مقاالت

آثار فردی و سازمانی سندرومهای سازمانی
ماریه یدالهی | کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،کارشناس امور اداری ،اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان سمنان
مائده یدالهی | کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات ،شهرداری شهمیرزاد

چکیده :امروزه سندرومهای سازمانی یکی از پدیدههای نوین در مدیریت منابع انسانی به شمار میروند .سندرومها از جمله
آسیبهای مهم سازمان هستند و در صورت نادیده انگاشتن ،موجب بروز مشکالت جدی در سازمان خواهند شد .این مقاله با
هدف تبیین و تشریح مفاهیم برخی از مهمترین و اثرگذارترین سندرومهای سازمانی تدوین و سعی شده است تا به بررسی عوامل
و آثار فردی و سازمانی و نیز راهکارهای پیش روی مدیران به منظور حفظ ،ارتقاء و تقویت منابع سازمانی بپردازد .روش تحقیق
مروری بوده و از طریق روش کتابخانهای و مرور مقاالت انجام شده است .با توجه به اهمیت و ضرورت مسئله سندرومهای
سازمانی و آسیبهای ناشی از آن ،با تکیه بر قوانین و مقررات جاری و تقویت زیرسیستمهای منابع انسانی و با درنظرگرفتن
مهمترین مولفههای هر سازمان مانند کارایی ،اثربخشی منابع انسانی و بهرهوری سازمان ،پیشنهادها و راهکارهای متناسب ارائه
شده است.
کلمات کلیدی :سندرومهای سازمانی،مدیریت منابع انسانی،زیرسیستمهای منابع انسانی ،بهرهوری

مقدمه

کارکنان شده و مشکالت ناشی از سکوت سازمانی به کاهش خالقیت

امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی ،توجه عمیق و کافی به

کارکنان و ناتوانی آنها در تولید راهحلهای جدید منتهی میشود (کرمی

منابع انسانی موجود در سازمان و تالش برای ایجاد زمینه ارزشی

و همکاران .)1396 ،همچنین در پژوهش امانی و همکاران ()1396

بهعنوان «کارکنان ما ارزشمندترین دارایی ما هستند» میباشد.

نتایج نشان داد بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان رابطه مستقیم و

تالش برای تامین سالمت سازمان ،حفظ و ارتقاء سطح آن نسبت به

معناداری وجود دارد .در خصوص ارتباط سندروم سکوت سازمانی و

سایر فعالیتها و وظایف ،در اولویت مدیران قرار دارد (حقیقتجو

ارتباطات سازمانی نیز میتوان نتیجه گرفت کارکنانی که میزان سکوت

و همکاران .)1388 ،هر سازمانی در مسیر تحقق اهداف و انجام

سازمانی باالیی دارند کمتر از رابطه سازمانی برخوردارند (حنیفی،

فعالیتهای خود به دالیل گوناگون ممکن است دچار اختالالتی

.)1394

شود .متخصصان علوم سازمانی از این اختالالت بهعنوان سندروم

بسیاری از پژوهشها مؤ ید این مطلب است که تاثیر منفی

یاد میکنند .سندرومهای سازمانی بر بسیاری از مولفههای سازمانی

سندرومها یا اختالالت سازمانی بر عواملی مانند ارتباطات،

ازجمله فرهنگ سازمانی ،ارتباطات و عملکرد اثر دارند .در

اثربخشی ،کارایی و عملکرد کارکنان ،در نهایت موجب افت بهرهوری

زمینه ارتباط سندرومهای سازمانی با مولفههای حیاتی سازمان،

و یا حتی سقوط سازمان میشوند؛ بنابراین امروزه ضرورت پرداختن

پژوهشهای بسیاری انجام شده است؛ ازجمله در پژوهش روحانی

به این موضوع بیش از پیش احساس میشود .در این مقاله تالش شده

و همکاران ( ،)1396سندروم دلزدگی شغلی به میزان  37درصد

است تا بر اساس بررسی و تحلیل نتایج پژوهشهای صورت گرفته

در اندازه متوسط و  61درصد در اندازه خفیف ،کارکنان مراکز مشاوره

در خصوص سندرومهای سازمانی در کلیه منابع در دسترس ،ضمن

آموزشوپرورش را درگیر کرده است و یا سندروم سکوت سازمانی

تشریح مفاهیم برخی از سندرومهای مبتالبه در سازمانها ،به بررسی

ممکن است سبب ترک شغل ،عدم انگیزه و کاهش تالش در جهت

علل و عوامل بروز این پدیده ،آثار فردی و سازمانی ناشی از شیوع این

دسترسی به اهداف سازمانی شود .این امر منجر به کاهش موفقیت

سندرومها در سازمان و نیز راهکارهای برونرفت از این چالش مهم در
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

عصر هزاره سوم پرداخته شود.

مناقشات متعدد سازمانی ،اغلب افراد کم استعداد دوام بیشتری

پیشینه نظری

میآورند و بالعکس افراد مستعد به دالیل مختلف ازجمله کمبود

کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به بهکارگیری صحیح

نقدینگی کنار گذاشته میشوند؛ اما زمانی که اوضاع رو به بهبود

نیروی انسانی بستگی دارد .هر اندازه شرکتها و سازمانها بزرگتر

میگذارد سازمانها با فقدان استعداد ،انرژی و پویایی الزم برای

شوند ،به تناسب به مشکالت نیروی انسانی نیز اضافه میشود .اگرچه

سرمایهگذاری روبرو میشوند .یکی از بیماریهایی که در این شرایط

امروزه کارکنان در فشار مالی زیادی بوده و توجه و تمایل آنها به مسائل

مدیران نیز به آن دامن میزنند سندروم کمخونی سازمانی است؛ یعنی

اقتصادی کار بیشتر است ولی بهتدریج عالقهمند به انجام کارهای

اینکه نیروهای موثر را کنار میگذارند که در این شرایط یک اشتباه بزرگ

با مفهوم و خواهان استقالل شغلی بیشتری در کار خود هستند تا به

است .نیروی انسانی را به چهار دسته میتوان تقسیم نمود.

این طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد .اگر این کارکنان با

 .1نیروهای کلیدی :3نیروهایی که فراتر از انتظار کار میکنند و

موانعی در زمینه خواستههای شغلی خود روبهرو شوند یا به عبارتی

بسیار توانمند و عالی هستند .حدود یک درصد از نیروهای سازمان

از طرف مدیران مورد توجه واقع نشوند دچار سرخوردگیهای

را شامل میشود.

شغلی و گوشهگیری در سازمان خواهند شد (امانی و همکاران،

 .2نیروهای ماهر و با استعداد :4حدود  6درصد از نیروهای

 .)1396بسیاری از سندرومهای سازمانی ریشه در ناکامیها و

سازمانینیروهایماهروبااستعدادهستند.ایندستههمفراترازانتظار

سرخوردگیهای شغلی دارد که هنر مدیریت اوضاع و جو سازمانی

کار میکنند اما نه به اندازه نیروهای کلیدی.

را از سوی مدیران میطلبد .در ادامه به تبیین و تشریح چند مورد از
سندرومهای مهم و اثرگذار میپردازیم.
سندروم سکوت سازمانی

1

 .3نیروهای حرفهای  :5حدود  46درصد نیروهای سازمان،
نیروهای حرفهای هستند و وظایف خود را خوب انجام میدهند اما نه
بیشتر از حد وظایف.

«پدید های است در سطح جمعی که در آن کارکنان از ارائه

 .4نیروهای غیرحرفهای  :6در اکثر سازما نها چون ارزیابی

اطالعات ،عقاید یا نگرانیهای خود در رابطه با مسائل و مشکالت

عملکرد درستی وجود ندارد  47درصد نیروها در این دسته قرار

بالقوه کاری خودداری میکنند» .این تعریف برای پدیده سکوت

میگیرند؛ یعنی نیروهایی هستند که اگر از سازمان بیرون روند ،شرایط

سازمانی توسط میلیکن و موریسون ارائه شده است .مطالعات

بهتر خواهد شد.

انجامشده در حیطه سکوت سازمانی حاکی از آن است که مفهوم

معموال در دوران بحران اقتصادی ،نیروهای کلیدی و ماهر تمایل

اشارهشده به معنای امروزه آن در سه برهه مختلف زمانی تکمیل شده

بیشتری برای خروج از سازمان دارند زیرا در این شرایط متقاضی

است.نتیجهو پیامد اینشرایط بهگونهایبودکهکارکنان دیگرتمایلی به

پیدا میکنند و از طرفی نیروهای چاپلوس و غیرحرفهای به سازمان

اظهارنظر و ایدهپردازی در محیط سازمانی نداشتند؛ زیرا با بیان عقاید و

میچسبند و چون مدیران فکر میکنند هزینهها را باید پایین بیاورند،

نظرات خود یا با ساز و کارهای تنبیهی از سوی سازمان مواجه میشدند

هزینهها به شکل اشتباهی کاهش مییابد (درگی.)1388 ،

و یا به دلیل بیتوجهی مسئوالن سازمان به نکات و نظرات ارائهشده از

سندروم فراموشی سازمانی

7

سوی آنها ،از بیان نظرات خود دلسرد میشدند .غالبا پنداشت کسانی

فراموشی سازمانی به پدیدهای اشاره دارد که در آن اطالعات

که سکوت میکنند این است که دیدگا ههایشان مهم نیست و در

و دانش سازمانی به سه شکل فردی ،گروهی و الکترونیکی از بین

بسیاری از موارد عالقه آنها به کار کاهش مییابد و در نهایت این عوامل

میروند و محتوای حافظه فراموش میشود و یا بهصورت موقتی

باعث میشود که سازمان را ترک کنند (بهلولی و همکاران.)1396 ،

یا دائمی امکان دسترسی به اطالعات و دانش از بین میرود .در

سندروم کمخونی سازمانی

2

در شرایط کمرمق اقتصادی و تجربه شوکهای اقتصادی و

سازمانهایی که حفظ و ارتقاء موقعیت شغلی بستگی به دانش افراد
دارد و دانش کسبشده به آنان قدرت میدهد ،اشتراک دانش برابر با
زمستان 1399
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به خطر افتادن و آسیبپذیری موقعیت شغلی تلقی میشود .معموال

ناکامی از دستیابی به اهدافی است که هر سازمان یا کارکنان آن بنا بر

اخراج ،استعفا ،بازنشستگی ،کار بیشاز اندازه ،مخفیکاریها و یا

شرایط و وضعیت موجود با آن مواجه میشوند و این موضوع میتواند

حذفاطالعاتالکترونیکی،موجبفراموشیسازمانیمیشود.این

عالوهبرتضعیفجایگاهوعملکردسازمانباعثآثارسوءبربهرهوری

سندرو م را نیز میتوان از دالیل مستقیم حاکم نبودن فضای سازمانی

سازمانی باشد و این در حالی است که بهرهوری سازمانی و شغلی

دانشمحور دانست (درگی .)1394 ،فراموشی سازمانی به معنای

امروزه یکی از نگرانیهای مهم مدیران بهشمار میآید .همهساله تعداد

توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و بخش مهمی از پویایی

زیادی از کارمندان در کشورهای جهان با پدیدهای به نام افت بهرهوری

دانش در سازمانها محسوب میشود .فراموشی در هر دو حالت مثبت

شغلی مواج ه هستند که افت شغلی و متعاقب آن آثار سوء اقتصادی در

و منفی در سازمان رخ میدهد .بدیهی است سودمندی فراموشی

شکل ملی میتواند عالوه بر مخدوش نمودن منافع سازمان ،کارکنان و

سازمانی در گسترش دانش سازمانی و پیشرفت مدیریت دانش ،به نوع

مردم ،تاثیر ناگواری بر سالمت روان مردم گذاشته و نگرانی نامطلوبی

مثبت آن یا فراموشی هدفمند مربوط است .فراموشی خودبهخودی

برای خانوادهها به دنبال داشته باشد (معادی.)1395 ،

یکی از معضالت سازمانی است که طی آن دانش سازمانی کاهش

سندروم تروریسم سازمانی

مییابد (حاجی عزیزی و همکاران.)1388 ،
سندروم بازماندگی

8
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تروریسم یکی از واژههایی است که امروزه در ادبیات سیاسی جهان
کاربرد بسیار گستردهای دارد و به حوزههای دیگر نیز راه یافته است .برای

اوایل دهه  ،1990دانشمندان مدیریت برای تشریح تغییرات

مثال ،اصطالح تروریسم سازمانی را اینگونه تعریف میکنند :رفتار

تازهای که در سازمانها در حال رخ دادن بود از اصطالح «سندروم

یک فرد یا باندی از افراد خاص که چون برای دستیابی به هدفهای

بازماندگی» استفاده نمودند .تعاریف متعددی از اصطالح سندروم

شخصی یا گروهی خود قادر به استفاده از روشهای صحیح نیستند و

بازماندگی صورت گرفته است .این تعاریف بر اثراتی که در نتیجه

نمیتوانندمنافعخودرابهشیوهایصحیح،مقبولومطابقبامیزانهای

تغییراتمهمسازمانیدرسازمانهابروزمیکندتاکیددارند.اصطالح
ش مشاهده شده در افرادی
سندروم بازماندگی مجموعه رفتارها و دان 

اخالقی بهدست آورند ،میکوشند با ِاعمال قدرت و بر اساس ترس،
حذف روانی -اجتماعی افراد دیگر ،شایعهپراکنی و بدگویی به مقصود

است که هنگام مواجهه با رویدادها و اتفاقات ناخوشایند از خود به

خود برسند و سعی میکنند شخص یا اشخاص مورد تهاجم را در

نمایش میگذارند .این مطالعات مدیریتی برای اولین بار توسط بروکنر

نظر رؤسا ،مرئوسان و همکاران ،نامطلوب ،کمکار ،مخالف اهداف

مورد استفاده قرار گرفت و وضعیت افرادی که درنتیجه تغییرات اساسی

سازمان و افرادی بیمصرف و بد جلوه دهند .تروریستهای سازمانی

در سازمان مجبور به ترک آنها شده و یا آنهایی که در سازمان باقی

نیاز به اعمال قدرت دارند اما درعینحال عزت نفس و دانش فنی پایینی

ماندهاند را به تصویر میکشد (افجه و همکاران.)1390 ،

دارند .این افراد به اصول اخالقی پایبند نبوده و کمکار و تنپرور هستند.

سندروم افسردگی سازمانی

9

در تعدادی از سازمانهای سلسلهمراتبی که افراد در سطوح سازمانی

هنگامیکه شرایط سازمانی رو به وخامت میگذارد ،مانند

مختلف اشتغال دارند این احتمال وجود دارد که کارکنان به خاطر حفظ

وضعیت بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی و عدم امکان وصول

موقعیت خویش و همچنین آمادهسازی زمین ه الزم برای ارتقاء شغلی،

مطالبات در سازمان ،برخی رهبران و مدیران ارشد نمیتوانند ارتباط

افراد همردیف خود را نزد مدیر سازمان بد جلوه دهند که به این عمل،

و تماس همدالنه با اعضای سازمان برقرار کنند و جو سازمان رو به

ترور شخصیت یا تروریسم سازمانی میگویند (درگی.)1394 ،

تشنج و افسردگی و رکود میگذارد .کارکنان سازمان بهتدریج احساس

سندروم بیهوده گذرانی

11

رهاشدگی و آسیبپذیری میکنند و فضای دلسردی بر سازمان حاکم
ْ
میشود و افراد خود را در قید و بند تعهدات ندیده و روحیه خود را از

روزها از شیوع نسبتا باالیی برخوردار است .ویکتور هوگو ،نویسنده

دست میدهند (درگی .)1394 ،افسردگی در واقع یک محرومیت و

شهیر در نکوهش بطالت و بیهودهگذرانی ،آنرا گرانترین رنج بشر

8
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و بزرگترین ستم انسان در حق خویش مینامد .نتایج بسیاری از

پیشـرفت سـازمان کمـک میکنـد توجهـی نشـان نمیدهند .در

تحقیقات حاکی از آن است که بشر بیشتر در جهت ستایش کار قدم

واقـع روح بیتفاوتـی در رفتـار کارکنـان ،انگیـزه کار و تالش را از آنـان

برمیدارد و انسانها از کار ،بیشتر از سکون و رخوت لذت میبرند و

میگیـرد و در پـی کارکنـان بیتفـاوت ،سـازمان بیتفـاوت شـکل

البته انسان ذاتا بطالت را به انجام کارهای بیمعنی ترجیح میدهد و

میگیـرد .باید توجـه داشـت کـه سـکوت و دلسـردی کارکنان نسـبت

این مهم ضرورت چینش صحیح ،تعیین دقیق شایستگیهای شغلی

به سرنوشـت و برنامههای سـازمان و نبـود درک موثـر میان کارکنـان

و تعریف درست مشاغل و نقشها در سازمان را متذکر میشود .برخی

و مدیریت بهعنوان زنـگ خطـری بـرای کاهـش عملکـرد سـازمان

محققان بر این باورند که بیهودهگذرانی از خصوصیات ذاتی بشر به

در نظـر گرفتـه میشـود کـه بـه نوبـه خـود بـه کل جامعـه آسـیب

شمار میرود .با اینهمه ،حساسیت موضوع از آنجا ناشی میشود

کزاده و همکاران.)1395 ،
خواهـدزد (تر 

که بطالت به یک عادت اجتماعی تبدیل و موجب تضعیف الیههای

پیشینه پژوهشی
ازآنجاکه مسئله سندرومهای سازمانی مقولهای جدید در ایران و

اجتماعی و سازمانی شود.
عواقبفردیواجتماعیبیهودهگذرانیغیرقابلانکاراست.گفتنی

جهان به شمار میآید منابع مطالعاتی و نیز پژوهشهای محدودتری

است که در برخی موارد ،پدیده بیهودهگذرانی بیشتر در تیمهای کاری

نسبت به سایر موضوعات در دسترس است بهطوریکه علیرغم

نمود مییابد .پنهانسازی خود در میان فعالیتهای سازمانی و نبود

شناسایی بیش از بیست سندروم سازمانی گسترده ،پژوهشگران

سیستم ارزیابی فردی در سازمانها ،موجب بروز رفتارهای مخرب

توجه خود را روی چند سندروم خاص مانند سکوت سازمانی،

میشود و از بهرهوری و همافزایی تیمهای کاری میکاهد (درگی،

بیتفاوتی سازمانی و فراموشی سازمانی معطوف داشتهاند .افجه

.)1396

و همکاران ( )1390در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تاثیرات

سندروم بیتفاوتی سازمانی

12

رفتاری خصوصیسازی در حوزه منابع انسانی با استفاده از مدل

یکـی از دغدغههـای اصلـی مدیـران هـر سـازمان ،ایجاد و

سندروم بازماندگی بروکنر» به آثار و منشأ این سندروم پرداخته و

تقویت انگیزه در کارکنـان بـهعنـوان سـرمایههای راهبـردی سـازمان

راهکار برونرفت از این سندروم را خصوصیسازی عنوان نمودهاند.

اسـت .در این میـان ،بیتوجهی سـازمانی رفتـار جانسـوزی اسـت

روحانی و همکاران ( )1389در مقالهای تحت عنوان «شیوع سندروم

کـه اگـر بـر روح و جسـم سـازمان چنـگ بینـدازد ،سـازمان دچـار

دلزدگی شغلی در کارکنان مراکز مشاوره آموزش و پرورش» به

عقبماندگیخواهـدشـد.یکـیازپیامدهـایبیتوجهـیبـهنیروی

این نتیجه رسیدند که  37درصد از کارکنان مراکز مشاوره آموزش و

انسـانی ،ایجـاد پدیـدهای بـهنـام بیتفاوتـی سـازمانی اسـت.

پرورش بهطور متوسط و  61درصد در حد خفیف از سندروم دلزدگی

بیتفاوتـی در سـازمان ممکن اسـت در ظاهر باعث حفظ نظم

شغلی برخوردارند .نتایج پژوهش مسلمی و همکاران ( )1395با

سـازمانی شـود ،امـا کارکنـان را بـه تالش ،پذیـرش مسـئولیتها

عنوان «بررسی رابطه فرسودگی شغلی با بیتفاوتی سازمانی کارکنان

و یـا خلق ابتـکار بـر نمیانگیزد .گاهـی افـراد واکنـش خـود را بـه

شرکت مپنا» حاکی از آن است که میان فرسودگی شغلی و مولفههای

دسـتورها بهصورت اعتراض و اعتصابهـا کـه آشـکارترین نـوع

آن با بیتفاوتی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین

بیـان نارضایتـی اسـت بـروز میدهنـد و گاه غیبـت زیـاد کارکنـان

پیشنهادهایی به مدیران شرکت مپنا برای کاهش فرسودگی شغلی ارائه

بیانگـر ایـن امـر اسـت؛ ولی آنچه سـبب تسـلیم شـدن و بیتفاوتی

شده است.

افـراد میشود ،نارضایتـی عمیق به مـدت طوالنی اسـت .ایـن پدیـده

کمالزاده و همکاران ( )1396در مقالهای تحت عنوان «رابطه

هنگامی رخ میدهـد کـه کارکنـان نسـبت بـه موفقیـت سـازمان

هویت سازمانی با سکوت سازمانی» به این نتیجه رسیدند که هویت

نگرانی و دغدغـه زیـادی ندارنـد و تنهـا بـرای آنچه دریافـت میکنند

سازمانی با سکوت سازمانی رابطه مثبت معنادار دارد .نتایج آزمون

کار میکننـد؛ برانگیختـه نمیشـوند و بـه فرصتهایـی کـه بـه

فرضیههای فرعی نشان میدهد عضویت و وفاداری (مولفههای
زمستان 1399
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مقاالت

هویت سازمانی) با سکوت نوعدوستانه ،رابطه مثبت و معنادار و

انجام این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک معلمان از عدالت و سکوت

با سکوت مطیع و سکوت تدافعی رابطه معکوس دارند .همچنین

سازمانی آنان بوده است .نتایج نشان داد که ادراک معلمان از عدالت

مولفههای هویت سازمانی با سکوت تدافعی و سکوت مطیع رابطه

توزیعی ،رویهای و تعاملی و رابطه منفی و معنادار با سکوت خشنود

مثبت و معنادار دارد ،اما با سکوت نوعدوستانه رابطه معناداری ندارد.

و تدافعی و رابطه مثبت با سکوت نوعدوستانه دارد .تجزیه و تحلیل

نتایج پژوهش گرامی و همکاران ( )1398با عنوان «بررسی رابطه

رگرسیون ،نقش عدالت سازمانی را بهعنوان پیشبینیکننده سکوت

بیعدالتی سازمانی با سکوت سازمانی و بیتفاوتی سازمانی» بیانگر

سازمانی معلمان مورد تایید قرار داد .همچنین عدالت سازمانی تاثیر

آن است که بیعدالتی در سازمان سبب بروز پدیده سکوت سازمانی و

منفی و معناداری بر سکوت سازمانی دارد .نتایج نشان داد هر سه بعد

بیتفاوتی سازمانی در کارکنان میشود و در صورت تداوم ،باعث ایجاد

عدالت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .همچنین سکوت

مشکالت اساسی برای نیل به اهداف سازمان و مدیریت میشود.

مطیع و سکوت تدافعی از میانگین فرضی پژوهش پایینتر و سکوت

عدالت سازمانی مبتنی بر رفتار منصفانه است و تعیینکنند ه واکنش

نوعدوستانه از میانگین فرضی پژوهش باالتر میباشد.

کارکنان به تصمیمات سازمان میباشد.

سینار (« )2013رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی

نتایج پژوهش شاپورجانی و همکاران ( )1399با عنوان «بررسی

سازمانی» را مورد بررسی قرار داد .نتایج این تحقیق نشان داد یک رابطه

رابطه فراموشی سازمانی با توانمندسازی در کارکنان آموزش پرورش

قوی و منفی بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود

شهرستان خرامه» نشان داد کـه میان فراموشـی سـازمانی بـا

دارد .همچنین میزان سکوت در زنان بیشتر از مردان است.

توانمندسازی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .بین فراموشی

وایتساید و بارکلی ( )2013بررسی «رابطه میان عدالت سازمانی

سازمانی با مولفههای احسـاس معنـاداری شـغل ،احساس

و عملکرد کارکنان با میانجیگری سکوت سازمانی» را انجام دادهاند.

شایستگی ،احساس موثر بودن و احساس داشـتن حـق انتخـاب

نتایج نشان داد پیامدهای سکوت چیزی فراتر از محدودیت جریان

رابطـه مسـتقیم و معنـاداری وجـود دارد.

اطالعات در سازمان است و با عملکرد کارکنان نیز ارتباط دارد.

کوبان و همکاران ( )2016در پژوهشی تحت عنوان «بررسی

روششناسی پژوهش

رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی» ابعاد سکوت سازمانی

این مقاله از نوع مروری میباشد .برای یافتن مستندات مرتبط

را در سه شکل بیان نمودند :سکوت رضایتبخش ،سکوت دفاعی

در جستجوگر گوگل با استفاده از کلمات کلیدی «سندرومهای

و سکوت اجتماعی و سپس به بررسی رابطه آن با فرسودگی شغلی

سازمانی» و « »Organizational syndromesجستجو شد .در

پرداختند .در این پژوهش ارتباط بین دو بعد از سکوت سازمانی و دو

پایگاه جهاد دانشگاهی و سیویلیکا نیز با استفاده از کلمات کلیدی

بعد از فرسودگی شغلی به اثبات رسیده است.

«سندرومهای سازمانی» و نام سندرومها نظیر «سکوت سازمانی»

منجنسی ( )2015تحقیقی با عنوان «پیشبینیکنند هها و

و «افسردگی سازمانی» جستجو انجام شد .در پایگاههایی نظیر

پیامدهای ترس و رفتار سکوت سازمانی» انجام داده است که هدف

 Springer ، Sciencedirectو Elsevierکلمات کلیدی

از این تحقیق درک روابط میان جو سکوت سازمانی ،رضایت شغلی،

نظیر « »Organizational Silenceو «Organizational

استرس و رفتار سکوت میباشد .نتایج نشان داد که جو سکوت

»Syndromesموردجستجوقرارگرفتوبیشاز 650مقالهبهدست

سازمانی ،رفتار سکوت کارکنان را شکل میدهد؛ ولی رفتار سکوت

آمد .درنهایت بر اساس معیارهای مشخص و پس از مطالعه و بررسی

کارکنان فقط با استرس رابطه مثبت و معنادار دارد و ارتباطی میان رفتار

چکیده ،حذف موارد تکراری و غیر مرتبط ،تعداد  225مقاله انتخاب

سکوت کارکنان و رضایت شغلی مشاهده نشد.

و در نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفت .برای انتخاب

تان ( )2014تحقیقی تحت عنوان «عدالت سازمانی بهعنوان

مستندات مورد استفاده ،اعم از کتب و مقاالت ،معیارهایی نظیر

پیشبینیکننده سکوت سازمانی» انجام داده است .هدف کلی از

ارتباط موضوعی عناوین ،معتبر بودن و ارتباط چکیده با هدف مورد
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نظر بهعنوان معیار انتخاب قرار گرفت.

انسانی است که در سال  1990با مشارکت تعدادی از سازمانها

یافتهها

و شرکتهای پیشرو با هدف بهسازی عملکرد و تحقق اهداف

چنانکه پیشتر اشاره شد مسئله سندرومهای سازمانی مقولهای

سازمانی از طریق مدیریت و توسعه کارکنان تدوین شده است.

جدید در ایران و جهان به شمار میآید .در این مقاله سعی شده است

هدف از این استاندارد این است که به سازمانها و شرکتها کمک

تا از تمامی مقاالت و پژوهشهای انجامشده توسط پژوهشگران با

کند تا با مدیریت و توسعه بهینه منابع انسانی ،عملکرد خود را در

محوریت سندرومهای سازمانی بهرهبرداری و مورد تحلیل و بررسی

کسب و کار بهبود بخشیده و از این طریق قدرت رقابتی خود را

قرار گیرد .از مجموع بیش از بیست سندروم شناسایی و بحثشده

افزایش دهد .از مزایای استاندارد  IIPمیتوان به تقویت انگیزه و

در منابع اینترنتی و کتابخانهای ،سعی بر آن بوده است تا تعدادی

روحیه کارکنان ،رشد و توسعه (آموزش ،ارتقاء دانش و مهارت)،

از سندرومهای مهم که چالش بیشتری در اکثریت قریب به اتفاق

افزایش رضایت شغلی ،افتخار و غرور کارکنان برای عضویت در

سازمانها ایجاد میکند را انتخاب و بر اساس نتایج حاصل از مطالعه

سازمان ،وفاداری ،ایجاد محیط کار مطلوب ،بهسازی و تقویت

وبررسی متون مقاالت ،مجموعهای از آثارفردی و سازمانی و همچنین

ارتباطات در سازمان ،افزایش توان رقابتی برای سازمان ،سود و

راهکارهای پیشنهادی برای هر سندروم مورد تحلیل و جمعبندی قرار

بازدهی بیشتر ،کاهش مستمر هزینهها و رضایت مشتری اشاره نمود

گیرد .در ادامه با طبقهبندی مجدد سندرومها به بیان علل و عوامل و

(صفرزاده و همکاران .)1390،بنابراین اصل پرورش نیروی انسانی

آثار فردی و سازمانی مترتب بر هریک از آنها بر اساس طبقهبندی

بر اساس استانداردهای تعریفشده ،عالوه بر توانافزایی سازمان

ایجادشده ،میپردازیم .جدول  1طبقهبندی آثار فردی و سازمانی

در حل چالشهای پیش رو ،مزیت رقابتی آن را نیز افزایش میدهد.

و راهکارهای کاهش و یا حذف سندرومهای سازمانی را نشان

چنانچه پرورش نیروی انسانی بهدرستی انجام شود عالوه بر اینکه

میدهد.

از بهوجود آمدن اختالل عملکرد و سندرومهای سازمانی گفتهشده

نتیجهگیری

تا حد زیادی پیشگیری میشود ضامن رشد و ارتقاء سازمان نیز

سازمان به مثابه یک موجود زنده است .چنانکه هنگام بیماری
یک موجود زنده ،علت را در اختالل یکی از ارگانها و بخشهای

خواهد بود.
 .2مدیریت مبتنی بر شایستگی و جانشینپروری

بدن او جستجو میکنیم و در پی درمان برمیآییم ،روشن است که راه

در این برنامه ،سازمان با شناسایی افراد توانمند برای جانشینی

درمان سندروم و اختالالت عملکرد سازمانی جایی خارج از خود

در مناصب مدیریتی ،فرصتی را فراهم میآورد تا افراد بر اساس

بدنه و اجزاء سازمان نیست .ممکن است عدم توجه یا کمتوجهی به

شاخصهای شایستگی مانند عملکرد شغلی ،تجارب ،ارزیابی

هر یک از بخشهای سازمان موجب بهوجود آمدن سندروم باشد.

عملکرد و رزومه شغلی در مناصب مدیریتی سازمان ،فرصت ارتقاء

قوانین مرتبط با نیروی انسانی و مدیران و آییننامههای اجرایی که بر

و رشد داشته باشند .در ایران ،این برنامه تحت عنوان قانون مدیریت

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذاران تصویب

خدمات کشوری 14پیشبینی شده است که عالوه بر تشریح ضوابط

و به سازمانها ابالغ شده است راه چاره تمام یا بخشی از سندرومها،

و ساز و کار اجرایی برنامه ،بر شایستهساالری و امکان ارتقاء شغلی

اختالالت ،آسیبها و چالشهای سازمانی را پیشبینی و برای آنها

برای کارکنان توانمند اشاره دارد .در همین راستا ،در سالهای 1395و

برنامه و راهکار ارائه داده است .در ادامه به مهمترین راهکارهای سازمانی

 1396دستورالعمل و مصوبات مرتبط با این موضوع تصویب و برای

که توجه مستمر به آن موجب سالمتی سازمان میشود و راهحل درمان

اجرا ابالغ گردید 15.رعایت اصل جانشینپروری و شایستهساالری

سندرومها خواهد بود میپردازیم.

در سازمان و پیش از آن اعتقاد و تعهد مدیران ارشد سازمانها به این

 .1پرورش نیروی انسانی در هزاره سوم از طریق استاندارد IIP
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استاندارد  IIPاولین استاندارد در زمینه مدیریت و توسعه منابع

اصول تا حد زیادی از سندرومهایی مانند فراموشی سازمانی ،سکوت
سازمانی و کمخونی سازمانی پیشگیری میکند.
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جدول  .1جدول آثار فردی و سازمانی و راهکارهای سندرومهای سازمانی
عنوان

علل و عوامل

آثار فردی

آثار سازمانی

راهکارها

سندروم سکوت سازمانی

• ترس مدیران از بازخورد منفی بهویژه از جانب
زیردستان
• جو سازمانی بهویژه جو بیعدالتی و سبک مدیریت
استبدادی و ارتباطات ضعیف

سندروم بازماندگی سازمانی

• تغییرات اساسی و مهم در سازمان

سندروم افسردگی سازمانی

• افزایش فشار و استرسهای مربوط به
شغل و محیط کار

• استرس و اضطراب
• نارضایتی و بدبینی
• افسردگی و کاهش انگیزه
• کاهش عالقه به کار
• افزایش بیقیدی و
بیتفاوتی
• پرخاشگری و تخلفات اداری

• نداشتن بازخورد صحیح از
کارمندان
• عدم تحمل مخاطره
• نداشتن خودکنترلی
• رواج اظهار نظرات نادرست
و پیچیدهتر شدن مسائل
سازمان
• پخش مشکالت در تمام
سطوح سازمان به دلیل
نبودن اظهارنظر مفید
• کاهش تعهد سازمانی

• استقرار سیستم تریبون آزاد
• برقراری ارتباط و تعامل مناسب
• نظام پاداشدهی مناسب برای
نظرات و پیشنهادهای خالق
• کاهش تمرکز سازمانی و
تفویض اختیار
• تشکیل کارگاههای آموزشی
روابط عمومی
• برقراری برنامه بهبود مدیریت
منابع انسانی
• شناسایی ویژگیهای فردی و
شخصیتی افراد و توانمندیها
و قابلیتهای افراد و استفاده
از آنها در امور اجرایی و
تصمیمگیری

• رضایت شغلی پایین
• ناامیدی ،رنجش و آشفتگی
• احساس بیعدالتی
• بیانگیزگی
• ترس ،عدم امنیت و عدم
اطمینان
• افسردگی و احساس گناه

• کم شدن اعتماد و اطمینان
کارکنان
• رضایت سازمانی پایین
• افزایش غیبت
• جابجایی شغلی
• فقدان اعتبار مدیریت
• کاهش تعهد سازمانی
• کاهش روحیه و انگیزه
کارکنان

• تجدید ساختار سازمانی
• تجدیدنظر در سبکهای رهبری
و مدیریت سازمان
• افزایش ارتباطات رسمی و
غیررسمی مدیر با کارکنان
• غنیسازی و ارتقاء شغلی
• بها دادن به آموزش و
توانمندسازی کارکنان

• زوال شخصیتی
• افول عزت نفس و
اعتمادبهنفس
• احساس پوچی و
ناسودمندی

• کاهش سطح عملکرد کارکنان • حمایتهای دوستان و خانواده
• ایفای نقش حمایتکنندگی
• اختالل در بهرهوری
سازمان در برابر
• افت تولید
تهدیدکنندههای شغلی
• افت ارتباطات متقابل
• برنامههای بهبود انگیزه و
روحیه در قالب برنامههای
روانسنجی و روانشناسی،
تفریحی و انگیزش مثبت توسط
سازمان
• توجه به اصل انتخاب ،ارتقاء و
انتصاب مبتنی بر شایستگی
• ایجاد اطمینان در جهت عادالنه
بودن عزل و نصبها

سندروم کمخونی سازمانی

• بحرانها و مناقشات سازمانی

• تمایل فردی به خروج و
ترک سازمان به دلیل
کاهش نقدینگی
• کاهش انگیزه نیروهای
توانمند و خبره
• عدم اطمینان از جبران
خدمات توسط سازمان
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• کاهش هزینهها به شکل
اشتباه (ناشی از خروج
نیروهای زبده)
• باقی ماندن نیروهای ضعیف
و افزایش درخواستهای
انتقال/خروج نیروهای خبره
از سازمان

• توجه به نیروهای زبده و خبره
سازمان و جلوگیری از خروج
• مدیریت بحران در سازمان
• ایجاد اطمینان نسبت به جبران
خدمات و ارتقاء شغلی
• ایجاد اطمینان نسبت به
اشتغال دائم

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
عنوان

علل و عوامل

آثار فردی

سندروم فراموشی
سازمانی

• احساس خطر
نسبت به
موقعیت شغلی

• مخفیکاری جهت حفظ
موقعیت شغلی
• عدم اشتراک دانش

آثار سازمانی

سندروم بیهودهگذرانی
سازمانی

• کمرنگ بودن سیستم
ارزیابی

سندروم تروریسم
سازمانی

• حفظ موقعیت در سازمان

• عدم دسترسی به دانش و
اطالعات پس از خروج کارمند
و اختالل در انجام وظایف
سازمانی

• دانشمحور کردن سازمان و
اشتراک دانش بین نیروهای
توانمند بر اساس اصل
جانشین پروری
• پرورش نیروی انسانی مبتنی بر
شایستگی

• حذف روانی -اجتماعی
کارکنان
• تخریب همکار در نظر روسا و
سرپرستان
• حفظ و ارتقاء موقعیت شغلی

• مدیریت و کنترل اوضاع
سازمان
• بستن فضای شایعهپراکنی و
بدگویی در سازمان

• بطالت وقت و ناسودمندی • کاهش بهرهوری و همافزایی
تیمهای کاری
فعالیتها
• توزیع نامناسب وظایف بین
• وقتگذرانی بیهوده در
نیروها
سازمان و کاهش انگیزه در
سایر کارکنان

• تهاجم روانی -اجتماعی

راهکارها

 .3اخالق حرفهای و سازمانی

ت و پیروزی یا ناکامیهای سازمان
یکی از مهمترین عوامل موفقی 

• چینش صحیح نیروها
• تعیین دقیق شایستگیهای
شغلی • تعریف درست نقشها
و مشاغل
• شناسایی نیروهای ناکارآمد
• پایش مستمر عملکرد

ارزشهای سازمان ،ابتکار و خالقیت و کلیه مواردی که نبود هر کدام
یا تعدادی از آنها میتواند زمینهساز یک اختالل یا سندروم در سازمان

عامل اخالق بوده است .اخالق این قدرت را برای یک فرد یا در

باشد.

یک بعد از سازمان فراهم میکند که خودکنترل و خودبهبودگر باشد

 .4تقویت زیرسیستمهای منابع انسانی

(صفرزاده و همکاران .)1390،وجود یک نظام اخالقی و رعایت

بحث منابع انسانی ،آسیبها و چالشهای مرتبط با آن بسیار

اخالق حرفهای و همچنین رعایت حقوق اخالقی متقابل کارکنان و

گسترده و پیچیده و دارای مولفههای بسیار زیادی است .در سازمان با

سازمان از بروز سندرومهایی مانند تروریسم سازمانی و بیهودهگذرانی

نیروی انسانی بهعنوان نیروی محرکه و سرمایه سازمان مواجه هستیم

ف هستند در
پیشگیری میکند .در این راستا دستگاههای اجرایی موظ 

و این سرمایه عالی بهعنوان مغزافزار سیستم صرفا با دستورالعمل و

استخدام کارمندان خود پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود به

آییننامه دستوری و بدون توجه به بحث انسانی و انگیزشی کارکنان به

دستگاه اجرایی ،تمهیدات الزم را برای ادای سوگند و امضای منشور

تحرک و پویایی نخواهد رسید .ریشه تمامیمشکالت و سندرومهای

توسط آنان فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضاشده را در پرونده

سازمانی در نادیده گرفته شدن یا کمرنگ شدن یک یا چند مورد از

کارکنان نگهداری کنند  .16این منشور  17به منظور اشاعه و اعتالی

ابعاد یا زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی میباشد و البته نمیتوان

فرهنگ اسالمی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و

در بهوجود آمدن این اختالالت و سندرومها ،منابع انسانی یا مدیران

نهادینهسازی ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان دولت و در دو عنوان

ارشد یا سازمان را به تنهایی مقصر دانست .سازمان یک سیستم

کلی اصول حاکم بر منشور و مفاد منشور تدوین شده است .در این

است و تمامی ابعاد آن در تعامل با یکدیگر بوده و این تعامل موجب

منشور تمام مولفههای مورد نیاز یک سازمان پویا و همچنین کارمند

رشد و پویایی آن میشود؛ بنابراین اگرچه ارائه یک نسخه عام و کلی

موفق به تصویر کشیده شده است از جمله اهمیت و لزوم توسعه فردی،

برای درمان سندرومهای سازمانی منطقی به نظر نمیرسد و راهحل

اشتراک دانش ،کار تیمی ،تکریم اربابرجوع ،سعه صدر ،اهمیت به

هر سندروم وابسته به شرایط و ساختار هر سازمان و کامال اقتضایی
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میباشد اما بهعنوان یک اصل کلی میتوان به این نکته اشاره کرد که

12. Organizational Indifference Syndrome

تقویت زیرسیستمهای منابع انسانی از جمله جذب و استخدام،

)13. Investor In People (IIP

آموزش و توسعه منابع انسانی ،جانشینپروری ،ارتقاء شغلی کارکنان،

 .14اصول  53الی 57

ارزیابی و پایش عملکرد ،با در نظر گرفتن موارد زیر و رصد تمام ابعاد

 .15در سال  1395تصو یبنامه شورای عالی اداری به شماره 579095

آن در مقام کنترل سالمت سازمان ،در حل مشکالت سازمانی راهگشا

مورخ  1395/04/01در خصوص «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و

و موجب عملکرد مطلوبتر و بهتر سازمانها خواهد بود.

انتصاب مدیران حرفهای» و در سال  1396در اجرای مفاد مواد  ۹و  ۱۲برنامه

◙پذیرش واقعیت مبنی بر وجود اختالل عملکرد در سازمان

آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاههای اجرایی (موضوع مصوبه شماره

◙آسیبشناسی تمامی زیرسیستمهای منابع انسانی در سازمان

 206/۹۳/11851مورخ  1393/09/05شورای عالی اداری) و عملیاتی

◙شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در راهبری و مدیریت

نمودن بند اول ماده  ۲دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران

این زیرسیستمها

حرفهای (موضوع مصوبه شماره  ۵۷۹۰۹۵مورخ  1395/04/01شورای عالی

◙تقویت زیرسیستمهای منابع انسانی

اداری) «دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگیهای عمومی مدیران

◙استفاده از مد لهای کارآمد برای اصالح یا تغییرات در

حرفهای» به همراه مدل شایستگی عمومی مدیران یادشده به شماره ۱۶۵۷۳۶۳

زیرسیستم آسیبپذیر

مورخ  ،1396/11/04برای اجرا ابالغ گردید.

◙تعامل و همراهی کارکنان با سازمان در صورت نیاز به ایجاد

 .16به استناد تبصره  1ماده  25قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب

تغییرات اساسی

1386و با رعایت بند ط تصویبنامه شماره /158785ت 38856/هـ مورخ

در پایان از مجموعه مباحث مطرحشده نتیجه میشود چنانچه به

1386/10/01؛

تمامی نکات ،ضوابط و زوایای قوانین کشور ازجمله قانون مدیریت

 .17مفاد منشور عبارت است از :الف) اصول حاکم بر منشور شامل اصل

خدمات کشوری و دستورالعملها و آییننامههای مربوطه بنگریم

برابری ،اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری ،اصل شهروندمداری

متوجه خواهیم شد که راه درمان بسیاری از اختالالت و سندرومها در

(مردم مداری) ،اصل احترام و اعتماد ،اصل شفافیت ،اصل پاسخگو یی،

دل اکثر قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی مربوطه پیشبینیشده

اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی ،اصل تعهد و وفاداری به سازمان،

است .همچنین از مهمترین محدودیت این پژوهش میتوان به کمبود

اصل بهکارگیری مهارت و تخصص ،ب ـ مفاد منشور؛  .1انجام وظایف و

پژوهشهای موضوعی گسترده و جامع که شامل تمامی سندرومها

مسئولیتهای شغلی و سازمانی (در  9زیر عنوان تنظیم و به مواردی مانند

در سازمانها باشد ،نام برد .پیشنهاد میشود به دلیل مبتالبه بودن اکثر

افزایش بهرهوری ،روحیه انتقادپذیری ،لزوم توسعه فردی ،پشتکار در انجام

سازمانها ،میزان شیوع سندرومها در سازمانها بررسی و تحلیل شوند.

وظایف و حفاظت از تجهیزات و سرمایهها تاکید دارد) )2.رفتار و برخورد

پینوشتها

با اربابرجوع و همکاران (در  12زیر عنوان تنظیم و اهم موارد آن به حقوق
1. Organizational silence Syndrome
2. Organizational anemia Syndrome

متقابل اداری کارمند و اربابرجوع میپردازد)

منابع

3. Goldman / 4. Silverman / 5. Bronzeman / 6. Wooderman

.1افجه ،سید علی اکبر؛ قاسملو ،حجت ( ،)1390بررسی تاثیرات رفتاری

7. Organizational amnesiac Syndrome

خصوصیسازیدرحوزهمنابعانسانیبااستفادهازمدلسندرومبازماندگی،مجله

8. Survival Syndrome

پژوهشهای مدیریت،شماره15-89،23

9. Organizational depression Syndrome

 .2امانی ،مریم ،مروتی شریفآبادی ،علی ،میرزائی علیآبادی ،محمد (،)1396

10. Organizational Terrorism Syndrome

بررسیرابطهبینسکوتسازمانیوچابکیسازمانازدیدگاهکارکنانآموزشعالی

11. Wastedness Syndrome

(موردمطالعه:دانشگاهیزد)،مدیریتفرهنگسازمانیدوره،15شماره،2تابستان
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
 1396صفحات.482-465

 .15کما لزاده ،حسامالدین؛ فهیمه ،لیاقت ( ،)1396رابطه هویت سازمانی با

یزاده ،قادر؛ صبوحی لکی ،بهروز ( )1396پارامترهای
 .3بهلولی ،نادر؛ خداوند 

سکوت سازمانی ،مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،دوره  ،26شماره -84،97

سندرومسکوتکارکناندرسازمانهایمعاصرودیدگاهاسالم،کنفرانسملیدانش

.124

وفناورینویندرعلوممهندسیدرعصرفناوری.

بزاده،نفیسه(،)1398بررسیرابطهبیعدالتیسازمانیبا
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