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چکیده
سازمانها همواره از کارمندان و اعضا انتظار دارند وظایف و مسئولیتهای خود را بهدرستی اجرا کنند و از
رفتارهای مضر برای سازمانها که منجر به زیان رساندن به کارمندان و مشتریان میشود ،دوری گزینند.
ازاینرو انتظار میرود تا با کاهش رفتارهای سیاسی کارکنان ،رفتارهای شهروندی و عملکرد سازمان افزایش
یابد .هدف این پژوهش بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی کاری از طریق رفتار شهروندی و
ادراک سیاست سازمانی بوده است .پژوهش از نوع کاربردی ،ازنظر رویکرد و ماهیت پژوهش علی-معلولی،
ازنظر روش جمعآوری داده توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع داده کمی و جامعه آماری پژوهش نیز شامل
کارمندان دانشگاه لرستان بوده است .حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران  025نفر برآورد شد .چهار فرضیه
این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .یافتهها
نشان داد که بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی تأثیر مثبت و معنادار دارد ،رفتار شهروندی نمیتواند نقش
میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری بدبینی بر رفتار انحرافی کارمندان بازی کند ،ادراک سیاست
سازمانی نقش میانجی مثبت و معناداری در تأثیرگذاری بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی دارد ،رفتار شهروندی
نقش میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری ادراک سیاست سازمانی بر رفتار انحرافی دارد.

واژههای کلیدی :ادراک سیاست سازمانی ،بدبینی سازمانی ،دانشگاه لرستان ،رفتار انحرافی ،رفتار
شهروندی
 .5دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه لرستان ،ایران.
 .0دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه لرستان ،ایران.
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مقدمه
مسائل دنیای امروز و رشد روزافزون فنّاوری ،سازمانها را بهمراتب پیچیدهتر از گذشته
کرده ،درنتیجه اداره کردن سازمانهای عصر حاضر دشوارتر از قبل شده است .یکی از
تبعات این پیچیدگی ،پدیده رفتار سازمانی کارکنان است .گسترهی رفتار کارمندان در
محیطهای کار آنچنان پرتنوع و گوناگون است که اندیشمندان و پژوهشگران را وادار کرده
تا این رفتارها را در طبقات متعددی طبقهبندی کنند .در یک طبقهبندی ساده میتوان این
رفتارها را رفتارهای مطلوب و مثبت و طبقهبندی دیگر را رفتارهای نامطلوب و منفی نامید.
یک دسته از رفتارهای بسیار موردتوجه در عرصه پژوهشها و نظریات روانشناسی صنعتی
و سازمانی رفتارهای انحرافی 5است (کولبرت و ناو.)0222 ،0
رفتار انحرافی کاری عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده
و سالمتی سازمان و یا کارمندانش و یا هر دو را تهدید میکند (کولبرت و همکاران.)0229 ،
با توجه به مطالعات اخیر و ادبیات موجود در بحث انواع رفتارهای انحرافی ،پژوهشگران
بسیاری به شناسایی عوامل مؤثر در بروز اینگونه رفتارها پرداختهاند و یکی از دالیل این
رفتارها را بدبینی سازمانی 3معرفی کردهاند (بارسکی .)0255 ،9بدبینی سازمانی ابتدا به مباحث
فیلسوفان مرتبط میشد ،اما امروزه در هر زمینهای کاربرد پیداکرده است .بدبینی نهتنها
بهطورکلی روی جامعه تأثیر میگذارد ،بلکه میان سازمانهای بسیاری نیز شیوع پیداکرده
است و همچنین بهعنوان پارادایم جدید در روابط بین کارمندان و مدیران ظهور پیداکرده
است (کولبرت و ناو .)0222 ،بدبینی سازمان نگرشی پیچیده است که دربرگیرنده جنبههای
رفتاری ،عاطفی و شناختی است و به افزایش بیاعتمادی و دیگر فعالیتهای مرتبط و مخالف
سازمان منجر میشود و در محل کار نتایج گسترده دارد که اخیراً توجه زیادی را بهویژه در
زمینه رفتار سازمانی به خود جلب کرده است (اوزلر و همکاران.)0255 ،1
1. deviant behaviors
2. Colbert & Know
3. organizational cynicism
4. Barsky
5. Özler & et al.
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بعد دیگر پژوهش حاضر رفتار شهروندی است .رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی
در محیط کار نقش مهمی را در عملکرد کلی سازمان بازی میکنند (هنل و همکاران،5
 .)0221زمانی که کارمندان به نیات و برنامههای سازمان و مدیریت اعتماد و اعتقاد ندارند،
تعهدی به اهداف سازمان نیز نخواهند داشت و باعث میشود کارمندان نهتنها تالش مازاد
بر وظیفه در جهت رسیدن به اهداف سازمانی از خود نشان ندهند بلکه وظایف رسمی و
سازمانی خود را نیز به نحو مطلوبی انجام ندهند و درنتیجه رفتار شهروندی در سازمان کاهش
و رفتارهای انحرافی ،ادراک سیاستهای سازمانی ،غیبت و ترک سازمانی نیز افزایش
مییابند (براون و کرگان.)0222 ،0
موضوع دیگری که اهمیت پرداختن به رفتارهای انحرافی در سازمان را توجیه میکند،
بحث ادراک سیاست سازمانی است .سازمانها از افراد و گروههایی که دارای ارزشها،
اهداف و منافع مختلف هستند تشکیل میشود ،این امر باعث میشود که بر سر دستیابی به
منابع کمیاب سازمانی تعارض و تضاد به وجود میآید و رفتار سیاسی درون سازمانها و در
میان کارمندان شکل بگیرد .رفتارهای سیاسی ماهیتی منفعت طلبانه دارند ،لذا اعضای سازمان
درگیر فعالیتهای سیاسی سازمانی میشوند و میکوشند با استفاده از تاکتیکهای
گوناگون سیاسی ،منافع خود را حفظ کنند یا توسعه بخشند (آشفورد و لی)5002 ،3؛ بنابراین
انتظار میرود که وجود سیاستهای سازمانی ،منجر به شکلگیری رفتارهای انحرافی در
سازمان گردد .با توجه به اهمیت رسیدگی به اینگونه رفتارها و اینکه پژوهش در عرصه
مطالعه رفتارهای انحرافی در دهههای اخیر در سازمانها و شرکتهای مختلف موردتوجه
مدیران و پژوهشگران بسیاری قرارگرفته است ،در پژوهش حاضر سعی شده است تا عوامل
تأثیرگذار در بروز این رفتارهای مهم و ارادی در دانشگاه لرستان موردبررسی و شناسایی
قرار گیرد.

1. Henle & et al.
2. Brown & Cregan
3. Ashforth & Lee
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درواقع ،بسیاری از سازمانها شامل کارمندانی با نگرشهای بدبینانه هستند و آگاهی از
واکنشهای کارمندان به بدبینی سازمانی بهمنظور درک اهمیت آن و اقدام جهت کاهش
بدبینی سازمانی و کاهش اثرات سازمانی و شغلی آن ،الزم و ضروری است .اگر کارمندان
به سازمان بدبین شوند ،موجب مضرات بسیاری برای سازمان میشود و عملکرد مطلوب
سازمان را با مشکل مواجه میکند .بدبینی کارمندان به سازمان باعث میشود که مشارکت
کارمندان در تصمیمگیریها و فعالیتهای سازمان کاهش یابد و به دنبال آن بهرهوری
کارمندان و گروههای کاری نیز سیر نزولی داشته و میزان اشتباهات بیشتر گردد که این
عوامل خود نشاندهنده کاهش رفتار شهروندی 5در سازمان و افزایش رفتارهای انحرافی و
ادراک سیاست سازمانی 0است (ابراهیمی و مشبکی.)5305 ،
در زمینه رفتارهای انحرافی در سازمان پژوهشهای گستردهای انجام شدهاند که
نشاندهنده رواج و شایع بودن اینگونه رفتارها در سازمانها و شرکتهای مختلف است.
برای مثال در پژوهشی که در انجمن مدیریت منابع انسانی ایاالتمتحده و در خصوص شیوع
رفتارهای انحرافی انجام شد نشان داد که حدود  49درصد از کارکنان سابقه درگیری لفظی،
 54درصد سابقه درگیری فیزیکی 4/1 ،درصد سابقه زدوخورد شدید داشته و  6/1درصد نیز
مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاند .عالوه بر این ،مطالعات زیادی شایع بودن رفتارهای
انحرافی در سازمان را تأیید کردهاند که از این میان میتوان بهعنوانمثال میتوان به مطالعه
لین گرویس )0222( 3و سلورا )5020( 9اشاره کرد که نتایج آنها به ترتیب نشان داد در
حدود  41درصد و  60درصد از کارکنان حداقل برای یک بار درگیر این رفتارها شدهاند
(ابراهیمی و مشبکی.)5305 ،
این در حالی است که اینگونه رفتارهای انحرافی میتواند برای سازمان بسیار مضر بوده
و هزینههای سرسامآوری را به سازمان تحمیل کند .درواقع انحرافات رفتاری در سازمانها
بهطور متوسط زیانی در حدود  6تا  022میلیون دالر در سال بر سازمانها تحمیل میکند
1. citizenship behavior
2. perception of organizational politics
3. Lynne Gruys
4. Slora
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(مورفی .)5003 ،5اگرچه این مطالعات و پژوهشهای انجامشده در بین کشورهای غربی بوده
و مربوط به کشور ایران نیست ،اما این موضوع بهعنوان تهدیدی برای سازمانهای ایرانی و
دانشگاهها نیز مطرح است .همچنین ادبیاتی که رفتار انحرافی در سازمان را تبیین میکند
اغلب پراکنده و نامنظم بوده و بهندرت بهصورت چندبعدی ساختار رفتارهای انحرافی را
موردمطالعه قرار دادهاند .با توجه به کمبود مطالعات پیشین در این زمینه و به خاطر شیوع
اینگونه رفتارها در سازمان و دانشگاهها و هزینههای ناشی از این رفتارها ،اهمیت مطالعه
دقیق و نظاممند این پدیده به صورتی جامع و کلنگر تری را آشکار میکند.
در این راستا تالش شده است تا نقش بدبینی سازمانی و دو پدیده رفتار سیاسی سازمان و
رفتار شهروندی و تأثیر آنها بر رفتارهای انحرافی در میان کارکنان دانشگاه لرستان
موردبررسی قرار گیرد تا بدین طریق از رخداد رفتارهای انحرافی مخرب در بین کارکنان تا
حد امکان جلوگیری گردد .ادبیات رفتار انحرافی در دانشگاه لرستان فاقد یک مطالعه جامع
در خصوص تأثیر میان بدبینی و دو پدیده رفتار سیاسی و رفتار شهروندی است .اهمیت
پژوهش حاضر در این است که برای نخستین بار اقدام به بررسی تأثیر بدبینی سازمان بر رفتار
انحرافی با توجه به متغیرهای میانجی رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی بهصورت
یک کل و با روش مدلسازی معادالت ساختاری کرده است؛ بنابراین این پژوهش بر آن
است تا به بررسی این موضوع بپردازد که چگونه بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی کارمندان
دانشگاه لرستان تأثیر گذاشته و اینکه دو عامل رفتار سیاسی و رفتار شهروندی چه نقشی در
تأثیرگذاری بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی دارند؟
رفتارهای کاری انحرافی :یکی از معضالت سازمانها ،وجود رفتارهایی همچون
کمکاری ،پرخاشگری ،لجبازی است .این رفتارها نهتنها در عملکرد سازمانها تأثیرگذار
است ،بلکه روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارمندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد
(کیش جفرت .)0252 ،2پژوهشهای انجامشده در مورد رفتار انحرافی در سازمانها ،ازنظر
تاریخی جدیدتر بوده و کمتر توسعهیافته است .پژوهشگران از عبارتها و واژگان مختلفی
1. Murphy
2. Kish-Gephart.
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برای توصیف این پدیده استفاده کردهاند؛ عباراتی نظیر پرخاشگری ،رفتار ضداجتماعی،
رفتار ناکارا ،بزهکاری ،انحراف برای توصیف اینگونه رفتارها بهکاررفته است (جلینک و
اهرن .)0226 ،1رابینسون و بنت )5001( 2انحراف کارمند را بهعنوان رفتاری اختیار تعریف
میکنند که هنجارهای مهم سازمانی را نقض میکند و با انجام این رفتار ،خوب بودن یک
سازمان یا اعضای آن یا هر دو را تهدید میکند .آنها بین انحراف کارمند و رفتار غیراخالقی
او تمایز قائل شدهاند .از نگاه آنها ،انحراف بر رفتارهایی متمرکز است که هنجارهای سازمان
را نقض میکنند؛ درحالیکه رفتارهای غیراخالقی ،قوانین و ارزشهای اجتماعی را نقض
میکنند .رابینسون و بنت ( ،)5001یکگونه شناسی دوبعدی از رفتارهای منفی در محل کار
را ارائه کردهاند :خفیف در برابر شدید و فردی در برابر سازمانی؛ بنابراین ،انحراف در محل
کار ،دریکی از این چهار طبقه ذیل قرار میگیرد .5 :انحراف تولیدی :3زمانی رخ میدهد
که کارکنان استاندارهای کیفیت و کمیت در تولید خدمت یا محصول را نقض میکنند
و میتواند باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش در کنترل موجودی شود .0 .انحراف
سیاسی :4زمانی رخ میدهد که کارمندان از سهامداران خاص حمایت کنند که در این
صورت سایرین در معرض مضراتی قرارمی گیرند .چنین حمایتهایی ممکن است
هزینههایی ایجاد کند که ناشی از کیفیت بیثبات خدمات ،نارضایتی و احساس بیعدالتی
است .3 .انحراف مالی :5شامل کسب یا اتالف اموال شرکت بدون مایید شرکت است.
مثل دزدی و دستکاری در حسابهای هزینه .9 .تهاجم شخصی :6شامل خصومت و
رفتارهای تجاوزکارانه نسبت به دیگران میشود که میتواند اعتبار شرکت را به خطر
بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد موردنظر داشته باشد .رفتار انحرافی در سازمان
دارای مؤلفههای متنوعی است؛ در این پژوهش ابعاد مرتبط با موضوع معرفی گردیدهاند؛

1. Jelinek & Ahearne
2. Robinson & Bennett
3. production deviance
4. political deviance
5. property deviance
6. personal aggression
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 .5طفرهروی اینترنتی :1یکی از انواع رفتارهای انحرافی در سازمان که جز رفتارهای
انحراف از تولید بهحساب میآید ،طفرهروی اینترنتی است .طفرهروی اینترنتی را میتوان
سو استفاده از اینترنت سازمان برای انجام امور شخصی همچون خواندن مطالب سایتهای
خبری ،بازی و سرگرمی ،چک کردن ایمیلهای شخصی و بهطورکلی وب گردی تعریف
کرد (لیم .0 .)0220 ،2پرخاشگری :3پرخاشگری عبارت است از ابراز احساسات فیزیکی و
هیجانی فرد برای بیان مخالفت ،اعتراض و عصبانیت خود نسبت به همکاران ،سرپرستان یا
مشتریان که بهقصد صدمه زدن به آنها انجام میشود (نیومن و بارون .3 .)5002 ،4اتالف
وقت و منابع سازمان :5اتالف وقت یا فرار از کار ،ممکن است بهعنوان هر رفتاری با قصد
با زدن ،انکار کردن و فراموشکاری در انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به شغل تعریف
شود؛ بهخصوص در مشاغلی که حضور فیزیکی در یک محل مشخص مطرح نیست
(رابینسون و بنت .9 .)5001 ،لجبازی و خودسری :این بعد از رفتار انحرافی اشاره دارد به هر
رفتار آشکار کارمند که بهطور مستقیم ،مغایر سیاستها و انتظارهای سازمان است .چنین
رفتاری به شکل مداوم و در معرض عموم ،مدعیانه و خصمانه است (رابینسون و بنت.)5001 ،
بدبینی سازمانی :گراهام و گادکس در بحث روندهای کسبوکار عوامل متعددی را
مطرح کردهاند که نشاندهنده تفاوتهای سازمانهای امروزی با سازمانهای گذشته است.
نسلهای قبلی کارگران اغلب زندگی کاریشان را با سازمانی واحد ،سپری میکردند و
کودکان اغلب دنبالهرو والدینشان در همان سازمان بودند .بااینحال ،صحنه اشتغال امروز
نشاندهنده الگویی متفاوت است .کوچکسازی مدنظر سازمانهای آینده است و کارمندان
موقت و پارهوقت جایگزین کارمندان تماموقت خواهند شد .بهعالوه ،بدبینی با کاهش
فرصتهای شغلی افزایش خواهد یافت .نتایج مطالعات کیفی نشان داده است ،بدبینی
شدیدترین واکنش احساسی کارمندان و بیشتر متوجه رهبری شرکت بوده است که به دلیل
1. dodge the internet
2. Lim
3. aggression
4. Neuman and Barron
5. waste of time and resources
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ناهماهنگی ادراکی در اجرای خطمشیها و فرایندها ،سیاستهای سازمان و تناقض در
عدالت کیفری است (ایزارد.)5004 ،1
بهطورکلی دو تعریف مهم از بدبینی سازمانی ارائهشده است که در ادامه به آنها اشاره
میشود:
الف) (اندرسون ( )5006بدبینی سازمانی را بهعنوان یک نگرش کلی و خاص تعریف
میکند که از ناامیدی ،سرخوردگی و احساسات منفی و بیاعتمادی نسبت به سازمان شکل
میگیرد (کاالگان و آکسو .)0252 ،2ب) بدبینی سازمانی بر پایه تئوریهایی مثل تئوری
انتظار ،تئوری اسناد ،تئوری تبادل اجتماعی و تئوری انگیزش اجتماعی میتواند به شکل
زیر تعریف شود :بدبینی سازمانی عبارت است از یک نگرش منفی نسبت به سازمان :باور
به اینکه سازمان فاقد صداقت است؛ احساس منفی نسبت به سازمان؛ گرایش به رفتارهای
تحقیرآمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان (کاالگان و آکسو.)0252 ،
بدبینی سازمانی بهعنوان نگرش منفی نسبت به سازمان تعریفشده است و شامل  3بعد
است:
 .5باور به اینکه سازمان صداقت ندارد؛  .0احساس منفی نسبت به سازمان؛  .3گرایش به
نشان دادن رفتارهای تحقیرآمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان که مطابق با این باورها و
احساسات منفی هستند (کاردرایت و هولمس .)0226 ،3در زیر به بررسی هر یک از ابعاد
بدبینی سازمانی پرداخته میشود .باورها :4اولین بعد بدبینی سازمانی این باور است که
سازمان صداقت ندارد .با توجه به این تعریف که بدبینی عبارت است از حالت عدم اعتقاد
و باور بهدرستی و صداقت انگیزهها و اَعمال انسانی ،باورهای بدبینانه به بیان دقیق عبارت
است از اینکه افراد فاقد صداقت هستند .بنابراین ،افراد بدبین به سازمان معتقدند که اقدامات
سازمانشان نشاندهندهی نبود اصولی مثل عدالت ،صداقت و صمیمیت است( .دان و

1. Izard
2. Kalagan & Aksu
3. Carthwright & Holmes
4. cognitivee
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همکاران .)5002 ،1احساس :2نگرشها متشکل از احساس (واکنشهای عاطفی به موضوع
مورد نگرش) و باورها است .این داللت بر این موضوع دارد که بدبینی ،احساس و تفکر
است .بدبینی ،قضاوت بیطرفانه درباره سازمان نیست ،بلکه میتواند شامل واکنشهای
عاطفی قوی باشد .رفتار :3بعد سوم و آخر بدبینی سازمانی ،گرایش به رفتار منفی و اغلب،
بدخواهانه است .متون مرتبط نشان دادهاند که نگرشهای بدبینانه متشکل از گرایشهایی
به انواع خاصی از رفتارها است .آشکارترین گرایش رفتاری برای آنهایی که نگرشهای
بدبینانه دارند ،موردانتقاد قرار دادن و انتقاد از سازمان است (کاردرایت و هولمس.)0226 ،
بهطور خالصه ،بدبینی سازمانی نگرشی است که متشکل از باور ،احساس و گرایشهای
رفتاری است .همچنین تحقیقات نشان دادهاند که این سه بُعد یا عنصر نگرش بدبینی
بهشدت باهم ارتباط متقابل نیز دارند (دان و همکاران.)5002 ،
همانطور که ذکر شد ،یکی از عناصری که منجر به رفتار انحرافی کار میشود ،نفوذ
بدبینی سازمانی است .بدبینی کارمندان به سازمان ،موجب میشود تا کارمندان تبلیغات
شفاهی منفی نیز علیه سازمان انجام دهند و به شهرت و اعتبار سازمان نزد عموم و بهویژه
مشتریان ضربه وارد کنند .بدبینی کارمندان را وادار میکند تا در صورت یافتن گزینه شغلی
مناسب ،سازمان را ترک نمایند و این در خصوص کارمندان متخصص و ماهر ،برای سازمان
بسیار هزینه زا خواهد بود .این عواقب منفی بدبینی سازمانی ،درنهایت منجر به رفتارهای
انحرافی کارمندان در سازمان گردد (کولبرت و ناو .)0222 ،4شواهد نیز نشان میدهد که
رفتار کاری مخرب ممکن است توسط کارمندان بهمنظور کاهش عدم توازن درک شده
در روابط تبادلی اجتماعی استفاده شود .بنابراین میتوان اینگونه گفت که بدبینی سازمانی
با رفتارهای کاری مخرب رابطه مثبت دارد (جامز.)0221 ،5

1. Dean & et al.
2. affective
3. behavioral
4. Colbert & Know
5. James
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دراینارتباط ،طبق نظر ونس و دیگران )5001( 1بدبینی سازمانی موجب ایجاد حس
بیتفاوتی و بیعالقگی نسبت به سازمان میشود .بنابراین اینگونه میتوان مطرح کرد که
بدبینی سازمان بهطور منفی با تعهد سازمان کارمندان رابطه دارد و موجب کاهش آن
میشود و درنهایت انحراف سازمانی افزایش مییابد (برانز .)0252 ،2همچنین شهزاد و
محمود ) 0250( 3پژوهشی را با عنوان میانجیگری و تعدیل مدل بدبینی سازمانی و رفتار
انحراف کاری بر روی کار کارمندان بانکهای خصوصی پاکستان بررسی نمودند .در این
مطالعه متغیر فرسودگی شغلی بهعنوان واسطه و متغیر عواطف منفی بهعنوان متغیر تعدیل گر
عنوان شدند .نتایج حاکی از آن است که بدبینی سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار انحرافی در کار
دارد و فرسودگی شغلی نیز بهعنوان واسطه ،منجر به تقویت بدبینی سازمانی و رفتار انحرافی
میگردد .همچنین متغیر تعدیل گر عواطف منفی نیز منجر به تقویت روابط فرسودگی شغلی
و رفتار انحرافی نیز میگردد؛ و درنهایت ،قدرتی پور و حسن در این راستا فرضیه زیر
ارائهشده است:
فرضیه  :5بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی کارمندان تأثیر معناداری دارد.
رفتار شهروندی سازمانی :مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را اولین باثباتمان و ارگان 4در
اوایل دهة  5022میالدی در دنیای علم مطرح کردند .پژوهشهای اولیه در زمینة رفتار
شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسئولیتها یا رفتارهایی بود که کارکنان در
سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته میشدند .این رفتارها باوجوداینکه در ارزیابیهای
سنتی عملکرد شغلی بهطور ناقص اندازهگیری میشدند یا گاه مورد غفلت قرار میگرفتند،
اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (زارعی و همکاران .)5320 ،این مفهوم از
نوشتارهای بارنارد در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز و کان 5در مورد عملکرد
و رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظارات نقش ناشی شده است (رامین مهر و همکاران،
1. Vens & et al.
2. Barnes
3. Shahzad & Mahmood
4. Burbatman & organ
5. Kets & kan
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 .)5322رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً با نظامهای
رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است ،اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد
سازمان میشود (کوهن و کول0229 ،1؛ آپلبام و همکاران .)0229 ،2در تحقیقات اخیر،
اسامی گوناگونی مانند خود انگیزشی سازمانی ،رفتارهای سازمانی اجتماعگرا و رفتارهای
فرانقشی ،تمایل به همکاری و رفتارهای نوآورانه و خودجوش به این پدیدة سازمانی
دادهشده است .درنهایت ،با بررسی این واژه ،رفتار شهروندی سازمانی ،برای این مفهوم
پذیرفته شد .رفتار شهروندی سازمانی مجموعهای از رفتارهای آگاهانة افراد است ،گرچه
دارای الزام اجرایی نیست و تحت نظام رسمی پاداشدهی نیز قرار ندارد ،اما بر عملکرد
سازمانی تأثیر بسزایی دارد (دیپاوال و همکاران.)0221 ،3
دانشمندان در پژوهشهای مختلف بر چندبعدی بودن رفتارهای شهروندی سازمانی
تأکید کردهاند؛ گرچه تاکنون توافقی بین آنها دربارة تعداد و یا ماهیت این ابعاد ایجاد
نشده است .البته این دستهبندیها دارای اشتراکات بسیاری با یکدیگر است .بااینحال،
پرکاربردترین دستهبندی از ابعاد مختلف رفتارهای شهروندی سازمانی متعلق به ارگان

4

( )5002است که در ادامه شرح دادهشده است .در ابعادی که اُرگان ( )5002عرضه کرده
است ،فضیلت شهروندی (آداب اجتماعی) ،وجدان کاری و نوعدوستی بهمثابه رفتارهای
کمککننده فعال و مثبت مطرح میشود؛ درحالیکه ابعادی چون جوانمردی ،احترام و
تکریم (نزاکت) تحت عنوان رفتارهای اجتناب از رفتارهای زیانبخش تلقی میشود
(سبحانی نژاد و دیگران.)5320 ،
وظیفهشناسی :5رفتاری داوطلبانه بهمنظور کمک به سازمان است که در آن ،کارمندان
از حداقل الزامات موردنیاز وظایفشان فراتر میروند (نجات و دیگران .)5322 ،نوعدوستی:6
رفتارهایی اختیاری است که کارمندان را برای کمک به مسائل و مشکالت کاری
1. Cohen & Kol
2. Appelbaum
3. Dipaola & et al.
4. Organ
5. conscientiousnss
6. alltruism
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کارمندان دیگر برمیانگیزد .بُعد نوعدوستی به رفتارهایی مفید و سودبخش چون صمیمیت،
همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره میکند که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم
به کارمندانی که دارای مشکالت کاری هستند کمک میکنند (نجات و دیگران.)5322 ،
جوانمردی :1تمایل کارمندان به تحمل شرایطی است که دارای کمترین شرایط ایدئال
موردنظرشان است ،بدون آنکه شکایتی کنند .در این بُعد ،کارمندان ،همراه با رفتار
جوانمردانه خود ،نالیدنها ،شکایت کردنها ،غرولندها ،عیبجوییها و خردهگیریها را
در سازمان کاهش میدهند و بیشتر اوقات خود را برای کوششها و فعالیتهای سازمانی
تنظیم میکنند (هویدا و نادری .)5322 ،فضیلت شهروندی :2مشارکت سازنده در عملکرد
سازمان با توجه به روند کار شرکت است .این بُعد شامل رفتارهایی چون حضور در
فعالیتهای فوق حمایت از توسعه و تغییراتی که مدیران سازمان اعمال کردهاند ،تمایل به
مطالعه کتاب ،مجالت و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطالعیه
در سازمان برای آگاهی دادن به دیگران است .احترام و تکریم :3عبارت است از رفتارهایی
مؤدبانه که مانع از ایجاد مشکل و مسئله در محیط کار میشود .این بُعد بیانکننده شیوه
رفتار افراد با همکاران ،سرپرستان و مخاطبان سازمان است .افرادی که در سازمان با احترام
و تکریم با دیگران رفتار میکنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند (هویدا و نادری،
.)5322
رفتار انحرافی منفی شامل غیبت ،تأخیر ،اتالف منابع ،پرخاشگری و تخریب امکانات
سازمان است و بدبینی سازمان یکی از شاخصهایی است که میتواند هر یک از این عوامل
را تشدید کند .همچنین رفتار انحرافی مثبت در قالب رفتارهای شهروندی ،سازمانی و
خالقیت نمود مییابند (رابینسون و بنت .)5001 ،رفتارهای شهروندی سازمانی ممکن است
ابزار برآورده کردن تعهدات و تقویت باور به ارزش رابطه شود .بههرحال چون افراد بدبین
سازمان ،دیدگاهها و عواطف منفی نسبت به سازمان دارند ،احتمال ندارد که روابط تبادلی
1. sportsman
2. civic virtue
3. courtesy
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باکیفیت باال با سازمان داشته باشند و بهاحتمال کمی رفتارهایی انجام میدهند که چنین
روابطی را بهبود و ارتقا دهد (رامین مهر و همکاران.)5322 ،

همچنین آبراهام )0222( 1از نخستین کسانی بود که پژوهش تجربی بررسی اثر بدبینی
سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،ازخودبیگانگی و رفتار شهروندی سازمانی انجام
داد .او پیشبینی کرد بدبینی سازمانی با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی ارتباط منفی دارد.
جیمز )0221( 2نیز در مطالعهای با عنوان پیشنیازها و نتیجههای بدبینی در سازمان :یک
آزمون از پتانسیل مثبت و منفی مؤثر بر سسیستمهای دانشگاه ،چند فرضیه را مطرح کرد.5 :
بین بدبینی سازمانی و فشار شغلی ارتباط منفی وجود دارد .او رفتار شهروندی سازمانی را به
دودسته تقسیم کرد :الف) رفتارهای شهروندی که در جهت اثربخشی سازمان هستند؛
ب) رفتارهای شهروندی که نسبت به همکاران مطرح است .او در فرضیههای دوم و سومش
به ترتیب مطرح کرد که  .0بین بدبینی سازمانی و رفتار شهروندی در جهت سازمان ارتباط
منفی وجود دارد .3 .بین بدبینی سازمانی و رفتار شهروندی در جهت همکاران ارتباط مثبت
وجود دارد .او به این نتیجه رسید که بدبینی و فشار شغلی باهم ارتباط معنادار ندارند ،بین
بدبینی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود نداشت اما فرضیهاش درباره ارتباط
بدبینی و رفتار شهروندی در جهت همکاران تأیید شد.
همچنین خالد و علی )0221( 3در مطالعهای با عنوان بررسی آثار رفتار شهروندی
سازمانی بر رفتارهای انحرافی به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی سازمانی با رفتار
انحرافی رابطه منفی و عکس دارد .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،تحملپذیری و رفتار
شهروندی بیشترین ارتباط منفی را با رفتارهای انحرافی دارند .همچنین ،وظیفهشناسی ارتباط
منفی با غیبت اختیاری دارد و درنهایت اپلبام و همکاران )0224( 4در پژوهشی با عنوان
عوامل ،اهمیت و راهحلهای مثبت و منفی رفتار انحرافی کار به این نتیجه دست یافتند ،زمانی
1. Abraham
2. James
3. Khalid & Ali
4. Appelbaum & et al.
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که جنبههای مثبت اجتماعی شامل رفتار شهروندی سازمانی ،مسئولیت اجتماعی سازمانها و
خالقیت و نوآوری در سازمان حاکم باشد ،احتمال کمی وجود دارد که رفتار انحرافی در
محل کار به وجود آید.
تاکنون پژوهشهای مختلفی به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش حاضر پرداختهاند
(رامین مهر و همکاران5322 ،؛ ابراهام )0222 ،و در پژوهشهای صورت گرفته تأثیر مثبت
متغیر بدبینی بر رفتار انحرافی (شهزاد و محمود )0250 ،و تأثیر منفی متغیر بدبینی بر رفتار
شهروندی (صفاپور و خورکی5300 ،؛ جیمز)0221 ،؛ و همچنین تأثیر منفی متغیر رفتار
شهروندی بر رفتار انحرافی (خالد و علی0221 ،؛ اپلبام و همکاران )0224 ،به تأیید رسیدهاند
ولی تأثیر غیرمستقیم این متغیرها از دید پژوهشگران پنهان مانده است و مطالعهای که به
بررسی متغیرهای فوق بهصورت یک مجموعه درهمتنیده بنگرد ،وجود نداشته است؛ بنابراین
با توجه به خأل موجود در پژوهشهای پیشین ،در این راستا فرضیه زیر ارائهشده است:
فرضیه  -0رفتار شهروندی نقش میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری بدبینی بر رفتار
انحرافی کارمندان دارد.
ادراک سیاست سازمانی :سازمان ،متشکل از افراد و گروههایی است که دارای ارزشها،
اهداف و منافع مختلفاند .این امر باعث میشود بر سر دستیابی به منابع کمیاب سازمانی،
اختالف و تعارض و تضاد به وجود آید و رفتار سیاسی در درون سازمانها و در میان
کارمندان شکل بگیرد .ادراک سیاست سازمانی مفهومی بحثانگیز است که در دهههای
اخیر در ادبیات رفتار سازمانی ظاهرشده است (ففر .)5000 ،1سیاست یکی از واقعیتهای
حیات سازمانی است و همانطور که مینتزبرگ )5023( 2معتقد است ،سازمانها عرصههایی
سیاسیاند .موضوع چگونگی سیاست در سازمان ،موردتوجه پژوهشگران رفتار سازمانی
قرارگرفته است .اگرچه تعاریف مفاهیمی که در قلمرو رفتار سازمانی قرار دارد بهندرت
موردتوافق همگان قرار میگیرد ،اما تنوع تعاریف مرتبط باسیاست از همه این مفاهیم بیشتر
است .برخی سیاست سازمان را اعمالنفوذ برای نیل به اهدافی که مصوب سازمان نیست یا
1. Pfeffer
2. Mintzberg
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دستیابی به اهداف مصوب سازمان از طریق شیوههای غیر مصوب نفوذ تعریف میکنند و
عدهای دیگر ،همه رفتارهای موجود در سازمان را سیاسی میپندارند (رابینز و جاج.)0224 ،1
در ادبیات سیاست سازمانی ،دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه اول ،به سیاست سازمانی بهمثابه فعالیتها و روشهای نفوذ مینگرد و معتقد است
سیاست سازمانی همان روشهایی است که کارمندان برای نفوذ بر دیگران بهمنظور حداکثر
کردن نفع شخصی خود به کار میگیرند؛ درحالیکه در دیدگاه دوم ،بیشتر به جنبه ادراکی
و ذهنی سیاست سازمانی پرداخته میشود و ادراک کارمندان از سیاستهای سازمانی را برای
اندازهگیری میزان سیاسی بودن سازمان در نظر میگیرند .صاحبنظران و پژوهشگران این
دیدگاه معتقدند محیط سیاسی از طریق فعالیتهای اعضای سازمان ایجاد میشود و از طریق
خطمشیها ،عملیات و فرهنگسازمانی تحت تأثیر قرار میگیرد؛ زیرا سازمانها بهصورت
رسمی رفتار سیاسی را تصویب نکردهاند و اکثر سازمانها بهصورت رسمی وجود این مفهوم
بیقاعده و تفرقهانداز را انکار میکنند .لذا تنها وسیله نقلیه برای اندازهگیری این متغیر،
بهواسطه ادراکات اعضای سازمان است (کیپ نیس و همکاران.)5022 ،2
ادراکات سیاستهای سازمانی ابتدا توسط لوین ،)5036( 3هنگامیکه تفاوت میان
ادراکات و واقعیت را بررسی میکرد ،مطرح شد .او معتقد بود افراد جهان همانطور که
درک میکنند ،میبینند ،نه آنطور که واقعاً وجود دارد (گنز و مورای)5022 ،4؛ پیشنهاد
میکنند بهجا ی اینکه منحصراً یک حالت عینی برای اندازهگیری ادراک سیاست سازمانی
در نظر گرفته شود ،از معیارهای ذهنی و ادراکی نیز بهره گرفته شود .درنتیجه این پژوهشها
در دهه  5002ادراک سیاستها توسط فریز و کاچمر )5000( 5پیشنهاد میشود .به نظر
میرسد بر اساس دالیل ذیل ،استفاده از معیار ذهنی مثل ادراک سیاستهای سازمانی ،معیار
مناسبتری برای اندازهگیری میزان سیاسی بودن سازمانها باشد:
1. Robbins and Judge
2. Kipnis & et al.
3. Lewin
4. Gandz and Murray
5. Ferris & Kacmar
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 ادراک سیاستها نسبت به رفتارهای سیاسی واقعی ،راحتتر اندازهگیری میشود. ادراک سیاستهای سازمانی بهطور واقعی با درک انجام دهندگان مرتبط است؛ بنابراین،نمایانگر بهتری برای نگرشها و تمایالت رفتاری کارمندان است.
 ادراک سیاستهای سازمانی نسبت به سیاستهای واقعی تأثیر بیشتری بر طرز فکر ورفتارهای کارمندان دارد (ویگودا و همکاران.)0223 ،1
مطالعات و پژوهشهای انجامگرفته در دو دهه اخیر ،منجر به مفهومسازی این پدیده در
سطح گستردهای شده است .کاچمر و همکارانش ( )5000عنوان میکنند که ادراک
سیاستهای سازمانی درجهای است که هرکدام از کارمندان ،محیط کار خود را بهعنوان
یک محیط کار ماهیتاً سیاسی میپندارند که در آن هر کس به دنبال حداکثر کردن منافع
شخصی و باال بردن مقام و منزلت خود است.
نگرشها هنگامی تغییر میکند که بعضی رفتارها و وقایع در مؤلفههای نگرش تناقض
ایجاد میکند و منجر به ایجاد بدبینی کارمندان میشوند .با شکلگیری نگرشها و احساسات
منفی افراد نسبت به سازمان و همچنین نقصان در قواعد رفتار و تصمیمگیری ،رگههایی از
ادراک سیاست سازمانی شکل میگیرد (مغانیان و همکاران .)5300 ،ادراکات کارمندان از
ادراک سیاست سازمانی با توجه به عدم قطعیت محیط و کمبود منابع افزایش خواهد یافت
و همچنین بر نگرش و رفتار شهروندی تأثیر میگذرد .پژوهشهای مختلفی از رابطه منفی
ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی حکایت میکنند (راندال و همکاران،2
 .)5000برداشت از سیاست موجب کاهش رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی،
عملکرد وظیفهای و افزایش فشار روانشناختی و انحراف سازمانی میشود (میلر و همکاران،
.)0222
پژوهشهای بسیار مؤید این روابط هستند .بهعنوانمثال در مطالعهای والتر و ویلیام

3

( )0229ادراک سیاست و بدبینی سازمانی را بررسی قرار نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند
1. Vigoda & et al.
2. Randall & et al.
3. Walter & William

17

بدبینی سازمانی به سوی رفتار انحرافی در محیط ...

که در سازمانها رهبران برای به دست آوردن سود و مقبولیت دارای دیدگاه سیاسی هستند.
درصورتیکه بسیاری از پژوهشگران از مفهوم سیاست بهعنوان یک ویژگی نامطلوب و منفی
محیطی اجتناب میکنند .زمانی که کارمندان در یک سازمان با محیط سیاسی منفی کار
میکنند نگرش بدبینانهای نسبت به سازمان و توسعه آن دارند .هدف از این مطالعه ارائه
نگرشی و بینشی نسبت به نقش بدبینی در سازمان و تأثیر آن بر ادراک سیاست سازمانی است.
در پژوهشی دیگر یاسین و همکاران )0259( 5به مطالعه باهدف بررسی اثر تعاملی بدبینی
سازمانی بر درک از سیاست و رفتارهای شهروندی معلمان مدرسه چینی در مالزی پرداختند.
نمونه پژوهش شامل  020معلم مدرسه چینی در مالزی بود که به تجزیهوتحلیل سلسله مراتبی
آنها پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد که بدبینی معلمان مدرسه منجر به رفتارهای
سیاسی نسبت به دیگر معلمان و مدیران میشود و همچنین بدبینی رفتارهای شهروندی را نیز
کاهش میدهد.
بشیر و همکاران )0255( 2نیز پژوهشی را با عنوان نقض قرارداد روانی ،ادراک سیاست
سازمانی و بدبینی در میان کارمندان سازمانهای بخش دولتی کشور درحالتوسعه پاکستان
انجام دادند .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر بود؛  .5نقض قرارداد روانی
تأثیر مثبت و معناداری بر بدبینی سازمانی دارد .0 .ادراک سیاست سازمانی با بدبینی سازمانی
ارتباط مثبت و معناداری دارد .یافتهها نشان داد نقض قرارداد روانی ،بدبینی سازمانی را تعیین
میکند ،درحالیکه به نظر کارمندان بخش دولتی در پاکستان درک ادراک سیاست سازمانی
با بدبینی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری ندارد .ایورتون )0224( 3در مطالعهای به دنبال
درک دالیل رفتار انحرافی کار بودند .آنها به این نتیجه رسیدند که اگر سازمان و رهبران
آن رفتار عادالنه و نظارت کمتری با کارمندان داشته باشند و آنها را حمایت کنند ،رفتار
انحرافی در سازمان کاهش مییابد و منجر به تأثیر مثبت بر سازمان و افراد از قبیل
اعتمادبهنفس ،انگیزه ،عملکرد باال ،رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی میشود.
1. Yasin & et al.
2. Bashir & et al.
3. Everton & et al.
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ابراهیمی و مشبکی ( )5305به بررسی تأثیر ادراک سیاستهای سازمانی و حمایت
سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی پرداختند .دادههای گردآوریشده حاصل از توزیع 092
پرسشنامه در بین کارمندان دو دانشگاه تربیت مدرّس و دانشگاه تهران بهعنوان جامعة آماری،
نشان میدهد که درک سیاستهای سازمانی تأثیر مثبتی در بروز ابعاد مختلف رفتارهای
انحرافی همچون :طفرهروی اینترنتی ،رفتارهای مخرّب اموال سازمان و همچنین اتالف وقت
و اتالف منابع سازمان دارد .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد که حمایت سازمانی درک شده،
تأثیر منفی در بروز طفرهروی اینترنتی ،رفتارهای مخرّب اموال سازمان و اتالف وقت و منابع
سازمان دارد .در این پژوهش هیچ رابطهای بین ادراک سیاستهای سازمانی و همچنین
حمایت سازمانی درک شده با پرخاشگری بین کارمندان مشاهده نشده است .مقبل با عرض
و هادوی نژاد ( )5322تأثیر ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
دانشگاههای دولتی شهر تهران :تبیین نقش تعدیل گر معنویت سازمانی را بررسی نمودند.
نتایج پژوهش نشان داد ادراک سیاست سازمانی بر رفتار سازمانی و ابعاد آن اعم از رفتارهای
فرمانبرانه و نوعدوستانه تأثیر منفی دارد و معنویت سازمانی تأثیر منفی بین ادراک سیاست
سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی را بهطور معناداری تعدیل میکند .درنهایت لی و
کانگ )0251( 1اثر مهارت سیاسی کارمندان بر رفتار شهروندی سازمانی :بر اساس کارمندان
نسل جدید را بررسی نمودند .یافتهها نشان میدهد که مهارتهای سیاسی کارمندان در
برخورد با رهبران و رابطه با آنها مفید است و همچنین ادراک سیاست سازمانی را تحریک
میکند .همچنین نتایج نشان داد که اثر میانجیگری ادراک سیاست سازمانی زمانی که مبادله
رهبری -عضو بهکاربرده میشود ،مشخص نیست.
ناگفته نماند که تاکنون پژوهشهای مختلفی به بررسی روابط دوبهدوی هر یک از
متغیرها پرداختهاند (دامغانیان و همکاران5300 ،؛ راندال و همکاران )5000 ،و تأثیر مثبت
متغیر بدبینی بر ادراک سیاست سازمانی (والتر و ویلیام0229 ،؛ بشیر و همکاران )0255 ،و
تأثیر مثبت متغیر ادراک سیاست سازمانی بر رفتار انحرافی (ابراهیمی و مشبکی )5305 ،و
1. Li & Kong
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همچنین تأثیر منفی متغیر ادراک سیاست سازمانی بر رفتار شهروندی (لی و کانگ0251 ،؛
هادوی نژاد )5322 ،را اثبات نمودند؛ اما پژوهشی که به بررسی متغیرهای پژوهش حاضر
بهصورت یک کل بنگرد وجود نداشته است .بدین ترتیب با توجه به پیشینههای مذکور و
خأل موجود در خصوص تأثیر غیرمستقیم متغیرهای پژوهش؛ فرضیههای زیر در این راستا
ارائهشده است:
فرضیه  .3ادراک سیاست سازمانی نقش میانجی مثبت و معناداری در تأثیرگذاری بدبینی
سازمانی بر رفتار انحرافی دارد.
فرضیه  .9رفتار شهروندی نقش میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری ادراک سیاست
سازمانی بر رفتار انحرافی دارد.
حال ،با توجه به روابط عنوانشده در مبانی پژوهش ،الگوی مفهومی ( )5برای بررسی
تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی از طریق متغیرهای میانجی ادراک سیاست سازمانی و
رفتار شهروندی طراحیشده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بهسوی رفتار انحرافی در محیط کار با
توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی است .نوع پژوهش ازلحاظ
هدف ،کاربردی و ازلحاظ گردآوری دادهها ،توصیفی – پیمایشی و از نوع علی است .جامعه
آماری این پژوهش ،کل کارمندان دانشگاه لرستان است که برابر با  959نفر است .نمونه
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آماری پژوهش نیز  025کارمند است که با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای 4
درصد محاسبهشده است .بهمنظور دستیابی به این حجم نمونه از روش نمونهگیری در
دسترس 1استفاده گردید .بهعبارتدیگر ،در هنگام توزیع پرسشنامه ،پژوهشگر در محل کار
کارکنان دانشگاه حضور یافته و کارکنانی که در آن زمان خاص در دسترس بودهاند را مورد
پیمایش قرار داده است.
همچنین مقیاس پرسشنامههای مورداستفاده در این پژوهش بهقرار زیر است :بهمنظور
سنجش بدبینی سازمانی از مقیاس دان و همکاران ( )5002که شامل  53گزاره ( 1گزاره
مربوط به باور 9 ،گزاره مربوط به احساس و  9گزاره مربوط به رفتار) ،برای سنجش رفتار
شهروندی از مقیاس ارگان ( )5002که شامل  02گزاره ( 9گزاره مربوط به نوعدوستی9 ،
گزاره مربوط به وظیفهشناسی 9 ،گزاره مربوط به تکریم و احترام 9 ،گزاره مربوط به فضیلت
شهروندی و  9گزاره مربوط به جوانمردی) ،سنجش ادراک سیاست سازمانی از مقیاس
طراحیشده توسط کاچمر و کارلسون ( )5004که شامل  51گزاره و برای سنجش سه بعد
رفتار انحرافی یعنی رفتارهای مخرب ،اتالف وقت و منابع سازمان و پرخاشگری بین شخصی،
از مقیاس ارائهشده توسط گرویس ( )0222و برای سنجش طفرهروی اینترنتی از مقیاس
ارائهشده توسط زوقبی ( )0226شامل  02گزاره ( 9گزاره مربوطه به رفتارهای مخرب اموال
سازمان 2 ،گزاره مربوط به اتالف وقت و منابع سازمان 9 ،گزاره مربوط به پرخاشگری بین
شخصی و  9گزاره مربوط به طفرهروی اینترنتی) استفادهشده که بر اساس طیف پنج گزینهای
لیکرت تنظیم شدهاند ،استفاده شده است .عالوه بر این ،برای بررسی روابط علی بین متغیرها
به صورتی منسجم از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری از نرمافزار Smart PLS

استفادهشده است.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش پرداختهشده است که
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از نمونه آماری پژوهش نشان میدهد
1. convenience sampling
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اکثر پاسخگویان دارای جنسیت مرد بوده و دارای سن بین  92-32سال بودهاند .همچنین
بیشتر پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس بودند .حال بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش
با توجه به الگوریتم تحلیل مدلها درروش  PLSپرداخته میشود .در این روش ،برازش مدل
پژوهش در سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی با توجه به شاخصهای
مختص به خودارزیابی میگردد.
برازش مدل اندازهگیری؛ بنابراین ابتدا به بررسی برازش مدلهای اندازهگیری با استفاده
از سه معیار پایایی شاخص( 5ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
یا  ،)CRروایی همگرا ) (AVEو روایی واگرا پرداخته میشود که نتایج آن در جدول 5
ارائه شده است.
جدول  .1برازش مدلهای اندازهگیری
سازه
بدبینی
سازمانی

رفتار
شهروندی

رفتار انحرافی

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

<2/9

> 2/4

> 2/4

باور

2/664

2/403

2/219

2/190

احساس

2/222

2/023

2/030

2/232

رفتار

2/233

2/496

2/293

2/120

نوعدوستی

2/930

2/410

2/230

2/160

وظیفهشناسی

2/930

2/453

2/250

2/130

تکریم و احترام

2/961

2/223

2/266

2/650

فضیلت شهروندی

2/631

2/406

2/430

2/920

جوانمردی

2/929

2/424

2/256

2/104

رفتارهای مخرب

2/625

2/401

2/200

2/130

اتالف وقت و منابع

2/926

2/436

2/256

2/102

پرخاشگری

2/632

2/216

2/020

2/602

طفرهروی اینترنتی

2/144

2/225

2/052

2/430

متغیر

AVE

1. item reliability
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همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پنهان مرتبه دوم برابر است با  2/40برای
بدبینی سازمانی 2/49 ،برای رفتار شهروندی 2/45 ،برای رفتار انحرافی و  2/40برای ادراک
سیاست سازمانی .عالوه بر این پایایی ترکیبی این متغیرها به ترتیب برابر است با ،2/40 ،2/41
 2/40و  2/26برای متغیرهای بدبینی سازمانی ،رفتار شهروندی ،رفتار انحرافی و ادراک
سیاست سازمانی و درنهایت مقدار  AVEعبارتاند از  2/95برای بدبینی سازمانی2/41 ،
برای رفتار شهروندی 2/66 ،برای رفتار انحرافی و  2/69برای ادراک سیاست سازمانی.
همچنین مشاهده میشود که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پنهان
مرتبه اول و دوم باالتر از  2/4محاسبهشده است که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.
درنهایت مقایسهی مقادیر  AVEمتغیرهای پنهان مرتبه اول و متغیرهای پنهان مرتبه دوم با
مقدار استاندارد  2/1نشان از مناسب بودن این معیار داشته و روایی همگرای مدل تأیید
میشود .بار عاملی سؤاالت Affective4, Political1, Political4, Political9,

 Political10, Political12, W.time6مربوط به متغیرهای ادراک سیاست ،رفتار انحرافی و
رفتار شهروندی کمتر از  2/9بوده و در تحلیلهای بعدی حذفشدهاند تا سایر معیارها تحت
تأثیر آنها قرار نگیرند .سایر سؤاالت و ابعاد از بار عاملی مناسبی برخوردارند و ازاینرو
حذف هیچیک از آنها الزم نیست .درنهایت بهمنظور سنجش روایی واگرا ،فورنل و الرکر
بیان میکنند که میزان  AVEبرای هر سازه باید بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و
سازههای دیگر باشد (جذر  AVEبیشتر از ضرایب همبستگی باشد) .در جدول  0این ماتریس
نشان دادهشده است.
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جدول  .2ماتریس سنجش روایی واگرا

2/253

2/033

باور

احساس
-2/50

-2/55
-2/56

-2/26

-2/226

-2/26

2/236

2/219

-2/23

2/131

2/130

2/901

-2/50

-2/53

-2/20

-2/25

2/223

-2/00

2/955

2/002

2/024

2/025

2/525

-2/35

-2/25

2/229

2/320

2/396

2/000

2/353

-2/22

2/222

2/200

2/019

2/225

-2/24

2/500

2/592

-2/55

2/221

-2/23

2/563

-2/23

2/522

باور احساس رفتار نوعدوستی وظیفهشناسی تکریم و احترام فضیلت شهروندی جوانمردی رفتارهای مخرب اتالف وقت پرخاشگری طفرهروی اینترنتیادراک سیاست سازمانی

2/610 2/606 2/436

2/241 2/051

2/55

2/042

رفتار

2/464

-2/56

2/590

2/359

نوعدوستی

2/419

2/040

-2/20

-2/53

وظیفهشناسی

2/400

2/390

2/291

2/251

تکریم و احترام

2/426

-2/20

2/226

2/263

فضیلت شهروندی

2/630

-2/25

2/510

2/000

جوانمردی

2/440

-2/50

-2/23

-2/21

رفتارهای مخرب

2/439

2/591

2/514

2/046

اتالف وقت

2/406

2/29

2/220

2/504

2/30

پرخاشگری

2/29

2/231

2/040
2/231

سازمانی
طفرهروی اینترنتی

ادراک سیاست

2/499
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مطابق با ماتریس باال ،مقدار جذر  AVEتمامی متغیرهای پژوهش (ضرایب روی قطر
اصلی) از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش
خوب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد.
برازش مدل ساختاری .بعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش مدل
ساختاری پژوهش میرسد .بهمنظور بررسی برازش مدل ساختاری از معیارهای زیر استفاده
میگردد .اولین معیار ضرایب اعداد معناداری یا  tاست .ضرایب  tباید از  5/06بیشتر باشند
تا بتوان در سطح اطمینان  %01معنادار بودن آنها را تأیید ساخت .مطابق با تحلیل دادهها در
نرمافزار  ،PLSتمامی ضرایب معناداری  zاز  5/06بیشتر گزارششدهاند که معنادار بودن
روابط را نشان میدهد .این مقادیر برای تأیید فرضیههای پژوهش در ادامه ارائه میگردند.
دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری ،ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان
درون زای مدل (وابسته) است .نتایج بررسی کلیه این معیارهای برازندگی در جدول 3
ارائهشده است.
جدول  .3معیارهای برازش بخش ساختاری
R2
0/66<0/33<0/11
بدبینی سازمانی

-

رفتار شهروندی

0/532

ادراک سیاست سازمانی

0/502

رفتار انحرافی

0/215

با توجه به مقدار مالکهای تصمیم که نشان از مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای آن
معیار دارد ،مشاهده میشود که سازه رفتار شهروندی دارای مقدار  R2متوسط ،سازه ادراک
سیاست سازمانی دارای مقدار  R2متوسط و سازه رفتار انحرافی دارای مقدار  R2قوی است.
قابلیت متوسط و قوی پیشبینی مدل و درنهایت برازش مناسب مدل ساختاری تأیید میشود.
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برازش مدل کلی .معیار  1GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است.
با توجه به سه مقدار مالک  2/01 ،2/25و  2/36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 ،GOFمقدار حصول شده برابر  2/924بوده که نشان از برازش کلی قوی مدل دارد .این
مقدار از طریق رابطه  5که مجذور ضرایب میانگین مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین است،
محاسبهشده است.
رابطه  .5محاسبه GOF
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
̅̅̅ × Communalities
R2 = √0.521 × 0.319 = 0.407

پس از اطمینان از برازنده بودن مدل ارائهشده ،اقدام به آزمون فرضیههای پژوهش
گردیده است .شکل  0معناداری یا  t-valueروابط بین متغیرها را نشان میدهد .چنانچه نتایج
نشان میدهد ضرایب معناداری مسیرهای میان متغیرها بیشتر از  5/06است که این مطلب
حاکی از معنیدار بودن فرضیههای پژوهش و تأثیر متغیرها است و باعث تأیید شدن فرضیهها
میگردد.

شکل  .2مدل ترسیمشده همراه با مقادیر t-value

1. goodness of fit
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پس از بررسی معنادار بودن فرضیههای پژوهش ،حال نوبت بررسی ضرایب مسیر بین
متغیرهای پژوهش است( .شکل  )3این خروجی ،ضرایب استانداردشده مسیرهای میان
متغیرها را نشان میدهد.

شکل  .3مدل ترسیمشده شامل ضرایب بارهای عاملی

خالصه نتایج مربوط به آزمون فرضیهها در جدول  9ارائهشده است.
جدول  .4خالصه آزمون فرضیات
ضریب مسیر

متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

بدبینی سازمانی

-

رفتار انحرافی

2/35

بدبینی سازمانی

رفتار شهروندی

رفتار انحرافی

2/35

2/53

رفتار انحرافی

2/35

2/51

2/96

رفتار انحرافی

2/35

2/23

2/31

بدبینی سازمانی
ادراک سیاست
سازمانی

ادراک سیاست
سازمانی
رفتار شهروندی

آماره t

نتیجه آزمون
تأیید فرضیه

مستقیم

غیرمستقیم

کل

-

2/35

0/523

2/99

5/44

رد فرضیه

0/59

تأیید فرضیه

2/49

رد فرضیه

بر اساس نتایج جدول فوق ،با توجه به اینکه مقدار آمارهی  tدر فرضیه اول ،بزرگتر از
 5/06است ،میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  ٪01این رابطه معنادار است .از سوی
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دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر با  2/35و مثبت است .ازاینرو در سطح اطمینان %01
میتوان گفت که بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی ،تأثیر مثبت و معناداری دارد .اثر
غیرمستقیم بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی از طریق رفتار شهروندی برابر حاصلضرب
ضرایب مسیر است و برابر است با  .2/53بهمنظور بررسی معناداری متغیر میانجی (آماره  )tاز
آزمون سوبل بهقرار زیر استفادهشده است.
فرمول  .5آزمون معناداری سوبل

𝑏×𝑎

) + (𝑎2 × 𝑠𝑏2 ) + (𝑠𝑎2 × 𝑠𝑏2

) 𝑠𝑎2

×

√(𝑏 2

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑍 −

 :aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی :b -مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی  :sb -خطای استاندارد مربوط به
مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

با توجه به اینکه مقدار آمارهی  tدر فرضیه دوم ،کوچکتر از  5/06است ،میتوان نتیجه
گرفت که در سطح اطمینان  ٪01این رابطه معنادار نیست .همچنین مقدار آمارهی  tدر فرضیه
سوم ،بزرگتر از  5/06است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  ٪01این
رابطه معنادار است و درنهایت مقدار آمارهی  tدر فرضیه چهارم ،کوچکتر از  5/06است و
میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  ٪01این رابطه معنادار نیست.

بحث و نتیجهگیری
بدبینی سازمانی نتایج گستردها ی دارد که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
یکی از این پیامدهای منفی رفتار انحرافی هستند که در بهبود و تضعیف عملکرد دانشگاه
نقش بسزایی دارد ،اما مطالعات جامع و کافی در این خصوص صورت نپذیرفته است و
باوجود صرف هزینههای باال برای ایجاد قوانین و هنجارهای سازمانی در زمانهای مختلف،
در صورت بیتوجهی به این مهم ،میتواند خسارت جبرانناپذیری به سازمان و کارکنان
وارد کند (کولبرت و ناو .)0222 ،5ازاینرو ،در پژوهش پیش رو تالش شده است حد تأثیر

1. Colbert & Know
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عوامل بدبینی سازمانی در بروز رفتار کاری انحرافی کارکنان از طریق متغیرهای میانجی
رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی بررسی شود.
با توجه به آزمون فرضیه اول ،میتوان گفت  35درصد تغییرات رفتار انحرافی تحت تأثیر
بدبینی سازمانی است .به عبارتی بدبینی با پیامدهای منفی مختلفی برای کارمندان مرتبط است.
کارمندانی که به سازمانشان بدبین هستند ،احساسات منفی متنوعی شامل اضطراب ،نفرت و
شرمندگی هنگام فکر کردن به سازمان را تجربه میکنند .این باورهای منفی منجر به
واکنشهای زیانآور و رفتارهای انحرافی در سازمان میشود .کارمندان دانشگاه لرستان در
محیطهای کاری تجربههای زیادی کسب میکنند .تجربهها میتواند شامل فرصتهای
اعطای پاداش و اعمال قدرت در سازمان تا تحمل رفتارهای توهینآمیز باشد .یکی از
نگرشهای کارمندان در برابر احساس بیعدالتی و رفتارهای انتقادی ،بدبینی کارمندان نسبت
به مراجع قدرت و سازمان است و درنهایت منجر به رفتار انحرافی در کارمندان میگردد.
نتیجه این فرضیه همراستا با نتایج مطالعات رامین مهر و همکاران ()5322؛ آبراهام ()0222
است .در میان کارمندان دانشگاه بیش از هر چیزی وجود بیاعتمادی موجب بروز رفتارهای
انحرافی میشود ،بنابراین پیشنهاد میگردد مدیران و مسئوالن دانشگاه تالش کنند بر اصولی
مانند عدالت و صداقت در سازمان تکیه کنند و اجرای قوانین بر اساس چارچوبهای
تعیینشده از قبل باشد تا کارمندان احساس بدبینی نسبت به سازمان نداشته باشند .در پرداخت
پاداش و حقوق ،عدالت حکمفرما باشد ،همچنین کارمندان معتقدند اگر سازمان در مواقع
سختی به نیازهای آنها توجه کند ،نشاندهنده حمایتهای سازمانی است ،بنابراین پیشنهاد
میشود مدیران و مسئوالن بهسالمت فکری و جسمی کارمندان اهمیت داده و در شرایط
بحرانی پشتیبان آنان باشد.
اما آنچه این پژوهش را از سایر پژوهشهای مشابه در این زمینه متمایز میکند ،بررسی
نقش واسط متغیرهای ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی در شکلگیری رفتار
انحرافی کارمندان سازمان است .درواقع تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی کاری
کارمندان دانشگاه لرستان بهعنوان یک فرایند قرارگرفته است تا خأل موجود در مطالعات
پیشین را پر نماید.
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چنانچه نتایج نشان داد ،باال بودن سطح رفتار شهروندی سازمانی در سازمان باعث
میشود سازمان به محیطی جذاب برای کار و فعالیت تبدیل شود ،اما در مقابل رفتارهای
غیراصولی و بیعدالتی که بدبینی کارمندان را باعث میشود ،میتواند رفتار شهروندی را
کاهش و رفتار انحرافی را نیز افزایش دهد .بدبینی سازمانی دربرگیرنده کاهش اعتماد در
مدیریت و کاهش مشارکت و درگیری در رفتار شهروندی سازمانی است (ویلکرسون،
 .)0222رفتارهای شهروندی سازمانی با افزایش بهرهوری مدیریت و کارمندان ،توان سازمان
در جذب و نگهداری نیروهای شایسته را افزایش و بدین طریق رفتارهای مخرب سازمان را
کاهش میدهد .درصورتیکه رفتارهای شهروندی کارمندان از سطح باالیی در سازمان
برخوردار باشند ،تأثیر بدبینی سازمانی را که به ایجاد رفتارهای انحرافی و مخرب کارمندان
میشود ،کاهش میدهد .با توجه به جدول  ،9میتوان گفت  35درصد تغییرات رفتار انحرافی
تحت تأثیر بدبینی سازمانی است و باوجود نقش میانجی منفی رفتار شهروندی ،میزان این
تأثیر کاهشیافته است؛ اما درنهایت با توجه به مقدار آماره  ،tاین فرضیه رد شده است .فرضیه
فوق نشان میدهد که وجود رفتار شهروندی در میان کارمندان دانشگاه لرستان منجر به
کاهش تأثیر بدبینی سازمان بر رفتار انحرافی نشده است.
در سازمانها عواملی همچون حقوق و مزایای زیاد مدیران اجرایی ،عملکرد ضعیف
سازمانی و اخراجهای نامالیم کارمندان ،منجر به تغییر نگرش کارمندان و بدبینی آنان
میگردد و درنهایت کارمندان باانگیزه کاری کمتر ،رفتارهای مخربی از خود بهجای
میگذارند .زمانی که کارمندان با توجه به شرایط حاکم بر سازمان دارای نگرش منفی
میشوند ،هر یک برای ارتقاء مقام و منزلت و نفوذ بر دیگران بهمنظور حداکثر کردن نفع
شخصی خود ،رفتارهای سیاسی از خود نشان میدهند .همچنین هنگامیکه کارمندان،
سازمان خود را یک سازمان سیاسی ببیند و خطمشیها و تصمیمات سازمانی را بهگونهای
سیاسی درک کند ،رفتارهای انحرافی از خود نشان میدهند .چنانچه نتایج نشان داد ،بدبینی
سازمانی و نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی منجر به افزایش رفتار انحرافی در سازمان
میشود .همچنین میتوان گفت  35درصد تغییرات رفتار انحرافی تحت تأثیر بدبینی سازمانی
است و باوجود نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی میزان تأثیر کل نیز افزایشیافته است.
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نتایج تأثیر مستقیم بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی این پژوهش با نتایج پژوهشهای صفا
پور و خورکی ()5300؛ جیمز ()0221؛ و همچنین تأثیر منفی متغیر ادراک سیاست سازمانی
بر رفتار انحرافی ابراهیمی و مشبکی ( )5305همراستا است.
بر اساس فرضیه فوق پیشنهاد میشود مدیران دانشگاه ،نحوه ارتقای کارمندان را بهطور
شفاف بهصورت آییننامهها ی مشخص در اختیار کارمندان قرار دهند تا کارمندان احساس
نکنند ارتقا و ترفیع بر اساس زد و بند سیاسی و پارتیبازی است .رفتار سیاسی و انحرافی در
اکثر مواقع به دلیل عدم اطمینان و ابهام رخ میدهد .درصورتیکه مدیران اطالعات
موردنیاز کارکنان برای انجام کار را در اختیار آنان قرار دهند ،احتمال برداشت از سیاست
و ارتکاب چنین رفتارهایی کمرنگ میشود.
در زمان ابهام ،نبود یا نقصان قواعد رفتار و تصمیمگیری و همچنین کمبود یا محدودیت
منابع در سازمان ،رگههایی از ادراک سیاست سازمانی شکل میگیرد .ادراکات کارمندان از
ادراک سیاست سازمانی با توجه به عدم قطعیت محیط و کمبود منابع افزایش مییابد و بر
نگرش و رفتار کارمندان تأثیر میگذارد و آنها بهمنظور جبران هر یک از محدودیتها،
دچار رفتارهای انحرافی میشوند .درصورتیکه رفتار شهروندی سازمانی با اثرگذاری بر
عوامل درونی سازمان مانند جو سازمان ،حفظ کارمندان شایسته ،بهبود روحیه ،تعهد
سازمانی و رضایت شغلی موجب کاهش نیت ترک شغل ،غیبت و رفتار انحرافی کارمندان
میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد که  35درصد تغییرات رفتار انحرافی تحت تأثیر ادراک
سیاست سازمانی است و باوجود نقش میانجی منفی رفتار شهروندی ،میزان تأثیر غیرمستقیم
کاهشیافته است؛ اما با توجه به مقدار آماره  ،tفرضیه فوق رد شده است .فرضیه فوق نشان
میدهد که وجود رفتارهای شهروندی و مشارکت سازنده در میان کارمندان ،از میزان تأثیر
ادراک سیاستهای سازمانی بر رفتار انحرافی کاهش نداده است .پژوهشهای متعددی از
رابطه معکوس ادراک سیاست سازمانی با رفتار شهروندی و رفتار انحرافی حکایت دارند.
بایرن زینتا ( )0221در مطالعهای بر روی  512نفر از کارمندان یکی از بیمارستانهای واقع در
غرب ایاالتمتحده نشان داد که پیامدهای ادراک سیاست سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی تأثیر منفی دارند.
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برخی کاربردهای حاصل از نتایج پژوهش برای مدیران این است که کارکنان را در
تصمیمهای سازمانی مشارکت دهند تا بدین طریق عدم اطمینان آنها کاهش یابد .همچنین،
باید بهصورت فعاالنه در فرایندهای هدفگذاری نقش ایفا کنند احساس کنند از
فعالیتهای درون سازمان کنار گذاشته نشدهاند .ایجاد ارتباط اجتماعی صمیمانه بین مدیر
و کارکنان متناسب با بلوغ شخصیتی آنها در کاهش برداشت از سیاست و وقوع رفتار
انحرافی اثربخش است؛ بنابراین ضروری است مدیران مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر با
کارکنان را فراگیرند .سازمانها باید ارتباط رودررو بین مدیر و کارمند را تقویت کنند و
مدیران باید بهجای مدیریت سایهای از سبک مدیریت از طریق سرکشی به واحدها استفاده
کنند و در جریان امور کارکنان قرار گیرند .همچنین الزم است مدیران بازخورد مناسب
از نحوه انجام وظایف کارکنان ارائه دهند تا آنها شفافیت نقش بیشتر و ابهام در نقش
کمتری را تجربه کنند.
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