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Abstract: Workplace is an everlasting arena of
communications interactions in everyday life.
One of the most influential factors on
communication and interaction styles of labors
is the amount of stress they experience at their
workplace. It is estimated that more than half of
overhead costs of any give organization are
(in)directly caused by occupational stress.
Various moderating and regulatory factors of
occupational stress have been identified and
investigated, among which is social exchange,
with the meaning of weighing and calculating
the costs and benefits of relations. The concept
of social exchange studies social relations
rationally and constructively, with a
multidisciplinary approach. The present review
tries to view the reciprocal interactions of
occupational stress and social exchange in
workplace and their mutual influence on
upraise/downfall of organizational productivity
and organizational behavior in the domains
include loneliness and social solidarity;
organizational loyalty, organizational motivation
and organizational culture; prosocial behavior
and organizational citizenship behavior;
personnel turnover; organizational gossips;
corporate social responsibility (CSR); and
business-2-business interactions (B2B).
Keywords: Stress, Occupational Stress, Social
Exchange, Workplace Interactions, Industrial
and Organizational Psychology, Organizational
Behavior.
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امیر محمد شهسوارانی

 محیطهای شغلی آوردگاه همیشگی ارتباطات و تعامالت:چکیده
 یکی از مهمترین عاملهای موثر بر شیوه.روزمره بشری بودهاند
تعامالت و ارتباطات افراد در محیطهای کاری میزان استرسی است
 تخمین زده میشود که.که در محیط شغلی خود تجربه میکنند
بیش از نیمی از هزینههای سربار سازمانها مستقیم یا غیرمستقیم
 عوامل متعددی در تعدیل.توسط استرس شغلی ایجاد شدهاند
استرس شغلی در سازمانها شناسایی و بررسی شدهاند که یکی از
 به معنای وزندهی و محاسبه سود و زیان،آنها تبادل اجتماعی
 مفهوم تبادل اجتماعی با رویکردی چندرشتهای به. است،روابط
.بررسی ساختارگرایانه و عقالنی روابط اجتماعی افراد میپردازد
پژوهش مروری حاضر به بررسی تعامالت متقابل استرس شغلی و
کاهش بهرهوری/تبادل اجتماعی در محیط کاری برای افزایش
سازمانی و رفتار سازمانی در حوزههای تنهاماندگی و افزایش
 انگیزش سازمانی و،همبستگی اجتماعی؛ وفاداری به سازمان
فرهنگ سازمانی؛ رفتارهای سودمند اجتماعی و رفتار شهروندی
سازمانی؛ جابجایی و تغییر شغل کارکنان؛ شایعه سازمانی؛
)؛ و تعامالت در سطوحCSR( مسئولیتپذیری اشتراکی اجتماعی
.) پرداخته استB2B( سازمانی
، تبادل اجتماعی، استرس شغلی،استرس
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جهان امروزی جهانی صنعتی است که عمده ویژگی آن ساعتهای کاری زیاد و نظام کاری پیچیده است.
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کار و پیشه به عنوان مهمترین عامل شکل دهنده هویت اجتماعى ،منبع تامین کننده زندگى و شکل
دهنده روابط اجتماعى ،براى هر فرد تلقى میشود .چرا که نه تنها افزایش مشکالت شخصی کارآئى فرد
را در محیط کارى کاهش مىدهد بلکه با ایجاد اختالل در روابط خانوادگى چرخه معیوبى را دامن خواهد
زد .به همین دلیل است که امروزه توجه به محیطهاى شغلى و شرایط کار کارکنان و کارگران امرى است
که به منظور باال بردن کیفیت کار ،حفظ سالمت و بهداشت کارکنان و به منظور بهرهجویى بیشتر و بهتر
از طول مدت سنوات کارى مورد توجه قرار گرفته است ).(Shahsavarani, 2017
از منظر اجتماعی و ارتباطی ،حوزههای شغلی از جمله مهمترین مولفههای هر ساخت اجتماعی محسوب
می شوند؛ شغل و کار ،هم عامل تولید و درآمدزایی است و هم مولد انواع گروههای ثانویه و ارتباطات
گسترده بین نهادها و عناصر اجتماعی .یکی از مهمترین محیطهای بروز پیوندهای ارتباطی عرصه شغلی
است ،به گونهای که تعامالت محیط کاری به میزان بسیار زیادی در شکلگیری ،بهبود ،و یا نزول کیفیت
و کمیت تعامالت اجتماعی دخیل است .بر این اساس عوامل متعددی بر کارکنان در محیطهای شغلی
تاثیر دارند که بسیاری از آنان در پژوهشهای مستقل و مقایسهای به اثبات رسیدهاند (A. Bauer,
(.2016, 2019
یک عامل مهم دخیل در تعامالت شغلی و روابط کاری ،استرس شغلی است .در علوم روانشناختی ،استرس
احساس تنش و فشار روانی است .میزان کم استرس ممکن است مطلوب ،سودمند ،و یا حتی برای سالمت
مفید باشد .استرس اگر به شکل مثبت باشد میتواند توانمندی جسمانی و کارکردی را افزایش دهد.
همچنین ،استرس مثبت به عنوان عاملی برای انگیزش ،سازگاری ،و واکنش به محیط محسوب میشود.
اما ،میزان باالی استرس می تواند منجر به بروز مشکالت سالمت جسمانی و روانی و یا حتی آسیبهای
جدی شود .پژوهشهای متعددی به تاثیرات شگرف و منفی و نیز ابعاد مختلف استرس شغلی پرداختهاند
).(Elder, Johnston, Wallis, Greenslade, & Crilly, 2019; Stanley et al., 2018
یکی از سازه های زیربنایی در تشریح و تبیین نحوه ارتباطات و تعامالت شغلی نظریه تبادل اجتماعی
( 1)SETاست .طبق تعریف ،تبادل اجتماعی نشانگر تحلیل ذهنی سود و زیان روابط و مقایسهای ذهنی
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میان گزینههای مختلف جایگزین برای کنشوری با دیگران در سطح جامعه است .نظریه تبادل اجتماعی
مبنایی اقتصادی داشته و برای تحلیل روانی-اجتماعی گروههای انسانی توسعه یافت .مؤلفه مهم در این
نظریه مقایسه است و منجر به ایجاد چهارچوب قضاوتی و انتخابی استانداردی برای افراد در نحوه تعامل
)social exchange theory (SET

1.

با دیگران میشود .نکته بسیار مهم در این نظام مفهومی ،ذهنی بودن و فردی بودن سبک تبادل اجتماعی
برای افراد است که میتواند به گروه و یا سازمان نیز تسری یابد ) .(Shahsavarani, 2018در
محیطهای کاری ،این چهارچوبهای ذهنی نگرش و قضاوت در مورد کنشهای دیگران و نیز نحوه
).(Zhu, Cai, Buchtel, & Guan, 2019
با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،در حوزههای شغلی ،هنوز سنجشهای متمایز و مقایسهای با نگاه
ترکیبی به اثرات همایند و همگام استرس شغلی و تبادالت اجتماعی در محیطهای شغلی صورت
نگرفتهاند .به نظر میرسد یکی از جنبههای مهم محیطهای کاری ،ارتباطات کارکنان با یکدیگر است که
این ارتباطات زیربنای چندمولفهای پردامنهای دارند .قطع به یقین ،محدودسازی این تعامالت به تنها دو
عامل استرس شغلی و تبادالت اجتماعی ،سادهسازی و سادهانگاری است و در این امر الزم به مدلسازی
گسترده و تمرکز به سازمانهای مختلف به عنوان موجودیتهایی مستقل است ،زیرا هر سازمان حسب
فرهنگ سازمانی ،عوامل فردی ،و نیز مقتضیات و ماموریت سازمانی خود ،از دیگری متفاوت است .بر این
اساس در نوشتار حاضر تالش بر این است که از حوزه نظری و مستند بر پژوهشهای صورت پذیرفته
تاکنون ،به بررسی ابعاد و تاثیرات متقابل استرس شغلی و تبادالت اجتماعی در محیط کاری پرداخته
شود.
 .2استرس شغلی
در تعریفی ساده ،می توان استرس را فرآیندی دانست که حاصل هرگونه عاملی بیرونی یا درونی بر فرد
است که منجر به برهم خوردن تعادل درونی 1به نحوی میشود که فرد برای بدست آوردن مجدد آن
تعادل نیازمند مصرف انرژی باشد ).(Shahsavarani, 2017
استرس میتواند بیرونی و یا منشاء محیطی باشد ،اما در عین حال میتواند توسط ادراکهای درونی افراد
ایجاد شود که در این وضعیت منجر به بروز اضطراب و یا سایر هیجانات منفی ،نظیر احساس فشار،
ناراحتی و غیره ،در فرد و در نتیجه منجر به اختالالت روانی نظیر اختالل استرس پس آسیبی ()PTSD

2

شود .استرس پاسخ روانی-فیزیولوژیک بهنجار به رخدادهایی است که به احساس تهدید شدن و یا ناراحتی
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پاسخگویی و واکنش به آنها از جمله عاملهای مهم رفتار سازمانی و ارتباطات سازمانی محسوب میشوند
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و غمگینی و عدم تعادل در فرد منجر میشوند .هنگامی که افراد احساس خطر مینمایند ،چه این خطر
واقعی باشد و چه تصوری ،دفاعهای بدن به سرعت وارد عمل شده و فرآیندی خودکار که به نام پاسخ
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استرس شناخته میشود فعال میشود (Shahsavarani, Azad Marz Abadi, & Hakimi
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homeostasis

1.

)post-traumatic stress disorder (PTSD

2.

& Kalkhoran, 2015; Shahsavarani, Mohammadi, Fartoosi, Hakimi Kalkhoran,
).Golyaei, 2018
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پاسخ استرس شیوۀ بدن در حفاظت از فرد است .هنگامی که این پاسخ به درستی عمل نماید ،به فرد
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کمک می کند تا متمرکز ،پر انرژی و هشیار باقی بماند .در شرایط اضطراری ،استرس میتواند با فراهم
آوردن انرژی مضاعف برای دفاع از خود جان فرد را نجات دهد .همچنین ،پاسخ استرس میتواند فرد را
برانگیزد تا با چالش های پیش رو به خوبی مواجه شود .استرس همان عاملی است که فرد را به هنگام
ارائه سخنرانی سرپا نگه میدارد ،تمرکز فرد را به هنگام انجام کار باال نگه میدارد و فرد را برای خواندن
درسها برای آماده شدن برای امتحان پیش میراند .اما ،هنگامی که استرس از حدی مشخص بیشتر
میشود ،دیگر سودمند نبوده و مصدر آسیب به سالمت ،خلق ،بهرهوری ،روابط ،و کیفیت زندگی در افراد
خواهد شد .استرس در دنیای کنونی ما بسیار رایج است و میتواند هر موضوع مرتبط با انسان را تغییر
دهد ).(Goldfarb, Seo, & Sinha, 2019
در پزشکی نیز از استرس به عنوان عامل بروز بسیاری از بیماریهای جسمانی یاد میشود .در فرآیند بروز
بیماریها نقشهای مشابهی برای استرس هم ردیف عوامل بیماریزا در نظر گرفته شده است .کاهش
استرس به توقف و فرو نشستن عالیم و نشانههای جسمانی و بعضاً روانی ناشی از آن منجر میشود .ارتباط
بین استرس و بیماریها و عالیم مرضی به صورت عینی قابل مشاهده است .اما نحوه بروز این بیماریها
و عالیم مرضی و این که چگونه استرس منجر به ایجاد آنها میشود ،هنوز به درست مشخص نشده است.
بسیاری از روابط فرض شده مابین استرس و مسائل بوجود آمده برای افراد شهودی هستند (Niazi,
).Saraei, Aminian, & Izadi, 2019
استرس شغلی را میتوان روی هم جمع شدن عاملهای استرسزا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست
که اکثر افراد نسبت به استرسزا بودن آن اتفاق نظر دارند .همچنین استرس شغلی را میتوان کنش
متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونهای که خواستهای محیط کار بیش از آن است که
فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد .در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با تواناییها و
اطالعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او میتواند باعث ایجاد استرس در فرد شود.میتوان
به شکلی عام بیان داشت که به آن دسته از استرسها و یا عوامل استرسزایی که در محیط کاری وجود
دارند و یا بواسطۀ کار و شغل فرد بر وی تاثیر میگذارند استرس شغلی گویند (Shahsavarani,
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(2017
بر اساس تعریف فعلی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاسترس شغلی یا استرس مربوط به کار "پاسخی
است که افراد به هنگام مواجهه با الزامات و فشارهای شغلیای میدهند که با دانش و توانایی آنها تناسب

ندارند و توانایی آنها برای مقابله را به چالش میکشد" & (Lambert, Boyle, Fitchett,
).McCarthy, 2019

بهرهوری تاثیر دارد .به طور کلی استرس شغلی هم به دلیل کاهش بازده پرسنل و هم به دلیل فشارهای
مالی برای نظام درمانی مورد توج ه قرار گرفته است .استرس شغلی و دیسترس موضوعی شایع و هزینه
بر در محیطهای کاری امروزی تلقی میشود .بر اساس تخمینهای صورت پذیرفته ،حدود یک سوم
شاغالن و کارکنان بخشهای مختلف بازار کار سطوح باالیی از استرس شغلی را گزارش مینمایند .یک
چهارم کارکنان ،شغل خود را به عنوان مهمترین عامل استرسزای زندگی خود معرفی مینمایند .سه
چهارم کارکنان بر این عقیده اند که کارکنان امروزی استرس بسیار بیشتری را نسبت به نسل قبل در
محیط کاری تجربه میکنند .همچنین ،شواهد دال بر این موضوعند که دیسترس شغلی یکی از مهمترین
علل تغییر و تعدیل نیروهای کاری است (Lambert et al., 2019; Niazi et al., 2019; Stanley
)et al., 2018
هزینههای اقتصادی و بهداشتی محیطهای کاری استرسزا بسیار بیش از آن است که تصور میرود.
بیماریهای قلبی-عروقی به عنوان پیامد بهداشتی مواجهه با محیطهای کاری استرسزا باالترین پتانسیل
خطر را به خود اختصاص دادهاند .به گونهای که آمارها نشاندادهاند تنها در انگلستان ،بیماریهای قلبی-
عروقی منجر به از دست رفتن  70میلیون روز کاری و 180هزار مورد مرگ در هر سال میشود (HSE,
( .2018همچنین ،بررسیهای دیگری در ایاالت متحدۀ امریکا نشان داد که هزینههای بهداشتی و درمانی
افرادی که سطوح باالی از استرس شغلی را تجربه میکنند  46درصد بیش از آنهایی است که محیطهای
کاری کم استرس بودهاند & (Lambert et al., 2019; Zhang, Steege, Pavek, Brown,
) .Zhang, 2019استرس شغلی منجر به بروز اختالالت روانشناختی عدیده از جمله سندرم فرسودگی
شغلی ،اختالالت اضطرابی ،اختالالت افسردگی ،اختالالت جسمانیسازی ،خودکشی ،اختالالت درد مزمن،
و اختالالت خواب میشود ;(Åkerstedt, Perski, & Kecklund, 2017; Dumitrescu, 2014
) .Jiang et al., 2016; Veiga et al., 2019همچنین استرس شغلی به شکل معناداری مخل
ارتباطات و تعامالت بهینه و سالم کارکنان با یکدیگر ،با افراد باالدست و زیردست ،و نیز با سازمان
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امروزه استرس شغلی به عنوان عاملی بسیار مهم در محیط کار تلقی میشود زیرا بر جنبه های مختلف
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متبوعشان میشود ) .(Sharma, 2015; West, Berlin, & Harden, 2018پژوهشها نشان
دادهاند مدیریت استرس شغلی به میزان زیادی به اصالح کنشوری فردی و سازمانی کارکنان ختم شده
و منجر به افزایش بهرهوری شغلی و سازمانی آنها خواهد شد که در کنار کاهش هزینههای درمانی ،کمک
شایانی به سازمان در رسیدن به اهداف راهبردی خود مینماید (Dumitrescu, 2014; Veiga et
).al., 2019; Yim, Seo, Cho, & Kim, 2017
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زمانی که دیسترس شغلی در محیط کاری ادامه مییابد ،کارکنان کژکاریهای روانشناختی و فیزیولوژیک
زیادی را تجربه نموده و انگیزه تعالی و شکوفایی در جایگاه شغلی خود را از دست میدهند .افزایش
54

سطوح استرس شغلی منجر به آگاهی فرد از این امر میشود که وی کنترل کمی بر اوضاع دارد ،در
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حالیکه الزامات و خواستهای شغلی و کاری رو به تزایدند.
 .4نظریه تبادل اجتماعی
نظریه تبادل اجتماعی ( )SETرویکرد یا دیدگاهی اقتصادی به موقعیتهای روابط اجتماعی است .زمینه
اصلی  SETاین است که مردم در ارتباطات اجتماعی خود بر اساس مقایسه پاداشها و هزینهها محاسبه
میکنند که در یک رابطه بمانند یا آن را ترک کنند .در روابط اجتماعی ،این پاداشها و هزینهها نه تنها
بر اساس پیامدهای اقتصادی تعریف میشوند ،بلکه همچنین پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی
زیادی همچون آسایش ،همراهی ،همنشینی ،اتکا/وابستگی ،دفاع و طرفداری در آن دخیلند & (Jeong
) .Oh, 2017روابط اجتماعی در پهنه  ،SETاز دیدگاه نظریهپردازان جامعهشناس نخستی که به آن
پرداختند ،بعنوان مجموعه ای از تبادالت تکرار شونده دیده شده است ،بنابراین یک رفتار اجتماعی
ارزشمند ،بعنوان عملی تعریف شده است که از نظر عقالنی پاداشی بیش از هزینه داشته باشد .برای ادامه
رابطه ،ارزش باید از دیدگاه هر دو سوی تعامل مثبت باشد .قطعاً ،رضایت بخش بودن ارزش امری کامالً
ذهنی است و بر اساس افراد و نوع روابطشان متفاوت خواهد بود ).(Shahsavarani, 2018
تبادالت اجتماعی بعنوان اعمالی ارادی و داوطلبانه از سوی افراد برای دیگران است که بر اساس انتظاری
که از بازگشت نتایج کارها ،خدمات و اموالی که به دیگران میدهند شکل میگیرد و در حقیقت محاسبهای
پیشبینانه از دریافت از دیگران است .هنجارهایی که در هر محیط اجتماعی در زمینه کنشوری متقابل
وجود دارد ،تقویت کننده و تثبیت کننده تبادل اجتماعی است و بنابراین ،منجر به ایجاد احساس احترام،
اعتماد ،و الزام به طرف مقابل میشود ).(Blau, 2017
 SETبر اساس تعدادی پیشفرض منطقی بنا شده است .بعنوان نمونه ،هر یک از طرفین رابطه به دنبال
حداکثرسازی بهره خود از رابطه است؛ بروندادی که بر اساس آن درگیر شدن در رابطه ،ادامه ،یا ختم
آن را بدنبال خواهد داشت .بر این اساس ،طرفین رابطه به شکلی عقالنی و حسابگرانه به ارزیابی ارزش
و پیامدهای اجتماعی پرداخته و همزمان به رقابت بر سر موقعیتهای پاداشبخش میپردازند ،در عین
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حال که تالش میکنند از تنبیه احتناب نمایند .از این زاویه SET ،نظریهای رسمی همراه با چهارچوبهای
نظری مدلسازی و پیشفرضهایی بدیهی است که جذابیت باالیی برای پژوهشهای بینرشتهای علوم
اجتماعی دارد .افراد در روابط خود به میزان زیادی معطوف به هدف و در پی حداکثرسازی هدف هستند.

قانون محرومیت نسبی 1در این حوزه بیان میکند رضایتمندی از پیامدهای روابط ناشی از مقایسه بین
موقعیت طرفین رابطه حسب میزان سود و زیان آنهاست SET .در ابتدا بر اساس تعامالت دو نفره یا
گروههای کوچک شکل گرفت و به تدریج به بافتهای گستردهتر اجتماعی و در نهایت نهادهای کالن

نابرابری در تبادالت اجتماعی در ادراک فرد در مورد محرومیت و عدالت موثر بوده و منجر به تغییر نظر
وی در تعامالت میشود .منابع اصلی برای ادراک میزان (نا)برابری در تبادل اجتماعی شامل عشق ،منزلت،
اطالعات ،پول ،کاالها (اموال) ،و خدمات هستند .با وجودی که تبادل اجتماعی به شکل گستردهای در
محیط اجتماعی در بررسی روابط انسانی بویژه تعامالت کارمند-سازمان بکار برده میشود ،ابعاد مختلف
آن بطور کامل مورد شناسایی و بررسی قرار نگرفتهاند ).(Settoon, Bennett, & Liden, 1996
از دیدگاه نظریه تبادل اجتماعی ( )SETروابط بین کارکنان و سازمانها شامل وهلههای گستردهای از
تبادل است که در آن یک طرف در ازای فعالیتی که طرف مقابل انجام میدهد پول پرداخت میکند .در
این وهلهها ،هنگامی که انتظارات دو طرف برآورده شود ،کیفیت روابط بهبود مستمر خواهد یافت .منابعی
که سازمانهای میتوانند برای تبادل فراهم کنند می توانند نمادین (منابعی که حاوی معنایی فراتر از
ارزش عینی مادی هستند) یا عینی (منابع ملموس مرتبط با نیازهای مادی) باشند (Cropanzano et
).al., 2017; Cropanzano & Mitchell, 2005
تبادالت اجتماعی در محیطهای کاری در سطوح فرد-سازمان ،فرد-گروه ،و فرد-فرد جریان دارند .کیفیت
کار گروهی و روابط بین کارکنان عواملی بسیار مهم در میزان تعهد افراد به سازمان خویش هستند و
هرچه میزان و کیفیت تبادالت اجتماعی در سطح سازمانی ،گروهی ،و بینفردی باالتر باشد ،بازده سازمان
از منظر رفتار سازمانی و بهرهوری سازمانی بیشتر خواهد بود ).(Zhu et al., 2019
 .5کنش متقابل تبادالت اجتماعی و استرس شغلی در محیطهای کاری
نظریه تبادل اجتماعی در محیطهای کاری بعنوان چهارچوبی مطلوب برای توضیح بسیاری از مولفههای
رفتار سازمانی پذیرفته شده است .نکته جالب توجه اینکه ،تقریباً در تمامی این چهارچوبهای نظری،
تبادل اجتماعی از طریق مدیریت استرس شغلی به نقش خود در سازمان عمل میکند.
 :1-5کاهش تنهاماندگی و افزایش همبستگی اجتماعی

. law of relative deprivation 1
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اجتماعی تسری یافت ).(Cropanzano, Anthony, Daniels, & Hall, 2017
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ایجاد و حفظ روابط اجتماعی معنادار بعنوان یکی از نیازهای اساسی انسانها در محیطهای مختلف
اجتماعی و شغلی است .اولین و شاید مهمترین مشخصه کنشوری اجتماعی احساس همبستگی اجتماعی
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و تنها نبودن است؛ دلیلی که برای تداوم حضور افراد در گروه از برجستگی خاصی برخوردار است .اگر
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فرد در این امر مهم شکست بخورد احساس تنهاماندگی 1نموده و متعاقب آن عدم رضایت و استرس
بسیاری را تجربه خواهد نمود که این امر به نوبه خود منجر به کاهش اعتماد اجتماعی ،کاهش عزت
نفس ،و رویکردها تبادل اجتماعی انتقامگیرانه و بهرهکشانه از دیگران خواهد شد (Yamaguchi,
) .Smith, & Ohtsubo, 2017این امر در محیطهای اداری بسیار خطرناک است ،زیرا کارکنانی که
شرایط تنهاماندگی قرار بگیرند ،ممکن است دست به اقداماتی علیه سایر کارکنان و منابع سازمان بزنند
و این احتمال وجود دارد که تا مدتها چنین آسیبی در سازمان مشخص نشود .اما در صورتی که بتوان
ارتباطات اجتماعی را به سمت و سوی تبادالت اجتماعی متعادل و عادالنه پیش برد ،آنگاه انگیزه تقابل
مثبت در افراد تقویت میشود که کاهشدهنده استرس شغلی ،افزاینده احساس امنیت و همبستگی
اجتماعی شغلی و کاهش تفکر منفی انتقامجویانه کارمند از سازمان است .در نتیجه هرچه میزان
رضایتمندی از تبادالت اجتماعی باالتر باشد ،استرسهای شغلی کمتر و رفتارهای سودمند اجتماعی
کارکنان بیشتر خواهد بود ).(Borawski, 2018
 :2-5وفاداری به سازمان ،انگیزش سازمانی ،و فرهنگ سازمانی
میزان انگیزش سازمانی و عالقه کارکنان در حوزه وفاداری به سازمان ،2عاملی بشدت تحت تاثیر فرهنگ
سازمانی است .بطور رسمی ،فرهنگ را می توان به عنوان باورها ،ارزشها ،نگرشها ،رفتارهای و اعمال
غالبی دانست که خصیصه گروهی از مردم هستند .بر همین اساس ،فرهنگ سازمانی توصیف کننده
محیطی است که در آن افراد کار می کنند و تاثیر آن بر نحوه تفکر ،عمل ،کنشوری و تجربه کاری آنها
غالب است .فرهنگ های سازمانی در هر سازمانی می توانند کامالً متفاوت از باقی سازمانها بوده و حتی
در سطح جهان بیهمتا باشند ) .(Warrick, 2017پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه نشان دادهاند
تبادالت اجتماعی بر اساس تاثیر بر رفتارهای عفو ،رفتارهای حمایتی ،و کمک کردن به دیگران منجر به
کاهش استرس شغلی در سازمانها می شوند و در نتیجه ،فرهنگ سازمانی به سمت و سوی حمایتگری
دو جانبه کارکنان از یکدیگر و نیز تعدیل روابط کارمند-سازمان اصالح خواهد شد .فرهنگ سازمانی
سلسله مراتبی منجر به تقویت رفتارهای عفو و کمک کردن به دیگران ،و فرهنگ سازمانی قبیلهای منجر

56

به تقویت رفتارهای حمایتی خواهند شد .پژوهشهای متعدد نشانگر برتری این دو فرهنگ در زمینه

loneliness

1.

organizational loyalty

2.

رفتارسازمانی و نیز پیشبرد اهداف سازمانی هستند که بر اساس یافتههای عملی نیز این دو فرهنگ سطوح
باالی تبادالت اجتماعی و سطوح پایین استرس شغلی را دارند ).(Wang, Ryan, & Yang, 2019

 :3-5رفتارهای سودمند اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی
یکی دیگر از مسایل عمدهای که در دهه گذشته توجه عمدهای را به خود جلب کرده ،تالش کارکنان
برای رسیدن به اهداف موقعیتی در سازمانها است .پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که عامل مهم در
این زمینه حمایت سازمانی ، 1بویژه از سوی مدیران سازمان تاثیر بسزایی در پیشبرد این رفتارهای
شهروندی سازمانی دارند .کارکنان زمانی حساسیت باالیی به اهداف سازمانی نشان خواهند داد که بتوانند
تنشها و استرسهای شغلی خود را به شیوهای سالم مدیریت نمایند .پژوهشهای اخیر نشان دادهاند،
متغیر رابط در این زمینه تبادل اجتماعی است که بر اساس آن ارتباطات بین کارکنان و مدیران سازمان
و نیز کارکنان و خود سازمان تعریف میشود .در حقیقت تبادل اجتماعی در سازمان بعنوان سودمندی
دادن به دیگران در ازای دریافت از آنها است .پژوهشهایی که به تازگی منتشر شدهاند نشان دادهاند که
کارکنان در صورتی در راستای اهداف سازمانی خود عمل خواهند نمود که ادراک واضحی از سطوح باالی
تبادالت اجتماعی در راستای برآورده شدن نیازهای فردی ،امنیت شغلی و کاهش استرس شغلی خود
داشته باشند (شکل  .)1در حقیقت تنها در صورتی که سطوح باالی تبادالت اجتماعی در سازمان توسط
کارکنان ادراک شده و آنها بتوانند استرس شغلی خود را کاهش دهند ،میتوان انتظار رفتار شهروندی
سازمانی و برآوردهسازی اهداف سازمان را از آنها داشت ).(Paillé & Meija-Morelos, 2019
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شکل  : 1تاثیر استرس شغلی و تبادل اجتماعی در زمینه فرهنگ سازمانی
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ادارک حمایت
سازمانی
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ادراک سطوح باالی تبادل اجتماعی
در سازمان

برآورده شدن منافع کارکنان ،کاهش
استرس شغلی و افزایش امنیت شغلی

رفتارسودمنداجتماعی در سازمان در
راستای اهداف سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

شکل  :1تعامل متقابل تبادل اجتماعی و استرس شغلی برای رسیدن به اهداف سازمانی

 :4-5جابجایی و تغییر شغل کارکنان
یکی از جنبههای مهم در حوزههای شغلی میزان تغییر شغل و جابجایی کارکنان از هر سازمان است .این
تغییرات ریشه در مفهوم سازگاری شغلی 1دارند که به معنای آن دسته از منابع روانی-اجتماعی است که
به افراد در غلبه بر چالشهای محیط شغلی و پیشرفت در کار کمک میکنند (Hall, Yip, & Doiron,
( . 2018این مفهوم شامل چهار بعد نگرانی در مورد آینده شغلی ،کنترل کردن فعالیتهای شغلی،
کنجکاوی شغلی برای شناسایی سناریوها و شقوق مختلف آینده شغلی ،و اطمینان یافتن از پیشرفت
شغلی است .سازگاری شغلی عامل بسیار مهمی در رضایت شغلی ،کاهش استرس شغلی و پیشرفت شغلی
محسوب میشود ) .(Johnston, 2018; Rudolph, Lavigne, & Zacher, 2017بین تغییر شغل
و سازگاری شغلی ،رابطه منفی وجود دارد ،به این معنای که هرچه سازگاری شغلی کارکنان بیشتر باشد،
میزان تغییر شغل آنها کمتر است .پژوهشهای مقایسهای و مستقل اخیر در این حوزه نشان دادهاند هرچه
سطح تبادالت اجتماعی در سازمانها باالتر باشد ،کارکنان حمایت بیشتری از یکدیگر میکنند و در نتیجه
به تقویت سازگاری شغلی یکدیگر بخصوص کارکنانی که در این حوزه ضعیفترند ،میپردازند .نتیجه این
امر کاهش استرس شغلی ،افزایش رضایت شغلی ،و افزایش ادراک حمایت سازمانی در کارکنان است.
بعبارت دیگر ،سطوح باالی تبادل اجتماعی در سازمانها نه تنها منجر به تجربه معنای فاعلی مثبت
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(رضایت شغلی) بیشتر و استرس شغلی کمتر برای کارکنان میشود ،بلکه منجر به دریافت حمایت بیشتر
از سازمان خواهد شد.(Zhu et al., 2019) .

career adaptability

1.

 :5-5شایعههای سازمانی

59

کاری به معنای گفتگویی غیررسمی و ارزشیابانه (مثبت یا منفی) بین دو یا تعداد بیشتری از کارکنان
یک سازمان در مورد کارکنان دیگر همان سازمان است که در زمان آن گفتگو حضور نداشته و آن را
نمیشوند ) .(Brady, Brown, & Liang, 2017تخمین زده شده است که در حدود 65درصد از
گفتگوهای زندگی روزمره مختص شایعهها است و بیش از 90درصد کارکنان ایاالت متحده امریکا و
اروپای غربی گفتهاند به نوعی درگیر رفتار شایعه در محیط کار بودهاند .پژوهشهای متعدد آشکار
ساختهاند رفتارهای شایعه منجر به کاهش ارزیابی عملکرد کارکنان توسط روسا (کاهش عدالت سازمانی)،
کاهش بازدهی فرد در سازمان ،افزایش استرس شغلی ،و فرسودگی باالی هیجانی ،کاهش عزت نفس
شغلی ،و کاهش رفتارهای سودمند اجتماعی در محیط کاری میشوند (Grosser, Lopez-Kidwell,
) .Labianca, & Ellwardt, 2012; Wu, Kwan, Wu, & Ma, 2018طبق چهارچوب نظری
 ، SETدیدگاه کارکنان از عدالت سازمانی ریشه در اعمال آغازین از سوی سازمان و باالدستیهای آنان
دارد و در مقابل شایعههای محیط کاری نشانگر پاسخهای رفتاری فوری از سوی کارکنان است .افزون بر
این ،جایگاه و موقیعت سازمانی کارمندان در سازمان نشانگر میزان وابستگی آنها به سازمان و سایر
کارکنان آن است .بنابراین ،شایعه ،بویژه در صورتی که منفی باشد ،بسرعت در بستر تبادل اجتماعی
منجر به افزایش استرس شغلی و کاهش سطح تبادل اجتماعی کارمندان خواهد شد .بنابراین ،اصالح
الگوهای تبادلی در سازمانها ،شفافسازی نظام پاداش و تنبیه ،منجر به مدیریت بهینه و کاهش تاثیرات
شایعه های منفی در ارزشیابی سازمانی از کارکنانو در نهایت منجر به کاهش استرس شغلی و افزایش
بهرهوری سازمانی آنها خواهد شد ).(Kim, Moon, & Shin, 2019
 :6-5مسئولیتپذیری اشتراکی اجتماعی ()CSR
در حوزههای سازمانی یکی از عاملهای مهم افزایش بهرهوری سازمانی و رفتارهای سودمند اجتماعی
بویژه رفتار شهروندی سازمانی ،مسئولیتپذیری اشتراکی اجتماعی ( 1)CSRدر سازمان است .کارکنان
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از جمله عوامل و منابع موثر در استرس شغلی در سازمانها شایعه و شایعهسازی است .شایعه در محیط

نقش بسیار مهمی در تغییر و بازنمایی فرهنگ سازمانی دارند CSR .بعنوان عاملی راهبرد مدیریتی بسیار
مهم در ایجاد و گسترش رفتارها و نگرشهای مثبت به سازمان و کار نقش دارد .هرچه  CSRدر سازمان
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بیشتر تمرین شود ،کارکنان نگرش ها و رفتارهای مثبت بیشتری نسبت به سازمان و کار خود خواهند
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)corporate social responsibility (CSR

1.

داشت ) .(Gürlek & Tuna, 2018طبق الگوی  ،SETتعامل متقابل به دو بخش تقابل محدود

1

(مستقیم) و تقابل تعمیمیافته( 2غیرمستقیم) تقسیم میشود .تقابل محدود تنها شامل دو طرف است ،در
60

حالی که تقابل تعمیم یافته شامل چندین طرف میشود .در تقابل محدود سود و زیان مستقیماً بین طرف
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اول و دوم تبادل می شود .اما در تقابل تعمیم یافته ،سود از یک طرف در حلقه اجتماعی به طرف دیگری
میرود که الزاماً سود اولیه را ایجاد نکرده است و در نتیجه ،سود بصورت گردشی بین افراد مختلف تقسیم
خواهد شد CSR .در حقیقت شکل سازمانی و اجتماعی عملی همان نظام تقابل تعمیم یافته است .در این
شکل از تقابل ،افراد در صورتی که بطور مستقیم از فردی که به او سود رسانیدهاند سودی دریافت نکنند
دچار تنش و استرس نخواهند شد ،زیرا میدانند این سود از جانب دیگرانی که در حلقه تبادل اجتماعی
هستند ،به آنها خواهد رسید (Gürlek & Tuna, 2019; Jamali & Karam, 2018; Trivellas,
).Rafailidis, Polychroniou, & Dekoulou, 2018
 :7-5تعامالت در سطوح سازمانی ()B2B
تعامالت تنها در سطح درون سازمانی و بین کارکنان با یکدیگر و یا کارکنان با سازمان خود صورت
نمیگیرند ،بلکه در سطوح بینسازمانی نیز این تعامالت بطور روزمره در جریانند؛ سطحی که نهادها و
موسسات اقتصادی و تجاری با هم به تبادالت گسترده میپردازند .در زمینه تجارت به تجارت ()B2B

3

مفهوم روابط و تعامالت به شکل عمده تاکید بر تبادل سود و شریک شدن در هزینهها و حمایت متقابل
از شرکای تجاری در بازه گسترده زمانی است .بنابراین راهبردهای روابط تجاری نه تنها در تبادل کاالها
و خدمات بلکه در تقسیم اجتماعی و نفعگرایانه پاداشهای روانی-اجتماعی و قربانی ساختن پارهای منافع
در جهت حفظ تعامالت بلندمدت است ).(O’Mahony, Sophonsiri, & Turner, 2013
بررسیهای سازمانی در سطح  B2Bنشان دادهاند دو عنصر اعتماد و رضایت از رابطه برای تعهد سازمانها
نسبت به یکدیگر ،کاهش تنشها و استرسهای روابط تجاری و نیز تعهد در روابط متقابل نقش مهمی
دارند .عناصر تبادل اجتماعی شامل کیفیت ارتباطات ،رفتار فرصتطلبانه ،وابستگی اجتماعی ،و وابستگی
مالی به شکل نیرومندی بر اعتماد و رضایت از روابط  B2Bتاثیرگذارند .همچنین ،مشخص شده است
میزان رضایتمندی از تبادالت اجتماعی بینسازمانی ،بیش از میزان اعتماد در حفظ تبادالت سازمانی
موثر است .بعبارت دیگر ،آن بخش از تبادل اجتماعی که منجر به حفظ روابط سازمانها با یکدیگر
میشود ،جنبه حمایتی و کاهش استرسهای شغلی آنها است ).(Jeong & Oh, 2017

60

restricted reciprocity

1.

generalized reciprocity

2.

)business-to-business (B2B

3.

 .6نتیجهگیری
شغل یا حرفه یا پیشه بعنوان نقش فرد در نظام اقتصادی جامعه است .بطور خاص ،شغل فعالیتی است
ساعت) تا مادام العمر (همچون شغل قضاوت در برخی کشورها) دارد .شغل فعالیتی است که نیازمند
تالش جسمانی و روانشناختی است و بطور معمول در دنیای امروزی بسیاری از مشاغل نیازمند
آموزشهای خاص تخصصی هستند ).(Lu, Zhao, & While, 2019; Mohanty, 2019
عوامل متعددی بر شغل ،بازدهی ،رفتار سازمانی ،و بهرهوری سازمانی کارکنان در هر سازمان تاثیر
می گذارند که از بین آنها عامل استرس شغلی بعنوان معضلی مهم در سازمانها حضوری پررنگ دارد.
استرس شغلی را میتوان عدم تعادل بین الزامات شغلی و منابع در دسترس و توانمندیهای کارمند بیان
داشت .استرس شغلی بطور عمده همبستگی نزدیکی با سطوح پایین رضایتمندی شغلی داشته و اغلب
منجر به کاهش شدید عملکرد شغلی در کارکنان میشود ) .(Khajuria & Nayak, 2018استرس
شغلی به میزان زیادی در بازدهی کارکنان سازمان تاثیر منفی داشته و دامنه گستردهای از عوارض و
هزینههای اضافی را بر کارکنان و سازمانها تحمیل مینماید & (Barkhordari, Malmir,
Malakoutikhah, 2019; H. Bauer & Herbig, 2019; Masa’Deh, Jarrah, & AbuRuz,
( .2018بویژه در ایران 40 ،درصد سوانح شغلی بطور مستقیم در اثر استرسهای شغلی ایجاد میشوند
) (Barkhordari et al., 2019که نشانگر اهمیت و فشار مضاعف این سازه بر عملکرد شغلی کارکنان
است.
یکی از عوامل بسیار مهم تاثیر گذار بر استرس شغلی که واسط بین محیط کاری و کارمند است ،سازه
تبادل اجتماعی است .پژوهشهای متعدد رابطه بین سطوح استرس شغلی و رضایتشغلی را با تبادل
اجتماعی نشان دادهاند ) .(Barkhordari et al., 2019; Erro-Garcés & Ferreira, 2019تبادل
اجتماعی به معنای تحلیل ذهنی افراد از سود و زیان و میزان عادالنه بودن تعامالت خود با دیگران (فرد،
گروه ،سازمان ،جامعه) و مقایسه بین شقوق مختلف است .نظریه تبادل اجتماعی ( )SETتفلیقی از
یافتههای جامعه شناختی ،روانشناختی ،و اقتصادی برای تحلیلی ساختارگرا و عقالنی از رفتار کنشگران
در عرصه های اجتماعی است ) .(Cropanzano et al., 2017; Shahsavarani, 2018پژوهشهای
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که اغلب قاعدهمند بوده و در ازای دریافت حقوق انجام میشود .مدت زمان شغل دامنهای از موقت (چند

61

متعدد نشانگر سودمندی اصالح راهبردهای تعامالت اجتماعی بخصوص در قالب تبادالت اجتماعی برای
کاهش استرسهای شغلی در محیطهای کاری هستند ) .(Elder et al., 2019بر این اساس در نوشته
حاضر به بررسی و مرور تاثیرات اصالحی تبادل اجتماعی در کاهش استرس شغلی و نتایج آن در  7حوزه
کاهش تنهاماندگی و افزایش همبستگی اجتماعی؛ وفاداری به سازمان ،انگیزش سازمانی و فرهنگ

61
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سازمانی؛ رفتارهای سودمند اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی؛ جابجایی و تغییر شغل کارکنان؛ شایعه
.) پرداخته شدB2B( )؛ و تعامالت در سطوح سازمانیCSR( سازمانی؛ مسئولیتپذیری اشتراکی اجتماعی

، مطالعات مقایسهای،تبادالت اجتماعی در محیطهای کاری بوده و نیازمند پژوهشهای گستردهتر
 اما در وضع موجود.مطالعات مروری نظامدار و نیز فراتحلیل برای اثبات و تعیین حدود این فرضیهها است
 میتوان با اطمینان بیان داشت که هرگونه مداخله در راستای اصالح سبک و،و بر اساس دانش حاضر
کیفیت تبادالت اجتماعی در سازمانها به طور قطع منجر به کاهش استرسهای شغلی و در نتیجه
-نهادی (کارکنان- فردی،) بین فردی (بین کارکنان،)تاثیرات بسیار بر حوزههای فردی (سطح کارکنان
.سازمان) خواهد شد-سازمان) و نهادی (سازمان
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