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چکیده
ازآنجاییکه مشاغل کنونی بهقدری پیچیدهاند که بروز اشتباه در آنها اجتنابناپذیر است ،اهمیت فهم یادگیری از اشتباههای
سازمانی نیازی است دوچندان شده است .پژوهش حاضر با تأکید بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی
کارکنان به بررسی اثر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه بر آنها پرداخته است .جهت بررسی این اثرات در این پژوهش از روش
تحلیلی – پیمایشی استفاده شده است .از جامعه آماری کلیه کارکنان برنامهساز معاونت صدای سازمان صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران تعداد  200نفر بهعنوان نمونه بر اساس دسترسی حضورشان انتخاب شد .سپس پرسشنامهای جهت جمعآوری
دادههای پژوهش تنظیم شد و دادههای حاصل با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار داده است .نتایج
حاکی از آن است که فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روانشناختی برنامهساز حوزه معاونت صدا تأثیر مثبت مستقیم
داشته ،ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری آنها بر این رابطه اثر میانجی نیز دارد.

کلیدواژهها :فرهنگ مدیریت اشتباه ،کیفیت زندگی کاری ،توانمندسازی روانشناختی.
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مقدمه

شکست یا اشتباه یکی از حقایق زندگی است که بیشتر سازمانهای نوین که خود را سازمانی یادگیرنده
میپندارند ،نمیتوانند از آن بگریزند .ازآنجاییکه مشاغل کنونی بهقدری پیچیدهاند که بروز اشتباه در
آنها اجتنابناپذیر است ،اهمیت فهم یادگیری از اشتباههای سازمانی نیازی است که اخیراً افزایش یافته
است ) .(Harteis, Bauer & Gruber, 2008کارکنان سازمان در انجام وظایف کاری خودشان ناخواسته با
اشتباهات و خطاهایی مواجه میشوند که جزء انکارناپذیر فعالیتهای سازمانی است

) Homsma, Van

 (Dyck, Gilder, Koopman & Elfring, 2009اشتباه یا شکستهای سازمانی دارای دو جنبۀ کامالً
متناقض هستند؛ از یک سو منجر به نتایج منفی چون از دست دادن زمان ،تولید محصوالت معیوب و وقوع
سوانح میشون د و از سوی دیگر ،نتایج مثبتی چون یادگیری ،نوآوری و قابلیت انعطاف سازمان را در پی
دارند ) .(Edmondson, 1996ازآنجاییکه برقراری ارتباط در مورد اشتباه ،پذیرش اشتباهات بهعنوان
بخشی از کار ،تشخیص سریع و هماهنگی در بررسی اشتباه ،احتمال بهبود کیفیت محصول ،خدمات و
فرآیندهای کاری را ایجاد میکنند ) (Smith, Audia, & Locke, 2000ولی درک علمی اثرات منفی
اشتباه بسیار راحتتر از پیامدهای مثبت بالقوه آن مانند یادگیری ،نوآوری و کارآیی است .به همین دلیل
بسیاری از محققین ،متخصصین و همچنین افکار عمومی جامعه مفهوم اشتباه را بهعنوان اساس رویداد
حوادث می شناسند و تنها به پیامد و جوانب منفی اشتباه توجه و روش جلوگیری محض از اشتباه را پیشنهاد
میکنند ) .(Van Dyck, Frese, Baer & Sonnentag, 2005این در حالی است که از یک سو به دلیل
وجود محدودیت در تواناییهای انسان و سازمان بروز خطا و اشتباهات در کار واقعیتی غیرقابلانکار
میباشد که با وجود تالشهای بسیار همچنان اتفاق میافتند و ادامه خواهند یافت و از سوی دیگر رویکرد
پیشگیری محض از اشتباه شانس یادگیری و بهرهمندی از پتانسیل پیامدهای مثبت اشتباه را به حداقل
میرساند و با برخی از راهبردهای یادگیری

(مانند آزمون-خطا) در تعارض مستقیم قرار دارد ) & Keith

 .(Frese, 2008در بلندمدت ،سازمانهایی که رویکرد مؤثری نسبت به اشتباه اتخاذ نمایند ،میتوانند بیشتر
منفعت داشته باشند چراکه از اشتباهات به یادگیری میرسند و همچنین بیشتر آماده پژوهش و نوآوری
خواهند بود ) .(Van Dyck et al., 2005طرح مدیریت اشتباه در تمام سازمانها ارزشمند است بدین جهت
که از هزینههای معنوی یا مادی انجام اشتباه جلوگیری میکند و یا آنها را کاهش میدهد و یادگیری در
سازمانها را تقویت میکند .در واقع موضوع مدیریت اشتباه برای هر سازمانی منافعی را در پی دارد که از
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منابع مالی نیز ارزشمندتر است چراکه نشان دهنده ایستادگی در تداوم رسالت و ارزشهای سازمانی و
معیارهای کیفیتی است ).(Nelson, 2010
از جمله مسائلی که در اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه موجب بهبود و یا ارتقاء سطح آن میشود کیفیت
زندگی کاری و به دنبال آن توانمندسازی روانشناختی کارکنان است .لزوم توجه به کیفیت زندگی کاری
آنان یکی از وظایف مسئوالن سازمان است .در نتیجه کیفیت زندگی کاری رضایت کارمند به سازمان از
برآورده شدن نیازهایش از طریق منابع ،فعالیتها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به
دست میآید .یکی از راههای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان یادگیری و اشاعه فرهنگ مدیریت
اشتباه است چراکه قابلیت تولید دانش دارد و بهخوبی تجربهاندوزی حاصل میشود و نیاز دانشی کارکنان
را در راستای بهبود کیفیت زندگی کاری آنها تأمین میکند ) .(Zhu, Han, Zeng, & Huang, 2011در
سطح فردی دانش حاصل از تجارب مدیریت اشتباه به کارکنان امکان میدهد که مهارتها و تجربیات
خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقاء دهند تا به رشد
حرفهای دست یابند و زندگی کاری با کیفیتی را تجربه نمایند ) .(Benisi, 2017ضمن اینکه امروزه نیز
ارزش مثبت مدیریت منابع انسانی بهواسطه توسعه منابع روانشناختی توانمندساز بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفته است .توسعه منابع انسانی از طرق متعدد که از عمدهترین آنها افزایش دانش و آگاهی و در
نتیجه کاهش اشتباهات آنها میباشد .ایده کارکنان توانمند بهطور مکرر عنصر اصلی ارتقای نوآوری،
سازگاری سازمانی ،بهبود روابط مشتری و افزایش رضایت کارکنان توصیف میشود .توانمندسازى
روانشناختی در تشخیص کانالهای نفوذ در محیط کار ،بهبود اشتیاق شغلی میان کارکنان و اتکاى بیشتر
بر ساختارهاى افقی و شبکههای همکاران نقش مهمی را ایفا میکند .کارکنان زمانی میتوانند از عهده
وظایف محول برآیند که از مهارت ،دانش و توانایی الزم برخوردار باشند و اهداف سازمان را بهخوبی
بشناسند ،ابزاری که میتواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد ،توانمندسازی است؛ بنابراین بهمنظور
ایجاد توسعه دانش و یادگیری از اشتباهات و بهتبع آن ارتقاء توانمندی کارکنان ،سازمانها نیازمند فرهنگی
بهعنوان فرهنگ مدیریت اشتباه میباشند بهطوریکه فرهنگ مدیریت اشتباه تضمین میکند که اشتباهات
گزارش ،کنترل و کاهش مییابد و موجب بهبود و یا ارتقاء سطح توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری
کارکنان میشوند .اقدامات مربوط به بهسازی کیفیت زندگی کاری اعم از تأمین امکانات رفاهی،
طرحهای تشویقی و امنیت شغلی درنهایت میتواند با توجه به بهره مندی از دانش حاصل شده در مدیریت
اشتباه ،منجر به توانمند شدن کارکنان سازمان شود ).(Asgari, Tavakolian, & Taleghani, 2012

4

پژوهشنامه مدیریت تحول ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز و زمستان 1398

ازآنجاکه دلیل تجربی در ماهیت یا روابط بین فرهنگ مدیریت اشتباه و سطح زندگی کاری و
توانمندسازی روانشناختی کارکنان خصوصاً در سازمانهای رسانهای نظیر رسانه ملی کمتر وجود دارد،
ای ن تحقیق بر آن است تا نقش فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی
روانشناختی را در سطح رسانۀ ملی و کارکنان برنامهساز معاونت صدای سازمان صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران مورد بررسی قرار دهیم؛ چراکه ریسک ناشی از رویداد خطا و اشتباه در برنامهسازی معاونت
صدا بهواسطه اثرگذاری وسیع در سطح جامعه بسیار باال است و پیامدهای سازمانی وسیعی همچون کاهش
اعتماد عمومی ،مخدوش شدن اعتبار اجتماعی و فرهنگسازی غلط به دنبال خواهد داشت و در سطح
فردی کارکنان نیز توجه به مدیریت پذیری اشتباهات وعدم سرپوش گذاری و واکنش هیجانی به آن،
صیانت از سرمایههای انسانی و ظرفیتهای آنها را تضمین میکند و در نتیجه شکلگیری انسجام اجتماعی
در سازمان ،محیط کاری ایمن ،توسعه قابلیتهای انسانی ،فرصت رشد و بهبود تواناییهای فردی آنها را
در چارچوب ارتقای کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی فراهم میآورد .این در حالی
است که در سالهای اخیر با گسترش شبکههای اجتماعی اشتباهات رخداده در این رسانه به سرعت در
سطح جامعه مخابره شده است و بسیار مشاهده میشود که برنامههای مختلف با انتخابهای اشتباه،
تدوینهای اشتباه ،جهت گیریهای اشتباه و رفتارهای اشتباه توجه به اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه در
سازمان را برجسته ساخته است؛ بنابراین بنیان پژوهش حاضر برای پاسخ به این سؤال بنا شده است که اشاعه
فرهنگ مدیریت اشتباه بهواسطه کیفیت زندگی کاری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان چه تأثیری
دارد؟
مبانی نظری تحقیق
کیفیت زندگی کاری

1

در یک تعریف کلی می توان کیفیت زندگی کاری را به معنی تصورات ذهنی ،ادراکات و برداشت
کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود دانست ( .(Mirsepasi, 2007در واقع
کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن نظارت صحیح ،شرایط کاری ،پرداخت و مزایای مطلوب و مهمتر
از همه ایجاد فضای کار چالشگرانه ،مشارکتی و اقناع کننده میباشد که از طریق توجه به فلسفه روابط
کارکنان به دست میآید .کیفیت زندگی کاری ساختار چند بعدی دارد که شامل مفاهیمینظیر اقدامات
________________________________________________________________
Quality of Work Life
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رفاهی و خدمات درمانی ،طرحهای تشویقی ،تناسب شغل ،امنیت شغل ،طراحی شغل ،اهمیت به نقش و
جایگاه فرد در سازمان ،فراهم نمودن رشد و پیشرفت ،مشارکت در تصمیم گیریها ،کاهش تعارضات و
ابهامات شغلی ،آموزش و سیستم دستمزد و پاداش میباشد.
والتون )به نقل از  (Taraj, 2015معتقد است "کیفیت زندگی کاری عبارت است از میزان توان اعضای
یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود"
) .(Taraj, 2015واکر )به نقل از  (Taraj, 2015تأکید دارد "مدیریت بر کیفیت زندگی کاری مستلزم
توجه به نیازهای فردی کارکنان و نیازهای گروهی آنان بهعنوان ارزشهای اساسی مدیریت میباشد"
).(Taraj, 2015
دیویس و همکاران کیفیت زندگی کاری را چنین معرفی میکنند :زندگی کاری با کیفیت برتر
میکوشدتا کارکنانی را که دارای مهارتها و تواناییهای باالتری هستند به کارگمارد و محیط و شرایط
کاری را فراهم آورد که آنها را برانگیزاند ،بطوری که خواهان بهبود تواناییها و مهارتهایشان باشند

).(Kit & Davis, 1997
والتون ) ،1973به نقل از  (Motamedi, 2008در مدلی هشت متغیر اصلی را بهعنوان اهداف ارتقاء کیفیت

زندگی کاری مورد توجه قرار میدهد:

 – 1پرداخت کافی و منصفانه :پرداخت حقوق کافی و منصفانه به کارکنان سازمان.

 – 2محیط کاری ایمن و بهداشتی :برقراری ساعات کاری و شرایط کاری معقول ،شامل برقراری شرایط
فیزیکی و ایمنی کاری و شغلی.

 – 3توسعه قابلیتهای انسانی :ایجاد و گسترش فرصتهای کسب مهارتها ،آموزشها و همسو شدن
کارکنان با اهداف سازمان.
 – 4فرصت رشد و امنیت دائمی :بهبود تواناییهای فردی ،فرصتهای پیشرفت ،امنیت شغلی و اطمینان
خاطر از اشتغال پایدار.

 – 5انسجام اجتماعی در سازمان :عدم تعصب نسبت به نژاد ،رنگ ،جنس و ایجاد حس اجتماعی بودن در
سازمان و آزادی افراد در بیان ایدهها.

 – 6قا نون گرایی در سازمان :امیدواری به رعایتعدل و انصاف و ضابطه مندی در ارتقاء شغلی.
 – 7فضای کلی زندگی :ایجاد وابستگی مستقیمتر کار به فضای کلی زندگی کارکنان
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بر اساس تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو 1کیفیت زندگی کاری بهعنوان رضایت کارکنان از هفت

مجموعۀ نیاز رشد و نمو افراد تشکیل شده –1 :نیازهای ایمنی و بهداشت -2 ،نیازهای اقتصادی و خانواده،
 –3نیازهای اجتماعی –4 ،نیازهای عزت نفس –5 ،نیازهای بروز –6 ،نیاز دانش –7 ،نیازهای زیبایی
شناسی ).(Amini & Mortazavi, 2013

همچنین براساس نظریهای آر جی آلدرفر ( ،1969به نقل از  (Zarei Matin, 2015کیفیت زندگی کاری

در قالب  –1کیفیت تأمین نیازهای زیستی  –2کیفیت تأمین نیازهای تعلق کارکنان و  –3کیفیت تأمین
نیازهای دانشی معرفی میشود .کاسیو ) ،1998به نقل از  (MirKamali, 2004کیفیت زندگی کاری را
ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی (جسمی) و روانی (ذهنی) خود در محیط کار تعریف کرده و عوامل
آن را بدین شرح برشمرده است :مشارکت کارکنان ،توسعه شغلی ،حل تعارض ،ارتباط ،سالمت ،امنیت
شغلی ،جبران برابر و محیط امن و افتخار آمیز.
توانمندسازی روانشناختی

2

توانمندسازی ،عبارت است از پربارسازی عمودی و سایر روشهای مشابه برای افزایش آزادی عمل
کارکنان .برخی از صاحب نظران و محققان توانمندسازی را کم و بیش همان مدیریت مشارکتی میدانند.
یعنی مشارکت زیردستان در تصمیم گیریها و حداکثر ساختن درگیری آنها در سازمان ).(Kim, 2002
برخی دیگر توانمندسازی را شکلی از عدم تمرکز میدانند که مستلزم واگذاری اختیارات تصمیم گیری
اساسی به زیردستان است .در توانمندسازی کارکنان نهتنها نیازمند اختیار هستند ،بلکه بایستی آموزش
کافی و اعتبار مالی و اطالعات کافی را دارا باشند تا بتوانند در زمینه تصمیمهای خود پاسخگو باشند
) .(Yoon, 2001توانمند سازی عبارت است از یاد دادن چیزهایی به دیگران که میتوانند انجام دهند تا به
شما کمتر متکی باشند ) .(Hill & Huq, 2004تعریف جامعی از توانمندسازی ارائه شده است که هفت بعد
اساسی را در بر میگیرد:
-1اختیار :مدیران بایستی بهمنظور توانمندساختن زیردستان خود ،اختیار الزم را به آنها تفویض نمایند.
 -2تصمیم گیری :به زیردستان باید اجازه تصمیم گیری در امور سازمان داده شود.
 -3اطالعات :باید اطالعات الزم و کافی در اختیار زیردستان قرار داده شود.
 -4استقالل :باید استقالل کافی بدون نظارت شدید به زیردستان داده شود.
________________________________________________________________
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 -5خالقیت و نوآوری :باید به زیردستان اجازه استفاده از راههای خالق و ابتکاری داده شود.
 -6دانش و مهارت :کارکنان توانمند دانش و مهارت الزم برای پذیرش کارها را بایستی داشته باشند.
 -7مسئولیت :افراد در برابر کارهایی که قبول میکنند مسئولیت خواهند داشت ) Petter, Byrnes, Choi,

.(Fegan, & Miller, 2002
کوین و اسپرتیزر )به نقل از  (Matthews, Michelle Diaz, & Cole, 2003با مطالعه میدانی در سطح
مدیران میانی شرکتهای پیشتاز ،دو رویکرد متفاوت برای توانمندسازی تشخیص دادهاند:
 -1رویکرد مکانیکی :بر اساس این دیدگاه ،توانمندسازی به معنی تفویض اختیار و قدرت به کارکنان رده
پایین میباشد توانمندسازی فرآیندی است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روشن را تدوین کرده و
برنامهها و وظایف را برای کارکنان فراهم مینماید و اجازه میدهد تا آنان در صورت نیاز تغییرات رویهای
و اصالح فرآیندها را انجام دهند.
 -2رویکرد ارگانیکی :طبق این رویکرد ،توانمندسازی به معنی ریسک پذیری ،رشد و تغییر و همچنین
اعتماد به کارکنان و تحمل اشتباهات آنها میباشد .ساختارهای سازمانی موجود مانع "انجام کار درست"
میشوند .کارکنان توانا اشتباهاتی را دارند ولی برای این اشتباهات نباید تنبیه شوند .کارکنان توانمند باید
خواستار عفو و بخشش باشند تا آسان گیری .آنان باید کارآفرین و ریسک پذیر باشند و همچنین حس
مالکیت نسبت به سازمان داشته میباشند آنها باید برای ایجاد هم افزایی ،تفاوتها را آشکار و حل نمایند.
بهطور خالصه از این دیدگاه ،توانمندسازی بهعنوان فرآیند ریسک پذیری و رشد شخصی تعریف شده
است ).(Matthews et al., 2003

ابعاد توانمند سازی روانشناختی را میتوان در قالب موارد زیر بیان کرد:
 -1احساس معنی دار بودن" :معنی دار بودن " فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با
ارزشی را دنبال میکنند ،به این معنی که آنها احساس میکنند در جادهای حرکت میکنند که وقت و
نیروی آنان با ارزش است .با معنی بودن یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی ،و عالقه درونی شخص به شغل.
با معنی بودن به تناسب بین الزامات کاری با باورها ،ارزشها و رفتارها اشاره دارد .بدون در نظر گرفتن
اجبارهای سازمانی ،افراد تمایل به تالش برای اهدافی دارند که برایشان دارای مفهوم باشد

) Greasly et

.(al., 2005

 -2احساس شایستگی (خودکارآمدی)" :شایستگی" یا "خودکارآمدی" ،اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت
خود برای انجام کارهای مهارتی است .در واقع خودکارآمدی اعتقاد فردی به تغییر انگیزه ،منابع شهودی و
زنجیرهای از اقدامات با توجه به الزامات وضعیتی خاص میباشد که میتوان آن را نقطه مقابل عجز و
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ناتوانی دانست .به عبارت دیگر شایستگی به درجهای که یک فرد میتواند وظایف شغلی را با مهارت
انجام دهد اشاره دارد و خودکارآمدی پایین موجب میشود که افراد از موقعیتهایی که نیازمند
مهارتهای مناسب است اجتناب کنند (.)Klidas, 2002
 -3احساس خودمختاری (خود تعیینی) :در حالی که شایستگی یک مهارت رفتاری است" ،خود مختاری"
یک احساس فردی در مورد حق انتخاب برای پیش قدمی و تنظیم فعالیت است .خود مختاری بیانگر
استقالل در پیش قدمی و استمرار رفتارها و فرایندهاست .احساس خودمختاری با از خودبیگانگی کمتر در
محیط کار و رضایت شغلی بیشتر و سطوح باالتر عملکردشغلی و فعالیت کارآفرینانه بیشتر و سطوح باالتر
درگیری شغلی و فشار کاری کمتر همراه است .از دیدگاه مکتبهای مدیریتی ،آزادی عمل یا خود
مختاری بایستی متناسب با نوع کار و مسئولیتی باشد که برعهده فرد است باشد .بین آزادی عمل و
اختیارات اعطا شده به فرد بایستی تعادل و تناسب باشد ).(Baild, 2006

 -4احساس مؤثر بودن" :مؤثر بودن" عبارت است از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ در پیامدهای
استراتژیک ،اداری و یا عملیاتی در کار خود را دارا میباشد .افرادی که بعد مؤثر بدون در آنها قوی است
به محدود شدن تواناییهای خود توسط موانع بیرونی اعتقاد ندارند ،بلکه بر این باورند که آن موانع را
میتوان کنترل کرد ،آنها احساس "کنترل فعال" دارند ،که به آنها اجازه میدهد تا محیط را با
خواستههای خود همسو کنند .بر خالف "کنترل منفعل" که در آن خواستههای افراد با تقاضاهای محیط
همسو میشود .افرادی که دارای احساس مؤثر بودن هستند ،میکوشند به جای رفتار واکنشی در برابر
محیط ،تسلط خود را بر آنچه میبینند ،حفظ کنند ).(Sasiadek, 2006
فرهنگ مدیریت اشتباه

1

اشتباهات ،انحرافات ناخواسته از اهداف و استانداردها هستند که میتوانند پیامدهای مختلفی از جمله

استرس ،حوادث ،تعامل ناکارآمد انسان – ماشین ،مشکالت کیفیت و عملکرد و جو بد سازمانی را به دنبال
داشته باشند .در واقع خطا به هر گونه انحراف ناخواسته از برنامهها و اهداف ،پردازش نامناسب و همچنین،
بهعنوان اقدامینامناسب که ناشی از فقدان دانش و مهارت میباشد .اطالق میشود ) .(Garud, 1999ون

دیک و همکاران ) (2005بیان میکند ،خطاها انحرافات ناخواسته از اهداف ،استانداردها ،قانون رفتاری
(اخالقی) ،ارزش های واقعی هستند که به علت ماهیت غیرعمدی انحراف( ،ماهیت غیرعمدی خطا راهی
________________________________________________________________
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برای تمایز آن با تخلفات که انحراف از استانداردها و نرمها است میباشد ).آن را بهعنوان خطا دسته بندی
میکنند ).(Van Dyck et al., 2005
راسل ایکاف از وجود دو نوع اشتباه در سازمانها یاد میکند .اول ،اشتباه اقدام :1یعنی انجام کاری که نباید
انجام داد .دوم ،اشتباه تعلل :2یعنی انجام ندادن کاری که باید انجام میشد .برای مثال ،خرید شرکتی که
سودآوری آن کمتر از مجموعه سبد خریدار است ،خطای اقدام است و نخریدن شرکتی که سودآوری
بیشتری دارد ،خطای تعلل است .ایکاف خاطر نشان میکند که سازمانها بیشتر به دلیل خطای تعلل دچار

مشکل میشوند تا خطای اقدام .شناسایی خطاهای تعلل – از دست دادن فرصتها – بسیار دشوار است
چون نظامهای حسابداری تنها خطاهای اقدام را شناسایی میکنند؛ بنابراین ،در سازمانهایی که خطاها را
تحمل نمی کنند ،انجام ندادن کارها بهترین راه برای حداکثر کردن امنیت شغلی است .این عامل مهمترین
علت مقاومت کارکنان در مقابل تغییر است .متأسفانه ،در محیطی که پیوسته پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینی
تر میشود ،اقدام نکردن سادهترین مسیر انهدام یک سازمان است ) .(Amini & Mortazavi, 2013طبق
گفته فریس و کیث ( )2015ازآنجاکه افراد تمایل ندارند بهعنوان خطا کار دیده شوند ،تمایل به پرهیز از
اشتباهاتشان زیاد است و حاضر به پذیرش ریسک آن نمیشوند.
ادموندسن نیز سه نوع دسته بندی از اشتباهاً را بیان میکند :خطاها را بهطور کلی در سه دسته تقسیم بندی

میکند –1 :خطاهای قابل اجتناب :این خطاها شامل انحرافاتی هستند که در کارها و عملیات تکراری یا
فرایندهایی با حجم بسیار باال رخ میدهند .این خطاها از فقدان دانش ،کمبود آموزش و یا توانایی ،ناشی

نمیشوند ،بلکه انحرافاتی هستند که ناخواسته رخ میدهند –2 .خطاهای غیرقابل اجتناب در سیستمهای
پیچیده :رخ دادن این گونه اشتباهها در سازمانها ناشی از فعالیت در یک شرایط عدم اطمینان است چنین
مشکالت و خطاهایی تقریباً در موقعیتهای غیرقابل پیشبینی رخ میدهند؛ که در این حالت میتوان با
تجزیهوتحلیل هر رویداد ،و مدیریت ریسک از بروز خطاهایی که جدیتر هستند ،جلوگیری کرد .در واقع
با کشف و اصالح خطاهای کوچکتر میتوان از بروز خطاهای بزرگتر جلوگیری کرد – 3 .خطاهای
هوشمند :این خطاها دانش جدیدی را برای سازمان ایجاد کرده و منجر میشوند که سازمان به رشد خوبی
در بازار دست یابد و رهبری بازار را بدست گیرد ).(Edmondson, 2011

________________________________________________________________
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در واقع مدیریت اشتباه زمانی اهمیت پیدا میکند که اشتباهی رخ داده باشد و متولیان بدنبال کاستن از
پیامدهای منفی آن از طریق تدبیر و یادگیری باشند؛ بنابراین آنها تالش میکنند تا جایی که امکان دارد،
پیامدهای ناگوار ناشی از اشتباهات را سریعتر کنار بگذارند و دانش مربوط به علت رخداد اشتباه را
شناسایی کرده و جهت عدم تکرارهای بعدی به اشتراک بگذارند .ضمن اینکه مدیریت اشتباه از پیامدهای
مثبت اشتباهات در راستای یادگیری بلندمدت ،عملکرد و نوآوری بهره میبرد

) Love, Smith, & Teo,

.(2018

در یادگیری سازمانی از طریق اشتباه الزم است که به جای رویکردهای غیرفعال ،بیشتر از رویکردهای
فعال اشتباه استفاده کنیم ) .(Rybowiak, Garst, Frese, & Batinic, 1999عنوان این موضوع که
اشتباهات نهتنها تهدید کنندهاند بلکه ایجادکنندهی فرصتهایی هستند که از اهمیت خاصی برخوردارند
) .(Van Dyck, 2009یک سازمان یادگیرنده نیازمند نگرشی مثبت در راستای آزمون و خطاست و باید
بصورت فعاالنه به اشتباهات رسیدگی کند .به دالیل مختلف اشتباهات مسئلۀ مهمی در روانشناسی شغلی
می باشند .در مرحله اول ،اصول اولیه این است که استرس ،حوادث ،اثر متقابل ناکارآمد انسان و ماشین،
مشکالت عملکرد و کیفیت و شرایط بد را ایجاد میکند؛ بنابراین بسیاری از مشکالت مکرر در صنعت به
این موضوع از اشتباه مربوط میشود .در مرحله دوم ،نگرشها نسبت به اشتباه و چگونگی رسیدگی به آن
از نشانههای فرهنگ سازمانی یک شرکت است .شرکتهای وابسته به امور اداری عموماً به هر قیمتی سعی
بر پیشگیری از اشتباه دارند ،درحالیکه فرهنگ کارآفرینی نگرش مثبتتری نسبت به اشتباه و آنچه
میتوان از آن آموخت دارد .در مرحله سوم ،اگر شرکتی سعی بر تغییر فرهنگ خود دارد ،نیازمند
یادگیری است تا مسئلۀ اشتباه را در روندهای انتخابی معرفی کند و همچنین نیازمند سنجش جهتگیری
اشتباه میباشد ((Rybowiak et al., 1999؛ بنابراین در راستای این حقیقت که اشتباههای انسانی اجتناب
ناپذیرند تنها تکیه نکردن بر پیشگیری اشتباه برای سازمانها حائض اهمیت و سودمند است و همچنین آنها
باید افراد و سازمانها را به بحث و گفتگو در مورد تجربههای اشتباه و به اشتراک گذاشتن آنها ترغیب
نمایند و به ترتیب از اشتباههایی که برای موفقیت سازمانها ضروری تلقی میشوند درس بگیرند

) Van

 .(Dyck et al., 2005در واقع ،توانایی افراد در یادگیری از اشتباهها بهدرستی توسط محققان آموزشی
مدیریت اشتباه تحقق شده است ) .(Cigularov, Chen & Rosecrance, 2010با توجه به اینکه یادگیری از
طریق اشتباه حاصل میشود ،مدیریت اشتباه از آنها بهعنوان فرصتهایی در جهت یادگیری استفاده
می کند و این امر موجب ترغیب افراد در شناسایی و آزمون اشتباهها میشود؛ بنابراین مدیریت اشتباه از
طریق جنبههای یادگیری و کنترل اشتباه بر ناسازگارهای ذاتی که در تخصیص منابع وجود دارد غلبه
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میکند ( .(Van Dyck et al., 2005شرایط مدیریت اشتباه به درک کارفرمایان از جریانهای کار سازمانی
باز میگردد که مرتبط با مخابرۀ اشتباه ،در میان گذاشتن دانش اشتباه ،کمک کردن در موقعیتهای اشتباه
و کشف و کنترل سریع آن میباشد .(Van Dyck et al., 2005) .اهداف اصلی مدیریت اشتباه شامل
رسیدگی مؤثر به اشتباه و نتایج آن پس از وقوع و پیشگیری از وقوع اشتباه در آینده میباشد که با کشف
سریع ،تجزیهوتحلیل بسیار و مخابرهی آزادانۀ اشتباه ،رسیدگی مؤثر به اشتباه و کاهش نتایج منفی و
یادگیری از آن میتوان به این امر دست یافت که بهعنوان فرصتهای ارزشمند یادگیری در نظر گرفته
میشوند ).(Cigularov et al., 2010
مدیریت اشتباه همانگونه که در جدول 1نشان داده شد ساختاری چند بعدی است که شامل این موارد
میشود :الف) خبرگی اشتباه ،ب) تخمین برمبنای یادگیری از اشتباه ،ج) پذیرش ریسک اشتباه ،د) استرس
ناشی از اشتباه ،ذ)پیشبینی اشتباه ،ر) تمایل به سرپوش گذاشتن اشتباه ،ز) آمادگی مخابرۀ اشتباه ،خ)
اندیشیدن به اشتباه نشان دهنده عوامل مدیریت اشتباه و تعریف آن میباشد.
جدول ( :)1ابعاد فرهنگ مدیریت اشتباه
تعریف

نام عامل
خبرگی اشتباه

دانش یا قابلیت رسیدگی فوری به اشتباه

یادگیری از اشتباه

یادگیری از اشتباه و بدینصورت که برنامههای کاری در درازمدت بهینهسازی میشوند.

پذیرش ریسک اشتباه

گشودگی کلی نسبت به اشتباه ،لزوم پذیرفتن اشتباه برای دستیابی به اهداف

پیشبینی اشتباه

نگرش منفی مداوم در مورد اشتباه بر اساس بدبینی و تأثیرگذاری منفی

تبوتاب اشتباه

به تبوتاب افتادن از اشتباه و بیمناک بودن از آن ،واکنش نشان دادن به اشتباه با «هیجان
شدید»

سرپوش گذاشتن بر اشتباه

راهبرد کنترل اشتباه توسط افراد مضطرب ،واکنش به فرهنگ سازمانی که برای اشتباه
پذیرفته شده نیست

مخابرۀ اشتباه

گرایش به گفتگو در مورد اشتباهها ،هم جهت هشدار به همکاران و هم جهت درخواست
چگونگی حل آن

اندیشیدن به اشتباه

تمایل به تجزیهوتحلیل رویدادهای اشتباه ،تمایل به درک اشتباه و دالیل آن

توسعه فرضیات و مدل مفهومی تحقیق

کیفیت زندگی کاری یکی از فنون بالندگی سازمان است که سعی دارد عوامل سهگانه انگیزش و
رضایت ،پذیرش مسؤولیت و احساس تعهد نسبت به کار را توأم آن تأمین کند ،یعنی کیفیت زندگی-
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کاری یکی از فنون بالندگی سازمان است که بهمنظور بهبود کارکرد سازمان ،از طریق انسانیتر و
مردمساالرانهتر کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیمگیری طراحی شده است

) Rose,

 .(2006زمانی که کارکنان از کیفیت زندگی کاری مناسبی برخوردار باشند قادر خواهند بود تا اهداف
شخص و روشنی را برای خود ایجاد کنند و آنها را با مأموریتها و اهداف کلی سازمان مرتبط نمایند.
در این شرایط ،آنها تجارب خود را در اختیار یکدیگر قرار داده و میتوانند موفقیتهای بیشتری را
کسب نمایند .افزون بر این در صورت فراهم بودن شرایط مناسب در محیط کار ،امکان بروز استعدادهای
بالقوه کارکنان فراهم میشود و آنها به سطوح عملکردی باالتری دست مییابند .بهبیاندیگر ،از طریق
ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان میتوان زمینهها و پیش بایستهای الزم برای توانمندسازی
روانشناختی آنها را فراهم نمود ) .(Salimi & Saeedian, 2014از سویی نیز کیفیت زندگی کاری با
فراهم آوردن نیازهای دانشی برای کارکنان کاری معتبر را برای آنها فراهم میآورد که خود زمینهساز
احساس معنادار بودن توانمندسازی روانشناختی کارکنان خواهد بود ).(Nguyen & Nguyen, 2011
برای بنابراین ،اولین فرضیه تحقیق حاضر به شرح ذیل ارائه میشود:
فرضیه اول :کیفیت زندگی کاری بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر مثبت دارد.
امینی و مرتضوی ( )2013در پژوهشی نشان میدهند که بین فرهنگ مدیریت اشتباه و کیفیت زندگی
کاری ارتباط مؤثری وجود دارد و اشاعۀ فرهنگ مدیریت اشتباه سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان را
ارتقا میبخشد .ازآنجاییکه مهمترین هدف فرهنگ مدیریت اشتباه مخابرۀ اشتباه است ،در میان گذاشتن
دانش تجربۀ کسب شده و عدم سرپوشی از اشتباهات منبع و فرصتی برای یادگیری در سازمان میباشند
)(Rybowiak et al., 1999؛ بنابراین به نظر میرسد فرهنگ مدیریت اشتباه میتواند بخشی از نیازهای
کارکنان به دانش را فراهم کند .همچنین ازآنجاییکه بخشی از نیازهای حیاتی ،نیازهای ایمنی است،
فرهنگ مدیریت اشتباه می تواند با نیازهای بقای کارکنان در حوزه کیفیت زندگی کاری نیز ارتباط مثبت
داشته باشد .اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه قابلیت تولید دانش دارد و در آن بهخوبی تجربهاندوزی حاصل
میشود و نیاز

دانشی کارکنان را در راستای بهبود کیفیت زندگی کاری آنها تأمین میکند ) Zhu et al.,

 .(2011دانش حاصل از تجارب مدیریت اشتباه به کارکنان امکان میدهد که مهارتها و تجربیات خود
را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقاء دهند تا به رشد حرفهای
دست یابند و زندگی کاری با کیفیتی را تجربه نمایند ) .(Benisi, 2017مدیریت پذیری اشتباهات وعدم
سرپوش گذاری و واکنش هیجانی به آن ،صیانت از سرمایههای انسانی و ظرفیتهای آنها را تضمین
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میکند و در نتیجه شکلگیری انسجام اجتماعی در سازمان ،محیط کاری ایمن ،توسعه قابلیتهای انسانی،
فرصت رشد و بهبود تواناییهای فردی آنها را در چارچوب ارتقای کیفیت زندگی کاری فراهم میآورد.
بر این اساس فرضیه دوم تحقیق به شرح ذیل مطرح میشود.
فرضیه دوم :فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت دارد.
پذیرش ریسک اشتب اه ،گشودگی کلی نسبت به اشتباه و لزوم پذیرفتن اشتباه برای دستیابی به اهداف بهزعم
کوئین و اسپریتزر ( )1997به معنای توانمندسازی و رشد و تغییر و اعتماد به کارکنان و تحمل اشتباهات
آنان میباشد .در واقع فرهنگ مدیریت اشتباه و ابعاد آن بر روی وظایف کاری باالتر اثر میگذارد.
فرهنگ مدیریت اشتباه بیشترین عملکرد را از افراد به دست میآورد چون آنها قادرند مبتنی بر تجربیات
قبلی ،اقدام بعدی خود را تحکیم ببخشند تا قابلیتها و توانمندهای خود را بهسوی موفقیت باال ببرند و
مهارت حل مشکالت را تکامل بخشند .کانگ و همکاران ( )2017نیز بیان میکنند که زمینهسازی جهت
بهره مندی از دانش تجربه شده در سازمان ،توانمندسازی کارکنان را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین
فرضیه سوم تحقیق طبق پیشبینی کوئین و اسپریتزر ( )1997و پژوهش کانگ و همکاران ( )2017بر اساس
رابطۀ بین فرهنگ مدیریت اشتباه و توانمندسازی صورت میگیرد .ضمن اینکه با توجه به تبیین روابط
نظری دو به دو متغیرهای تحقیق ،فرضیه چهارم تحقیق نیز شکل گرفته است.
فرضیه سوم :فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر مثبت دارد.
فرضیه چهارم :کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین فرهنگ مدیریت اشتباه و توانمندسازی روانشناختی
کارکنان نقش میانجیگری دارد.
روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر به لحاظ هدف ،چون به دنبال بررسی نقش فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری و
توانمندسازی روانشناختی است کاربردی بوده و از نظر جمعآوری اطالعات چون از طریق پرسشنامه به
دنبال سنجش رهبری روابط بین آنها میباشد توصیفی از نوع تحلیلی – پیمایشی است .جامعه آماری این

تحقیق کلیه کارکنان برنامهساز معاونت صدای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران که تعداد آنها
 1000نفر میباشد .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد  200نفر تعیین و دادههای مورد نیاز
جمعآوری شد .جهت جمعآوری داده از پرسشنامه استفاده شد که شامل سه بخش است بخش اول
سؤاالت مربوط به متغیر فرهنگ مدیریت اشتباه برگرفته از پژوهش امینی و مرتضوی ( )2013دارای 36
گویه است ،بخش دوم سؤاالت مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاری با  9گویه از پژوهش گوین و گوین
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( )2011مورد اقتباس قرار گرفته و بخش آخر سؤاالت مربوط به توانمندسازی روانشناختی میباشد که از
پژوهش اسپریتزر ( )1995است و دارای  12گویه میباشد و در یک طیف پنج امتیازی (کامالً موافق تا
کامالً مخالف) لیکرت پیکربندی شده است .بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ صورت
میگیرد که در این قسمت مقدار ضریب به دست آمده برای متغیرها و ابعاد آن باالی  0/7میباشد میتوان
گفت که پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی انطباق
نتایج به دست آمده ،با نتایجی که از فرضیهها انتظار میرود از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری در
نرم افزار آموس استفاده شده است.
خبرگی اشتباه
نیاز بقا

یادگیری از
اشتباه

کیفیت

فرهنگ

پذیرش ریسک
اشتباه
پیش بینی
اشتباه
تب و تاب اشتباه

زندگی

مدیریت

کاری

اشتباه

نیاز
دانش

توانمندسازی

سرپوش
گذاشتن

نیاز
تعلق

روانشناختی

مخابره اشتباه
اندیشیدن به
اشتباه

احساس مؤثر
بودن

احساس خودمختاری
شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق

احساس معنادار
بودن

احساس شایستگی

یافتههای پژوهش

تعداد  250پرسشنامه توزیع گردید که درنهایت تعداد  200پرسشنامه مورد نظر قابل استفاده احصا گردید.
بیشتر افراد دارای سن  30تا  39سال هستند 56/5 .درصد آنها زن هستند و  42/5درصد مرد .به لحاظ
تحصیالت  5/2درصد دیپلم و زیر دیپلم؛  63/5درصد فوق دیپلم و لیسانس؛  34درصد فوق لیسانس و
باالتر بودند و سابقه کارشان حدود بین  11تا  20سال میباشد.
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مدل اندازه گیری تحقیق

پیش از ارزیابی مدل معادله ساختاری ،الزم است معناداری بارهای عاملی سازههای مختلف پرسشنامه در
پیشبینی گویههای مربوط بررسی شده تا از برازندگی مدلهای اندازه گیری و قابل قبول بودن
شاخصهای آنها در اندازه گیری سازهها اطمینان حاصل شود .این مهم ،با استفاده از تکنیک تحلیل
عاملی تأییدی در نرم افزار آموس به انجام رسید .با توجه به جدول ،2اوالً میزان کشیدگی دادهها بین  ±4و
کجی دادهها بین ±2میباشند؛ بنابراین دادههای جمعآوری شده نرمال میباشد .ثانیاً با توجه به مدل برازش
یافته ،بار عاملی گویه شماره  44با توجه به پایین بودن آن از  0/5و خارج شدن روایی مرکب آن از
محدودۀ قابل قبول حذف گردید و بار عاملی همه گویهها به غیر از گویه شماره  ،43 ،39 ،38 ،16 ،6و 45
و  51معنادار و بیشتر از  0/5میباشد ولی با توجه به اینکه حد مطلوب و قابل قبول روایی مرکب این
گویهها در مدل اندازه گیری تحقیق پیدا کرده است؛ از این رو ،این گویهها نیز در مدل اندازه گیری
تحقیق باقی ماند؛ بنابراین اعتبار همگرایی ابزار سنجش تأیید میشود .همچنین از آن جا که کواریانس بین
هر دو سازه نیز کمتر از عدد  0/9است بنابراین عدم همپوشانی در قالب اعتبار افتراقی نیز تأیید میشود .در
نتیجه ،اعتبار سازه مدل مورد تأیید واقع میشود .ثالثاً با توجه به اینکه شاخصهای برازش نیز در محدوده
مطلوب خود قرار دارد ،بنابراین مدل اندازهگیری تحقیق از برازش قابل قبولی برخوردار است .از این رو،
بهطور کلی مدل اندازهگیری تحقیق مورد تأیید محقق قرار گرفت.
جدول ( : )2نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویههای پرسشنامه
ابعاد

معناداری

شایستگی

خود
مختاری

موثری

بار

سنجه

کشیدگی

کجی

VAR01

3/904

-1/915

/768

VAR02

2/959

-1/726

/746

0/000

VAR03

2/699

-1/639

/737

0/000

معنادار

VAR04

1/982

-1/384

/815

0/000

معنادار

VAR05

3/017

-1/472

/653

0/000

معنادار

VAR06

2/877

-1/193

/481

0/000

معنادار

VAR07

-/692

-/440

/763

0/000

معنادار

VAR08

-/655

-/396

/825

0/000

معنادار

VAR09

-/828

-/163

/652

0/000

معنادار

VAR10

/153

-/632

/625

0/000

معنادار

VAR11

-/194

-/589

/759

0/000

معنادار

VAR12

/017

-/610

/713

0/000

معنادار

عاملی

معناداری

نتیجه

0/000

معنادار
معنادار

روایی
مرکب

0/838

0/812

0/763

0/739

کرونباخ

0/794

0/727

0/785

0/743
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ادامه جدول ( )2از صفحه قبل:
= 51.813, (PValue = 0.257),
= =1.126, IFI= 0.993, RMR= 0.034, CFI
0.992, RMSEA= 0.25, PNFI= 0.654
0/000
/538
/629
-/579
معنادار
VAR13
ادغام
(زیستی،
تعلق)

دانش

VAR14

-/119

/863

/575

0/000

معنادار

VAR15

-/490

/079

/668

0/000

معنادار

VAR16

-/422

-/532

/420

0/000

معنادار

VAR17

-/804

/324

/630

0/000

معنادار

VAR18

-/694

/575

/706

0/000

معنادار

VAR19

-/920

/085

/806

0/000

معنادار

VAR20

-1/017

-/023

/848

0/000

معنادار

VAR21

-/999

-/259

/781

0/000

معنادار

= 44.205, (PValue = 0.010),
=1.768, IFI= 0.970, RMR= 0.66,
CFI = 0.969, RMSEA= 0.062, PNFI= 0.648
0/000
/611
-/727
/183
معنادار
VAR22
خبرگی

یادگیری

ریسک

تب و تاب

پیشبینی

VAR23

1/296

-/876

/643

0/000

معنادار

VAR24

-/176

-/634

/762

0/000

معنادار

VAR25

/354

-/854

/756

0/000

معنادار

VAR26

/300

-/888

/786

0/000

معنادار

VAR27

/213

-/797

/627

0/000

معنادار

VAR28

-/095

-/740

/587

0/000

معنادار

VAR29

/214

-/840

/850

0/000

معنادار

VAR30

/629

-1/029

/648

0/000

معنادار

VAR31

-/714

-/378

/765

0/000

معنادار

VAR32

-1/040

-/035

/819

0/000

معنادار

VAR33

-/650

-/368

/563

0/000

معنادار

VAR34

-/789

-/258

/675

0/000

معنادار

VAR35

-/880

-/085

/880

0/000

معنادار

VAR36

-/906

/077

/651

0/000

معنادار

VAR37

-/733

/044

/519

0/000

معنادار

VAR38

-/847

-/184

/454

0/000

معنادار

VAR39

-/679

-/254

/314

0/000

معنادار

VAR40

-/856

/348

/671

0/000

معنادار

VAR41

-/880

-/022

/687

0/000

معنادار

VAR42

-1/058

/342

/760

0/000

معنادار

0/713

0/787

df = 46,

0/766

0/851

df = 0.25,

0/850

0/804

0/737

0/711

0/642

0/793

0/820

0/753

0/803

0/713
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ادامه جدول ( )2از صفحه قبل:

سرپوش

مخابره

اندیشیدن

VAR43

-/909

/136

/435

0/000

معنادار

VAR44

-0/229

-0/897

0/212

0/013

معنادار

VAR45

-/845

-/129

/463

0/000

معنادار

VAR46

-/807

/533

/633

0/000

معنادار

VAR47

-/832

/042

/768

0/000

معنادار

VAR48

-/922

/479

/687

0/000

معنادار

VAR49

-/300

-/656

/525

0/000

معنادار

VAR50

-/086

-/768

/746

0/000

معنادار

VAR51

-/748

-/406

/463

0/000

معنادار

VAR52

/898

-1/090

/662

0/000

معنادار

VAR53

/830

-1/063

/638

0/000

معنادار

VAR54

/782

-1/033

/712

0/000

معنادار

VAR55

1/122

-1/064

/887

0/000

معنادار

VAR56

/692

-1/117

/785

0/000

معنادار

VAR57

/675

-1/026

/737

0/000

معنادار

VAR22

/183

-/727

/611

0/000

معنادار

= 773.601, (PValue = 0.000),
=1.502, IFI= 0.903, RMR= 0.091
0.900, RMSEA= 0.050, PNFI= 0.655

0/741

0/715

0/918

0/728

0/672

0/868

CFI= ,df = 0.515,

استنتاج آماری فرضیات تحقیق

بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای مدل تحقیق ،از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .شکل 1نتیجه حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری را نمایش میدهد .در
این مدل متغیرهای توانمندسازی روانشناختی (که در شکل 2با نماد  Empowerمشخص است) ،کیفیت
زندگی کاری (که در شکل  2با نماد  QWLمشخص است) ،و متغیر فرهنگ مدیریت اشتباه (که در
شکل 2با نماد  Mistakeمشخص است) بهعنوان متغیر مکنون در نظر گرفته شده و هر یک از ابعاد متغیر
کیفیت زندگی کاری شامل :ادغام (نیاز زیستی ،نیاز تعلق) ،نیاز دانشی و متغیر فرهنگ مدیریت اشتباه
شامل :خبرگی اشتباه ،یادگیری اشتباه ،ریسک اشتباه ،تب و تاب اشتباه ،پیشبینی اشتباه ،سرپوش گذاشتن
بر اشتباه ،مخابرۀ اشتباه و اندیشیدن به اشتباه که در شکل  2مشخص شده است و همچنین هر یک از ابعاد
متغیر توانمندسازی روانشناختی یعنی معناداری ،شایستگی ،خودمختاری و مؤثری بهعنوان متغیر مشهود در
فرایند تحلیل وارد شدهاند.
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برازش مدل تحقیق

بهمنظور برازش مدل نخست تحقیق ،از شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شد که
بر اساس آن ،شاخصها بدین گونه برآورد شده است:
= 113.118, df = 37, (PValue = 0.000), CFI = 0.915, GFI= 0/932, and
PGFI= 0.515, PNFI= 0.540, RMR= 0.044, RMSEA= 0.069

با توجه به مقدار بدست آمده برای هر شاخص ،مدل تحقیق از برازندگی خوبی برخوردار است.

شکل ( :)2مدل معادله ساختاری تحقیق

در بررسی اثرات متغیر فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری ،همان طور که در شکل 2مشاهده
میشود ،ضریب مسیر ( )0/57برآورد شده است .با توجه به مقدار شاخص جزئی 1که برابر  0/001شده
است و از سطح معنی داری  0/05کمتر میباشد؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح
________________________________________________________________
P-Value

1
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خطای  0/05معنی دار است در نتیجه فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری اثر معنادار دارد؛ به
عبارت دیگر هر چقدر فرهنگ مدیریت اشتباه بهبود یابد کیفیت زندگی کاری کارکنان نیز بیشتر میشود.
اثر متغیر فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روانشناختی ،همان طور که در شکل 2مشاهده میشود ،با
ضریب مسیر ( )0/70و با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر 0/000شده است و از سطح معنی داری
 0/05کمتر میباشد؛ معنادار به دست آمد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح
خطای  0/05معنی دار است در نتیجه فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر
معنادار دارد؛ به عبارت دیگر هر چقدر فرهنگ مدیریت اشتباه بهبود یابد توانمندسازی روانشناختی نیز
بهبود مییابد.
در بررسی اثرات متغیر کیفیت زندگی کاری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،همان طور که در
شکل 2مشاهده میشود ،ضریب مسیر  0/12برآورد شده است .با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر
 0/017شده است و از سطح معنی داری  0/05کمتر میباشد میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنی دار است و در نتیجه کیفیت زندگی کاری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
اثر معنادار دارد .به عبارت دیگر هر چقدر کیفیت زندگی کاری بهبود یابد توانمندسازی روانشناختی
کارکنان نیز بیشتر میشود.
بهمنظور بررسی اثر متغیر میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین فرهنگ مدیریت اشتباه و توانمندسازی
روانشناختی کارکنان از روش بوت استریپ در نرم افزار آموس استفاده شده است؛ که طی آن با توجه به
معنادار شدن اثر غیر مستقیم فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روانشناختی با ضریب  0/07و
شاخص جزئی  0/035این میانجی گری تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری

کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمانها یک رویکرد درون نگر و گسترده
هستند به این معنی که نیروی انسانی کارآمد ،نقش محوری در تحول سازمان ایفا میکند .این رویکرد
سازمانی در موقعیتها و شرایط مختلف سازمانی ظاهر میشود .از جمله در کارکنانی که بیشترین استرس
و تعامالت دوطرفه با مخاطبان دارند وجود دارد ،بنابراین کارکنان خط مقدم سازمان همچون کارکنان
حوزه رسانه پتانسیل مواجهه با آن را دارا می باشند .از طرفی از مسائلی که کیفیت زندگی کاری و
توانمندسازی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،فرهنگ مدیریت اشتباه میباشد .فرهنگ مدیریت
اشتباه بر آن است که با در میان گذا شتن دانش به دست آمده از اشتباه ،کمک کردن در موقعیتهای
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اشتباه ،یادگیری از اشتباه ،گرایش به گفتگو در مورد اشتباهات ،اندیشیدن به اشتباهات ،راهبرد کنترل
اشتباه توسط افراد کارکنان را بپروراند و تحقق اهداف سازمان را بر عهده افرادی توانمند و مقتدر و
هدفمند بگذارد .از این رو ،اثرگذاری بر توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری از طریق
فرهنگ مدیریت اشتباه موضوعی است که بنیان این پژوهش را بر آن استوار ساخته است .آن چه که از
آزمون فرضیات این تحقیق حاصل شد آن است که سازمانهایی که بر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه
کارکنان خود توجه دارند و شرایط را برای یادگیری از اشتباهات ،ایجاد نگرش مثبت به اشتباه ،کنترل
اشتباهات توسط کارکنان ،گفتگو متقابل در جهت حل اشتباهات و هشدار به همکاران و در میان گذاشتن
دانش حاصل از اشتباه را فراهم میکنند میتوانند آثار آن را بر توانمندسازی روانشناختی و کیفیت
زندگی کاری کارکنان خود نظاره گر باشند .بنابراین فرهنگ مدیریت اشتباه میتواند بهعنوان روشی
قلمداد شود که از طریق آن کارمند بتواند در ارتقاء توانمندی و کیفیت زندگی کاری خود در محل کار
مدیریت و کنترل داشته باشد و بر اساس آن سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشیهای مناسب و
پرداختن به راهک ارهای مطلوب ،در جهت بهبود عملکرد و ارتقاء بهره وری منابع انسانی و درنهایت بهبود
کیفت زندگی کاری و توانمندسازی کارکنان گام بردارد .نتایج برگرفته از آزمون فرضیات این تحقیق با
پژوهش امینی و مرتضوی ( )2013مشابهت دارد .مطابق یافتههای این پژوهشگران ارتباطات قابل توجهی
بین فرهنگ مدیریت اشتباه و کیفیت زندگی کاری وجود دارد .همچنین در شاخصهای اشاعه فرهنگ
مدیریت اشتباه و اثر آن بر توانمندسازی روانشناختی با پژوهش کوئین و اسپریتزر ( )1997نتیجه مشابهی
حاصل شده است و نهایتاً تأیید تأثیر اثر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر توانمندسازی روانشناختی آنها
تأییدی است بر آنچه که پژوهشهای رز ( )2006و سلیمی و سعیدیان ( )2014نیز بدان دست یافتهاند.
پیرو یافتههای تحقیقهای گذشته و حاضر و فرضیه اول این پژوهش و تأیید اهمیت تأثیر متقابل کیفیت
زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ضرورت دارد تا مدیران و تصمیمگیرندگان این
سازمان به بررسی چگونگی افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان بهطور متناوب پرداخته و اطمینان
حاصل کنند که شرایط و منابع مساوی و با عدالت و مطلوب برای افزایش سطح کیفیت زندگی کاری و
توانمندسازی روانشناختی در اختیار کارکنان قرار میگیرد .بهمنظور افزایش کیفیت زندگی کاری و به
دنبال آن افزایش توانمندسازی روانشناختی کارکنان که نتیجۀ تقویت فرهنگ مدیریت اشتباه میباشد،
پیشنهاد میشود سازمان با توجه به نظر میرسپاسی ( )2007تصورات و ادراکات و برداشت کارکنان را از
مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را با روشهای مختلف جمعآوری کند به این ترتیب از نظرات
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کارکنان می توان برای ایجاد ماتریس استاندارد کیفیت زندگی کاری استفاده کرد بعالوه از جلسات رسمی
و غیررسمی مالقات با کارکنان ،مصاحبههای صورت گرفته توسط مدیر و ارزیابی عملکرد کارکنان برای
ارزیابی کیفیت زندگی کاری و اشتیاق شغلی کارکنان می تواند بهره برد .با این ارزیابی مدیران به کارمند
خود نشان میدهند که آنان به بازخورد عملکرد از سوی مدیر احتیاج دارند و اینکه کارکنان ارزشمندند و
مورد احترام میباشند .ارزیابی محیط فیزیکی و روانی کارکنان مطالب مهمی در اختیار کارفرمایان برای
حاکم کردن برنامههای کیفیت زندگی کاری و به دنبال آن توانمندسازی قرار میدهند چراکه
صاحبنظران اعتقاد دارند که حاکم کردن برنامههای کیفیت زندگی کاری در یک سازمان زمینههای
حرکت از یک فرهنگ استبدادی به سوی فرهنگ مشارکتی و افزایش تعهد ،اعتماد کارکنان ،حل
مشکالت و افزایش رضایت آن و اثربخشی سازمان فراهم خواهد نمود ).(Soltani, 2011
با توجه به نتایج به دست آمده در فرضیه دوم ،سوم و چهارم ازآنجاییکه فرهنگ مدیریت اشتباه در
افزایش کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی کارکنان که دغدغه و مشکل اکثر مدیران بهمنظور کاهش
بازدهی و بهرهوری افراد برای بقا در محیط رقابتی امروز میباشد تأثیر مثبت و معناداری دارد بنابراین به
سازمانها و مدیران برای افزایش کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی کارکنان بهمنظور بهبود عملکرد
سازمانی و پایدار ماندن در فضای رقابتی امروز پیشنهادهای زیر برای استقرار فرهنگ مدیریت اشتباه ارائه
میشود:
•

ازآنجاکه منبع مزیت رقابتی در داخل سازمان مشخصاً در کارکنان و دانش آنها قرار دارد،

دانشی که متعلق به کارکنان و دانش پنهانی است و تقلید از آن توسط رقبا مشکل میباشد و این دانش
برای سازمان توانمندی ایجاد میکند .پیشنهاد میشود که این دانشها مدیریت شود و از طریق آموزش
مستقیم و غیرمستقیم توسط صاحبان دانش به کسانی که به آن نیاز دارند منتقل شود تا اشتباهات کمتری
داشته باشند و بدینوسیله اثربخشی سازمان بهبود یابد .برگزاری جلسات هفتگی بحث و بررسی ،راه اندازی
سیستمهای الکترونیکی تبادل دانش تجربه شده و مکاتبه پیامهایی با محتوای دانشی مورد نظر در این زمینه
راهگشا خواهد بود.
•

کارملی ،گیتل ( )2009بیان میکنند مدیران در محیط کاری برای چیره شدن بر وقایع بحرانی

الزم است ظرفیت خود را توسط یادگیری از اشتباهات افزایش دهند بنابراین بهمنظور تسهیل فرایند
یادگیری در سازمانها پیشنهاد میشود  –1مدیران بهطور مستمر توانمندیهای الزم برای موفقیت کارکنان
را پاالیش نموده و حس هدفمند بودن را به کارکنان در محیط کار القا کنند -2 .از آنان حمایت و پشتیبانی
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عملی برای یادگیری از اشتباهات به عمل آورند تا شایستگی یادگیری کشف شود -3 .با ایجاد آزادی
عمل حمایت شده در انجام کارهای آنها در محدودۀ مرزهای خاص به نحوی که تا حد امکان مسئولیت
تصمیمگیری به کارکنان واگذار شود استفاده نمایند -4 .همچنین با استفاده از تکنیکهای مربیگری
استعداد کارکنان را شکوفا نمایند .تا بدین ترتیب سازمان و مدیران بتوانند با تشخیص و اصالح اشتباهها به
کشف علتهای اصلی آن بپردازند و بدین گونه از شکستها یادگیری حاصل نمایند.
•

الزمۀ دست یافتن به اهداف در سازمان پذیرفتن اشتباه رخ داده میباشد .روشی که منجر میشود

کارکنان اشتباه خود و دانش جدیدی را که از آن نتیجه میشود انکار نکنند و مسئولیت اشتبا ِه خود را
بپذیرند مدیریت کردن اشتباه از طریق تخصیص پاداش و تشویق به تعامالت در رابطه با اشتباه میباشد.
بنابراین به مدیران برای دست یافتن به اهداف در سازمان پیشنهاد میشود عالوه بر تشویق و ترغیب
کارکنان برای پذیرش ریسک اشتباه به ایجاد امنیت روانی در کارکنان ،اعتماد به نفس و احترام به افراد را
در میان اعضای سازمان توجه شود چراکه عامل اصلی نپذیرفتن مسئولیت اشتباه و تسهیم نکردن اصالحات
در مورد اشتباهها را میتوان در گرایش اکثر سازمانها به تنبیه و توبیخ افراد خطاکار دانست چراکه در
چنین شرایطی افراد بهطور ذاتی نسبت به صحبت کردن در مورد اشتباههایشان تردید دارند و گمان میکنند
که در مورد اشتباههایشان سرزنش میشوند و این اشتباهها را بهعنوان فقدان دانش و مهارتها با هوش پایین
آنها نسبت میدهند؛ بنابراین برای حفظ زندگی شغلی و جلوگیری از سرزنش و توبیخ ،مسئولیت
اشتباههای خود را نمیپذیرند .همچنین چگونگی نگرش سازمان و مدیران نسبت به اشتباهها و برخورد با
آنها تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد ،ایمنی و بهرهوری سازمان دارد که متأسفانه همچنان عامل پیشبینی
اشتباه یعنی استفاده از نگرش منفی به اشتباهات در سازمانها وجود دارد و نگرش مثبت به اشتباه هنوز
واقعگرایانه نیست بنابراین پیشنهاد میشود مدیران تشویقها ،ترفیعها ،پرداختهای اضافی و دیگر
پاداشهای سازمانی را مختص به موفقیتها اختصاص ندهند بلکه در آشکارسازی اشتباه استفاده از
شیوههای مذکور را ترغیب نمایند چراکه مانع از ایجاد نگرش منفی و ترس از ناالیق دیده شدن در
کارکنان میشود و بهرهوری سازمان را افزایش داده و پیامدهای مثبت را افزایش و ترویج میدهد.
•

ممکن است کارکنان در برخی سازمانها از بروز خطا و اشتباهی که امکان دارد مرتکب شوند به

تب تاب افتاده و ترس و واهمه داشته باشند و زمانی که دچار اشتباه میشوند احساس تنش و استرس به
آنها دست دهد ،چراکه تصور میکنند معموالً عملکرد آنها بیش از سایر کارکنان مورد توجه بوده و به
دنبال این اشتباه مورد سرزنش و تنبیه قرار میگیرند؛ بنابراین پیشنهاد میشود  -1با ایجاد امکان تبادل
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اطالعات در مورد حوادثی که در نتیجه اشتباه رخ میدهد پیامدهای منفی اشتباه که فشار روحی و خاطرات
ماندگار برای افراد دارد را کاهش دهند -2 .با افزایش حمایت مدیران جهت تحمل بروز اشتباه به کاهش
استرس و نگرانی کارکنان کمک نمایند و باعث شوند کارکنان تسلط بیشتری در انجام فعالیتهای کاری
خود داشته باشند.
•

زمانی که افراد در هنگام بروز اشتباه دچار تنش میشوند ممکن است به دلیل فشاری باشد که از

سوی سازمان به دلیل داشتن تعهد باال به عملکرد خوب و واکنش منفی مدیران نسبت به اشتباهات احساس
شود؛ و افراد با سرپوش گذاشتن بر اشتباه و کنترل اشتباه به فرهنگ سازمانی که برای اشتباه پذیرفته شده
نیست واکنش نشان دهند بنابراین پیشنهاد میشود سازمان در ترویج و ترغیب هر چه بیشتر فرهنگ
آشکارسازی اشتب اه و مدیریت اشتباه در رفتار کارکنان و مدیران تالش الزم را داشته باشد و با آموزشهای
مدیریتی ،مدیران را مجاب کند که کارکنان را در به کارگیری فرصتهای یادگیری حاصل شده از
اشتباهات برای اکتشاف و آزمایش کردن آن تشویق کنند .چراکه این روش ایجاب میکند که اشتباه به
سرعت کشف و زیانهایش کنترل شود.
•

درجه باالی ارتباطات و مخابره در مورد اشتباهات منجر به توسعه سیستم دانش و بهبود یادگیری

در مورد اشتباهها میشود بنابراین در راستای این حقیقت که اشتباهات انسانی اجتنابناپذیر هستند .پیشنهاد
میشود بهمنظور افزایش موفقیت عملکرد سازمانها ،کارکنان را به بحث و گفتگو در مورد تجربههای
اشتباه و به اشتراک گذاشتن آنها ترغیب نمایند؛ بنابراین تعامالت کارکنان در مورد اشتباهها این امکان را
فراهم مینماید که کارکنان در موقعیتهای اشتباه به یکدیگر کمک کنند و همکارانشان را در شرایطی که
منجر به اشتباه میشوند از طریق مخابره و تعامالت سعی در آگاه کردن آنها از شرایط و نتایجش نمایند.
•

یکی از اهداف فرهنگ مدیریت اشتباه همان طور که ون دیک ( )2000بیان میکند اجتناب از

نتایج منفی اشتباه و ارتقاء نتایج مثبت آن میباشد که این هدف همان طور که ادموندسن ( )1996تحقیق
نموده الزم است قبل از این که اشتباههای انسانی به پی آمدی منجر شوند آنها را کشف و اصالح نمود؛
بنابراین برای تحقق این هدف به مدیران پیشنهاد میشود کارکنان را به گرایش به گفتگو با یکدیگر و
تجزیهوتحلیل و اندیشیدن به اشتباهها ترغیب و تشویق نمایند و شرایط روانی و فیزیکی محیط کار را برای
رسیدن به این هدف مطلوب و مهیا نمایند چراکه درک مشترک از شرایط بالقوه اشتباهها فرد را قادر به
کمک رساندن به دیگران و تشخیص سریع اشتباه میکند که منجر به رفع اشتباه و کاهش پیامدهای منفی
اشتباه میشود.
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تحقیق حاض ر به بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی کارکنان در
معاونت صدای سازمان صداوس یما پرداخته است .با توجه به اهمیت مفاهیم سازمانی در کشور و با توجه به
اینکه اهداف و مأموریتها ،سازوکارها و رویهها و ساختارهای سازمانی تولیدی ،خدماتی و دولتی،
غیردولتی اغلب با هم متفاوت میباشند .بهمنظور تعمیمیافتههای تحقیق پیشنهاد میشود مدل حاضر در
سازمانهای دانش محور دیگر مورد بررسی قرار گیرد .همچنین از آنجایی در اهداف راهبردی و خطمشی
سازمان صداوسیما ،برنامهسازی برای اقشار مختلف جامعه میباشد از این رو تمرکز ویژهای به منابع انسانی
برنامهساز وجود دارد که منجر به عدم توجه و فراموشیِ سایر منابع انسانی سازمان که بخش پشتیبانی یا ستاد
را تشکیل میدهند ،میشود بهطوریکه بهصورت غیرمستقیم آسیب ناشی از بروز بسیاری از اشتباهها در
بخش برنامهسازی و عوامل برنامهساز می تواند از وجود عدم توجه به این بخش از سازمان شود که پیشنهاد
می شود محققین در تحقیقات آتی به بررسی موضوع تحقیق حاضر در این طبقه از جامعه آماری بپردازند.
همچنین از آنجایی در اهداف راهبردی و خطمشی سازمان صداوسیما ،برنامهسازی برای اقشار مختلف
جامعه میباشد از این رو تمرکز ویژهای به منابع انسانی برنامهساز وجود دارد که منجر به عدم توجه و
فراموشیِ سایر منابع انسانی سازمان که بخش پشتیبانی یا ستاد را تشکیل میدهند ،میشود بهطوریکه
بهصورت غیرمستقیم آسیب ناشی از بروز بسیاری از اشتباهها در بخش برنامهسازی و عوامل برنامهساز
می تواند از وجود عدم توجه به این بخش از سازمان شود که پیشنهاد میشود محققین در تحقیقات آتی به
بررسی موضوع تحقیق حاضر در این طبقه از جامعه آماری بپردازند.
در مجموع همانطور که بیان شد ،کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی ،ظرفیتی است که
می تواند تعالی سازمانی را حاصل نماید .بنابراین چنین ظرفیتی حمایت مدیران عالی سازمانها را نیاز دارد تا
بتوان با سرمایه گذاریهای به موقع بر روی اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه ،موجبات بهره برداری مؤثر از
نیروی کار سازمان را فراهم آورد .همانطور که مطابق فرضیه اول تحقیق یادگیری از اشتباهات در فضایی
مبتنی بر نگرش مثبت سالمت روانی محیط کار را میتواند در پی داشته باشد و احساس تعلق کارکنان
نسبت به سازمان و همکاران خود تقویت کند و درنهایت موجبات رشد و شکوفایی آنها را فراهم آورد
که درنهایت مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه سوم منجر به توانمند شدن روانشناختی و ارتقای احساس
اثربخشی کارکنان در سازمان و خودکارآمدی آنها شود .همچنین مطابق فرضیه دوم تحقیق ،اشاعه
فرهنگ مدیریت اشتباه و بهره مندی مؤثر از اشتباهات احساس معنادار بودن فعالیتهای کاری را برای
کارکنان هموار میسازد و اعتماد به نفس و حس شایستگی ایجاد میکند.
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