻒ شغلی ﺧود را به درستی انجام
نمی دهند سرکوب نکند ،بلکه با نشان دادن شایستگی های
مربوطه ،آنان را نسبت به انجام دادن درست وﻇایﻒ محوله
تشویق نماید.
در اﺧتیـار ﻗـرار دادن اطﻼعات شغلی با ایجاد فرصت های
یادگیری و رشد مداوم ،پیشنهاد می شود که مدیران با
برگذاری کﻼس های آموزشی مﺨتلﻒ متناسب با وﻇایﻒ
شغلی کارکنان ،اطﻼعات و مهارت های جدید و به روز را در
اﺧتیار آنان ﻗرار دهد و آنها را دائﻢ در مسیر یادگیری بیشتر و
رشد و توسعه ﻗرار دهند.
توجه به روابط بین فردی و تﻼش برای عدم بروز
مشکﻼت در این زمینه .در این زمینه مدیران می توانند
شرایﻄی را فراهﻢ نمایند که مانع از بروز عواملی مانند برﺧورد
سرد ،بروز تعارض بین افراد ،فاصله گرفتن دیگران از فرد،
علیالﺨﺼوص در افرادی که به دنبال کسـب رضـایت
دیگـران هستند و یا افرادی که نیاز باالیی به روابط بـاالی
عـاطفی دارنـد ،بشوند.
در آﺧر باید اشاره شود که ،محققین در انجام این تحقیق
با محدودیت هایی مواجه بودند .مهمترین محدودیتی که
محققین با آن مواجه بودند؛ جواب دادن به سواالت پرسش
نامه بود .در برﺧی از کارکنان ،ترس از پر کردن پرسش نامه
ها وجود داشت ،که این مورد با بی نام کردن پرسش نامه ها و
عدم شناسایی کارکنانی که پرسش نامه را پر کردند ،بر طرف
شد .به جهت نو بودن تحقیق ،پیشینه تحقیقی محدودی در
اﺧتیار محققی ق ﻗرار داشت که این مورد ،مقایسه نتایج تحقیق
با تحقیقات انجام شده مرتبط را با محدودیت مواجه کرده بود..
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