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Introduction: 

Historically, many studies in the areas of behavior and emotion discovery in organizations have 

borrowed from the concept of fear, but from the perspective of the concept of organizational fear 

and models for managing it, a wide range of articles will not be found. Therefore, in this study, 

beyond the descriptions and categories of employee fear to go to a deeper understanding of the 

nature and types of factors affecting and affecting organizational fear. The purpose of this study 

was not only to advance theory and research, but also a practical goal, because a clear 

understanding of the factors and effects of organizational fear will be the first step towards its 

purposeful management. 

research method: 

In this study, the antecedents and consequences of organizational fear and moving towards the 

development of its management model were determined from the methods, and from the 

combined method of O. Sandlowski and Rousseau  (2007.)  

Findings and analysis: 

Finally, this research identified 3 general themes including 8 categories and 14 themes as 

antecedents and 2 general themes with 5 categories and 14 themes as the consequences of 

organizational fear using the meta-combined method and reviewing 24 related articles. 

Summary and results: 

The results of this study showed that many individual, organizational, environmental and even 

macroeconomic and social factors have caused employee fear in organizations and this fear will 

lead to many organizational and individual problems. Therefore, moving towards developing an 

organizational fear management model will be a necessary step in the next steps. 
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 به کمک مدل فراترکیب کارکنان یترس سازمان تیریمد یالگو راهبردپردازی

 ١امین زارعمدمح

 ٢مریم طهرانی

 ٣اکبر حسن پور

 ٤سعید جعفری نیا

 

 چکیده
ها، از مفهوم های رفتاری و کشف احساسات در سازماناز منظر تاریخی، بسیاری از مطالعات در حوزه

ای از مقاالت هایی برای مدیریت آن، طیف گستردهاند، اما از منظر مفهوم ترس سازمانی و مدلترس وام گرفته
تا  تهپیش رفترس کارکنان  یهایبندو دسته فاتی، فراتر از توصپژوهش نیدر ا ن،یبنابرایافت نخواهد شد. 

 پژوهش هدف این .سازمانی بدست آید ترس عوامل مؤثر بر و تأثیرپذیر از و انواع تیاز ماه یترقیدرک عم
س ثرات ترعوامل و مؤ قیدرک دق رایاست، ز بوده زین یعمل هدفیبلکه  ق،یو تحق یتئور شبردینه تنها پ

 دیریت هدفمند آن خواهد بود.سازمانی، اولین گام در جهت م

ت رکت به سممقوله ترس سازمانی و ح پیشایندها و پسایندهایستیابی به ای دبردر این پژوهش  :روش پژوهش
( ٢۰۰۷و )روسبای سندلوسکی و لگوا روش فراترکیب و از و، ترکیبافراز روش تدوین الگوی مدیریت آن، 

 شد.ده ستفاا

 8تم کلی شامل  ٣تبط، مقاله مر ٢4پژوهش به کمک روش فراترکیب و بررسی در نهایت این  :ها و تحلیلیافته
نوان پسایندهای مضمون را به ع ١4مقوله و  5تم کلی دارای  ٢مضمون را به عنوان پیشایندها و  ١4مقوله و 

 ترس سازمانی شناسایی کرد.

قتصادی و ی و حتی کالن انی، محیطنتایج این پژوهش نشان داد که عوامل زیاد فردی، سازما :بندی و نتایججمع
فردی  وها شده و این ترس، منجر به بروز مشکالت سازمانی اجتماعی باعث ایجاد ترس کارکنان در سازمان

های امبسیاری خواهد شد. لذا حرکت به سمت تدوین الگوی مدیریت ترس سازمانی، اقدامی ضروری در گ
 بعدی خواهد بود.

 راترکیبفروش  -ازمانی سمدیریت ترس  -زمانی ترس سا -ترس   :هاکلیدواژه

 

 
 دانشجوی مقطع دکترای رشته مدیریت رفتاری دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی١

amin.zare.mi@gmail.com 

 دانشگاه خوارزمیاستادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت ٢

 دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی٣

١۰/١۰/١٣99تاریخ دریافت :   

۰۷/۰5/١4۰١تاریخ پذیرش:   

mailto:amin.zare.mi@gmail.com


 

 

244 

ی
از

رد
دپ

بر
اه

ر
 

گو
ال

 ی
د

م
یری

 ت
مان

از
 س

س
تر

 ی
ن

کنا
ار

ک
 

ب
کی

تر
را

ل ف
د

ک م
کم

ه 
ب

 

 

 

 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی4

 

 همقدم

ه ار )بدر محل ک یافسردگ و اضطراب ،یشغل یفرسودگ ،یاسترس کار ترس و در مورد ات مختلفیقیتحق

ابسون و بیچ، ؛ ه٢۰۰5هاسلم و همکاران،  .١996و همکاران  ی؛ کاواکام١98١عنوان مثال، ماسالخ و جکسون 

ا در ، امستانجام شده ا نهیزم نیدر ا یگسترده ا قاتیرسد تحق یبه نظر م اگرچه .انجام شده است( ٢۰١5

، دیدجو  دهیچیمفهوم پ کیبه عنوان « محل کار یایفوبهمچنین محل کار و  در ترس و اضطراب» خصوص

 (.٢۰١۷کمی انجام شده است )موسچاال،  کیستماتیسمطالعات 

و با  ،ر روزه باًیدهد. تقر یما را شکل م یزندگ یاز جنبه ها یاریاحساس قدرتمند است که بس کیترس 

 ردها،لبویب ،یغاتیتبل یهایآگه ها،لمیف ،یونیزیتلو یهابرنامه ،یخبر یهاما توسط رسانه سابقه بسیار طوالنی،

 یحت یرخ. بمیشویمباران مبخود  یو روان یترس از سالمت جسم یبرا یدیجد لیها و مجالت با دالکتاب

؛ شالپنتوک، ١999ر، ؛ گالسن٢۰۰6، ٢۰۰٢ ،ی)فوردکنیم زندگی می "فرهنگ ترس"استدالل کرده اند که ما در 

رم شدن کره گ ،یالملل نیب یتضادها سم،یدر مورد ترور یی( که با هشدارها١99١ ،ی؛ استرنز و هاگرت٢۰١6

 سیاری بگاهن نیشده است. اگرچه ا فیتضع دهایتهد گریانواع د و ،یعفون یها یماریب ت،یجرم و جنا ن،یزم

 ر که نقلمانطوهانسان دارد.  یشدن ترس در زندگ ریاز فراگ تیرسد، اما حکا یبه جامعه به نظر م نانهیبدب

ا شکل رفتار انسان ر ینمدت طوال یترس برا دهد،یشناس نشان ماسکروتون انسان دیویتوسط د نیقول آغاز

 (.٢۰١9اران، گپهارت و همک-)کیش دهدیشکل ادامه م نیبه ا زیدر محل کار ن یداده است و امروزه حت

 یجربه متچگونه و چرا و همچنین این موضوع که ، آن یستچی و یسازمان یبه ترس در زندگ توجهاما 

ین نبوده مورد توجه محقق گذارد،ی میگسترده تر در رفتار سازمان «عاطفی انقالب» بر روی یراتیشود و چه تأث

 ریاز سا ٢۰١٢و  ٢۰۰٢ یهاسال نیمرتبط با احساسات ب اتینشر د(، نرخ رش٢۰١6) یبه گفته گرانداست. 

 (.٢۰١۷ و اسپتارو، فی)بارساد، بره است بود شتریب یشغل تیمانند رضا یرفتار سازمان یموضوعات اصل

، غاز شدصفات آ یبر عاطفه و خلق و خو دیبا تأک سازمانی احساساتدر زمینه  قاتیکه تحق یحال در

 مانند خشم یامربوط به احساسات گسسته یو تجرب یتئور قاتیبه سمت تحق رییشاهد تغ ریاخ یهاسال

 عنوان مثال، )به سازمانی (، حسادت٢۰١6 دنز،ی؛ لرنر و ت٢۰١۷ ستر،ی)به عنوان مثال، گدس و کال سازمانی

اما با این  .ایمبوده (٢۰١٢ نر،یو دا نگیک ،یرسکیوبومی)لسازمانی ی( و شاد٢۰١8 ر،چاراش و مول-کوهن

 ABI/Informداده  گاهیر پااست. به عنوان مثال، جستجو د سازمانی ترس اصلی این لیست، بیغاوجود، 

که جستجو  یرا نشان داد در حال دیبازد 585مربوط به محل کار در مورد موضوع احساسات،  قاتیتحق یبرا

 (.٢۰١9پهارت و همکاران، گ-)کیش نشان داد را دیبازد ١5در مورد ترس تنها 

رس به است. ت زیانگبالقوه گسترده ترس بر رفتار محل کار شگفت ریجستجو با توجه به تأث جینتا نیا

 داتیهدبر ت محدود یو شناخت یتمرکز ادراک ،یبر تکامل، رفتار اجتناب یعاطفه قدرتمند و مبتن کیعنوان 

 زارد،ی؛ ا١986 دا،ی)فر ندک یم قیرا تشو ندهیآ جیدر مورد خطرات و نتا نانهیبدب یدرک شده و قضاوت ها

 (.١99۰؛ راچمن، ٢۰١6؛ منر و گراندز، ٢۰۰6 دنز،یرنر و ت؛ ل١99٣
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 اتمیصماز جمله ت ،یسازمان یها دهیاز پد یعی، ترس ممکن است بر مجموعه وسعالوه بر این موارد

، برگمن، و مجازات )اپلباوم وپاداش  عی(، توز٢۰۰۷و کورنول،  نگ،یس نز،یآشکار کردن تنوع )راگ یبرا

 بگذارد. ری( تأث٢۰۰6، نمبهارد و ادمونسون) م،یعضو/رهبر ت تی(، تعامل، ارتباط، و بهبود فعال١998موروز، 

 یطبقه بند یها ستمیس دراز منظر تاریخچه ترس سازمانی در مطالعات روانشناسی نیز باید اشاره کرد که 

ی الملل نیب یفصل پنجم طبقه بند ای، ١یاختالالت روان یراهنماو  یصیتشخ ،یاختالالت روان یالملل نیب

 و اختالل هراس ا،یآگورافوب ،یاجتماع یایفوبمانند اضطراب ترس و از اختالالت  ی، انواع مختلف٢ها یماریب

همراه با  اختاللی سازگار ،یجبر یخاص، اختالل وسواس فکر یایفوب س،یازیپوکندریه ی،اضطراب عموم

مرتبط  یهااضطرابترس و  مفهوم(. اما ١99٢اند )هو، ، مطرح شدهاضطراب و اختالل استرس پس از سانحه

مورد  زیمتما مقوله را باید به صورت نیا که باور رسانده نیبه ا محققان رامحل کار  یایبا محل کار و فوب

 (.٢۰١۷بررسی قرار داد )موسچاال، 

. و مجرد رخ دهند هیمحل کار ممکن است به صورت اول یایمربوط به محل کار و فوب یهاترس

 یاختالالت، شودیم یمشارکت کارکاهش و  یکار خاصمربوط به محل کار منجر به عملکرد  یهااضطراب

را  یفتهنگ یها نهیممکن است هز نیبنابرا بگذارد و ریافراد تأث یریکار و اشتغال پذ یکه ممکن است بر آمادگ

 (.٢۰١۷)موسچاال،  جامعه به همراه داشته باشند یبرا

ور نقش ترس در سکوت کارکنان است. به طی، مثال خاص از ارتباط ترس در مطالعات سازمان کی

و  اننه صرفاً زم -و مشاهدات خود را  هادهیند تا اهست یها به کارکنان در همه سطوح متکسازمان ،یاندهیفزا

ه ک یلحظات که کارکنان اغلب در افتندیققان درحال، مح نیمشارکت دهند. با ا یدر رفاه جمع - یکیزیف یانرژ

؛ ٢۰۰٣ون، چه در مورد مسائل مربوط به رفتار کارکنان )بوون و بلکم کنند،یسکوت م ،باید صحبت کنند

و عملکرد ردی فلکرد (، عم٢۰١4و همکاران،  کنیلی)م یتیری(، رفتار مد٢۰١5 د،ی؛ کر٢۰١٣ ،یو ماگل نایکورت

 یشرکت ییاو گسترش رسو وعیش حتی او ی(، ٢۰١۰ ن،یولیو ه سون،یمور کن،یلی؛ م١998)اشفورد،  یسازمان

 (.٢۰۰8، دورکینو  نیر ،یسلی)م

 کی، وضوعین میا پای ارتباط رو به باال ی متفاوت مقاالت مربوط به سکوت سازمانی ونظر از محتوا صرف

 ها مشترک است و آن مقولهسکوت سازمانی در تمامی این پژوهشمربوط به  حاتیمشترک در توض عامل

؛ دترت و ٢۰۰٣ ،یاگلمو  نای؛ کورت٢۰١6و پپر،  انگی؛ چ٢۰١٣ س،ی)به عنوان مثال، بورباشد سازمانی میترس 

؛ ١986گراهام،  ؛١996 سون،؛ ادموند٢۰۰٢ نو،یروب-نریدر مطبوعات؛ داتون، اشفورد، الرنس، و ما ن،یترو

؛ ٢۰١4ران، و همکا کنیلی؛ م٢۰۰۰ کن،یلیو م سونی؛ مور٢۰١9 ک،ی؛ هن٢۰١٣ نکو،یگانالک، داگالس، و مارت

 (.١988، اسپراگوئه و رود، انیرا

در مورد ترس به عنوان محرک مهم سکوت در سازمان ها، و با وجود توافق در  ندهآیوجود اجماع فز با

در مورد  یادیز یزهایدهند، هنوز چ یصحبت کردن از ترس گزارش م امدیبه عنوان پ مورد آنچه که کارکنان

موجود  اتیبه عنوان مثال، ادب سازمانی بدون پاسخ مانده است. یها تیترس در موقع جیعلل، تجربه و نتا

                                                           
1 DSM-IV (APA 1994) 
2 ICD-10 
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شده احساس شناخته کیعنوان به یعنی رد،یگیمعادل در نظر م یعنوان احساسعمومًا همه تجارب ترس را به

که هنگام  یحال، ترس نی. با ادهدیم رییمحرک و پاسخ مطلوب را تغ یهاکه تامل آگاهانه فرد در مورد نشانه

از دست  شهیهم یبرا ای -جلسه  کیدر طول  نیلحظه مع کیبه صحبت کردن در  ازین رمنتظرهیاحساس غ

بازه  کیدر  ای یصحبت کردن به صورت خصوص که هنگام یاحتماالً با ترس شود،یتجربه م -دادن فرصت 

منابع ترس از صحبت کردن در  شتریب نیهمچن یکنون اتیمتفاوت است. ادب شود،یتجربه م یطوالن یزمان

 یکل یهایریگاگر جهت یفرد(، حت یجو سازمان ای یفعل سی)مثالً، رئ دهدینشان م کیمحل کار را کامالً نزد

 .یابدتوسعه  - دیترس دیبا یو چه زمان ایآ نکهیاز جمله ا -به سمت تعامل با مقامات 

شف های رفتاری و کلذا آنچه مشخص است آن است که از منظر تاریخی، بسیاری از مطالعات در حوزه

ی برای هایاند، اما از منظر مفهوم ترس سازمانی و مدلها، از مفهوم ترس وام گرفتهاحساسات در سازمان

و  اتفی، فراتر از توصپژوهش نیدر ا ن،یبرابناای از مقاالت یافت نخواهد شد. مدیریت آن، طیف گسترده

 ستر ذیر ازبر و تأثیرپ عوامل مؤثر و انواع تیاز ماه یترقیتا درک عم پیش رفتهترس کارکنان  یهایبنددسته

 رایز است، دهبو زین یعمل هدفیبلکه  ق،یو تحق یتئور شبردینه تنها پ هدف این پژوهش سازمانی بدست آید.

 عوامل و مؤثرات ترس سازمانی، اولین گام در جهت مدیریت هدفمند آن خواهد بود. قیدرک دق

 :روش پژوهش

س در این پژوهش سعی در تحلیل کیفی و مرور سیستماتیک مطالب ارائه شده در ادبیات تر

ود. برکیب یشایندها و پسایندهای مضوع به کمک روش فراتسازمانی و استخراج مفاهیم کلیدی به عنوان پ

دی و استخراج عوامل پیشاین جهتهای مرتبط پیشین هـای مناسب برای بررسی دقیق پژوهشیکی از روش

به  ،های مرتبطاست که با شناسایی پژوهش( ٢۰۰۷و )ای سندلوسـکی و باروسروش هفت مرحله ،پسایندی

ده و در اصل شح مفاهیماستخراج متون و مفاهیم زیربنایی پدیده مورد مطالعه، دسته بندی و بررسـی کیفیت 

 (.١4۰۰پور و امیری، انجامد )طهرانی، حسندر قالب مدلی شماتیک می مفاهیم ارائهنهایت 

اج مفاهیم الگویی ساختارمند برای تحلیل کیفی متن و استخر (،٢۰۰۷) روسوباروش سندلوسکی و 

ای برای تحلیل اسناد شود. این روش از یک الگوی هفت مرحلهاست که در روش فراترکیب استفاده می

)حبیبی،  شباهت دارد تحلیل اسنادی با روش و بوده مرور سیستماتیک روش مشابه این روشکند. استفاده می

١٣98.) 

محسوب  روش تحقیق کیفی است و یک فرامطالعه هاییکی از انواع روش روش تحقیق فراترکیب

 در دیگر مطالعات از مستخرج هاییافتهشود. در واقع فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که از اطالعات می

 سایر از حاصل نتایج ثانویه هایداده فراترکیب، روش در پژوهشگر. کندمی استفاده مرتبط، موضوع زمینه

)حبیبی،  آوردنموده و نتایج جدیدی بدست می ترکیب باهم خود مطالعه نتایج به پاسخگویی برای را هامطالعه

مقوله ترس سازمانی و حرکت به سمت  پیشایندها و پسایندهایستیابی به ای دبر(. در این پژوهش ١٣98

 شد.ده ستفا( ا٢۰۰۷روسو )بای سندلوسکی و لگواز ا و، ترکیبافراز روش آن،  تدوین الگوی مدیریت

ح هر مراحل زیر که در ادامه به شر از است روسو عبارتبامراحل هفتگانه روش سندلوسکی و 

 مرحله در این پژوهش خواهیم پرداخت:

https://parsmodir.com/db/research/systematic-review.php
https://parsmodir.com/db/research/systematic-review.php
https://parsmodir.com/db/research/documentary-research.php
https://parsmodir.com/db/research/documentary-research.php
https://parsmodir.com/db/research/meta-synthesis.php
https://parsmodir.com/db/research/meta-study.php
https://parsmodir.com/db/research/meta-study.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
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 ؛تنظیم سواالت پژوهش 

 ؛مند متونبررسی نظام 

 ؛جستجو و انتخاب منابع مناسب 

 ؛استخراج اطالعات منابع 

 ؛هاو ترکیب یافته مضمون تحلیل 

  روایی و پایایی روش؛کنترل 

 .ارائه نتایج 

 (١٣98)حبیبی،  روسوبامراحل روش سندلوسکی و : ١شکل 

 :ها و تحلیلیافته

وامل عسایی با توجه به بررسی و نقد بیشتر مقاالت در حوزه ترس سازمانی، در اکثریت موارد شنا

ل باعث ی این عوامترس سازمانی و دیگر عوامل مربوطه اتفاق نیافتاده است. در واقع عدم شناسایای زمینه

ه ب راین امر منج شده است تا نتوان مدل و یا الگویی در زمینه راهبردهای مدیریت ترس سازمانی ارائه گردد.

اند، این ترس ت اشاره کردهارکنان شده و همانطور که اکثر مقاالکها در مدیریت ترس انبرنامگی سازمبی

، کاهش ها، اعم از سکوت سازمانی، تبعیض، فسادمدیریت نشده باعث ایجاد مشکالت گوناگونی برای سازمان

 ست.اهای اجتماعی در محیط کار شده و سطح کیفیت فضای کاری را به شدت کاهش داده رفاه و سایر آسیب

های نهفته ترس ای اجتماعی و رفتاری محیط کار، که همانهلذا کماکان مطالعه در حوزه و علت اصلی بحران

اخت و ن پردآکارکنان است و استخراج الگویی درست و کامل در زمینه مدیریت آن، نیازی است که باید به 

 د.شهای روش فراترکیب، دنبال در این بخش اصلی از پژوهش، سعی در رسیدن به این مفهوم به کمک گام

 

 پژوهش هدافا تعیین: اول مرحله

 پژوهش است. این و اهداف هانخستین گام در روش سندولوسکی و باروسو، تنظیم پرسش

( و محدوده whoجامعه مورد مطالعه )، (whatهدف از پژوهش )ها عموماً براساس چهار پارامتر پرسش

پسایندهای  و پیشایندها بندیگروه و به دنبال شناسایی پژوهش این در ؛ قابل تنظیم است.(whenزمانی )

 است. شده حاصل ١جدول  سواالت به گویی پاسخ از طریق مقوله لذا این. بودیم ترس سازمانی

 

 

تنظیم 
سواالت 
پژوهش

بررسی 
نظام مند متون

جستجو و 
انتخاب منابع 

مناسب

استخراج 
اطالعات 

منابع

تحلیل مضمون 
و ترکیب 

یافته ها

رواییکنترل 
و پایایی 

روش
ارائه نتایج
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 : سواالت پژوهش١جدول 

 پاسخ سواالت پژوهش شاخص ها

هدف از پژوهش 

(what) 

 ترس سازمانی پسایندهای و پیشایندها

 کدامند؟
 پژوهش پیشینه طریق از عوامل شناسایی

مطالعه جامعه مورد 

(who) 

 این به دستیابی برای مطالعه مورد جامعه

 چیست؟ عوامل
 دسترس در و استناد قابل علمی مقاالت

 (whenمحدوده زمانی )
 و بررسی زمانی دوره چه به مربوط عوامل

 شدند؟ جستجو

زا در ها و عوامل اضطراببا توجه به تغییرات در نگرش

 اندبررسی شدهسال اخیر  ١5سالیان گذشته، مطالعات 

 

 مند ادبیات پژوهشبررسی نظام: دوم مرحله

اب سازمانی سال اخیر در حوزه ترس و اضطر ١5در این مرحله با تمرکز بر مطالعات انجام شده در 

و  ر رفتارهاها شده، و همچنین تاثیرات این مقوله بر سایو عواملی که منجر به این کنش در کارکنان سازمان

 ه در جدولها، به بررسی مقاالت و پیشینه ادبیات پرداختیم. همانطور ککارکنان در سازمانرویکردهای مخرب 

گی کاری ت زندنیز اشاره شد، با توجه به تغییراتی که تکنولوژی، ارتباطات و شرایط محیط کار در کیفی ١

بنایی از این تغییرات، م ها از هر کدامها ایجاد نموده است و استفاده درست و غلط سازمانکارکنان در سازمان

تواند نتایج قابل ساله می ١5باشد، لذا بازه زمانی های سازمانی میبرای افزایش و یا کاهش ترس در محیط

های انسازم قبولی برای تدوین الگوی مدیریت این مقوله به همراه داشته باشد. در واقع جامعه و خصوصا

 حال حاضر های قبل از این بازه را درز ترس سازمانی در دورهمالی، پیشایندهای موثر و پسایندهای ناشی ا

 ای مرتبط درک نخواهند کرد.دغدغه

هایی ژههای داده، و همچنین با استفاده از کلید وابا توجه به توضیحات قبل و با بررسی پایگاه

ر، یط کاهمچون ترس سازمانی، مدیریت ترس سازمانی، اضطراب سازمانی، عوامل موثر بر ترس در مح

سیاری بنی و تاثیرات ترس سازمانی بر سایر رفتارهای سازمانی، سکوت سازمانی، رفتار ضد شهروندی سازما

 دند.مقاله منطبق بر پاسخ سواالت پژوهش شناسایی ش ١٣5های مرتبط دیگر، در مجموع تعداد کلید واژه

 

 های کلیدیانتخاب پژوهش: سوم مرحله

 ١٣5 وهش،پژ با مرتبط منابع گزینش شده و تعیین اهداف به رسیدن برای تحقیق از مرحله این در

 و عنوان لیلد به مطالعات از گرفت. بخشی قرار بازبینی مورد بار چندین قبلی مراحل در بدست آمده پژوهش

 جهت مطالعه ٢4نهایت  در و شد ( حذف8) روش منظر یا از ( و66) محتوای غیرمرتبط و (٣۷) چکیده

 ماندند. باقی ترس سازمانی پسایندهای و پیشایندها استخراج
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 استخراج اطالعات: مرحله چهارم

ب ازمانی انتخامقاله جهت پایش و دستیابی به پیشایندها و پسایندهای ترس س ٢4در ادامه گام قبل، 

دو  گاه جامعنارای شدند. سپس این مقاالت در سه دسته کلی متمرکز بر پیشایندها، متمرکز بر پسایندها و یا د

بندی شدند و سپس سعی شد تا تمامی کدهای طرفه بر پیشایندها و پسایندهای ترس سازمانی، تقسیم

از گام  بندی نشده مشخص شوند. در واقع این گام، به مرحله اولمستخرج از این مقاالت را به صورت طبقه

 باشد، کمک شایانی کرد.بعدی، که شروع تحلیل مضمون مطالعات می

 

 تحلیل مضمون: رحله پنجمم

ها و بندی کدهای مستخرج شده از مقاالت در دو گروه کلی پیشاینددر این مرحله ابتدا به طبقه

 نظر رد کد عنوان هب مطالعات پیشین از شده استخراج عوامل تمام پسایندها پرداخته شد. برای این منظور ابتدا

همچنین  وپسایندها طبقه بندی شد و تعاریف کدها این کدها به دو دسته پیشایندها و  سپس شد، گرفته

 ها با سایر کدها تحلیل شد.مشابهت

 رد شده، انتخاب مطالعه ٢4 روی مضمون بر تحلیل روش کمک به گرفته صورت اساس تحلیل بر

تم  ٣ و مقوله 8 مضمون، ١4 در که آمد به دست کد اولیه ٣9 ترس سازمانی، با پیشایندهای ارتباط در مجموع

 س سازمانی،شده به عنوان پیشایندهای مفهوم تر استخراج نهایی کدهای ٢ جدول در. شدند بندی کلی دسته

 اند.شده داده کدها نشان استخراج منابع همراه به

 

 بندی پیشایندهای ترس سازمانی: دسته٢جدول 

 تم کلی مقوله مضمون مفهوم اولیه

 کمبود امنیت اجتماعی

 شرایط اجتماعی جامعه زامحیط اجتماعی استرس

عوامل 

 محیطی

 دزدی

 محیط اجتماعی غیر ایمن

 افزایش تورم

 زامحیط اقتصادی استرس
-تغییرات محیط فنی

 اقتصادی

 کاهش نرخ بهره

 افزایش قیمت ارز

 عدم امنیت اقتصادی

 تغییرات بستر تکنولوژی
 تحوالت محیط فنی

 تغییرات محیط رقابتی سازمان

 تعارضات با مدیر
 شرایط کاری تعارضات کاری

عوامل 

 تعارضات با همکاران سازمانی
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 تعارضات با مشتریان

 تعارضات با سازمان

 خطر جانی در حین کار

شرایط کاری خطرآفرین و 

 غیراستاندارد
 عدم وجود امکانات و تجهیزات ایمنی محیط کار

 غیرمترقبه در حین کاراحتمال وقوع حوادث 

 مدل معیوب ارزیابی و جبران عملکرد
سیستم ارزیابی و جبران عملکرد 

 سازمانی
 -عوامل ساختاری 

 مدیریتی

 نرخ باالی تنبیه

 نرخ باالی مجازات

 عوامل ساختاری تغییرات ساختار سازمان

 فشارهای مدیریتی
 سیستم مدیریتی سازمان

 مدیریتعدم حمایت 

 فشار کاری زیاد

 عوامل شغلی ویژگی های وظیفه
 ساعت کاری زیاد

 حجم کار زیاد

 سختی کار

 سن

 ویژگی های جمعیت شناختی
ویژگی های فردی در 

 شغل

 عوامل فردی

 جنسیت

 قومیت

 تجربه

 سوابق شغلی

 وجدان گرایی

 ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شخصیتی 

 در شغل

 INFPو  ISFPو  ISFJهای شخصیتی تیپ

 MBTI براساس مدل 

 مسئولیت پذیری پایین

 حاالت روحی فرد
 حاالت روانشناختی

 اضطراب شخصی باال

 وانیر -ویژگی روحی  DISC براساس مدل sو  cرفتاری تیپ 

 توانمندی های ذهنی تمرکز ذهنی پایین
 توانمندی های فردی

 توانمندی های شغلی آشنایی با شغل

 

ترس  با پسایندهای ارتباط در شده، انتخاب مطالعه ٢4 روی مضمون بر اساس تحلیل همچنین بر

 ٣ جدول در. شدند بندی تم کلی دسته ٢ و مقوله 5 مضمون، ١4 در که آمد به دست کد اولیه ٣٢ سازمانی نیز،

 داده کدها نشان استخراج منابع همراه به پسایندهای موضوع پژوهش،شده به عنوان  استخراج نهایی کدهای

 اند.شده
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 بندی پسایندهای ترس سازمانی: دسته٣جدول 

 تم کلی مقوله مضمون مفهوم اولیه

 کاهش صحبت با مدیر درباره مسائل سازمان

 تخریب تعامل با مدیر

 پیامدهای ارتباطی

پیامدهای رفتار 

 سازمانی

مدیر درباره تهدیدات کاهش صحبت با 

 خارج سازمان

 افزایش تنش با همکاران

 واکنش احساسی به برخوردهای مدیریت

 برخورد نامناسب با مشتریان
 تخریب تعامل با مشتریان

 افزایش تنش با مشتریان

 واکنش احساسی به برخوردهای همکاران
 تخریب تعامل با همکاران

 همکارانعدم همکاری با 

نگرش های منفی نسبت به  های منفی فرد نسبت به مدیرقضاوت

 دیگران

 پیامدهای نگرشی

 های منفی فرد نسبت به همکارانقضاوت

تخریب وجهه فرد در  های منفی همکاران نسبت به فردقضاوت

 های منفی مدیر نسبت به فردقضاوت سازمان

 شغلی منفینگرش  احساس عدم رضایت از شغل

 انزوا
 وانیر-آسیب های روحی

 پیامدهای رفتاری

 خشونت

 بی توجهی به مسائل داخل سازمان
 بی تفاوتی سازمانی

 بی توجهی به منافع سازمان

 نشان دادن رفتار ضد شهروندی
 رفتارهای مخرب سازمانی

 رفتارهای تخریب کننده سازمان

 افزایش تمایل به ترک شغل افزایش تمایل به ترک شغل

 خستگی عاطفی
 افزایش فرسودگی

پیامدهای بلندمدت 

 عملکردی

پیامدهای عملکرد 

 سازمانی

 فرسودگی شغلی

 پایین آمدن کیفیت زندگی کاری
پایین آمدن کیفیت زندگی 

 کاری

 تصمیمیات احساسی نادرست

 رفتار احساسی حین کار

پیامدهای کوتاه مدت 

 عملکردی

 برخورد احساسی

استفاده از راهکار های احساسی به جای 

 راهکار منطقی

 عدم توانایی مدیریت کار

 کاهش سطح عملکرد

 عدم تمرکز حین کار

 عدم تمایل به قبول موقعیت کاری جدید

 کاهش خالقیت

 کاهش نوآوری

 کاهش بهره وری
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 پایاییبررسی روایی و : مرحله ششم

های کلی در دو قسمت پیشایندها و ها و تمدر این قسمت جهت بررسی روایی، مضامین، مقوله

ه بده و با توجه نفر از خبرگان مدیریت سازمانی مورد بررسی قرار دا ٢٢پسایندهای ترس سازمانی را به کمک 

شد،  حاصل CVIشاخص  برای 9١٣/۰و در قسمت پسایندها نمره  8٢5/۰اینکه در قسمت پیشایندها نمره 

 پس روایی مدل مورد تایید قرار گرفت.

و  6۷/۰ا عدد برای پیشایندها برابر ب کاپا ضریب مقدار عددی SPSSمدل به کمک نرم افزار در این 

گیری دازهبین دو سری ان مناسباین مقدار بیانگر وجود توافق بدست آمد.  ۷٣/۰برای پسایندها معادل 

داری عنیمدر سطح . در واقع است ناشی از ترس سازمانی در بررسی ادبیات پژوهشپیشاندها و پسایندهای 

 .ده درصد نیز این اندازه توافق معنادار است

ایندهای ، مقادیر روایی و پایایی بررسی شده در خصوص پیشایندها و پس4در ادامه و در جدول 

دبیات ه بر ااز مدل فراترکیب پیاده شدناشی از ترس سازمانی ارائه شده است، که در نهایت نتایج حاصل 

 دهد.موضوع ترس سازمانی را مورد تایید قرار می

 

 : بررسی روایی و پایایی پیشایندها و پسایندهای حاصل شده4جدول 

 پایایی روایی

ابزار مورد 

 استفاده

ابزار مورد  مقدار

 استفاده

 مقدار

 پسایندها پیشایندها پسایندها پیشایندها

CVI 8٢5/۰ 9١٣/۰ Kappa 6۷/۰ ۷٣/۰ 

 

 ارائه نتایج: مرحله هفتم

تم کلی به  ٣مقوله و  8مضمون،  ١4 در نهایت به مشاهده شد، 9-٢و  8-٢همانطور که در جداول 

لی به عنوان کتم  ٢مقوله و  5مضمون،  ١4عنوان پیشایندهای تاثیرگذار بر مفهوم ترس سازمانی و همچنین 

های کلی مموضوع دست یافتیم. در ادامه به شرح مختصری درخصوص هر کدام از تپسایندهای موثر از این 

 خواهیم پرداخت:

 

 های کلی به عنوان پیشایندهای ترس سازمانیتم -1-2-7-2

 :عوامل محیطی 
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های محیطی دور یا کالن همچون شرایط اقتصادی و اجتماعی در این گروه از عوامل، شاخص

انند زا، و همچنین عوامل محیطی نزدیک یا سازمانی می و اجتماعی استرسجامعه و درواقع محیط اقتصاد

ازمانی های تنبیه و مجازات و تاثیرات این عوامل بر ایجاد ترس سسیستم ارزیابی عملکرد و همچنین مدل

 نمود: توان به موارد زیر اشارهمونه کدها مینبندی شده است. از دسته

اخراج از  از دست دادن شغل،کمبود امنیت اجتماعی و اقتصادی،افزایش مشاغل مخاطره آمیز، ترس 

ین و شاغل باعث بروز عواقب جدی بر سالمت روان محل کار و بیماری و کاهش ثبات مالی و رکود اقتصادی

ه مسئل فرسودگی آن ها شده است. به همین علت موضوع استرس ناشی از کار در حال حاضر به عنوان یک

وسعه تحال  همه کارگران در همه کشورهای توسعه یافته و یا در و همه حرفه ها و جهانی در همه کشورها

حیط من یک مهم ایجاد خطرات روانی و هم به عنوا مطرح است. در این زمینه محل کار به عنوان یک منبع

 (.٢۰٢۰ایده آل برای رسیدگی به این معضل می تواند باشد ) بودنیک و همکاران، 

 و تمایل توجه صادی، به دلیل اینکه کارکنان زیر فشار مالی زیادی هستند بیشتربه هنگام رکود اقت

ی ه گیرآنها به مسائل اقتصادی کار است، ترس از دست دادن شغل منجر به سرخوردگی های شغلی و گوش

ی مانی مود سازهایی مثل سکوت سازمانی و رکدر سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبه خود به پدیده

دهی ی سازمانازآرایبها را در سراسر سازمان شناسایی، انجامد. مدیریت منابع انسانی باید قادر باشد استعداد

فائق  های خود برایبرای استفاده از استعدادهای برتر برنامه جامعی ارائه دهد تا سازمان فرصت مجدد نموده و

ی ستعدادهاه به اکمنابع انسانی باید طرحی را بیابد مدیریت  آمدن به شرایط پس از رکود را شناسایی نماید.

دید، در جرایط باقیمانده و تعدیل نشده در سازمان اجازه دهد از واحدهای خود رها شوند و با تمرکز بر ش

 (.٢۰٢۰های جدید برای بازآرایی سازمان در این شرایط کمک نمایند )گیورگی، ارائه راه حل

صورت اولیه و مجرد رخ دهند.  فوبیای محل کار ممکن است بههای مربوط به محل کار و ترس

شود، اختالالتی های مربوط به محل کار منجر به عملکرد خاص کاری و کاهش مشارکت کاری میاضطراب

ی را ای هنگفتینه هکه ممکن است بر آمادگی کار و اشتغال پذیری افراد تأثیر بگذارد و بنابراین ممکن است هز

 (.٢۰١۷همراه داشته باشند )موسچاال،  برای جامعه به

 این است آنها مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور

ان بر مدیر که وقتی شخصی در یک محل استخدام میشود، باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از

ی ، پافشاریش دادتوان از طریق پاداش و مجازات به انجام کار افزاروی این مساله که رضایت کارکنان را می

مجدد،  کنند. این امر منجر به افزایش تعارضات مابین افراد در سازمان شده و این ترس ایجاد تعارضمی

 (.٢۰۰6کند )پابلو د الرا، فعالیت افراد در محیط کار را با مشکالتی مواجه می

 

 :عوامل سازمانی 

 -های مرتبط به شرایط کاری، عوامل ساختاری عوامل، شامل سه گروه اصلی شاخص این دسته از

های جبران خدمت، سیستم مدیریت و همچنین مدیریتی و عوامل شغلی در سازمان مانند تعارضات، سیستم
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باشد. نمونه کدها های وظیفه همچون شرایط و فشار کاری باال و همچنین حجم زیاد وظایف شغل میویژگی

 ر ادامه اشاره شده است:د

دهند و کارها را به شان را از دست میبیشتر اوقات اعضای تیم به خاطر ترس از مدیر کارایی

هایی که های اجرایی و استراتژیهای کلیدی که عملکرد جدید، برنامهکنند. شاخصدرجات باالتر محول می

را  له عملکرداده از فرهنگ ترس( را فاش نکنند، مسئهای بد سازمانی )مانند مدیریت با استفها و عادتفعالیت

 (.٢۰٢۰، ژون، توانند برطرف کنند )ژانگحتی به طور سطحی هم نمی

های ویژه هستند، مشغول هایی که درگیر سختیافرادی که در فشارهای کاری خاص و یا شغل

عامالت کاری و شخصی دچار تاند و در رفتارها و چار استرس و ترس از محیط کار شدهباشند، بیشتر دمی

 (.٢۰١9سوءرفتارهای بیشتری هستند )وایز و همکاران ، 

 :عوامل فردی 

غل و های فردی در شدر این گروه از عوامل موثر بر ایجاد ترس سازمانی، ویژگی ها و توانمندی

ی چون امینها شامل مضگیرند. این ویژگیهای شخصیتی افراد در شغل مورد بررسی قرار میهمچنین ویژگی

ر شغل های جمعیت شناختی، توانمندی شغلی، مسائل روحی و روانی افراد و همچنین توجه و تمرکز دویژگی

 شویم:است. در ادامه با برخی از کدها آشنا می

ونه گنشان داده شده است که بین جنسیت و تعهد سازمانی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری هیچ 

های ترس مینهولی بین جنسیت و تعهد عاطفی و رفتار سازمانی خصوصا در ز ارتباط معنی داری وجود ندارد،

 (.١٣88باقری زاده، و خشونت، ارتباط وجود دارد )

کننده رفاه سازمانی و کاهش ترس در محیط کار نیز در تأثیر های حمایتتجزیه و تحلیل فعالیت

های کنندهبینیغرافیایی برای بررسی پیش( و منطقه جMBTIبالقوه تیپ شخصیتی افراد )براساس نظریه تیپ 

هایی دهد که فعالیتها نشان میاصلی رفاه سازمانی و کاهش ترس در محیط کار نقش داشت. نتایج این تحلیل

خصیتی گذارند و همچنین تیپ شوجود دارند که به طور مثبت بر رفاه تأثیر و کاهش ترس در محیط کار می

 (.٢۰١۷ون و شوابوت، در آن نقش دارد )بولت، تامپس

 

 های کلی به عنوان پسایندهای ترس سازمانیتم

 :پیامدهای رفتار سازمانی 

 اند. از مضامین زیرشاخهبندی شدهاین پیامدها در سه مقوله اصلی ارتباطی، نگرشی و رفتاری تقسیم

کاهش  ب نعامالت،توان به افزایش تنش در سازمان، تخریاین گروه از پیامدهای ناشی از ترس سازمانی می

ای از کدهای این دسته آشنا های روحی روانی افراد اشاره کرد. در ادامه با نمونهرضایت شغلی و آسیب

 شویم:می
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توز، محوری کینهشرایط علی ترور شخصیت، عوامل فردی، عوامل سازمانی و گروهی بودند. پدیده

دادن موقعیت بودند. متغیرهای لتی و ترس از دستعداهای قدرت، ادراک بیای شبکهکوچک بود. عوامل زمینه

ت سر گر تعیین شدند. بدگویی پشعنوان عوامل مداخلهعدم تطابق گفتار با رفتار و رسیدن به مدیران باالتر به

 اعتمـادسازی، از راهبــردهای ترورها، تهمت و افترا و تالش برای بییکدیگر، جنگ روانی، تخریب واقعیت

 شوند. پیامدهای ترور شخصیت در سه بعد فردی، سازمانی و گروهی قرار گرفتند.می شخصیت محســوب

ردن این ای از عوامل فردی و شخصیتی تأثیرگذار هستند که برای از بین بلذا در بروز ترورشخصیت مجموعه

رگی، زمی بپدیده به اصالح در دو حوزه شخصیت فرد و سازمان نیاز است )اکبریانی، نصر اصفهانی و شائ

١٣98.) 

 

 :پیامدهای عملکرد سازمانی 

ردی در عملک در این گروه از مفاهیم متاثر از ترس سازمانی، به پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت

رد و شود. پیامدهای کوتاه مدت مانند رفتارهای احساسی حین کار و یا کاهش سطح عملکسازمان توجه می

شغلی و  سودگیتگی به مدیر و ترس از مسئولیت پذیری، افزایش فرپیامدهای بلند مدتی منجمله افزایش وابس

 های از این کدها اشاره شده است:همچنین کاهش کیفیت زندگی کاری. در ادامه به نمونه

رای ماهیت انسانی سازمان ها و پیچیدگی روزافزون محیط، مسائل و چالش های متعددی را ب

ی نظیر کیفیت این مسائل، ترس کارکنان است که خود از عوامل یکی از کارکنان و مدیران پدید آورده است.

توسط  ک شدهروابط کاری، فشار و حجم کار، شرایط و محیط کار، و ابهام نقش نشئت می گیرد. تبعیض ادرا

ر بهای امروزی است. نتایج، مؤید این فرضیه است که ترس کارکنان، های سازمانمنابع انسانی، از دیگر چالش

 (.٢۰١9ارکنان اثر منفی دارد )گپهارت کیش و همکاران، عملکرد ک

ا هد آن در مطالعات پیشین همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی با سالمت عمومی و زیر ابعا

مثل خستگی عاطفی و ترس سازمانی و اختالل در خواب و سالمت عمومی، مسخ شخصیت با سالمت 

 جتماعیافرسودگی شغلی، عدم کفایت شخصی با اختالل در روابط عمومی، اضطراب و اختالل در خواب با 

 (.٢۰٢۰مشاهده شد )بودنیک و همکاران، 

 

 :بندی و نتایججمع

اند، به صورت یکپارچه ارائه شده 4های کلی که در جدول ها و تمدر نهایت این مضامین، مقوله

ها، به عنوان توانند در سایر پژوهشمیمبنایی برای تدوین الگوی مدیریت ترس سازمانی خواهند بود، و 

ها، و اهمیت ها در سازمانشوند و در خصوص میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنمرجعی در نظر گرفته 

 تری صورت پذیرد.های دقیقهرکدام در مدیریت ترس سازمانی، بررسی
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 طالعاتبررسی پیشینه م : پیشایندها و پسایندهای شناسایی شده ترس سازمانی بر اساس4جدول 

 پسایندها پیشایندها

 تم کلی مقوله مضمون تم کلی مقوله ضمونم

 زامحیط اجتماعی استرس
شرایط اجتماعی 

عوامل  جامعه

 محیطی

تخریب تعامل با 

 مدیر

 پیامدهای ارتباطی

پیامدهای رفتار 

 سازمانی

تخریب تعامل با 

 مشتریان

محیط تغییرات  زامحیط اقتصادی استرس

 صادیاقت-فنی

تخریب تعامل با 

 تحوالت محیط فنی همکاران

 تعارضات کاری

 شرایط کاری

عوامل 

 سازمانی

 

نگرش های منفی 

 نسبت به دیگران

 پیامدهای نگرشی
شرایط کاری خطرآفرین 

 و غیراستاندارد

تخریب وجهه فرد 

 در سازمان

سیستم ارزیابی و جبران 

 عملکرد سازمانی

-عوامل ساختاری 

 مدیریتی

 نگرش شغلی منفی

 عوامل ساختاری
-آسیب های روحی

 روانی سازمانی

 پیامدهای رفتاری

 سیستم مدیریتی سازمان
افزایش تمایل به 

 ترک شغل

 عوامل شغلی ویژگی های وظیفه
 بی تفاوتی سازمانی

رفتار مخرب 

 سازمانی
ویژگی های جمعیت 

 شناختی

های فردی  ویژگی

 در شغل

عوامل 

 فردی

 افزایش فرسودگی
پیامدهای بلندمدت 

 عملکردی

پیامدهای 

 عملکرد سازمانی

 ویژگی های شخصیتی
ویژگی های 

 شخصیتی در شغل

پایین آمدن کیفیت 

 زندگی کاری

رفتار احساسی حین 

 کار

پیامدهای کوتاه 

 مدت عملکردی

 حاالت روانشناختی

 سطح عملکرد کاهش
 وانیر -ویژگی روحی 

توانمندی های  توانمندی های ذهنی

 توانمندی های شغلی فردی
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ترس سازمانی

عوامل محیطی

-تغییرات محیط فنی
اقتصادی

شرایط اجتماعی جامعه

عوامل سازمانی

-عوامل ساختاری
مدیریتی

شرایط کاری

یعوامل شغل

عوامل فردی

توانمندی های فردی

ویژگی های فردی در 
شغل

ویژگی های شخصیتی
در شغل

ترس سازمانی

پیامد های رفتار 
سازمانی

پیامدهای ارتباطی

پیامدهای نگرشی

پیامدهای رفتاری

پیامدهای عملکرد 
سازمانی

پیامدهای بلندمدت 
عملکردی

پیامدهای کوتاه مدت 
عملکردی

ترس سازمانی

عوامل محیطی

-تغییرات محیط فنی
اقتصادی

شرایط اجتماعی جامعه

عوامل سازمانی

-عوامل ساختاری
مدیریتی

شرایط کاری

یعوامل شغل

عوامل فردی

توانمندی های فردی

ویژگی های فردی در 
شغل

ویژگی های شخصیتی
در شغل

ترس سازمانی

پیامد های رفتار 
سازمانی

پیامدهای ارتباطی

پیامدهای نگرشی

پیامدهای رفتاری

پیامدهای عملکرد 
سازمانی

پیامدهای بلندمدت 
عملکردی

پیامدهای کوتاه مدت 
عملکردی

 مدل مفهومی و شماتیک برآمده از تحلیل مضمون ادبیات

در نهایت به کمک نتایج به دست آمده از مدل فراترکیب پیاده شده بر مطالعات گذشته در حوزه 

 ٢توان مدل مفهومی و شماتیک عوامل موثر و متاثر ترس سازمانی را در شکل سازمانی، میمفهوم ترس 

ها، هر کدام به نحوی بر الگوی درست مدیریت ترس سازمانی تاثیرگذار های کلی و مقولهمشاهده کرد. این تم

سازمان، کمک کننده تواند در تعریف رویکرد درست نسبت به این پدیده در هستند و توجه به این مفاهیم می

های حوزه ترس تواند به عنوان مرجع اولیه در سایر پژوهشباشد. همانطور که اشاره شد، این مدل می

سازمانی، استفاده شود و هدف این پژوهش کمک به توجه به تمامی پیشایندها و پسایندهای ترس سازمانی، 

ها در الگوی مدیریت ترس مند آندرک و شناخت این مفاهیم و همچنین کنترل درست و هدایت هدف

 سازمانی بوده است.

 

 : مدل مفهومی و شماتیک عوامل موثر و متاثر ترس سازمانی٢شکل 

 :پیشنهادات

  همانطور که اشاره شد، خالء اصلی نشان داده شده توسط این پژوهش، عدم ارائه الگوی

تاکید ادبیات پیشین در  باشد. با توجه به تایید وکاملی مبنی بر مدیریت ترس سازمانی می

حوزه ترس سازمانی مبنی بر تاثیرپذیری و تاثیرگذاری این موضوع بر بسیاری عوامل و 

ها و رفتارها در سازمان، لذا مطالعه در حوزه مدیریت این عامل رفتاری در سازمان
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همچنین ارائه الگوی صحیح و جامع توجه و مدیریت مقوله ترس سازمانی، پیشنهاد اصلی 

 پژوهش خواهد بود. این

 امل های شغلی، در ادبیات مفهوم ترس سازمانی بیش از سایر عوتاکیدات بر مقوله ویژگی

ن بحران توان از بروز ایتاثیرگذار بر این مفهوم بوده است. لذا با تعریف درست مشاغل می

 رفتاری پیشگیری نمود.

 م، مفهو دبیات پیشین اینیکی از مهمترین پیامدهای تر سازمانی، طبق نتایج حاصل از ا

باشد. کنترل سطح کیفیت کاری افرادی که دچار ترس پیامدهای بلندمدت عملکردی می

 باشد.ها میسازمانی هستند، از وظایف اصلی مدیران سازمان

 

 :منابع

 .84خشی، شماره (. ترس از درد و حرکت و دردهای عضالنی اسکلتی، نشریه توانب١٣9١اخباری، ب؛ محمدی راد، ش؛ صلواتی، م )

 پژوهی: سازمان هسازمان )نمون در شخصیت ترور الگوی (. ارائه١٣98اکبریانی، سعید؛ نصر اصفهانی، علی؛ شائمی بزرکی، علی )

 .4، شماره ١١آباد(، نشریه مدیریت دولتی، دوره  خرم شهرستان دولتی های

 .4٢(، علت ترس چیست، ماهنامه تدبیر، شماره ١٣89آفتاب، ع )

 .4٢(. تاثیر ترس بر تصمیم گیری کارامد، مجله تدبیر، شماره ١٣88زاده، م ) باقری

 .١٢9(. موقعیت زنان در احراز مشاغل مدیریت، ماهنامه حسابدار، سال سیزدهم، شماره ١٣94برومند، ز )

 (. روانشناسی تنبلی، مترجم: مهدی قراچه داغی، تهران، ناشر مترجم.١٣8۷بلس، ا )

 (. نظریه یادگیری اجتماعی، ترجمه فرهاد ماهر، تهران: راهگشا١٣9٢بندورا، آلبرت )

ه برائه شده اران، مقاله (. بررسی و مطالعه کارآفرینی و علل و عوامل ترس از راه اندازی کسب و کار جدید در ای١٣9١پاکویان، ح )

 کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.

نامه کارشناسی  البرز، پایان شهرصنعتی دختران در کاهش ترس بر اجتماعی های مهارت آموزش بخشی (. اثر١٣9۰انی، ناهید )جه

 ارشد، دانشکده بین المللی امام خمینی.

 خمینی. امن المللی ام(. نقش آسیب پذیری شناختی در ایجاد ترس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بی١٣88چگینی، علی اصغر )

 در اینترنت هباعتیاد  با منفی ارزیابی از ترس و دلبستگی های سبک رابطه (.١٣9٣ع ) جمهری، فرخی نازلی و حاجی حسینی، ن؛

 .٢، شماره 5تربیتی، دوره  علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن فصلنامه دانشجویان،

 آبیک سیمان صنعتیمجتمع ، نشر آموزش، تهرانانسانی نیروی در مدیریت ارزیابی .(١٣9١، محمود )شریف حاجی

 بر تاکید با اجتماعی هرفا و کار تعاون کارکنان وزارت بین در کاری زندگی کیفیت بر مؤثر اجتماعی عوامل (. بررسی١٣9٢خادمی، م )

 ١59 شماره - جامعه و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، اجتماعی، ماهنامه سرمایه

نیاد، فصلنامه ب( طراحی الگوی سکوت سازمانی مبتنی بر رویکرد داده ١٣9۷خدابنده، سعید؛ پورصادق، ناصر؛ عسگری، ناصر؛ )

 69تا  55، صفحات ١٣9۷، بهار ١رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، سال دوازدهم، شماره 
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 مواجهه و گروهی اریرفت درمان شناختی بخشی اثر (.١٣9٣فرید ) اصغرنژاد، بنفشه؛ غرایی، رخساره؛ یزداندوست، حسین؛ نیا، داداش

 ایران، بالینی ناسیروانش و روانپزشکی مجله اجتماعی، اضطراب در اختالل منفی ارزیابی از ترس و تعبیر سوگیری میزان بر درمانی

 نهم.شماره  بیستم، دوره هجدهم، سال

فتگی زنان شاغل ر(. بررسی ارتباط بین ترس از موفقیت و تحلیل ١٣99ذاکری افشار، وحید؛ متقی، محمدحسین؛ رضائیان، نجمه )

 ودیریت مدر اداره آموزش و پرورش شهرستان سیرجان، ویژه نامه چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در 

 حسابداری.

 ، یوالی.ترس از دیدگاه روانکاوی و نقش آن در شکل گیری فردی و اجتماعی انسان هامبورگ(. ١99٣راه رخشان، محمد )

 ند.(. رشد انسان، روانشناسی رشد از تولد تا مرگ، ترجمه مهشید فروغان، تهران: نشر ارجم١٣8۷رایس، فیلیپ )

 فرهنگی انجیم ارکنان با توجه به نقشبر عملکرد ک یسکوت سازمان ریتأث یبررس( ١٣96رجبی فرجاد، حاجیه؛ رضایی، سمیه؛ )

 ١٣96 زیی/ پا ٣۷شماره  /ازدهمی سالی، فرهنگ تیریمجله مدی، سازمان

 جویان، پژوهش(. بررسی رابطه خودانتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با کمرویی در دانش١٣9۰رجبی، غ؛ عباسی، ق )

 .٢، شماره ١های روان شناسی بالینی و مشاوره، دوره 

 ره دوم.تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، شما –، فصلنامه علمی ١9وید ک -(. پیامدهای شیوع ویروس کرونا١٣99رحیمی، هادی )

 (. ترس از مرگ در آثار عطار، ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا.١٣89رحیمیان، س؛ جباره، ناصرو، م )

 تهران. المی،اس اندیشه فرهنگ و پژوهشگاه انتشارات سازمان سوم، چاپ حقوقی، فقهی بررسی اختالس: (،١٣9٢احمد ) رمضانی،

حمدی، تهران، نشر (. روانشناسی نابهنجاری، آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدم١٣95روزنهان، دیوید ال؛ سلیگمن، ای. بی )

 ساواالن.

 یرایش.(. انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر و١٣8۷ریو، جان مارشال )

یروی برق شمال نتوزیع (.سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، ١٣9۰زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابوالقاسم )

 .پردیس قم دانشکده مدیریت شته مدیریت دولتی ،دانشگاه تهران، استان کرمان

 ان.جاودانه، تهر جنگل: انتشارات اول، چاپ ،٢جلد  تأمینی(، اقدامات و ها )مجازات ٣عمومی  جزای (. حقوق١٣9٢عباس ) زراعت،

و  ابطه با الگوهای ارتباطیرگرایانه ترس از ارزیابی منفی در  قش میانجی(. ن١٣98زنجانی، فرناز؛ توزنده جانی، حسن؛ امانی، پریسا )

 .٣، شماره ٢٢، مجله اصول بهداشت روانی، دوره انگیزش پیشرفت ورزشکاران حرفه ای

هران، انتشارات شهر (، ترجمه پورافکاری. نصرت اهلل، ت١(. خالصه روان پزشکی، جلد )١٣9١الن؛ سادوک، کاپالن جی )سادوک، کاپ

 آب.

اسی، سبک (. تصویربرداری عاطفی )خشم و ترس( در بوستان سعدی با تکیه بر مباحث روانشن١٣9١سلطانی، م؛ صادقی، ط )

 .١اره ، شم5شناسی نظم و نثر فارسی بهار ادب، دوره 

 تهران. جاودانه، :جنگل انتشارات دوم، چاپ عمومی، جزای حقوق (.١٣9٢صادق ) سلیمی،

ان نامه کارشناسی قوانین موضوعه، پای بر تأکیدی با مسلح نیروهای پایور کارکنان اخراج مجازات (. بررسی١٣9٣سیاحی، حکیم )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.

 تهران. مجد، انتشارات جلد، عمومی، جزای حقوق (.١٣95)هوشنگ  شامبیانی،
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 (. روانشناسی رشد، تهران: اطالعات.١٣86شعاری نژاد، علی اکبر )

 و عملکرد به اداسن تهدید، بزرگنمایی امتحان، شناختی اضطراب تهدید، ادراک بررسی (.١٣8۷م ) هنرمند، سعیدی، ر؛ س؛ شکری،

 تربیتی، علوم دبیرستان، مجله دختر دانش آموزان امتحان اضطراب های بین پیش عنوان به منفی ارزیابی از ترس

 (. فرآیند آموزش کارکنان، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.١٣89صائبی، م. )

 با سازمانی ختارسا و پهنای نقش رابطة در میانجی عنوان به ارزیابی از ترس (. بررسی١٣9۷عریضی، حمیدرضا؛ اژه ای، عاطفه )

 .١، شماره ٢٢اثربخشی، مجله روانشناسی، سال  فرآیند

 تامین سازمان درمان کل دراداره زنان کاری ارتقاء زا ادراک بر تبعیض و ترس تاثیر( تحقیقی را با عنوان ١٣98علی پور حصار، رضا )

 .6، شماره ١١روانشناختی زنان، دوره  -، مطالعات اجتماعیتهران استان اجتماعی

ماره شات اجتماعی، تخصصی ارزیابی تاثیر –(. پیامدهای روانشناختی ویروس کرونا در جامعه، فصلنامه علمی ١٣99عینی، فاطمه )

 دوم.

 .ینتهران: نشر  (. انگیزش و هیجان، ترجمه حسن شمس اسفندآباد، غالمرضا محمودی و سوزان امامی پور،١٣94)فرانکن، رابرت 

 جتماعی(، تهران:ا بر عوامل تأکید با ها نظریه و ترس )دیدگاهها و رفتار روانشناسی (.١٣88رسول ) محمدباقر؛ ربانی، کجباف،

 .نور آوای انتشارات

 ت رشد.ران: انتشارایه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ترجمه غالمرضا خوی نژاد و علیرضا رجایی، ته(. نظر١٣88کرین، ویلیام )

 (. آسیب شناسی روانی، ترجمه حمید شمسی، تهران: نشر ارجمند.١٣88کرینگ، دیویسون؛ نیل و جانسون )

 رات رشد.(. روانشناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشا١٣89کورمن، آ )

 (. جزوه فشار روانی و فنون مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تبریز.١٣88گودرزی، علی )

ی ترس از موفقیت با رسیدن به حد بی کفایتی در ( بررسی رابطه١٣8٢متقی، محمدحسین؛ تاتا، ماه بانو؛ فردوسی پور، لیلی؛ )

 .8-۷، شماره ١٣8٢دیریت بازرگانی، تابستان و پاییز انداز مهای دولتی شهر کرمان، نشریه چشمکارکنان سازمان

زمانی ادراک شده و رابطه کنترل سا( ١٣94محمدی مقدم، یوسف؛ وهاب زاده، شادان؛ تقوی قاسم آباد، امیرحسین؛ معدنی، جواد؛ )

، ٣وره هوشمند، د ی مطالعات مدیریت کسب و کار، فصل نامهترس از مجازات با وقت گذرانی اینترنتی کارکنان در محیط کار

 .١٢شماره 

 .٢ماره ، ش5(. مطالعات یادگیری مبتنی بر مغز، پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران، دوره ١٣89محمدی مهر، م )

 ن عدل، تهران،(. روان شناسی مرضی، ترجمه محمد مظفری مکی آبادی و اصغر فروع الدی١٣9١مش، اریک جی؛ وولف، دیوید ای )

 نشر رشد.

ارایی و اقتصادی و د (. برریب رابطه بین ترس از موفقیت و نیاز به پیشرفت در کارکنان سازمان امور١٣95ع؛ شجاعی، م ) منظری،

 .٢اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره 

 .نتشارات شروینمدیریت منابع انسانی با نگرش راهبردی، ا(. ١٣9٣ناصر )یرسپاسی، م

ازمانهای س یمشارکت و تصمیم گیری در امور آموزش و همبستگی آن با اثر بخشی و کارای .(١٣95میر کمالی، سید محمد )

 . 4۷سال دوازدهم ، شماره  آموزشی، فصل نامه تعلیم و تربیت،

 ر دوران.اکبر سیف، تهران: نش(. مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، ترجمه علی ١٣88هرگنهان، بی. آر؛ اولسون. ام )

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8040cd24ac13ba69be70609f1f41e9d4/search/c987dd1bc059ceecde8500d8ab868135
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8040cd24ac13ba69be70609f1f41e9d4/search/c987dd1bc059ceecde8500d8ab868135
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 .(. برنامه اقدام مثبت، مترجم مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات چلچله١٣9٣هیل، ن )
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