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 .1مقدمه

کاراتپ و کاراداس ( ،)2012محیط کسبوکار آشفته امروزی را ناشی از منابع کمیاب ،افزایش
رقاب و روند سریع تغییرات فناوری دانستهاند که این خصوصیات محیطی موجب شده اس تا
پژوهشگران و متخصصان به این باور برسند که ارائه خدمات باکیفی منجر به ررای مندی
اربابرجوعان و مشتریان سازمان ( )Karatepe & Karadas, 2012و ایجاد درآمد برای
سازمانها خواهد شد ( .)Darrat, at al., 2010به عقیده یااو و همکاران ( ،)2009کسب منافع و
سودآوری دغدغه تمامی سازمانها اس که این مهم نیز به عملکرد افراد آن سازمان ارتباط پیدا
میکند؛ بهویژه در صنایع خدماتی که بیشتر مبتنی بر کارکنان خود هستند و آنان نقش مهمی در
ارائه خدمات ایفا میکنند؛ درواقع هسته اصلی ارائه خدمات را تشکی میدهند ( & Yao, Wang
)Wang, 2009؛ بنابراین کارکنان چنین سازمانهایی میتوانند مزایای رقابتی سازمانی را در
قالب ایجاد و نگهداری روابط باکیفی با اربابرجوعان فراهم آورند و موجب وفاداری آنان به
سازمان شوند (.)Paek, et al., 2015
با توجه به یافتههای کاراتپ و کاراداس ( ،)2012آن دسته از کارکنان سازمانها که ارتباری
رو در رو با اربابرجوعان و یا مشتریان دارند ،نقش بسزایی در ارائه خدمات باکیفی و مؤثر و
درنتیجه ررایتمندی اربابرجوعان خواهند داش ؛ چراکه بهزعم این پژوهشگران ،عملکرد یک
کارمند تأثیر مستقیم و اساسی بر موفقی سازمان میگذارد .دارات و همکاران ( ،)2010کارکنان
را در تعام با همکاران خود و اربابرجوعان ،دروازهبانان مرزی شرک دانستهاند ( Darrat et al,
)2010؛ ازاینرو عملکرد شغلی کارکنان مقولهای اس که باید موردتوجه تمامی سازمانها قرار
گیرد ( .)Yao et al, 2009مفهوم عملکرد شغلی در سالهای اخیر گسترش یافته اس و شام
سه جزء اصلی اعم از رفتارهای اصلی شغ  ،رفتارهای شهروندی و رفتارهای انحرافی میشود
()Rotundo & Sackett, 2002؛ درنتیجه ،رفتارهای انحرافی کارکنان یکی از عوام مهمی
اس که بر نحوه عملکرد آنها در سازمان و ارائه خدمات توسط آنان تأثیر میگذارد.
(.)Appelbaum, Iaconi & Matousek, 2007
رفتارهای انحرافی به رفتارهایی اشاره دارد که عامدانه به سالمتی سازمان و اعضای آن
آسیب وارد میکند ( ،)Bennett & Robinson, 2000این رفتارها مخرب اس و سالمتی یک
سیستم اجتماعی را تهدید میکند ( .)Robinson & Bennett, 1995برای مثال در سازمانها
میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی ،مانند خسارتهای بیمه و کاهش اعتبا ،بیاعتمادی
مردم نسب به دول ها ،هدررفتن منابع محدود و ارزشمند اقتصادی ،تحقق نیافتن اهداف
تعیینشده دول در بخشهای مختلف توسعه و تأثیر منفی نیروی کار بر رشد تولید ناخالص
داخلی را به همراه داشته باشد(باغبانیان و خمرنیا1391 ،؛ )Galperin & Burke, 2006؛
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بنابراین با توجه به شیوع فزاینده رفتارهای انحرافی در محیط کار و هزینههای مرتبط با آن ،برای
سازمانها مفید اس تا متغیرهایی که در بروز چنین رفتارهایی سهیم هستند را شناسایی کنند و
یا اداق  ،عوام بالقوهای که میتوانند وقوع این رفتارها را در محیطهای کاری پیشبینی کنند
تشخیص دهند؛ زیرا تشخیص و شناسایی رفتارهای انحرافی ،عملیاتیکردن برنامهها و
راهبردهای کاهش و مهار این رفتارها را در محیط کار میسر میسازد ()Yao et al, 2009؛
بهویژه در سازمانهای خدماتی ،دیدگاه ذهنی کارکنان ،خلقوخو و رفتار آنان بسیار مهم اس ؛
چراکه آنان نقشی بحرانی بر عملکرد سازمان ،خروجی آن (خدمات) و ررای اربابرجوعان
خواهند داش ( .)Lanzo, Aziz & Wuensch, 2016بنا بر آنچه گفته شد ،کوشش سازمانها
برای بهبود عملکرد شغلی کارکنان خود و همچنین تشخیص وجود رفتارهای انحرافی در آنان و
سعی در عل یابی این رفتارها و از همه مهمتر تدوین برنامهها و راها هایی برای ازبینبردن و یا
کاهشدادن این رفتارها ،منجر خواهد شد تا کارکنان ارتباط بهتری با اربابرجوعان برقرار کنند،
خدمات را باکیفی بهتری به آنان ارائه دهند و درنتیجه این فرآیند اعتبار ،سودآوری و ررای
مشتریان سازمان افزایش پیدا کند.
انحرافات رفتاری در مح کار ،معض رایجی اس که تقریباً در همه سازمانها ،بـهویـژه در
کشورهای توسعهنیافته و یا دراالتوسعه ،رخ میدهد ( .)Nasir & Bashir, 2012ربق بررسـی
رفیعپور ( ،)1386ازنظر مردم ایران در میان ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته
اس  .به گفته توکلی ( ،)1395نماینده اسبق «مجلس شورای اسالمی» ،فساد در شوراهای شـهر
و شهرداریها موروعی اائزاهمی اس ؛ زیرا این دو نهـاد نقـش مهمـی در زنـدگی اجتمـاعی،
اقتصادی و فرهنگی مردم دارند؛ بنابراین با توجه به اینکه شهرداری نهـادی مـردممحـور بـوده و
فلسفه وجودی آن ارائه خدمات شهری به عموم مردم در سطح گسترده اس  ،کارکنان خط مقدم
شهرداریها که ربیعتاً بیشترین برخورد کالمی و رفتاری را با عموم شهروندان دارند ،نقش مهمی
در نمایش وجهه شهرداری و ررای مندی شهروندان از خدمات ارائهشـده توسـط ایـن سـازمان
خواهند داش  .بر این اساس بروز رفتارهای انحرافی توسط کارکنان ایـن سـازمان بـه هـدررف
منابع مادی و انسانی که توسط خود شـهروندان هزینـه شـده اسـ  ،منجـر مـیشـود و موجـب
ناررایتی مردم و همچنین خدشهدارکردن اعتبار شهرداری خواهد شد؛ بنابراین پیشبینی عوامـ
تأثیرگذار بر رفتارهای کارکنان شهرداریها و تالش برای ازبینبردن و یا کاهش چنین رفتارهایی
به بهبود عملکرد کارکنان این سازمان و همچنین استفاده بهینه از سرمایههـای انسـانی و مـادی
سازمان در راستای ارتقای خدمات ارائهشده به شهروندان و افزایش ررای آنان و همچنین ارتقـا
و بهبود زندگی شهری عموم مردم منجر خواهد شد .با پیشبینـی عوامـ تأثیرگـذار بـر کـاهش
رفتارهای انحرافی کارکنان و همچنین ایجاد رفتارهای مثب  ،میتـوان زمینـه سـالم خـدمات
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ارائهشده در شهرداریها ،پیشگیری از وقوع جـرم و همچنـین تسـریع کـار اربـابرجـوع در ایـن
سازمان را فراهم کرد.
کارکنان اثربخش ،با توجه به دانش شغلی گسترده خود و توانایی تبدی این دانش به روابط
سودمند با اربابرجوعان ،سرمایهای باارزش برای سازمانها بهشمار میآیند؛ بنابراین در نظر قرار
دادن تعهد کارکنان به سازمان و عوام مؤثر بر ایجاد آن ،مسئلهای اس که موردتوجه مدیران
واقع شده اس ()DeConinck, 2011؛ ازاینرو فراهمکردن بستری مناسب برای نگهداش
کارکنان ،بهخصوص کارکنانی که دارای عملکرد شغلی باالیی هستند ،بسیار اائز اهمی اس .
دارات و همکارن ( ،)2016در مطالعه خود از پدیدهای به نام «پایبندی سازمانی»*1یادکردهاند
که نشاندهنده عدمترک سازمان توسط کارکنان سازمان یا به عبارت بهتر ،پایبندشدن آنان به
سازمان اس ؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود که آیا قسم ناشناختهای در کارکنان وجود دارد
که آنان را در سازمان خود نگه میدارد؟ آیا کارکنانی که به سازمان خود پایبند هستند ،رفتارهای
انحرافی در محیط کار را از خود بروز میدهند؟ ( .)Darrat, et al., 2016کارکنان پایبند ،تمای
کمتری به ترک سازمان دارند؛ ازاینرو عملکرد کاری باالتری را از خود نشان میدهند ( Lee, et
 )al., 2004و کمتر از دیگران به بروز رفتارهای انحرافی تمای دارند (هولتوم و همکاران ،
)2012؛ زیرا آنان نسب به سازمان خود ااساس مسئولی میکنند و درنتیجه کمتر تمای دارند
تا هنجارهای سازمانی را نقض کنند (.)Darrat et al, 2016
اثرات نیروهای موجود در ساختار پایبندی سازمانی در افراد ،ممکن اس به تناسب مواردی
مانند سن کارمند یا اندازه سازمان متغیر باشد ( .)Mitchell, et al., 2001پیشبینیهای اخیر
نشان میدهد که تا سال  ،2020در سراسر جهان افراد دارای سن  55سال و یا باالتر سهم
بزرگی از ساکنان بیشتر کشورها را تشکی میدهند و همچنین انتظار میرود افزایش مشارک
افراد مسنتر در نیروی کار افزایش یابد ( Toossi, 2012; Taylor & Urwin, 1999; Anxo,
)Ericson & Jolivet, 2012؛ ازاینرو امروزه مسائ منابع انسانی مربوط به سن کارکنان،
بهرور فزایندهای تبدی به سؤالها و مسائ پژوهشی شدهاند (.)Ng & Feldman, 2013
کارکنان مسن بهدلی اینکه از موانع بالقوهای که ممکن اس در بازار کار خارجی بهوجود آیند
آگاه هستند ،ااتماالً بهرور داورلبانه سازمان خود را تغییر نمیدهند ،اتی اگر آنان کارکنانی با
عملکرد باال باشند و بتوانند به این واسطه انتخابهای شغلی بهتری داشته باشند ( & Werbel
)Bedeian, 1989؛ در این راستا ،سن کارکنان میتواند پایبندی آنان به سازمان و درنتیجه میزان
بروز رفتارهای انحرافی توسط آنان را دس خوش تغییر کند.

1. Job embeddedness
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از عوام دیگری که میتواند بر رفتارهای انحرافی کارکنـان و همچنـین پایبنـدی سـازمانی
تأثیرگذار باشد ،تعلق خارر کاری*1اس  .کارکنانی که باانگیزه هستند و به کار خـود تعلـق خـارر
دارند ،عناصر بسیار مهمی برای موفقی سازمانهـا و مؤسسـههـای خـدماتی قلمـداد مـیشـوند
( .)Paek et al, 2015چنین کارکنانی تمای دارند تا رفتارهای مثب بیشتر و رفتارهای انحرافـی
کمتری از خود بـروز دهنـد ( )Den Hartog & Belschak, 2012و بـه سـازمان خـود پایبنـد
هستند؛ زیرا آنان درمییابند که اهداف و برنامههای آینده شغلیشان متناسب با فرهنگ سازمان و
نیازهای شغلشان اس (مانند دانش شغلی و مهارتها) ( .)Karatepe & Ngeche, 2012تعلـق
خارر داشتن به کار ،هم بر ارائه خدمات توسط کارکنان و دستاوردهای آنـان و هـم بـر وفـاداری
اربابرجوعان تأثیر زیادی میگذارد ()Paek et al, 2015؛ .درنتیجه تعلـقخـارر کـاری بـهرـور
مستقیم و همچنین غیرمستقیم از رریق پایبندی سازمانی بـر عملکـرد شـغلی تـأثیر مـیگـذارد
(.)Karatepe & Ngeche, 2012
در سالهای اخیر ،مدیران با معض جدیدی در رابطه با انگیزهبخشی به کارکنان خود مواجـه
شدهاند .در پژوهشها و روشهای مدیری منابع انسانی ،سرمایههای روانشـناختی رهنمودهـای
جدیدی را برای مدیران بهوجود آورده اس ( .)Luthans & Avolio, 2009نتایج پژوهشهـای
پیشین ااکی از اهمی نقش سرمایههای روانشناختی در کاهش رفتارهای انحرافـی و مخـرب،
ارتقای سالم روای و روانی ،ارائه خدمات باکیفی  ،ایجاد رفتار مثب  ،افزایش تمایـ کارکنـان
به ماندن در سازمان خود اس (کاملی و همکاران1395 ،؛ )Sun, et al., 2011؛ به همین دلی
یکی از زیرساخ هایی که میتواند عاملی در پیشبینی رفتارهای انحرافی در نظـر گرفتـه شـود،
سرمایههای روانشناختی اس (کاملی و همکاران.)1395 ،
این پ ژوهش سعی دارد پاسخی برای این پرسش اصلی بیابـد کـه نقـش پایبنـدی سـازمانی،
تعلقخارر کاری و سرمایههای روانشناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در میان کارکنان
شهرداریهای شهر مشهد چگونه اس ؟ و تأثیر پایبندی سازمانی بهعنوان نقـش واسـط در ایـن
رابطه چگونه اس ؟ و آیا سن کارکنان رابطه بین پایبندی آنان به سازمان خود و بـروز رفتارهـای
انحرافی توسط آنها را تعدی میکند یا خیر؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

رفتارهای انحرافی در محیط کار .انحراف بهرورکلی به معنی باورها ،نگرشها و رفتارهایی
اس که ربیعتاً با استانداردهای متعارف متفاوت هستند و اغلب منفی در نظر گرفته میشوند.
همانرور که از نام انحرافات سازمانی پیداس  ،انحرافی اس که در مح کار رخ میدهد
1. Work engagement
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( .)Nasir & Bashir, 2012نورمن و همکاران ( ،)2010معتقدند که رفتارهای انحرافی مانند
پخش شایعات منفی ،کاهش سرع کار ،تخریب فعالی سایر کارکنان و یا انجامندادن عمدی
روالهای مشخصشده در سازمان ،میتواند به سازمان و ماهی کار صدمه وارد کرده و در فرایند
رسیدن سازمان به اهداف مشخصشده ،شکاف ایجاد کند (نورمن و همکاران.)2010 ،
در این پژوهش ،رفتارهای انحرافی در محیط کار به معنی رفتارهایی اختیاری اس که
هنجارهای سازمان را نقض میکند و بهرور مستقیم در ارتباط با سازمان ،اعضای آن ،و یا اجزای
خارجی آن اس  .ساختار رفتارهای انحرافی در محیط کار از سه جزء تشکی شده اس  :انحراف
سازمانی1؛*انحراف بینفردی 2و انحراف در رابطه با مشتری .)Darrat et al, 2010( 3انحراف
سازمانی نشاندهنده رفتارهای مخرب و در تقاب با هنجارهای سازمان اس که مستقیماً به خود
سازمان برمیگردد (مانند تالشنکردن در کار ،نافرمانی و یا دیر اارر شدن در جلسههای کاری
بدون کسب اجازه).
انحراف بینفردی بهمعنای رفتارهای مخرب کارکنان اس که با هنجارهای سازمانی در
تضاد اس و بهرور مستقیم به اعضای داخلی سازمان برمیگردد (مانند رفتارهای گستاخانه در
رابطه با همکاران و یا تمسخرکردن دیگران در محیط کار) .انحرافات در ارتباط با مشتری
بهمعنای رفتارهایی با اثر معکوس اس که در تضاد با هنجارهای سازمانی اس و مستقیماً رابطه
با مشتری را تح تأثیر قرار میدهند .مانند بدرفتاری کردن عامدانه با اربابرجوع ،تمسخرکردن
آنها و یا بدگوییکردن از آنها چه در اضورشان و چه در نبود آنها (.)Darrat et al, 2016
پايبندی سازمانی .پایبندی سازمانی ،ایدهای جدید در ساختار سازمانهایی اس که تیمها و
گروههای آن برای دستیابی به اهداف سازمانی در کنار هم قرار میگیرند .پایبندی سازمانی
متغیری جدید اس که مطالعات کمی درباره آن انجام شده اس ؛ اما یکی از مهمترین اجزای
افزایش اثربخشی سازمان اس ( .)Iftikhar & Rehman, 2017نافی ( ،)2015پایبندی
سازمانی را یک پارادایم جدید برای تجزیهوتحلی رابطه بین کارمند و کارفرما میداند که
بهوسیله کنشهای رفتاری ،مانند خشنودی و یا تعهد ،نمود مییابد ( .)Nafei, 2015آگراوال و
سینگ ( ،)2017پایبندی سازمانی را دارای سه بُعد روابط ،4تناسب 5و فداکردن 6میدانند .روابط،
به میزان ارتباط افراد با افراد یا فعالی های دیگر اشاره دارد؛ تناسب به میزان شباه و نزدیکی
1. Organizational deviance
2. Interpersonal deviance
3. Customer-directed deviance
4. Links
5. Fit
6. Sacrifice
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مشاغ آنان با سایر جنبههای زندگیشان اشاره دارد و فداکردن به این معنا اس که اگر آنها
مجبور به تغییر مکان به شهرها و یا کشورهای دیگر شوند ،چه چیزی را باید از دس دهند
( .)Agrawal & Singh, 2017هریس و همکارن ( ،)2011در پژوهش خود بیان کردند که
پایبندی سازمانی سه منبع مهم را شناسایی میکند (روابط ،تناسب و فداکردن) که این منابع
بهوسیله کارکنان تأمین میشوند .کارکنان تا جایی به سازمان خود پایبند میشوند که بتوانند
روابط خوبی در سازمان داشته باشند ،تناسب و سازگاری با شغ و فرهنگ آن سازمان با
مهارتها و باورهای خود ااساس کنند و همچنین تمایلی قوی برای افظ مزایای مادی و
معنوی این سازمان را دارا باشند (.)Harris, Wheeler & Kacmar, 2011
تعریفی که در پژوهش اارر بهمنظور شناسایی پایبندی سازمانی استفاده شده اس بر اساس
پژوهش میش و همکاران ( )2001اس  .آنها پایبندی سازمانی را ترکیبی از سه نیروی سازمانی
میدانند (تناسب ،روابط و فداکردن) که افراد را در سازمان خود نگه میدارد .روابط بهمعنای
ارتبارات رسمی و غیررسمی بین فرد و مؤسسه و یا افراد دیگر اس ؛ دراالیکه تناسب بهمعنای
ادراک کارمند از سازگاری و یا رااتی خود با یک سازمان و محیط خود اس و در آخر فداکردن
به هزینه ناشی از منافع مادی و یا روانی که ممکن اس با ترک شغ از دس برود ،اشاره دارد
(.)Mitchell et al, 2001
تعلق خاطر کاری .روتبارد و پاتی ( ،)2012تعلقخارر کاری را تمرکز شدید کارکنان بر افزایش
توجه به شغ خود ،جذبشدن در آن و بهکارگیری انرژی زیادی در انجام وظایف کاریشان
تعریف کردهاند ( .)Rothbard & Patil, 2012به گفته آریانی ( ،)2013تعلقخارر کاری
کارکنان بهمعنای شور و اشتیاق و مشارک در کار خویش اس ( .)Ariani, 2013در پژوهش
اارر تعریف تعلّق خارر کاری از مطالعه شوفلی و همکاران ( )2002گرفته شده اس  .آنها
تعلقخارر کاری را یک ورعی مثب و ررای بخش ذهنی در ارتباط با کار توصیف کردهاند و
آن را دارای سه بُعد میدانند .1 :شور و شوق در کار :سطح باالیی از انرژی و تحم روانی فرد در
هنگام کار و تمای به صرف تالش در آن کار و همچنین مقاوم وی به هنگام مواجهه با
سختیهای آن اس ؛  .2وقفشدن در کار :به درگیرشدن بسیار زیاد با کار و تجربه ااساس
اهمی  ،اشتیاق ،الهامگرفتن ،غرور و چالش اشاره دارد؛  .3غرقشدن در کار :هنگامی که افراد
بهرور کام بر کار خود متمرکز شده و با خوشحالی در آن غورهور میشوند؛ بهاینترتیب زمان
برای آنها بهسرع سپری میشود و جداشدن این افراد از کاری که انجام میدهند ،برای آنان
بسیار دشوار اس (.)Schaufeli, et al, 2002
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سرمايههای روانشناختی .ربق مطالعه شوفلی و ساالنووا ( ،)2007سرمایههای روانشناختی
یکی از شاخصهای روانشناسی مثب گرا اس که بهصورت باور فرد به تواناییهایش برای
دستیابی به موفقی  ،داشتن پشتکار در دنبالکردن اهداف ،ایجاد اسنادهای مثب درباره خود و
تحم کردن مشکالت تعریف میشود ( .)Schaufeli & Salanova, 2007لوتانز (،)2002
سرمایههای روانشناختی را استفاده از توانمندیهای مثب کارکنان و ظرفی های روانی آنان که
قاب اندازهگیری و توسعه هستند و بهمنظور بهبود عملکرد در محیط کار ،قابلی مدیری شدن
بهرور مؤثر را دارند ،تعریف کرده اس (.)Luthans, 2002
تعریفی که در این پژوهش بهمنظور ارائه سرمایههای روانشناختی انتخاب شده بدینگونه
اس که سرمایههای روانشناختی یک ورعی مثب روانشناختی رشد فردی اس که با
مشخصههایی شناخته میشود .1 :خودکارآمدی*:1داشتن اعتمادبهنفس و استفاده از آن در صورت
لزوم به هنگام مواجهشدن با وظایف چالشبرانگیز؛  .2خوشبینی :2داشتن ااساس مثب درباره
کسب موفقی هایی در زمان اال و آینده؛  -3امیدواری :3پایداری در راه هدف و در صورت لزوم
تغییر راه رسیدن به اهداف؛  .4انعطافپذیری :4پایداری و استواری هنگام بروز سختیها و
مشکالت برای دستیابی به موفقی (.)Luthans, Youssef & Avolio, 2007
 .3توسعه فرضیهها و مدل مفهومی

دارات و همکاران ( ،)2016در پژوهش خود در ایاالت متحده آمریکا نشان دادند هنگامیکه
ررای شغلی پایین باشد ،پایبندی سازمانی رابطه مثبتی با رفتارهای انحرافی سازمانی ،بینفردی
و در ارتباط با مشتری خواهد داش و همچنین در میان کارکنانی که از ررای شغلی باالیی
برخوردار هستند ،پایبندی سازمانی رابطهای منفی با رفتارهای انحرافی سازمانی دارد و رابطه
معناداری با رفتارهای انحرافی بینفردی و در ارتباط با مشتری ندارد (.)Darrat et al, 2016
نتایج پژوهش منتخب یگانه و همکاران ( ،)1395در میان کارکنان «سازمان جهاد کشاورزی
خوزستان» ااکی از اثر مستقیم رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار و اثر
غیرمستقیم رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از رریق تعهد عارفی و جوّ
اخالقی بود و مشخص شد که بهکارگیری سبک رهبری اخالقی با انجامدادن رفتارهای انحرافی
کارکنان در محیط کار ارتباط دارد .با توجه به خأل یاف شده در مطالعات داخلی مبنی بر اثر
پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار ،فرریه اول پژوهش اارر بهصورت زیر
خواهد بود:
1. Self-efficiency
2. Optimism
3. Hope
4. Resiliency
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 :H1پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار اثر منفی و معناداری دارد.
از ررفی کارکنان مسن ممکن اس وقتی بعد از یک دوره  20یا  30ساله کار خـود را تـرک
میکنند ،استخدامهای جدیـدی شـام اـال آنهـا نشـود ()Ng & Feldman, 2013؛ ازایـنرو
کارکنانی که سن باالتری نسب به دیگران دارند ،کمتر به جابهجایی و ترک سازمان خود تمایـ
دارند؛ زیرا بهزعم آنان برای ترک سازمانی که مدت زمان زیادی را در آن گذراندهاند باید غراماتی
را بپردازند (برای مثال ،در سازمان جدید ،بهعنوان یک کارمند تازهکار محسوب خواهند شد و باید
اعتبار ناشی از کارمند قدیمی بودن در سازمان پیشین خود را فـدا کننـد)؛ بـهعبـارتدیگـر ،ایـن
کارکنان به سازمان خود پایبند شده و تمایلی برای ترک آن ندارند .شواهد تجربی نشان میدهـد
که جوانان جه گیری قویتری نسب به رشد دارند؛ دراالیکه افـراد مسـن انـرژی بیشـتری را
برای جلوگیری از هدرفتن منابع صرف میکننـد ( .)Freund, 2006در بررسـیهـای فراتحلیـ
اخیر ،انجی و فلدمن ( )2009دریافتند که کارکنان مسن ،عملکرد اصلی کاری کمتری نسـب بـه
کارگران جوان نشان نمیدهند .آنان دریافتند که کارکنان مسن عملکرد باالتری دارند و رفتارهای
2
انحرافی*1کمتری نسب به کارگران جوانتر دارند ( .)Ng & Feldman, 2009انجی و فلـدمن
( ،)2013نشان دادند که اثرات منحنیوار سن بر خروجیهای شـغلی ،نیازمنـد توجـه بیشـتری در
پژوهشهای آینده اس ؛ بنابراین در این راستا این پرسش مطرح میشود که آیا افراد مسن نسب
به کارکنان جوان تر ،به سازمان خود بیشتر پایبند هسـتند؟ و بـه دنبـال ایـن پایبنـدی رفتارهـای
انحرافی کمتری را از خود بروز خواهند داد یا خیر؟
انجی و فلدمن ( )2013در مطالعه خود ،کارگران مسن را کسانی که  40سال و بیشتر دارنـد،
تعریف کردهاند .نخس  ،این تقسیمبندی با تعریف قانونی تبعیض جنسیتی که در قانون اسـتخدام
سال  1967استفاده شده اس  ،سازگار اس و همچنـین یافتـههـای مطالعـات در مـورد تبعـیض
اشتغال علیه کارگران سـالمند در اسـتخدام و ارزیـابی عملکـرد مـیتوانـد بـهرـور مسـتقیم بـه
دستورالعم های دولتی مرتبط شود؛ دوم ،دامنه سنی غالب در نیروی کار فعال (بهعنـوان مخـالف
بهعنوان یک ک جمعی ) معموالً  65-16سال اسـ ؛ درنتیجـه ،بسـیاری از پژوهشـگرانی کـه
مسائ مربوط به سن و اشتغال را بررسی کردهاند در مطالعات خود از  40سالگی بهعنـوان نقطـه
میانی سنی کارکنان استفاده کردهاند ( .)Ng & Feldman, 2009در پژوهش کنونی نیز سن 40
سال بهعنوان مبنا موردنظر قرار گرفته اس .
 :H2سن کارکنان ،رابطه بین پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار آنان را تعـدی
میکند.

1. Counterproductive work behaviors
2. Ng & Feldman
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نورمن و همکاران ،)2010(*1در مطالعه خود در میان کارمندان سازمانهای ایاالت متحده
آمریکا نشان دادند که هوی سازمانی رابطه بین سرمایههای روانشناختی و رفتارهای شهروندی
و انحرافی سازمانی را تعدی میکند .آنها نشان دادند کارکنانی که دارای سطح باالتری از
سرمایههای روانشناختی هستند و بیشتر با سازمان هوی پیدا کردهاند ،کمتر تمای دارند تا

رفتارهای انحرافی سازمانی را از خود بروز دهند .کاملی و همکاران ( ،)1395با پژوهش روی
کارکنان شهرداری شهرستان نطنز نشان دادند که رهبری اصی بر رفتارهای انحرافی ،سرمایه
روانشناختی و رفاه کارکنان تأثیر معناداری میگذارد؛ از ررف دیگر سرمایه روانشناختی بر رفاه
کارکنان تأثیر مثب و معناداری دارد؛ دراالیکه بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر منفی و
معناداری ندارد .با توجه به پیشینه مطرحشده ،میتوان فرریه سوم را اینگونه مطرح کرد:
 :H3سرمایههای روانشناختی اثر منفی و معناداری بر رفتارهای انحرافی در محیط کار دارد.
سان و همکاران ،)2011( 2با مطالعهای در میان پرستاران نشان دادند که افزایش سرمایههای
روانشناختی اثر مثبتی بر تمای به ماندن آنها در سازمان خود و عملکرد شغلی آنها دارد .نصر
اصفهانی و همکاران ( ،)1391با پژوهش در میان مدیران ،سرپرستان و کارکنان سازمان صنایع و
معادن استان اصفهان ،نشان دادند که سرمایههای روانشناختی بر تعهد سازمانی و ررای شغلی
تأثیر مثب میگذارد؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایههای روانشناختی بر
رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط پایبندی سازمانی پرداخته میشود؛ ازاینرو
فرریههای  H4و  H5بهصورت زیر خواهند بود:
 :H4سرمایههای روانشناختی بر پایبندی سازمانی اثر مثب و معناداری دارد.
 :H5سرمایههای روانشناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط پایبندی
سازمانی اثری منفی و معنادار دارد.
آریانی ،)2013( 3در پژوهشی در میان کارکنان صنایع خدماتی در انـدونزی ،بـه ایـن نتیجـه
دس یاف که رابطه منفی بین تعلق خارر کاری و رفتارهای انحرافی در محیط کار وجـود دارد.
به گفته وی ،کارکنانی که سطح پایینی از تعلقخارر کاری را دارند ممکن اس بـهمنظـور ایجـاد
محیط کاری ناخوشایند رفتارهای انحرافی را از رریق تالفیکردن در مقاب کارکنان از خود بروز
دهند .کارکنانی که تعلقخارر کاری پایینی دارند کمتر به ازدس دادن شغ خود اهمی میدهند
و تمای دارند دس به رفتارهایی بزنند که میتواند بهرور بالقوه شغلشان را به خطر بینـدازد؛ بـر
این اساس ،سطح باالیی از تعلق خارر کاری بـه رفتـار شـهروندی بهتـر و همچنـین رفتارهـای
انحرافی کمتری منجر میشود .کارکنان با تعلق خارر کاری باال ،تمای دارند که رفتارهای مثب
1. Norman et al.
2. Sun et al.
3. Ariani
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بیشتر و رفتارهای انحرافی کمتری از خود بروز دهند ( .)Den Hartog & Belschak, 2012در
این راستا فرریه ششم پژوهش اارر بهصورت زیر بیان میشود:
 :H6تعلق خارر کاری بر رفتارهای انحرافی در محیط کار اثری منفی و معنادار دارد.
کاراتپ و انگچ ،)2012(*1در پژوهش خود مدلی ارائه دادهاند که درنتیجه آزمون آن بین
کارکنان تماموق خدماتی در هت و سوپروایزرهای آنان در کشور جمهوری کامرون نشان داده
شد که پایبندی سازمانی نقش تعدی گری در اثر تعلق خارر کاری بر تمای به جابهجایی و
عملکرد شغلی دارد .نوری و همکاران ( ،)1389رابطه مؤلفههای اشتیاق شغلی با تعهد سازمانی را
در میان کارکنان سازمانی صنعتی در شهر شیراز بررسی کرده و همبستگی معناداری بین
مؤلفههای اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی مشاهده کردند .هاشمی شیخ شبانی و همکاران
( ،)1391در مطالعه خود در میان کارکنان شرک صنایع چوب و کاغذ ایران به این نتیجه دس
یافتند که جوّ روانشناختی هم بهرور مستقیم و هم از رریق اشتیاق شغلی با قصد ترک شغ و
فقط از رریق اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفهای رابطه دارد؛ همچنین خودارزشیابیهای محوری
هم بهرور مستقیم و هم از رریق اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفهای و فقط از رریق اشتیاق
شغلی با قصد ترک شغ  ،رابطه دارد .در این پژوهش اثر تعلق خارر کاری بر رفتارهای انحرافی
در محیط کار با نقش واسط پایبندی سازمانی بررسی میشود؛ ازاینرو فرریههای هفتم و هشتم
پژوهش بهصورت زیر هستند:
 :H7تعلق خارر کاری بر پایبندی سازمانی اثر مثب و معناداری دارد.
 :H8تعلق خارر کاری بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط پایبندی سازمانی
رابطهای منفی و معنادار دارد.
ربق مبانی نظری موجود ،سرمایههای روانشناختی که متغیری برگرفتـه از رفتـار سـازمانی
مثب گرا هستند ،تأثیرات مثبتی بر عملکرد کارکنان سـازمان ،مشـارک سـازمانی و یـا ررـای
شغلی آنان میگذارند ()Erbasi & Ozbek, 2017؛ از ررفی ،مفهوم تعلق خارر کاری ،یکـی از
پیشایندهای مفهوم فرسودگی اس  .ایـن متغیـر یـک سـاختار چندبُعـدی اسـ کـه متشـک از
تجربههای روانی مرتبط با کار کارگر اسـ ( González-Romá, Schaufeli, Bakker & Lloret,
.)2006: 166
2
بر اساس یافتههای پائک و همکاران ( ،)2015تعلق خارر کـاری نتیجـهای مثبـ از وجـود
سرمایههای روان شـناختی در میـان کارکنـان اسـ  .بـه گفتـه ایـن پژوهشـگران سـرمایههـای
روانشناختی اثر مثب بسیار قوی بر تعلق خارر کاری دارد .به عقیده سوییتمن و لوتانز،)2010( 3
1. Karatepe & Ngeche
2. Paek et al.
3. Sweetman & Luthans
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رابطهای مثب و مستقیم بین سرمایههای روانشـناختی و تعلـق خـارر کـاری وجـود دارد .ایـن
پژوهشگران نشان دادند که ااساسات مثب ایجادشده بهوسیله ارتباط بین ایـن دو متغیـر ،دلیـ
اصلی ایجاد رابطه قوی بـین آن دو اسـ  .نتـایج پـژوهش مطـوری ( ،)1396اـاکی از اهمیـ
سرمایههای روانشناختی در پیشبینی تعلق خارر کاری بود .مطابق با یافتههـای ایـن پـژوهش،
بهکارگیری برنامههایی برای افزایش سرمایه روانشناختی و امای سازمانی از کارکنان ،میتواند
موجب بهبود و ارتقای تعلق خارر کاری آنان شود؛ در این راستا فرریه نهم پـژوهش بـهصـورت
زیر خواهد بود:
 :H9سرمایههای روانشناختی اثر مثب و معناداری بر تعلقخارر کاری دارد.
بر اساس موارد بیانشده ،مدل مفهومی پژوهش در شک  ،1نشان داده شده اس :

شک  .1مدل نظری پژوهش

 .4روششناسی

پژوهش اارر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از شاخه
مطالعات میدانی اس  .روش پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه استو
پرسشنامه مشتم بر  21گویه برگرفتهشده از مطالعه میش و همکاران ( ،)2001برای سنجش
متغیر پایبندی سازمانی 9 ،گویه مربوط به تعلق خارر کاری از پژوهش شوفلی و همکاران
( 18 ،)2006گویه مربوط به رفتارهای انحرافی در محیط کار از مطالعه دارات و همکاران ()2010
و  19گویه برای سنجش متغیر سرمایههای روانشناختی از مطالعه لوتانز و همکاران (،)2007
اس  .روایی سازههای پرسشنامه با استفاده از تکنیک تحلی عاملی تأییدی بهوسیله نرمافزار
 AMOSموردارزیابی قرار گرف و معناداری بار عاملی گویههای مربوره به سازههای موردنظر،
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تأیید شد که نتایج تحلی عاملی تأییدی در جدول  ،2آورده شده اس  .انسجام درونی ابزارهای
مورداستفاده نیز با استفاده از رریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در جدول  ،1گزارش شده
اس  .همانرور که مشاهده میشود تمامی مقادیر بیشتر از  0/7اس که میتوان نتیجه گرف
ابزار از پایایی الزم برخوردار اس  .یادآوری این نکته الزم اس که تمامی سنجهها با استفاده از
مقیاس لیکرت پنجتایی و در محدودهای از « =1کامالً مخالف» تا « =5کامالً موافق»
موردسنجش قرار گرفتند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،پایایی و همبستگی متغیرها
1

2

3

4

-

-

-

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

پایبندی سازمانی

2/97

0/50

()0/748

تعلق خارر کاری

3/57

0/69

**

رفتارهای انحرافی
سرمایه روانشناختی

2/19
3/77

0/59
0/53

0/523

**

-0/179
**0/375

()0/848
**

-0/185
**0/410

-

()0/822
**-0/234

()0/819

*توریح جدول باال* :همبستگی [یک دنباله] در سطح معناداری  p< 0/05؛** همبسـتگی در سـطح معنـاداری ،p< 0/01
مقادیر درون پرانتز نشانگر رریب آلفای کرونباخ هستند.

جامعه آماری پژوهش ،کارکنان ستادهای مرکزی منارق سیزدهگانه «شهرداری مشهد» به
تعداد  1827نفر بود .برای تعیین اجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بهمنظور جبران
ریزش ااتمالی ،پرسشنامه به میزان  50درصد بیشتر و به روش تصادفی ربقهای متناسب توزیع
و درنهای  ،تعداد  522پرسشنامه سالم بهکار گرفته شد.
فرمول ()1

برای بررسی و تحلی دادهها از تحلی همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .تحلی های موردنظر با استفاده از نرمافزارهای ایموس*1و اسپیاساس 2انجام شد.

1. AMOS v.18
2. SPSS v.19
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 .5تحلیل دادهها

مشخصات جمعیتشناختی .پاسخدهندگان از نظر جنسی  33/5 ،درصد زن و  66/5درصد
مرد و از نظر تحصیالت 8/8 ،درصد دارای مدرک دیپلم و کمتر از  9درصد دارای فوقدیپلم49 ،
درصد دارای مدرک کارشناسی و  31/2درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  1/9درصد نیز
دارای مدرک دکتری بودند .از لحاظ سن 23/2 ،درصد از کارکنان کمتر از  30سال 55/0 ،درصد
بین  31تا  40سال 17/4 ،درصد بین  41تا  50سال 4 ،درصد بین  51تا  60سال و  0/3درصد
بیشتر از  61سال سن داشتند.
نتايج تحلیلهای آماری .ازآنجاکه یکی از پیششرطهای بهکارگیری رویکرد متغیرهای مکنون
در الگوی مدلیابی معادالت ساختاری ،وجود همبستگی میان متغیرهـای پـژوهش اسـ  ،بـدین
منظور تحلی همبستگی پیرسون انجام شد .در جدول  ،1میزان همبسـتگی هـر متغیـر بـا سـایر
متغیرها ،آلفای کرونباخ هر متغیر و نیز آمارههای توصیفی آنها شام میانگین و انحـراف معیـار،
ارائه شده اس .
ررایب این جدول نشان میدهد که همبستگی بین تعلق خارر کاری و سرمایه روانشناختی
بهعنوان دو متغیر مستق با پایبندی سازمانی بهعنوان متغیر واسط بـهترتیـب برابـر بـا  0/532و
 0/375اس که هر دو رریب مثب و معنادار هستند .رابطـه بـین ایـن دو متغیـر بـا رفتارهـای
انحرافی در محیط کار نیز بهترتیب برابر بـا  -0/185و  -0/234اسـ کـه ایـن دو رـریب نیـز
معنادار هستند .البته رابطه دوبهدوی آنها منفـی اسـ  .رابطـه بـین پایبنـدی سـازمانی و رفتـار
انحرافی نیز  -0/179و در سطح ارمینان  99درصد معنادار اس  .میانگین متغیرها نشان میدهـد
که میانگین دو متغیر پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کـار کمتـر از اـد متوسـط
پرسشنامه ،یعنی عدد  3و میانگین دو متغیر تعلق خارر کاری و سرمایه روانشناختی بیشـتر از 3
اس .
پیش از ارزیابی مدل ساختاری ارائهشده ،الزم اس معنـاداری وزن رگرسـیونی [بـار عـاملی]
سازههای مختلف پرسشنامه در پیشبینی گویههای مربوره بررسی شود تا از برازندگی مدلهـای
اندازهگیری و قاب قبولبودن نشانگرهای آنها در اندازهگیری سازهها ارمینان ااص شـود .ایـن
مهم با استفاده از تکنیک تحلی عاملی تأییدی ( )CFAو نرمافزار  AMOSصـورت گرفـ  .بـا
توجه به اینکه در مدل  CFAبرازشیافته ،وزن رگرسیونی تمامی متغیرها در پیشبینی گویههای
پرسشنامه در سطح ارمینان  ،0/99دارای تفاوت معنادار با صفر بود هیچ یک از گویهها از فرآیند
تجزیهوتحلی کنار گذاشته نشدند .مبنای معناداری گویه ها این اس که سـطح معنـاداری بـرای
آنها کمتر از  0/05باشـد؛ بنـابراین درنهایـ  30 ،گویـه از پرسشـنامه ،بررسـی و تحلیـ شـد.
شاخص های برازش مدل  CFAو نتایج تحلی عاملی تأییدی برای گویههـای معنـادار نشـان از
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برازش مطلوب مدلهای اندازهگیری داش و معناداری بار عاملی هر متغیر مشاهدهشده به متغیـر
مکنون مربوره موردتأیید قرار گرف .
شک  ،2نشاندهنده مدل  SEMبرازشیافته اس و شـدت روابـط بـین متغیرهـا را روشـن
میسازد .بر اساس منابع موجود (قاسمی ،)1392 ،در یک الگوی معادله سـاختاری مطلـوب ،الزم
اس کای اِسکوئر غیرمعنادار ،نسب کای اِسـکوئر بـه درجـهی آزادی کمتـر از  ،3نسـب کـای
اِسکوئر به درجهی آزادی کمتر از  ،3شاخصهای برازش هنجارشده و نیکویی برازش*1بزرگتر از
 ،0/80شاخص برازش تطبیقی 2ریشه میانگین مربعات بـاقیمانـده 3کوچـکتـر از  0/09و ریشـه
میــانگین مربعــات خطــای بــرآورد 4کوچــکتــر از  0/08باشــد .بــرای الگــوی معادلـه ســاختاری
برازشیافته ،کای اِسکوئر برابر با  ،170/241نسب کای اِسکوئر به درجه آزادی برابـر بـا ،2/885
شاخصهای برازش هنجارشده ،تطبیقی و نیکویی برازش بـهترتیـب  0/94 ،0/93و  ،0/91ریشـه
میانگین مربعات باقیمانده  0/027و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  0/069بـهدسـ آمـده
اس  .کلیه شاخصهای برازش الگوی نهایی از نقاط برش پیشگفته مطلوبتر هستند که اـاکی
از برازش کامالً ررای بخش مدل اس .

شک  .2الگوی معادلهی ساختاری

در مدل برازشیافته تمامی اثرات مستقیم بین متغیرها ،بهجز اثر تعلق خارر کاری بر انحراف
رفتاری در محیط کار در سطح ارمینان  0/95معنادار هستند ( p>0/05و  .)t<1/96برای آزمون
1. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI
2. Comparative Fit Index-CFI
3. Root Mean Squared Residual-RMR
4. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA
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فرریه از دو شاخص  P-Valueو  T-Valueاستفاده شده اس و شرط معناداربودن یک رابطه
این اس که مقدار شاخص اول برای رابطه موردنظر کمتر از  0/05و یا مقدار شاخص دوم خارج
از بازه  ±1/96باشد .با توجه به جدول  ،2رریب اثر سرمایه روانشناختی بر تعلق خارر کاری،
پایبندی سازمانی و رفتار انحرافی در محیط کار بهترتیب برابر با  0/26 ،0/48و  -0/20اس که
در سطح ارمینان  0/95درصد معنادار اس ؛ همچنین اثر تعلقخارر کاری بر پایبندی شغلی و
رفتار انحرافی در محیط کار برابر با  0/61و  0/04اس که اولی معنادار و دومی غیرمعنادار اس .
اثر پایبندی سازمانی نیز بر رفتار انحرافی  -0/19اس که در سطح ارمینان  0/95معنادار اس  .
میزان اثر غیرمستقیم متغیرهای مستق بر وابسته با فرمول زیر محاسبه میشود که در ایـن
فرمول  aاثر متغیر مستق بر میانجی و  bاثر متغیر میانجی بر وابسته اس .
Bindirect = a × b

فرمول ()2

عالوه بر محاسبه میزان اثر غیرمستقیم میتوان با اسـتفاده از آزمـون سـوب معنـاداری اثـر
غیرمستقیم را نیز محاسبه کرد که این فرمول به شرح زیر اس :
فرمول ()3

a∗b
∗sa2 +a2 ∗sb2

t − value = √b2

در این فرمول  :aمیزان اثر متغیر مستق بر میانجی :sa ،میزان خطای استاندارد اثر مسـتق
بر میانجی :b ،میزان اثر میانجی بر وابسته :sb ،میزان خطای استاندارد اثـر میـانجی بـر وابسـته
اس  .با توجه به توریحات ارائهشده در ادامه فرریه میانجی بررسی میشود.
میزان اثر غیرمستقیم تعلقخارر کاری بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از رریق پایبنـدی
سازمانی با استفاده از روش سوب برابر بـا  -0/115بـهدسـ آمـد و بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار
 T-Valueخارج از بازه  ±1/96قرار دارد ،اثر غیرمستقیم تعلق خارر کاری بر رفتارهای انحرافی
در محیط کار از رریق پایبندی سازمانی معنادار اس ؛ همچنین میزان اثر غیرمستقیم سرمایههای
روانشناختی از رریق پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافـی در محـیط کـار برابـر بـا -0/049
بهدس آمد و با توجه به اینکه مقدار  T-Valueخارج از بازه  ±1/96اسـ مـیتـوان گفـ اثـر
غیرمستقیم سرمایههای روانشناختی بر رفتارهـای انحرافـی در محـیط کـار از رریـق پایبنـدی
سازمانی نیز معنادار اس .
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جدول  .2خالصه نتایج آزمون فرریههای پژوهش
نتايج

ضريب

خطای

عدد

سطح

نتیجه

فرضیه

استاندارد

استاندارد

معناداری

معناداری

آزمون

-0/19

0/078

-2/028

0/0000

تأیید

-0/20

0/062

-3/196

0/000

تأیید

0/26

0/032

4/167

0/000

تأیید

-0/049

0/021

2/333

0/019

تأیید

0/04

0/059

0/515

0/607

رد

0/61

0/041

5/752

0/000

تأیید

-0/115

0/048

2/403

0/016

تأیید

0/48

0/073

8/963

0/000

تأیید

 .1پایبندی سازمانی ← رفتار انحرافی در
محیط کار
 .2سرمایه روانشناختی← رفتار انحرافی در
محیط کار
 .3سرمایه روانشناختی← پایبندی سازمانی
 .4سرمایه روانشناختی← پایبندی سازمانی
← رفتار انحرافی
 .5تعلق خارر کاری← رفتار انحرافی در
محیط کار
 .6تعلق خارر کاری← پایبندی سازمانی
 .7تعلق خارر کاری← پایبندی سازمانی ←
رفتار انحرافی
 .8سرمایه روانشناختی← تعلق خارر کاری

آزمون فرضیههای تعديلگری .برای بررسی فرریه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر متغیر تعدی گر
سن در رابطه بین پایبندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار ابتدا دادهها به دو دسته
افراد با سن باالی  40سال و کمتر از  40سال تفکیک شدند؛ سپس مدل ساختاری برای دو گروه
اجرا شد .اال با استفاده از فرمول زیر تفاوت ررایب مسیر محاسبه میشود:
فرمول ()3

جدول  ،3نتایج تأثیر متغیر تعدی گر سن را نشان میدهد.
جدول  .3بررسی معنیداری تفاوت ررایب مسیر در دو گروه سنی کمتر از  40سال و بیشتر از 40

پایبندی سازمانی رفتار
انحرافی در محیط کار

گروه

n

β

TValue

S.E

کمتر از 40

398

-0/121

-2/115

0/037

بیشتر از 40

114

-0/221

-3/441

0/025

TValue

PValue

1/974

0/049
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ربق جدول باال تفاوت ررایب مسیر برای فرریه مربوط به تفاوت اثر پایبندی سـازمانی بـر
رفتار انحرافی در محیط کار معنادار اس ()t-statistic=1.974؛بنـابراین اثـر کاهنـده پایبنـدی
سازمانی بر رفتار انحرافی در محیط کار در گروه سنی بیشتر از  40سال قـویتـر از گـروه سـنی
کمتر از  40سال اس و فرریه دوم پژوهش نیز تأیید میشود.
 .6بحث و نتیجهگیری

همانرور که پیشتر بح شد ،عملکرد کارکنان در سازمانهای خدماتی ،عنصـری کلیـدی
در رسیدن آنها به اهداف خود اس ؛ همچنین عالوه بر اهداف مادی ،اهـداف معنـوی سـازمان،
مانند اعتبار ،اعتماد و وفاداری اربابرجوعان نیز تح تأثیر رفتارهای کارکنان بـا اربـابرجوعـان
اس ؛ چراکه عملکرد کارکنان یک سازمان و بهویژه رفتارهـای آنـان ،نمـودی عینـی از عملکـرد
سازمان اس ؛ درنتیجه اگر کارکنان یک سازمان رفتارهایی خالف هنجارها و اهـداف سـازمانی از
خود بروز دهند ،پیامد این رفتارها به هدررف سرمایههای مادی و معنوی سازمان منجـر خواهـد
شد؛ بهخصوص در سازمانهـای خـدماتی کـه سـرمایههـای معنـوی ازجملـه اعتمـاد و ررـای
اربابرجوعان از اهمی خاصی برخوردار اس  .ایـن مسـئله در شـهرداریهـا کـه سـازمانهـایی
خدماتی و ارائهدهنده خدمات به عموم شهروندان هستند ،دارای اهمی ویژهای اس ؛ زیرا بـروز
رفتارهایی انحرافی در کارکنان این سازمان ،نهتنها سرمایههای مادی که بهوسیله خود شهروندان
تأمین شده اس را از بین میبرد ،بلکه اعتماد آنان را نیز نسب به این سازمان خدشـهدار خواهـد
کرد؛ ازاینرو با پیش بینی عوام تأثیرگذار بر کاهش و بهبود رفتارهای انحرافی و همچنین ایجاد
رفتارهای مثب  ،میتوان زمینه سالم خدمات ارائهشده در شهرداریها ،پیشگیری از وقوع جـرم
و همچنین تسریع کار اربابرجوع در این سازمان را فراهم کرد که ایـن امـر درنهایـ بـه ارائـه
خدمات شهری باکیفی و در پی آن ررای عموم شـهروندان و اعتمـاد آنـان بـه سـازمانهـای
خدمات عمومی منجر خواهد شد.
در این پژوهش با بررسی مطالعات پیشین ،نتایجی بهدس آمد که نشـان مـیدهـد از میـان
عوام مختلفی که بر بهبود رفتارهای انحرافی تأثیرگذارند ،پایبندی سازمانی ،تعلقخارر کـاری و
سرمایههای روانشناختی ،تأثیر پررنگتری بر رفتارهای کارکنان ایـن سـازمان خواهنـد داشـ ؛
چراکه رسیدن به اهداف سازمانی در گرو عملکرد رفتاری کارکنان و بهبود عملکرد کاری کارکنان
در گرو برآوردهکردن و توجه به نیازهای ااساسی ،روانی و شغلی کارکنان اس ؛ بنابراین پـیش از
هر چیز توجه به ااساسـات کارکنـان اـین انجـام وظایفشـان ،بـهخصـوص هنگـام ارتبـاط بـا
اربابرجوعان دارای اهمی ویژهای اس .
بنا بر گفته آریانی ( ،)2013کارکنانی که تعلقخارر کاری دارنـد ،ارتبـاط بـاالیی بـا وظـایف
شغلی خود برقرار میکنند و برای تحقق اهداف شغلی که در تعاریف شغ آنان مطرح شده اسـ
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تالش میکنند ()Ariani, 2013؛ بنابراین در این پژوهش فرض شده اس که تعلق خارر کاری
کارکنان میتواند به کاهش رفتارهای انحرافی و همچنین رعای قوانین و هنجارهـای سـازمانی
توسط آنان منجر شود .بر اساس نتایج ،فرریه مبنی بر رابطه منفـی بـین تعلـق خـارر کـاری و
رفتارهای انحرافی در محیط کار رد شد؛ بدین معنا که در جامعه آماری این پژوهش ،تعلق خـارر
داشتن کارکنان به شغ خود نتوانسته اس بهرور مستقیم موجب کاهش رفتارهای انحرافی آنان
شود .در تبیین چرایی این امر میتوان به این نکته اشاره کرد کهبـه گفتـه بانیهـانی و همکـاران
( ،)2013تعلق خارر کاری ساختاری اس که جنسـی در آن نقـش دارد؛ امـا ماننـد بسـیاری از
مفاهیم مدیریتی دیگر ،نقـش جنسـی در آن مـدنظر قـرار نگرفتـه اسـ ( Banihani, at al.,
)2013؛ همچنین پژوهشگران دیگری در مطالعات خود تفاوت سطح تعلق خارر کاری را در زنان
و مردان اثبات کردهاند ()Schaufeli et al, 2006; Banihani et al, 2013؛ بنـابراین ااتمـال
دارد که جنسی کارکنان بررسیشده در این پژوهش ،در عدمتأیید نقش تعلـق خـارر کـاری بـر
کاهش رفتارهای انحرافی تأثیر گذاشته باشد؛ ازاینرو بررسی نقش جنسی در سطح تعلق خـارر
کاری کارکنان و مقایسه اثرات آن بر بروز رفتارهای انحرافی جای بح و بررسی بیشتری دارد و
پیشنهاد میشود تا نقش جنسی کارکنان در تعلق خارر کاری آنـان و بـروز رفتارهـای انحرافـی
توسط آنان موردتوجه پژوهشگران آتی قرار گیرد.
نکته مهم در پژوهش اارر این اس که تعلـق خـارر کـاری کارکنـان مـیتوانـد پایبنـدی
سازمانی آنان را تقوی کند؛ یعنی کارکنانی که تعلق خارر کاری دارند ،سطح باالیی از ارتبـاط را
بین خود و سازمان ااساس میکنند ()Ariani, 2013؛ درنتیجه به سازمان خود بیشتر پایبند شده
و ازآنجاکه این کارکنان تناسب خوبی را بین خود و شغلشان ااساس میکنند با درخواسـ هـای
اربابرجوعان بهتر برخورد میکنند و عملکرد شغلی باالتری را از خود بروز میدهند ( Karatepe
 ) & Ngeche, 2012و در این صورت رفتارهای انحرافی در محـیط کـار توسـط آنـان کـاهش
خواهد یاف ؛ ازاینرو با توجه به ردشدن اثر مستقیم تعلق خارر کاری بـر رفتارهـای انحرافـی در
محیط کار و تأیید نقش میانجیگری پایبندی سازمانی در رابطه بین این دو متغیر ،میتوان گفـ
نقش متغیر پایبندی سازمانی میانجیگری کام اس ؛ به ایـن معنـا کـه در جامعـه آمـاری ایـن
پژوهش ،تعلق خارر کاری تنها از رریق پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافـی در محـیط کـار
اثرگذار اس ؛ بدین معنا که تعلق خارر داشتن کارکنان به کارشان ،بهتنهایی رفتارهـای انحرافـی
کارکنان را کاهش نمیدهد و زمانی این خصوصی میتواند به بهبود رفتارهای انحرافی کارکنان
منجر شود که آنان به سازمان خود پایبند شده باشند .کارکنانی که به سازمان خود پایبند هسـتند،
کمتر تمای دارند که در محیط کاری خود اقدام بـه رفتارهـای رـدتولیـد و یـا سـوءرفتـار کننـد
()Darrat et al, 2016؛ بنابراین پایبندی سازمانی نقش بسزایی در کـاهش انحرافـات در رفتـار
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کارکنان خواهد داش  .نتیجه دیگری که در این پژوهش در ارتباط با پایبندی سازمانی کارکنان و
رفتارهای انحرافی آنان بهدس آمد ،نقش تعدی گری سن کارکنان اس .
ربق نتایج ،کارکنانی که بیشتر از  40سال سن دارند ،کمتر تمایـ بـه تـرک سـازمان خـود
دارند؛ درنتیجه رفتارهای انحرافی کمتری از خود بروز میرهند؛ زیرا ایـن کارکنـان بـا توجـه بـه
تجربه خود از عدمارمینانهای بازار کار آگاه هستند و همچنین بر این مسئله اشراف دارند که بـا
تغییر سازمان خود ممکن اس ریسک باالیی را برای یافتن سازمان مناسب دیگری و بـا جایگـاه
شغلی کنونی خود متحم شوند؛ بنابراین این کارکنان سعی در رعای هنجارها و قوانین سازمانی
دارند و درنتیجه عملکرد بهتر و رفتارهای انحرافی کمتری از خود بروز میدهند؛ زیرا مـیخواهنـد
در سازمان خود باقی بمانند .انجی و فلدمن ( ،)2009به این نتیجه رسـیدند ،کارکنـانی کـه دارای
سن بیشتری نسب به دیگران هستند ،به سازمان خود بیشتر پایبنـد شـده و رفتارهـای انحرافـی
کمتری از خود بروز میدهند ()Ng & Feldman, 2009؛ ازاینرو ایجاد زمینه بـرای نگهداشـ
کارکنان در سازمان یا به عبارت بهتر ،پایبندکردن آنان به سازمان خود اهمی ویژهای مییابد.
در راستای افزایش پایبندی سازمانی کارکنان به سازمان خود که یکی از عوامـ آن تناسـب
بین انتظارات و ویژگیهای فردی با سازمان اسـ  ،بـه مـدیران منـابع انسـانی و مـدیران اداری
شهرداریها پیشنهاد میشود با نظارت دقیقتر و سخ گیرانهتر بـر اسـتخدام افـرادی کـه دارای
تواناییهای موردنیـاز سـازمان هسـتند ،موجبـات شایسـتهسـاالری و بـهکـارگیری افـراد دارای
تحصیالت و تجربه را در سازمان فراهم آورند که در این راستا پیشنهاد میشود شهرداریها برای
شناسایی افراد مناسب ،زمینه ارتباط با مراکز علمی را فراهم کرده و افراد باکفایـ و متمایـ بـه
همکاری را شناسایی ،ارزیابی و استخدام کنند .بنا بر نظریه برابری ،هنگامی که کارکنان ااساس
بیعدالتی در سازمان خود داشته باشند ،ممکن اس اقدام به غیب های کاری مکـرر و سـرانجام
ترک سازمان خود کنند (ررائیان)1390 ،؛ بنابراین پاداشهایی که کارکنـان از سـازمان دریافـ
میکنند (همان انتظارات و نیازهای شغلی آنها) ،باید قاب مقایسه با سـازمانهـای دیگـر باشـد؛
بهعبارتدیگر پاداش باید در اد متعارف در اجتماع و صنع باشد ،روری که اگـر کارکنـان یـک
سازمان ،خود را با کارکنانی که همان مشاغ را در سایر سازمانهای مشابه دارند مقایسـه کننـد،
ارمینان یابند که با آنها با عدل و انصاف رفتار شده اس  .توزیع پاداش در داخـ سـازمان نیـز
باید عادالنه باشد .کارکنان هنگامی سیستم پاداش را درس میدانند که ااساس کننـد تبعیضـی
در توزیع پاداش میان آنها و سایر کارکنان وجود ندارد و اشخاص برای کـار و عملکـرد مشـابه،
دریاف مشابه دارند یا کسانی که دارای بازده برابر هستند ،دریاف شان یکسـان اسـ (سـعادت،
 .)1392در این صورت اس که کارکنان سازمان تناسب مـوردقبـولی را بـین انتظـارات مـادی و
معنوی خود از شغ  ،با آنچه که سازمان به آنها عرره میکند ااساس میکنند و درنتیجه به آن
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پایبند میشوند و کمتر تمای به ترک آن و اشتغال در سازمانهـای مشـابه را خواهنـد داشـ  .از
ررفی با توجه به اینکه سـهم بزرگـی از جمعیـ کارکنـان «شـهرداری مشـهد» دارای مـدرک
کارشناسی ( 49درصد) و کارشناسی ارشد ( 31/2درصد) هستند ،بـه مـدیران منـابع انسـانی ایـن
سازمان ،پیشنهاد میشود تا در تعاریف شغلی کارکنان از تنوع مهارت استفاده کنند؛ بـدین معنـی
که شرح شغ مشمول مهارتهای گوناگونی باشد که به این واسطه کارکنان بتوانند از استعداد و
مهارتهای چندگانه خود در شغ شان استفاده کنند؛ بـدینوسـیله کارکنـان ااسـاس تناسـب بـا
سازمان خود خواهند داش .
نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش سرمایههای روانشناختی کارکنـان ،موجـب کـاهش
رفتارهای انحرافی آنان در محیط کار میشود .به عقیده نورمن و همکـاران ( ،)2010تـنشهـای
فردی ناشی از فشارهای رفتاری بهوجودآمده در مح کـار ،ممکـن اسـ زمینـهسـاز رفتارهـای
انحرافی کارکنان باشد؛ زیرا از رریق این رفتارها فرد در برابر فشارهای ایجادشده واکـنش نشـان
میدهد و یا رغیان میکند .ازآنجاکه سرمایههای روانشناختی از اجزای ذاتاً مثب تشکی شدهاند
و رفتارهای منفی ،ذاتاً اثری تخریبگر در رسیدن به اهداف سازمان دارند ،بنـابراین افـرادی کـه
دارای سرمایههای روانشناختی باالیی هستند بیشتر به انجام رفتارهایی کـه باعـ موفـقشـدن
آنان میشود تمای دارند تا رفتارهایی که آنها را از موفقی بـازدارد ()Norman et al., 2010؛
همچنین با افزایش سرمایههای روانشـناختی در کارکنـان ،پایبنـدی سـازمانی و عملکـرد آنـان
افزایش مییابد و تعهد سازمانی باالتری را از خود نشان میدهند و کمتر تمای به ترک سـازمان
خـود خواهنـد داشـ ( .)Sun et al., 2011پائـک و همکـاران ( ،)2015دریافتنـد کـه وجـود
سرمایههای روانشناختی در کارکنان سازمانهای خدماتی ،اثر مثبتی بر تعلق خارر کـاری آنـان
دارد ( .)Paek et al, 2015به گفته این پژوهشگران ،سرمایههای روانشناختی هـم بـه عوامـ
رفتاری و روانی و هم به خروجیهای کارآفرینی ،مدیریتی و اقتصادی ارتباط پیدا میکند؛ ازاینرو
میتوان چنین برداش کرد که در مدل نظـری بررسـیشـده در پـژوهش کنـونی ،سـرمایههـای
روانشناختی در افزایش پایبندی کارکنان به سازمان خود و تعلق خارر داشـتن بـه کارشـان و از
همه مهمتر ،کاهش رفتارهای انحرافی آنان ،عام بسـیار مهمـی محسـوب مـیشـود؛ بنـابراین
مدیران شهرداریها باید بیشتر به جنبههای روانشناختی کارکنان توجه کنند تا بدینوسیله زمینه
بروز رفتارهای انحرافی آنان را کاهش دهند.
بررسی پژوهشهای مربوره نشـان مـیدهـد کـه آمـوزش کارکنـان ،توانمندسـازی آنـان و
پاداشدادن به آنها در مح کار ،تعهد مدیری ارشد به ارائه خدمات باکیفی را نشان میدهد و
به عملکرد با کیفی باال منجر می¬شود؛ بدین ترتیـب کارکنـان نیـز بـه سـازمان خـود پایبنـد
میشوند و بهرور مؤثرتری عم میکنند .هنگـامی کـه بـه کارکنـان آمـوزش داده شـود ،آنـان
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میتوانند بهتر کار کنند؛ زیرا از این رریق قادر خواهند بود دانش و تواناییهـای خـود را افـزایش
دهند و انگیزه و فرصتی برای مشارک پیدا کنند؛ به این معنا که کارکنان دانـش و توانـاییهـای
خود را از رریق برنامههای آموزشی افزایش میدهند ،از رریـق پـاداشهـا انگیـزه مـیگیرنـد و
فرصتی برای مقابله با درخواس ها و شکایات مشتریان از رریق توانمندسازی بهدس مـیآورنـد
(.)Karatepe & Karadas, 2012
در این راستا پیشنهاد میشود مدیران شهرداریها ،شرایط روانشناختی کارکنان سازمان خود
و همچنین تناسب توانایی و نگرش آنان با نیازهای شغلییشان را ارزیابی کننـد و تـدابیری را در
راستای بهبود این عوام بهعم درآورنـد .مـدیران مـیتواننـد بـا برگـزاری دورههـای آمـوزش
مهارتهای زندگی در جه مثب اندیشی کارکنان ،مانند فهرس کردن مهارتهای خویش و یـا
کشف قسم های تاریک شغلیی شان که مطـابق بـا عالقـه و اسـتعداد و تخصـص آنـان اسـ ،
موجبات افزایش خوشبینی ،امیدواری به شرایط بهتر در آینده ،یادگیری چگونگی انعطافپـذیری
در مواجه با شرایط سخ و نامطمئن و داشتن اعتمادبهنفس برای انجام وظـایف شـغلی را بـرای
کارکنان فراهم آورند تا از این رریق موجبات پایبندشدن بیشتر آنان به سـازمان ،افـزایش تعلـق
خارر به کار و همچنین بروز کمتر انحرافات رفتاری توسط آنـان را فـراهم آورنـد .اصـوالً افـراد
هنگام ارتباط با هم ،تح تأثیر ادراکات ،خصوصیات روانی و عارفی و شخصـی و خلـقوخـوی
خویش قرار می گیرند و این عوام بر نحوه ارتباط آنان با هـم تـأثیر بسـیار مـیگـذارد (الـوانی،
.)1391
*1
در شیوه تجزیهوتحلی تعاملی یا مراودهای ،هدف آن اس که ارتباط بین افراد با توجـه بـه
ویژگیهای آنها مطالعه شده و از این رریق مشکالت ارتبـاری شـناخته شـود تـا در راه ایجـاد
ارتبارات مؤثر بین اعضای سازمان و اربابرجوع آن اقدامات الزم صورت پذیرد؛ ازاینرو کسـانی
که با شیوه تجزیه و تحلی تعاملی آشنا میشـوند قـادر بـه خودشناسـی هسـتند و رفتـار خـود و
دیگران را از رریق تجزیهوتحلی واکنشها بهخوبی درک میکننـد؛ بنـابراین آشـنایی بـا شـیوه
تجزیهوتحلی تعاملی به افراد سازمان کمک میکند که با رفتاری ااکی از بلوغ فکری ،مسائ را
بررسی کنند و قادر به ا عقالئی و منطقی آنها شوند.
اهمی تجزیهوتحلی مراودهای در این اس که افراد سازمان پس از آموزش بـا ایـن روش،
آگاهی کلی نسب به رفتارهای سهگانه (پدرانه ،بالغ و کودکانه) پیدا میکننـد و بـا ایـن آگـاهی،
ارتباط آنان با سایرین تسهی میشود و ثمربخشی فعالی ها افزایش مـییابـد .ایـن روش بـرای
افراد سازمان وسیله سادهای اس تا یکدیگر را بهتر بشناسـند و در پرتـو ایـن شـناخ  ،رفتـاری
عقالییتر با یکـدیگر داشـته باشـند .بـا اسـتفاده از ایـن روش ارتبـاط بـین اعضـای سـازمان و
1. Transactional analysis
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اربابرجوعان نیز بهبودی قاب مالاظهای خواهد یاف  .در سازمانهای خدماتی اگر افراد سازمان
بتوانند ااالت مراجعان خود را بهدرستی دریابند ،میتوانند بهگونهای مؤثر با آنهـا ارتبـاط برقـرار
کرده و ررای آنان را بیشتر جلب کنند (الـوانی .)1391 ،شناسـایی سـایر عوامـ تأثیرگـذار بـر
کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان نیز دارای اهمی اس  .ربق نتـایج مطالعـه یـااو و همکـاران
( ،)2009کارکنان دارای هوش هیجانی باال میتوانند بهرور وارح ااساسات همکاران و مـدیران
خود و رفتارهای دیگران را درک کنند؛ بهروریکه قضاوتهای دقیقی درباره انتظارات نقشهـای
کاری خود توسط دیگران انجام دهند؛ همچنین این کارکنان میتوانند به نیازهای اربابرجوعـان
ااترام بگذارند و مشکالت را از منظر آنان ا کنند و بدین ترتیب رااتی ،اعتماد و ررای آنـان
را فـراهم آورنـد ( .)Yao et al, 2009بـر اسـاس ایـن نتـایج ،توجـه بـه سـایر مشخصـههـای
روانشناختی ،نظیر هوش هیجانی و تأثیر آن بر رفتارهای انحرافی در محـیط کـار اـائز اهمیـ
اس و پیشنهاد میشـود تـا در پـژوهشهـای آتـی (خصوصـاً در سـازمانهـای خـدماتی نظیـر
شهرداریها) موردپژوهش و بررسیهای بیشتری قرار گیرد.
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