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Abstract 
Social Undermining and tear occurs when negative emotions are used against a person or 
employee or there are issues that prevent a person or employee from achieving his goals or 
organizational goals, which in the long run leads to inertia, organizational stagnation. 
Therefore, the present study aimed to monitor the impact of organizational inertia on social 
Undermining by explaining the mediating role of managers' confusion. This research is an 
applied and descriptive survey. The statistical population of this study is the employees of 
knowledge-based companies in province of Lprestan, which was used to determine the 
sample size of Cochrane formula and the number of sample members was estimated to be 
384 people who were selected using the available sampling method. The data collection tool 
in this study is a questionnaire whose validity was confirmed by using the content validity 
method and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. In this study, to 
test and test the hypotheses and conceptual model, the structural equation approach and 
Smart Pls2 and SPSS 19 software were used. The results of examining the hypotheses 
showed that social wear had a positive and significant effect on organizational inertia. In 
addition, the comparison of the results showed that among the dimensions of social 
Undermining, supervisor wear had the highest impact on organizational inertia. The results 
also show that managers' behavioral turmoil has a mediating role in the effect of social 
undermining on organizational inertia. 

Keywords: Social Undermining,Organizational Inertia, Behavioral 
Confusion, Oil Industry Company.
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 نقش تببین اجتماعی؛ سایش از سازمانی اینرسی پذیريتاثیر پایش
  مدیران رفتاري آشفتگی میانجی

 ، گروه مدیریت، ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایراناستادیار   علی شریعت نژاد
  

 سیده نسیم موسوي
تجارت الکترونیک،  -ارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانیدانش آموخته ک

 ایران ،، ملایرواحد ملایراسلامی دانشگاه آزاد 
  

 

 چکیده
افتد که احساسات منفی علیه یک شخص یا کارمند ابراز شود یا مسائلی سایش اجتماعی زمانی اتفاق می

مهم  که این خود یا اهداف سازمانی بازداردوجود داشته باشد که شخص یا کارمند را از دستیابی به اهداف 
 اینرسی لذا، پژوهش حاضر با هدف پایش تاثیرپذیري. شودو سکون سازمانی می در بلند مدت موجب اینرسی

سازمانی از سایش اجتماعی با تبیین نقش میانجی آشفتگی رفتاري مدیران انجام پذیرفت. این پژوهش 
ان در هاي دانش بنیشی است. جامعه آماري این پژوهش کارکنان شرکتکاربردي و از نوع توصیفی پیمای

 384ونه به کار گرفته شد و تعداد اعضاي نم لرستان هستند که براي تعیین حجم نمونه فرمول کوکران استان
ت در ا. ابزار گردآوري اطلاعاندگیري در دسترس انتخاب شدهنفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه

 اسبه آلفايها با محآن کارگیري روش اعتبار محتوا و پایاییها با بهاین پژوهش پرسشنامه است که روایی آن
 ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلاتتایید شد. در این پژوهش، براي بررسی و آزمون فرضیه کرونباخ

 ها نشان دادکار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیهبه SPSS 19 و Smart Pls2افزارهاي ساختاري و نرم
ان ابعاد علاوه مقایسه نتایج نشان داد از میداري دارد. بهسازمانی تاثیر مثبت و معنی سایش اجتماعی بر اینرسی

دهنده نشانش چنین نتایج پژوهسازمانی دارد. هم سایش اجتماعی، سایش سرپرست بالاترین تاثیر را بر اینرسی
 .ی داردسازمان آن است که آشفتگی رفتاري مدیران نقش میانجی در تاثیر سایش اجتماعی بر اینرسی

 ايه¬شــرکت  رفتاري، آشــفتگی ســازمانی، اینرســی  ،اجتماعی ســایش واژگان کلیدي:
 .بنیان دانش

                                                           
                                                              mousavi58@yahoo.com نویسنده مسئول: *
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 مقدمه
و نوعی  دهندنشان می علاقگیها براي تغییر و تحول از خود بیشود که سازماناغلب دیده می

شود. عمده تغییرات ضروري و حیاتی سازمان و ها دیده میحالی در سازمانرخوت و بی
شوند و سازمانی گرفتار میپذیري سازمان با اطمینان محیطی در باتلاق اینرسیتوان انطباق

 ). 1394مانند (ابراهیمی،ناکام می
ته به مسیر یا چسبندگی،موضوعی است که از گذش سازمانی، سفتی، وابستگی اینرسی 

ر نزولی دهنده سیسازمانی نشانمدیریتی بوده است. اینرسی مورد توجه دانشمندان حوزه علوم
پذیري تکننده قابلیت اطمینان و مسولیپذیر است که تضمینبراي ساختارهاي پایدار و تکرار

ل سی که وجود آن معمولاً هنگام نیاز به ایجاد تغییر قاببه اینرباشد. مسئله مربوط ها میسازمان
لف اآید(میکوجود میهاي خارجی از قبیل تغییرات در بازار بهمشاهده است معمولا با محرك

هاي راکد و یک عنصر اي از سازمانسازمانی پدیدهبنابراین اینرسی .)2019، 1و همکاران
 جویی در ظرفیت به تدریج با عملکردهايشود و صرفهسوب میسازمانی محضروري از رفتار

 ). 2020، 2عباسي و عبدالحسینحسنوجاشود(هورادغام می سازمانی
 هاي تاریک زندگیجنبه اي بهپژوهشگران سازمانی در مطالعات خود، توجه ویژه اخیراً 

ی از این اند. یکداشته اجتماعی و جزئیات ارتباط نزدیکهاي منفی تعاملاتسازمانی و جنبه
هاي شود و تواناییاجتماعی است که شامل تمام رفتارهاي منفی کارمندان میموارد سایش

ها عبارتند از ایجاد و حفظ تعاملات مثبت، کند این تواناییشخص مقصر را تضعیف می
). با این وجود، 2018، 3نژادسازمان است (کافی شغلی، شهرت و محبوبیت در یکموفقیت

از  ها، انواع مختلفیهاي انجام گرفته در چند سال اخیر، در بیشتر سازمانبراساس پژوهش
زاي اداري و فرهنگی در میان کارکنان شناسایی شده است که به دلیل شیوع رفتارهاي آسیب

هاي مادي و معنوي نین تحمیل هزینه، توسعه پیامدهاي منفی آن در سازمان و همچفزآینده
انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از جمله این ویژه منابعها و بهبسیار زیاد بر سازمان

 سایشیآورده است، رفتارهاي وجودرا براي سازمان به زا که چنین پیامدهاییرفتارهاي آسیب
 ). 1399(محترم و زمانی،اجتماعی در سازمان استو توسعه سایش

                                                           
1. Mikalef et al 
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رخی طوري که باجتماعی ایجاد آشفتگی در سازمان است، بهیکی از پیامدهاي سایش 
نظران معتقدند که آشفتگی ممکن است ماحصل فرآیندهاي فیزیکی و شناختی باشد. صاحب

ه اغلب با تمایل به عمل جهت رهایی از صورت حالت هیجانی است کلیکن بازنمایی آن به
ه گفت). با توجه به مطالب پیش1396منش و همکاران، (پارساگرددتجربه هیجانی مشخص می

اجتماعی چگونه موجب آشفتگی رفتاري سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که سایش
 ؟گرددسازمانی می مدیران و متعاقباً اینرسی

ماعی اجتها است. این سایش به تعاملکار یک چالش دائمی براي سازمانسایش در محل 
دهد و در نتیجه یک رفتار نادرست کند که هدف را تحریک کرده و آزار میمنفی اشاره می

 ). 2018، 1آید (حمزهوجود میشود و بهکه با گذشت زمان بازداري می
تواند بر درك شخص از همکاران و سرپرستان تأثیر بگذارد. یاجتماعی مسایش 

اجتماعی در سازمان به منظور جلوگیري از ایجاد توانایی در کارمندان و در جهت سایش
افتد. فاق میفردي و دستیابی به شهرت و موفقیت ات پیشگیري از ایجاد یا حفظ رابطه مثبت بین

هاي ردن شرایط، کاهش سرعت کار آنها، دادن نسبتبه تأخیر انداختن کار همکاران، بدتر ک
دست آوردن مقام و شناخته شدن، دادن اطلاعات نادرست یا حتی بد به همکاران براي به

اجتماعی مؤثر تواند در سایشکننده به همکاران در مورد یک شغل خاص، میگمراه
 ). 2،2017(کارتیکیانباشد

ت اي حائز اهمیطور فزآیندههاي سازمانی بهلیل در پژوهشاجتماعی به دو ددرك سایش 
جمعی آن براي افراد و است که عبارتند از: ارتباط آن با اجراي کار و هزینه

 ). 2016، 3و همکاران (طاهرپورهاسازمان
اس شغلی، احسکار با عملکرد سازمانی، نگهداشت کارکنان، رضایتسایش در محیط 

شغلی و عواملی از این دست ارتباط مستقیم و جدي آمیختگی در سازمان، فرسودگیدر هم
 ). 1397ه، (رشیدي و فراستخوادارد

گر سازمانی وجود آورنده عامل تخریباجتماعی یک عامل بهرسد سایشبه نظر می 
ها و جامعه دارد. ي افراد، سازمان. با وجود چنین پیامدهاي ناگواري که این رفتار برااست

 اییهعنوان رکن مهم اقتصاد کشور در صورتی که گرفتار پدیدهبنیان بههاي دانششرکت

                                                           
1. Hamza 
2. Karthikeyan 
3. Taherpour et al 
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اهد براي کشور به همراه خوناپذیري گردد، تبعات جبران اجتماعی و اینرسیهمچون سایش
هاي لحتلاطم اقتصاد ایران به سبب ارائه راهبنیان در مسیر پري دانشهاشرکت داشت. 
ه باید از شوند کعنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران قلمداد میو محصولات خلاقانه، به نوآورانه

به دور باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا تأثیر  هرگونه آشفتگی و اینرسی
ورد تحلیل و رفتاري را متبین نقش میانجی آشفتگیسازمانی با تماعی بر اینرسیاجسایش

 بررسی قرار دهد.

 نظري پژوهش -مبانی
 اجتماعیسایش
یا  و مانع از ایجاد کار که رفتارعمدياجتماعی عبارت است از تضعیف فرد در محلسایش

اجتماعی عبارت است ). سایش2017،شود (کارتیکیانفردي مثبت میحفظ روابط مثبت بین
احساسات منفی و نامطلوب نسبت به یک فرد خاص با هدف جلوگیري از رسیدن  ابرازاز 

اجتماعی معمولاً به شکل برخی احساسات منفی مثل تنفر یا آن فرد به اهداف خود. سایش
مراه یج مرتبط با این احساسات با نتایج منفی گوناگونی هکند. اما نتاعصبانیت نمود پیدا می

تواند انواع مختلفی داشته باشد و اجتماعی می). سایش1،2016سیدینهستند(انور و پائول
عنوان مثال، زند. بهممکن است از نظر شیوه متفاوت باشد که به یک رابطه یا شهرت لطمه می

هاي است به شکل اقدامات مستقیم باشد، مانند گفتن عمدي حرفسایش ممکن 
تحقیرآمیزي در مورد یک شخص، طرد کردن صریح کسی یا کوچک شمردن نظرات و 

و  هاي مستقیم سایش روابطتوان با اقداماتی مانع از این شکلهاي شخصی یک فرد. میایده
طریق بازدارندگی، مانند طور مؤثري از شهرت شد. با این حال، سایش ممکن است به

و همکاران،  محرومیت از اطلاعات مورد نیاز یا عدم دفاع شخصی نیز انجام شود. (طاهرپور
2016 .( 

عنوان یک مجموعه از وقایع گسسته در نظر گرفت که شامل توان بهاجتماعی را میسایش 
طوري هوردار است بشود، هر رویداد گسسته از تأثیر کمی برخرفتارهاي منفی، اما مبهم می

ین تأثیر چن صورت تجمعیکنند. اما بهصورت جداگانه، توجه زیادي را جلب نمیکه به
وجود هاي مدهد. پیشینه پژوهشنحوه درك و تعامل دیگران با هدف را تغییر می رویدادهایی

                                                           
1. Anwar  & Paul SidinI 



 1400 زمستان|  102شماره |  30سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 130
 

هاي فرد متجاوز، نتایج روانشناختی، هایی در مورد انگیزهدر مورد سایش دیدگاه
 ).2020، 1(کایوتزاندزیولوژیکی و رفتاري شخص قربانی ارائه دادهفی

 اجتماعی سایش ابعاد
ورد کنند، در ماین رفتارها معمولا شامل موارد زیر هست: به فرد توهین میهمکار: .سایش1 

 کنند.پراکنی میفرد شایعه
عی جب اختلال در عملکرد سرپرستان باشد مانند مواقکلیه اقداماتی که موسرپرست: .سایش

دن به هاي فرد براي رسیکنند یا به تلاشارشد فرد را در زمان بازخواست تحقیر  که مدیران
 ).2،2002و همکاران رساند(دافیآسیب می آگاهانه اهدافش

 سازمانیاینرسی
آهنگ  و کندمی تغییر به سرعت محیط هاست.سازمان کلیه نیاز ترینمهم بقا، و استمرار 

 سطح جهانی، در شدید رقابت چون عواملی و است يتصاعد سرعتی با و شتابان تغییرات،
 پاسخگویی سریعی خدمات، کیفیت يبرا جدید ضايتقا و نکردنی باور و سریع تغییرات

یط محکند. سازمانی که در پاسخگویی به نیاز مشتریان و می طلب هاسازمان جانب از را
ي پاسخگو پیشین حلراه شرایط، این در دچار شده است. اطراف خود ناتوان باشد به اینرسی

مقاومت در سی، ). بنابر یک تعریف ارائه شده از اینر32015،نیست(هرمن يامروز مسائل
مبدا  ).4،2011نامند(هیموننسی میاینر راحرکت ، تحول و برابر هرگونه تغییر

ها ود شرکتشاطمینان شرکت است که باعث می پذیري و قابلیتانی مسولیتسازماینرسی
). 2018، 5گنتوانایی اعمال تغییر را در مواجهه با تغییر محیط خارجی نداشته باشند (شی و ژا

بینشی،  سازمانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: اینرسیابعاد اینرسی
  .)2008، 6و آلکون (گودکینروانشناختیاینرسیعملی، اینرسی

 
                                                           
1. Kautz 
2. Duffy et al 
3. Heimonen 
4. Herman 
5. Shi  & Zhang 
6. Godkin & Allcorn 
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 سازمانی ابعاد اینرسی
. بینشی یک اختلال در چرخه یادگیري سازمان استمنظور از اینرسی بینشی:اینرسی -الف

هاي محیط داخلی یا خارجی را برحسب تعیین و سطح رفتار سازمانی ممکن است نتواند نشانه
 مشاهده و تفسیر کند. 

هاي مدیریتی به شودکه واکنشعملی زمانی ظاهر میاینرسیعملی: رسیاین -ب
آوري شده براي هدایت عملیات هاي محیطی بسیار کند است یا اطلاعات جمعفعالیت

 آگاهانه که به نفع سازمان باشد کافی نیست. 
تبدیل  نرسیبه ایایر ایجاد تغییر غالبا هاي سازمانی در برمقاومت روانشناختی:سیاینر -ج

ی نظر از چگونگصورت آشکار در مقابل تغییر صرفها معمولاً بهشود. اعضاي سازمانمی
خی دهد. برکنند. تغییر چیزهاي زیادي را به افراد نشان میمورد نیاز بودن آن مقاومت می

ییر بمانند. غممکن است این طرز تفکر را داشته باشند که مربوط به زمان است و باید منتظر ت
دیگر افراد از اشتیاق و علاقه کمتري نسبت به آن برخوردار هستند به شدت با تغییر تهدید 

قدیمی  ها روابطشوند. تغییر بر روي بسیاري از امور زندگی اثرگذار است.ممکن است آنمی
یر یدار خود را از دست بدهند. ممکن است مستلزم تلاش بیشتري باشد. ممکن است تغو سابقه

ریزي و اجرا شود و در سازمان بدون تفکر بیشتر پیش برود و صورت ضعیفی برنامهبه
قابل قبول خواهد دانست. در کننده این موضوع باشد که اعضاي سازمان آن را غیرتضمین

وع عنوان موضها را به آسانی بهتوان آنهاي فراوانی از تغییر وجود دارند که میواقع جنبه
شناختی و هاي مخرب روانآوري در نظر گرفت که ما را از واکنشزا یا اضطراباسترس

 .سازدتهدیدهاي فردي و گروهی آگاه می

 مدیران رفتاري آشفتگی
 : اندشناختی مختلف تعاریف متعددي براي آشفتگی مطرح نمودهرویکردهاي روان

س آشفتگی را تغییرات بیولوژیکی در لازواروشناختی: انرورویکردزیستی-الف
اب شرایط اولیه وي معتقد است اضظر داند.معمول میراستاي رویارویی با شرایط غیر

 ). 1397شفیعی و همکاران،آورد(وجود میآشفتگی را به
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ف ان یک عبارت با طیف گسترده است که به توصیهیجتنظیم هیجان:رویکرد تنظیم-ب
پردازد که شامل نظارت، ارزیابی، اصطلاح فرآیندهاي ضمنی و آشکار می

 ).2017همکاران،وگگرینبرشود(اممیهیجاناتوتعدیل
 سازگارانه موجبنالیس، باورهايا چارچوب نظریه در نه:ناسازگارارویکردباورهاي -ج

تواند سازگارانه در رابطه با تحمل ناکامی، میناشوند. اصطلاح باورهايهیجانی میآشفتگی
 ). 1397شفیعی و همکاران، هیجانی کمک کند(به کاهش آشفتگی

 رفتاريابعاد آشفتگی
شود ن معضل در رفتار او مشاهده میهایی از ایوقتی فردي دچار آشفتگی شد، علائم و نشانه

شوند شود. این مشخصات در سه بعد ارائه میها از مشخصات آشفتگی نامیده میاین نشانه
برون دادهاي رفتاري، برون دادهاي هیجانی و برون دادهاي شناختی که در زیر به  شامل: که

دهاي برون دا ري:الف) برون دادهاي رفتاشود. اختصار به توضیح هر کدام پرداخته می
رفتاري بیشتر بر رفتار فرد تاثیر دارند. رفتارهایی همچون داد و بیداد، در خود فرو رفتگی، 

هاي متوالی، خروج موقت از محیط کار، گریه کردن، سیگار کشیدن و آه کشیدن راه رفتن
ند: نبیشتر بر هیجانات فرد تمرکز دارد. ما :هیجانیب)برون دادهاي. شودمشاهده می

 شناختی:ج)برون دادهايقراري. ل و بیاحساس غم و اندوه؛ احساس ضعف، استیصا
دهد. در این صورت این افراد دچار سرزنش خود و بیشتر شناخت فرد را تحت تاثیر قرار می

 ).1397شفیعی و همکاران، شود (بدبینی می

 پیشینه پژوهش 
ا سازمانی بسازمانی بر ریاکاريعنوان اثر اینرسیبه شی) در پژوه1398و همکاران ( بیاتی

اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است اجتماعی پرداختهکاري و سایشمیانجی کم
و  یر مثبتاجتماعی تأثکاري و سایشسازمانی با میانجی کمسازمانی بر ریاکاريکه اینرسی

سازي عوامل عنوان شناسایی و مدل) در پژوهشی به1396و همکاران ( معناداري دارد. شفیعی
ریه داده بنیاد گیري از نظرفتاري در مدیران بازاریابی صنعتی، بهره تاثیرگذار بر آشفتگی

 اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که براي احتراز از پدیده رفتاري، بایدپرداخته
کرد مدیران رفتاري و عملوجود آورنده آن کاهش یابد تا تاثیر منفی پدیده آشفتگیعوامل به
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) در پژوهشی 2020ي و عبدالحسین عباس (حسنوجا بازاریابی و سازمانی تعدیل شود. هور
عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین رفتارهاي ضد و شدگی در محل کار بهعنوان طردبه

اند. رفتارهاي ضد و نقیض رهبر داراي تاثیر سازمانی پرداختهو اینرسی نقیض رهبري
) در 2018نژاد (سازمانی است. کافیکار و اینرسیشدگی در محلمعناداري بر روي طرد

هاي اهاجتماعی کارکنان باشگعنوان بررسی رابطه بین نگرش ناکارآمد و سایشپژوهشی به
کرمان پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن هست که بین نگرش فوتبال در 

 هاي فوتبال در کرمان رابطه مستقیم و معناداريناکارآمد و سایش اجتماعی کارکنان باشگاه
مد در تواند نگرش ناکارآاجتماعی کارکنان میکننده سایشبینوجود دارد. بهترین پیش

 اجتماعی باشد. مورد تأئید سایش
عنوان قلدري در محیط کار، خستگی به) در پژوهشی 2020( 1رودریگز و همکاران 

اجتماعی شریک زندگی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن عاطفی و سایش
مدت آزار و اذیت در محیط کار بر بهزیستی کارمندان را توضیح هست که تأثیرات کوتاه

توانند دهد که چگونه این اثرات فراتر از شرایط کار هستند و مینشان میدهد و هم اینکه می
ه هیچ شود کمحیط خانه را تحت تأثیر قرار دهند. با بررسی پیشینه پژوهش مشخص می

بین نقش میانجی تباجتماعی؛ سازمانی از سایشپذیري اینرسیپژوهشی به بررسی پایش تأثیر
نپرداخته و این پژوهش اولین پژوهشی است که به بررسی این  فتاري مدیرانرآشفتگی

 پردازد.موضوع می

 هاي پژوهشمدل مفهومی پژوهش و فرضیه 
در  ها با یکدیگر مدل مفهومی پژوهشهاي پژوهش و تشریح ارتباط متغیربراي ارائه فرضیه

عنوان متغیر مستقل در اجتماعی بهدل سایش) طراحی شده است. در این م1شکل شماره (
ل سرپرست شایستگی که از ابعاد مدهمکار، سایشهاي سایشلفهنظر گرفته که داراي مؤ

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که شامل سازمانی بهسی) است. اینر2002( دافی
رن ین و آنکوکشناختی است که از مدل گودروانسیعملی، اینرسیبینشی، اینرسیابعاد اینر

گیري عنوان متغیر میانجی است که براي اندازهباشد. همچنین آشفتگی رفتاري به) می2008(
که  ) استفاده شده1397و همکاران،  آشفتگی رفتاري سه متغیر اساسی از ابعاد (شفیعی

                                                           
1. Rodríguez-Munoz et al 
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هیجانی، برون رفتاري، برون دادهايهايمتغیرهاي مذکور عبارتند از:. برون داده
 شناختی هستند.هايداده

 مدل مفهومی پژوهش

 

با توجه به چارچوب نظري و مدل مفهومی پژوهش، فرضیات به صورت زیر ارائه  
 شود. می

 داري دارد.سی سازمانی تاثیر مثبت و معنیاینرسایش اجتماعی بر    فرضیه اول:  
 ارد.داري دسایش اجتماعی بر  آشفتگی رفتاري تاثیر مثبت و معنی  فرضیه دوم:

 دارد. سی سازمانیداري بر  اینرآشفتگی رفتاري تاثیر مثبت و معنی  فرضیه سوم: 
 سازمانی دارد.سیاجتماعی و اینرجی در تاثیر سایشرفتاري نقش میانآشفتگی :چهارم فرضیه

 روش تحقیق
توان نتایج آن می چون از هاي کاربردي است، پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش

طور عملی در راستاي رفع نیازهاي ایجاد شده استفاده کرد. پژوهش حاضر در زمره به
اي کمی و همچنین از حیث روش، داراي ماهیت توصیفی پیمایشی است که از هپژوهش

وهش آماري این پژنماید. جامعهاستفاده می تبیین علی جهت بررسی روابط بین متغیرها
ول که براي تعیین حجم نمونه فرماست لرستان  بنیان در استانهاي دانشکارکنان شرکت

سایش 

 اجتماعی

اینرسی 

 سازمانی

 آشفتگی رفتاري

 

سایش 

 همکار

سایش 

سرپرس

ت

هاي رفتاريبرون داده هاي هیجانیبرون داده  شناختیهاي رواندادهبرون    

اینرسی 

 بینشی

 اینرسی عملی

اینرسی 

شناختیروان  
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نفر برآورد شد که با استفاده از روش  384کار گرفته شد و تعداد اعضاي نمونه به کوکران
 . اندگیري در دسترس انتخاب شدهنمونه

ابزار گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد است که از دو قسمت  
م، شامل وشناختی بوده و قسمت دتشکیل شده است. قسمت اول، شامل پرسشنامه جمعیت

آوري سازمانی، آشفتگی رفتاري) است. براي جمعاجتماعی، اینرسیسه پرسشنامه (سایش
تگی سرپرست شایسهمکار، سایشاجتماعی که شامل دو بعد: سایشاطلاعات درباره سایش

 ) استفاده شده است.2002( که از ابعاد مدل دافی
سی نرسی بینشی،  ایسازمانی که شامل ابعاد: اینرسیآوري اطلاعات درباره اینربراي جمع 

باشد. همچنین ) می2008رن (کین و آنکوشناختی است که از مدل گودسی روانعملی، اینر
) استفاده 1397و همکاران ( گیري آشفتگی رفتاري از پرسشنامه پژوهش شفیعیبراي اندازه

هیجانی، برون هاي رفتاري، برون دادهايکور عبارتند از: برون دادهشده که متغیرهاي مذ
رار گرفته مورد سنجش ق وسیله طیف پنچ امتیازي لیکرتها بهشناختی. این پرسشنامهدادهاي
 است. 

 smart pls2و  sSPSSافزارهاي هاي پژوهش از نرمبراي بررسی آزمون فرضیه 
گیري از سه نوع روایی ابزار تحت عنوان ی ابزار اندازهاستفاده شده است. براي تأئید روای

وسیله واگرا استفاده شده است. روایی محتوایی بههمگرا و رواییمحتوایی، رواییروایی
گیري و ادبیات موجود ایجاد شده و این روایی هاي اندازهاطمینان از سازگاري بین شاخص

گردد که د حاصل گشت. روایی همگرا به این اصل بر میسنجی از اساتیتوسط نظر
 1و لارکر اي داشته باشند. طبق گفته فورنلهاي هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهشاخص

 0,5ز هاي خروجی بیشتر ا) معیار روایی همگرا بیانگر این است که میانگین واریانس1981(
 با همبستگی بین متغیرهاي مکنون AVE جذر باشد. روایی واگرا نیز از طریق مقایسه

باید بیشتر از  AVE هاي انعکاسی جذر) سنجیده شده و براي هر کدام از سازه2(جدول
). همچنین در این 2009، 2و لارکر ها در مدل باشد (فورنلهمبستگی آن سازه با سایر حوزه

 ب پایاییو ضری کرونباخ ايپرسشنامه از دو معیار (ضریب آلف پژوهش جهت تعیین پایایی
 ) استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب آلفاي1981(و لارکر مرکب) بر طبق نظر فورنل

پرسشنامه مذکور را مناسب ارزیابی کرد.  توان پایاییاست، می 7/0بالاتر از  متغیرها کرونباخ

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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زن کند هر شاخص ورض میطور ضمنی فکه به کرونباخ خلاف آلفايمرکب بر پایایی
یکسانی دارد و متکی بر بارهاي عاملی حقیقی هر سازه است. بنابراین معیار بهتري را براي 

را بدست آورد تا بیانگر ثبات  7/0مرکب باید مقدار بیشتر از  دهد، پایاییارائه می پایایی
و روایی ابزار  یج پایایی) نتا2) و (1). در جدول (1981، و لارکر درونی سازه باشد (فورنل

 طور کامل آورده شده است.  سنجش به

 گیريابزار اندازه . روایی همگرا و پایایی1 جدول

 متغیرهاي پژوهش
ضریب میانگین 

 استخراج شده واریانس
)AVE( 

بارهاي 
 عاملی

 ضریب پایایی
) (CRمرکب 

PC>0.7 

 آلفاي
 کرونباخ 

 0,70 0,87 - 0,70 اجتماعیسایش
 - - 0,89 - سایش همکار

 - - 0,73 - سرپرستسایش
 0,80 0,72 - 0,47 سازمانیاینرسی
 - - 0,69 - بینشی اینرسی
 - - 0,63 - عملی اینرسی

 - - 0,73 - شناختیرواناینرسی
 0,77 0,89 - 0,82 آشفتگی رفتاري

 - - 0,91 - رفتاريهايدادهبرون
 - - 0,89 - هیجانیهايددادهبرون

 - - 0,69 - شناختیروانهايدادهبرون

  و لارکر روایی واگرا با روش فورنل
ر اصلی دهند که قطرا پیشنهاد می براي بررسی روایی واگرا ماتریسی و لارکر روش فورنل

نشان داده  2است. که در جدول  مربوط به هر یک از متغیرها AVEمقادیر  رآن حاوي جذ
 شده است.

 و لارکر .  روایی واگرا به روش فورنل2جدول
 آشفتگی رفتاري سازمانی اینرسی سایش اجتماعی متغیرها

 - - 0,90 اجتماعیسایش
 - 0,68 0,554 سازمانیاینرسی
 0,83 0,531 0,363 ی رفتاريآشفتگ
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 ،Smart Pls2افزار هاي نرمبراساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی 
گیري از روایی (محتوایی، همگرا و واگرا) دهنده آن است که ابزار اندازهنشان 2و  1جداول 
 ) مناسب برخوردارند.کرونباخ مرکب، آلفاي ، پایایی(بارعاملی و پایایی

 هاتحلیل دادهوتجزیه 
 ساختاري تحتسازي معادلاتها از تکنیک مدلدر این پژوهش به منظور آزمون فرضیه

 SPSS 19 افرارشناختی از نرمو به منظور بررسی متغیرهاي جمعیت smart pls2افزارنرم
 استفاده شده است.

 هاي توصیفییافته
اختی نمونه شنتحلیل مشخصات جمعیتوها، شامل تجزیهایج توصیفی دادهدر این پژوهش نت

 است. 3گیري) به شکل جدول(شاخص کفایت نمونه Kmoو ضریب 

 . متغیرهاي جمعیت شناختی3جدول
 درصد تعداد شناختیمتغیرهاي جمعیت

 جنسیت
 62 238 مرد

 38 146 زن

 سن

 15 58 الس  30زیر 
 39 150 سال 30تا  40
 28 109 سال 40تا  50

 17 67 به بالا 50

 تحصیلات

 6 23 تردیپلم و پائین
 14 55 کاردانی

 31 120 کارشناسی
 37 143 کارشناسی ارشد

 11 43 دکترا

 خدمت

 23 88 سال 5زیر 
 23 88 سال 5تا  10
 27 102 سال 10تا  15
 28 106 بالاسال به 20

 KMO 0,099شاخص 
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 معیارهاي کیفیت مدل 

 . معیارهاي کیفیت مدل4جدول
Communality R Square متغیر 

 سایش اجتماعی  0,81
 سازمانی اینرسی 0,432 0,47
0,81 
0,069 

0,132 
0,028 

 آشفتگی رفتاري
 میانگین

 برازش کلی مدل
شود و با تأئید برازش آن، اري میگیري و ساختمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

 شود.بررسی برازش در یک مدل کامل می

 Gofمعیار نیکویی برازش 
گیري و بخش توسط این معیار محقق می تواند پس از بررسی برازش سنجش اندازه 

توسط  ofGساختاري مدل کلی پژوهش خود برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار  
 ) ابداع گردید و فرمول آن در زیر آورده شده است. 2004در سال ( 1کارانو هم  تننهاوس

� iesCommunnlit × R
2

GOF= 

Communality: آید.دست میاز میانگین مجذور بارهاي عاملی هر متغیر به 
yCommunalit: آیددست میزاي مدل بهاز میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر درون. 

R
2

 زاي مدل است. درون هايمتغیر  R Squareمیانگین مقادیر  : 

GO= �(0.69 × 0.28) = 

دهد، نتیجه حاصل از محاسبه میزان شاخص نیکویی برازش مدل پژوهش حاضر نشان می 
 زش خوب مدل مفهومی این پژوهش است.دهنده برابوده است که نشان0,23این مقدار برابر 

                                                           
1. Tenenhaus et al 
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بر روي مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده  Smart Pls2افزار ، خروجی نرم2در شکل  
ها مسیر و مقادیر درون متغیر است. مقادیر نشان داده شده بر روي خطوط بیانگر ضرایب

افزار نیز در آماري مدل مفهومی پژوهش از نرم  tهاي تعیین هست. خروجی بیانگر ضرایب
 نشان داده شده است.  3شکل 

 مسیر مدل پژوهش تعیین و ضرایب ). ضرایب2شکل (

 

 آماري پژوهش t. مقادیر معناداري 3شکل 
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 آزمون فرضیات
سازي در پژوهش حاضر به منظور آزمون معناداري فرضیات، از تکنیک مدل 

اگر مقدار  0,95ه شده. قابل ذکر است که در سطح اطمینان ساختاري استفادمعادلات
دست آمده از آزمون شود. نتایج بهباشد، فرضیه مورد تائید می 1,96معناداري آماري بالاي 

 موجود است. 5در جدول  فرضیات و مدل مفهومی پژوهش

 .  نتایج آزمون فرضیات پژوهش5جدول
 تیجهن tآماري  مقدار ضریب مسیر عنوان فرضیه

اجتماعی بر : سایش1فرضیه 
داري سازمانی تاثیر مثبت و معنیسیاینر

 دارد.
 تائید 7,32 0038

:. سایش اجتماعی بر آشفتگی 2فرضیه
 داري دارد.رفتاري تاثیر مثبت و معنی

 تائید 7,65 0,36

 فتاري تاثیر مثبت و:. آشفتگی 3فرضیه
 سازمانی داردسیاینرداري بر  معنی

 تائید 9,13 0,42

آماري براي   tگونه که بیان شده ا، اگر مقدار همان 5هاي جدول شماره با توجه به داده 
شود و از آنجایی که این مقدار براي باشد، فرضیه تائید می 1,96یک رابطه و فرضیه بالاتر از 

توان بیان کرد تمامی باشد، میمی 1,96موجود در این پژوهش بالاتر از  هايتمامی فرضیه
 .تائید شده است 0,95این فرضیات در سطح اطمینان 

 سوبلنتایج آزمون
گیري در خصوص فرضیه چهارم پژوهش، یعنی میانجی بودن آشفتگی در رابطه با تصمیم

استفاده  سوبلاز آزمونسازمانی  ماعی بر اینرسیاجترفتاري نقش میانجی در تاثیر سایش
اجتماعی به میزان ، سایش2استاندارد شده مسیر در شکل شود. با توجه به ضرایبمی

گی رفتاري نیز به کند. آشفتطور مستقیم تبیین میرفتاري را بهدرصد تغییرات آشفتگی0,36
موارد یاد  کند. با احتسابطور مستقیم تبیین میسازمانی را بهاز تغییرات اینرسی0,42میزان 

( = 0,151رفتاري به میزان اجتماعی از طریق آشفتگیتوان اذهان داشت سایششده می
ی یک اري تاثیر میانجبا سنجش معناد سازمانی تاثیر دارد. در رابطه) بر اینرسی 0,36×0,42

 z-valueدار مق سوبلاستفاده می شود. در آزمون سوبلمتغیر در رابطه بین دو متغیر از آزمون
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 1,96مطلق این مقدار از آید که در صورت بیشتر شدن قدردست میاز طریق رابطه زیر به
 ن تاثیر میانجی یک متغیر را تائید کرد.         درصد، معنادار بود 0,95توان در سطح اطمینان می

 .𝑍𝑍 − 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝐼𝐼 = a×b

��𝐛𝐛𝟐𝟐×𝐬𝐬𝐂𝐂𝟐𝟐�+(𝐂𝐂𝟐𝟐 ×𝐬𝐬𝐛𝐛𝟐𝟐)+(𝐬𝐬
𝐂𝐂
𝟐𝟐    

×𝐬𝐬𝐛𝐛𝟐𝟐 )
 

مقدار ضریب مسیر میان  bمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی،   aدر این رابطه
 bsخطاي استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی و as متغیر میانجی و وابسته،

، a ،bھبخطاي استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می باشد. مقادیر مربوط 

as ،bs می باشد. با قرار دادن اعداد در فرمول  0,041، 0,045، 0,42، 0,36ترتیب برابر با  بھ
حاصل از آزمون  Z-Value آید. با توجه به اینکه قدرمطلقدست میبه 9,32ري مقدار معنادا

تاري در رابطه رفمیانجی آشفتگیتوان اظهار کرد که تاثیر متغیراست. می 1,96بیشتر از  سوبل
 است.  سازمانی معناداراجتماعی و اینرسیمیان سایش

 گیري بحث و نتیجه
ید بر نقش اجتماعی با تأکسازمانی از سایشاینرسی تأثیرپذیري این پژوهش با هدف پابش

ها مطرح رفتاري انجام شد. در این بخش، نتایج پژوهش به تفکیک فرضیهمیانجی آشفتگی
رفتاري سازمانی و آشفتگیاجتماعی بر اینرسیدرصد سایش 95شود.  در سطح اطمینان می

 )، هورجا1398و همکاران ( هاي مذکور با پژوهش بیاتیسازمانی تأثیر دارد. نتایج فرضیه
اجتماعی بر )، وجه تشابه پژوهش در آن است که سایش2020و عبدالحسین عباس (

و  ر مثبتتأثی اجتماعی بر اینرسیسازمانی این است. همچون پژوهش حاضر سایشاینرسی
ماعی اجتعنوان مؤثرترین بعد سایشسرپرست بهداري دارد. در این پژوهش سایشمعنی

تاري نقش رف توان گفت آشفتگیشناسایی شد. همچنین، با توجه به نتایج پژوهش، می
 شفیعی سازمانی دارد. با توجه به پژوهشاجتماعی بر اینرسیا در تأثیر سایشمتغیر میانجی ر

همخوانی دارد. وجه اشتراك  ) و حسنوي1399و همکاران ( ) و بشیرپور1397(و همکاران
 هاي رفتاري است. دادههاي شناختی و بروندادهاین پژوهش در مورد ابعاد برون

تیجه نشان سازمانی دارد. این نسرپرست بیشترین تأثیر را بر اینرسیژوهش سایشدر پ 
اجتماعی سرپرست که اشاره به کلیه رفتارهاي منفی دارد که باعث مختل دهد که سایشمی

از  دیران است وگردد، موجب آشفتگی رفتاري مشدن عملکرد مدیران و سرپرستان می
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اجتماعی بالاخص از طریق گردد. سایشسازمانی میاین طریق باعث ایجاد اینرسی
سرپرست، که بیانگر کلیه اقداماتی است که موجب اختلال در عملکرد سرپرستان سایش

یق تان شده و از این طررفتاري در میان مدیران و سرپرسگردد، موجب بروز آشفتگیمی
د افزود شود. از این منظر بایعملی و روانشناختی می سازمانی بالاخص اینرسیباعث اینرسی

ب، هایی چون استرس، اضطراشناختی حالات ذهنی ناخوشایند با فشارکه آشفتگی روان
اد تاثیر رافسردگی است که منجر به پایین آمدن سلامت روان شده و بر سطح کارکرد اف

گذارد. در واقع آشفتگی روانشناختی یک اصطلاح کلی است که با تجربه به حالات می
هاي روانی ارتباط دارد. از اي از آسیبجسمانی یا شناخت آزاردهنده که با دامنه گسترده

 این رو مدیر و سرپرستی که از طریق تضعیف در محل کار براساس بروز رفتارعمدي
 اجتماعی قرار گیرد و دیگران از طریقخود مورد سایش و زیردستان مدیران و همکاران

ایجاد مانع و تخریب روابط مثبت بین فردي عملکرد او را تحت تأثیر قرار دهند، دچار 
ورد خود را انجام دهد که این م تواند آنچنان که باید و ظرایفآشفتگی رفتاري شده و نمی

هش، هاي پژوعملی و روانشناختی خواهد شد. نکته مهم در یافتهسرانجام موجب اینرسی
. در حقیقت روانشناختی استرفتاري و در نهایت اینرسیاجتماعی بر آشفتگیتأثیر سایش

یرد، اجتماعی قرار گدهد که مدیر و سرپرستی که مورد سایشاین نتیجه پژوهش نشان می
 روانشناختی دچار خواهد گشت. چار آشفتگی رفتاري شده و در نهایت به اینرسید
در زمینه نوآوري پژوهش حاضر باید عنوان کرد با توجه به مرور ادبیات، پژوهشی  

رفتاري گیه آشفتسازمانی را با توجه باجتماعی بر اینرسییافت نشد که تأثیر سایش
ن توان به ایمدیران بررسی کرده باشد. از این رو بینش نظري جدید این پژوهش را می

جتماعی، اها باید با شناسایی انواع اشکال سایشها و سازمانصورت بیان کرد که شرکت
 ردند.دچار نگ ا به اینرسیرفتاري مدیران خود را کاهش دهند ن هاياحتمال بروز آشفتگی

 پیشنهادها
ژوهش حاضر از دیدگاه نظري و تجربی نقطه شروع مبنایی براي پرداختن به موضوع 

ز با نقش میانجی آشفتگی رفتاري است که تاکنون اسازمانی  اجتماعی بر اینرسیسایش
بودن این مبحث، بسیاري جهات مورد غفلت واقع شده است. البته با توجه به نوپا 

هاي جدید در این زمینه، بسط و پژوهشگران آتی فضاي زیادي براي ارائه مبانی تئوري
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 طور خاص انجام پژوهشگسترش موضوعات و کاربرد عملی آنها خواهد داشت. به
 شود. ها پیشنهاد میتکمیلی در این حوزه

، ها و نتایج پژوهشد فرضیهبا توجه به موارد مذکور در بخش قبل و همچنین تایی 
تایج پژوهش، ها و نشود: با توجه به تأئید فرضیهپیشنهادهاي کاربردي به شرح زیر مطرح می

اجتماعی هایی براي کاهش سایشهاي دانش بنیان باید در پی یافتن راهها و شرکتسازمان
ینی و واقعی صورت عها باشد تا بتوانند بهنباشند. این امر باید متناسب با محیط فعالیت آ

اي هاجتماعی را شناسایی کنند. با توجه به پیشنهاد اول، شرکتانواع و اشکال سایش
اجتماعی در سازمان خود را تجزیه و تحلیل ها و اشکال سایشتوانند مدلبنیان میدانش

هاي تها و شرکاعی را به حداقل رسانند. سازمانکنند و با توجه به این نتایج سایش اجتم
، سرپرستکارگیري سایشتوانند براي تجزیه و تحلیل محیط خود و براي بهبنیان میدانش

لازم را در جهت آشنایی هاي اجتماعی آگاهی یابند و به افراد  آموزشاز روندهاي سایش
 با این پدیده مخرب بدهند. 

ي مناسب و سازها با زمینهها و سازمانبا توجه به نقش میانجی آشفتگی رفتاري، شرکت 
اجتماعی، بستر را براي آرامش مدیران و دوري از دوري از رفتارهاي مؤید سایش

ند رفتارهاي توانرفتاري میها در مقابله با آشفتگیازند.سازمانرفتاري فراهم سآشفتگی
ن هاي دانش بنیان، در مقابله با چنیمتنوعی از خود نشان دهند. بهتر است که مدیران شرکت

ا واقعیت ی اي در مرحله اول، واقعیت موجود در سازمان را قبول کرده، به جاي انکارپدیده
ن هاي پژوهش، داشتو در پی حل آن باشد. با توجه به یافته فرار از آن تدابیري اندیشده

ها از پدیده سایش اجتماعی آرام و مناسب در صورتی ممکن است که سازمانسازمانی با جو
ی را بر دیگر اجتماعر سایششود که تأثیهاي آینده پیشنهاد میبه دور باشند. در زمینه پژوهش

نند. همچنین رفتاري را شناسایی کهاي مؤثر با آشفتگیمتغیرهاي مرتبط بررسی و دیگر مؤلفه
بنیان با هاي دانشاجتماعی در شرکتسایش و پسایندهاي شود که پیشایندهاپیشنهاد می

 .رویکرد آمیخته مورد مطالعه قرار گیرد

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم
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