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عودومی زیدر سداال

رفته است و این وضعیت بهعنوان یک موضوع مهد و اووویدتدار مطدر شدده اسدت.
سرمایه انسانی در سازمانهای عوومی باهدف اطوینان از رضایت شهروندان مهد تدرین
عامل ازنظر افزایش بهرهوری در سازمانها است .بهرهوری کارکنان سدازمانهدا را ادادر
میسازد تا به اهداف و آرمانهای خود دسدت یابندد و اثربخشدی و کدارایی سدازمان را
افزایش دهند .بازده کار نیز با بهرهوری کارکنان تعیین مدیشدود ( .)Tolga, 2020رفتدار
ضد بهرهوری در محیط کار بهصور
) Weitz & 2004و بهصور

هودهجانبده اسدت (Greenberg, 1977; Vardi,

مجووعهای از رفتارهای تعودی است که بده سدازمان یدا

اعضای آن صدمه مدیزندد (معصدومی و بدانش شدییعی )0121 ،و یکدی از جددیتدرین
مشکالتی است که سازمانهای امدروزی در بسدیاری از کشدورها بدا آن مواجده هسدتند
( .)Chappell & Di.Martino, 2006رفتار ضد بهرهوری به رفتداری از سدوی کارکندان
اشاره دارد که به سازمان یا اعضای آن آسیب میرساند (Spector & Fox, 2002؛ Ones

 )et al., 1993و موکن است شامل اعواوی مانندد سدرات ،یبدت ،اادداما

انضدباطی،

خرابکاری ،آزار کالمی ،الدری ،پرخاشگری ،نافرمانی ،خودداری از تالش ،دروغ گویی،
شایعه گویی ،شایعهپراکنی ،امتناع از هوکداری ،آزار جنسدی ،تجداوز فیزیکدی ،انتقداد از
مدیریت و ماسسه و یره باشد؛ بنابراین این موضوع ه برای محققان به یک موضدوع
مه تبدیلشده است ( .)Sharma, 2012حوایت سازمانی درک شده هوچنین بدهعندوان
اطوینان از اینکه کوک برای انجام کارها بهطور مداثر و بدرای مقابلده بدا مواعیدتهدای
استرسزا از سدوی سدازمان در دسدترس خواهدد بدود ( .)George et al., 1993نظریده
حوایتی سازمان ( Eisenberger et al., 1986; Rhodes & Eisenberger, 2002; Shore

 )& Shore, 1995پیشنهاد میکند کده کارکندان حوایدت سدازمانی درک شدده را بدرای
برآوردن نیازهای اجتواعی-عاطیی و تعیین نیازهای سازمان توسعه دهند .ازنظر حوایت
سازمانی ادراکشده ،یک کارمند درک میکند که آیدا تدالشهدا و مشدارکتهدای او در

محیط کار بدهطدور عادالنده پداداش مدیگیدرد یدا خیدر؟ ( ;Eisenberger et al., 1986

 .)Kurtessis, et al., 2017شناسایی عوامدل مداثر بدر بدروز رفتارهدای ضدد بهدرهوری
موردتوجه محققان بوده است ،محققان یکی از مه ترین پیشدایندها و عوامدل مداثر بدر
 .)2020شواهد اابلتوجهی وجود دارد که نشان میدهد کارکندانی کده سدطب بداالیی از
حوایت را درک میکنند ،شغل خود را بادید مطلدو تدری خواهندد دیدد .ایدن امدر بده
روشهایی مانند افزایش تعهد ،عولکرد ،کاهش استرس ،خلقوخوی مثبت و یره نشان
داده خواهد شد ( .)Rhodes & Eisenberger, 2002هرگونه شک در مورد انگیدزههدای
سازمان یا تأیید طر های بدخواهانِ آن باعث ایجاد شدک و تردیدد در ذهدن کارمنددان
میشود .اگر چنین تصوراتی تکرار شود ،منجر به افزایش نارضایتی و درنهایدت سدطو
باالی بدبینی خواهد شد ( .)McCarthy & Garavan, 2006چنین شرایطی موکن است
در صورتی به وجود بیاید که برای مثال ،سازمانهدا نتوانندد جدایگزینهدای کداری ذاتدا
جاوبی را ارائه دهند ،با واگذاری چنین وظاییی بده کارکندانی کده بده اعتقداد او کوتدر از
سطب فعلی مهار ها و اسدتعدادهایش هسدت ،احسداس بدیارزشدی را برانگیدزد و بدا
شکست مواجه شود .ارائه حوایت اجتواعی کافی ،چه بهصور

وااعدی و چده آنطدور

که تصور میشود ،برای برآوردن نیازهای منابع درون نقشی و بدرون نقشدی خدود بایدد
صور

پذیرد ( .)Watt & Hargis, 2010در این زمینده حوایدت سدازمانی درک شدده،

بهعنوان یک نگرش مثبدت تعرید شدده اسدت ( ،)Eisenberger et al., 1986از دیگدر
پیشایندهای ماثر بر بروز رفتارهدای ضدد بهدرهوری بددبینی سدازمانی اسدت ( Neves,

 .)2012بدبینی سازمانی بهعنوان یک نگرش منیی نسبت به سدازمان تعرید شدده و بده
رفتارهای ضد بهرهوری تبدیلشده است .تصور میشود موضوعا

بحث و مناظره بدین

کارکنان و مدیران ارشد که سطب حوایدت سدازمانی درک شدده و بددبینی کارکندان بدر
رفتارهای ضد بهرهوری که موکن است در این جهت ایجاد شود ،تأثیر میگذارد .این به
معنی کاهش بهرهوری است؛ بنابراین ،پد

از تعیدین رابطده بدین نگدرشهدای بدبینانده

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

بروز رفتارهای ضد بهرهوری را حوایت سازمانی ادراکشده معرفی کدردهاندد ( Camo,
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سازمانی کارکنان و رفتارهای ضد بهره وری ،میتوان با اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از
بدبینی سازمانی ،بهره وری را افزایش داد .در اداره کدل اسدتاندارد ازآنجداییکده بددبینی
سازمانی جز عوامل کاهش بهرهوری و ضع

سازمانی محسو

مدیشدود و منجدر بده
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میگردد وذا نیاز است با بررسی و شناخت دایق از عوامل شکلگیری بددبینی سدازمانی
بهعنوان یک نقطهضع

در یک سیست بدا کودک گدرفتن از عوامدل مددیریتی بدهویدژه

حوایت سازمانی نتایش و پیامدهای منیی بدبینی سازمانی را کاهش داده و سبب افدزایش
و تعاوی در بهرهوری شد.
اداره کل استاندارد خراسان رضوی علیر

در اختیار داشتن مندابع انسدانی مناسدب

که از دانش و تجربه مناسبی برخوردارندد و هوچندین بدا دارا بدودن سدایر مندابع نظیدر
تجهی دزا

آزمایشددگاهی ،امکددان بهددرهمندددی از پتانس دیل بخددش خصوصددی ازجولدده:

شددرکتهددای بازرس دی ،آزمایشددگاههددای هوکددار ،دارا بددودن ادارا

و نوایندددگیهددای

شهرستانی و  ،....به نسبت منابع در اختیار ،کارکنان آن دارای بهرهوری متناسب با مندابع
موجود نویباشند .یکی از دالیلی که میتواند سبب بروز این افدت در میدزان بهدرهوری
گردد ،بدبینی سازمانی شکلگرفته در سطب اداره کل استاندارد خراسدان رضدوی اسدت.
ازجوله دالیل شکلگیری این بدبینی را میتوان بده عدواملی هوچدون بدیاعتودادی بده
مدیران ارشد و سایر هوکاران ،احساس بیعداوتی در جبران خدما  ،تغییر مداوم شدغل
افراد و احساس بیعداوتی در ارتقا اشاره نوود .با توجه بده اینکده یکدی از عدواملی کده
میتواند در راستای کاهش بددبینی سدازمانی و بدهتبدع آن افدزایش بهدرهوری کارکندان
موردتوجه ارار گیرد ،مقووه حوایت سازمانی است .وذا ودزوم بررسدی ایدن موضدوع در
اداره کل استاندارد خراسان رضوی از اهویت ویژهای برخوردار است ،هوچنین بررسدی
پیشینههای پژوهشی انجامشده نشان میدهد که رابطه بین هر یک از متغیرهای پدژوهش
موردبررسی بهصور

جداگانه در پژوهشها موردسنجش و ارزیدابی ارارگرفتده اسدت

ووی هیچکدام از پژوهش ها به بررسی رابطه بدین تودامی متغیرهدا در یدک مددل جدامع

نپرداخته است .الزم به توضیب است که نقش میانجی بدبینی سازمانی بر جنبده ندوآوری
پژوهش افزوده است؛ بنابراین در این پژوهش به دنبال بررسی این ساال هستی کده آیدا
بین حوایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری رابطه وجدود دارد و آیدا بددبینی
میانجیگری اییا میکند.

 .2مبانی نظری
بدبینی سازمانی
میهوم بدبینی میهومی گسترده است و موضوع رشتههای مختلد

علدوم اجتوداعی

مانند فلسیه ،دین ،علوم سیاسی ،جامعهشناسی ،روانشناسی و مددیریت بازرگدانی بدوده
است .ازآنجاییکه این مطاوعه اساسا مبتنی بر «بدبینی سازمانی» اسدت ،توضدیب مختصدر
در مورد اصطالحا

بدبینی ،تاریخچه و تعارییی که تا امروز ارائهشده است میید اسدت

( .)Tolga, 2020بدبینی پدیدهای تکبعدی نیست و شامل باور ،تجربه ،انتظار ،احساس،
ادراک و واکنش هست .اصل اساسی در میهوم بدبینی سازمانی ،فقدان دادت ،صدداات،
اعتواد ،انسجام و وفاداری است .رهبران در سازمانها برای محافظت از مندافع شخصدی
خویش از پدیده اساسی و مه بددبینی سدازمانی افدل مدیشدوند (پورصدباغ.)0121 ،
میهوم بدبینی در فرهنگ وغت انجون زبان ترکدی بدر اسداس نظریده آنتدی اسدتن

کده

استدالل میکند که انسانها میتوانند با فضیلت و خوشدبختی بده خدود دسترسدی پیددا
کنند ،فارغ از هوه ضروریا  ،بدون مقید به هیچ ارزشی تعری
فرهنگ وغت انگلیسی آکسیورد به این صور

تعری

میشدود .هوچندین در

میشود« :توایل به این بداور کده

مردم صرفا با منیعت شخصی برانگیخته میشوند .شک و تردید؛ توایل بده ایدنکده آیدا
چیزی اتیاق خواهد افتاد یا ارزش آن را دارد .بدبینی؛ مکتبی از فیلسوفان یوندان باسدتان
هست و به عقیده نویسندگانی که بر اساس این مقاوده اصدطالحا
تعری

بددبینی سدازمانی را

میکنند ،بدبینی در یونان باستان بهعنوان یک شیوه زندگی و یک مکتدب فکدری

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

سازمانی در رابطده بدین حوایدت سدازمانی ادراکشدده و رفتدار ضدد بهدرهوری نقدش
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ظهور کرده و با معانی متیاوتی به روزگار ما رسدیده اسدت ( Brandes, 1997; Dean et

 .)al., 1998امروزه ،ما میتوانی بدبینها را به سادهترین عبار
تعری

«عیدبجویدان مرمدوز»

کنی ( .)Ersoy-Kart, 2015از سوی دیگر ،وجود اندواع و تعداری

بسدیاری از
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 611بدبینی به پیچیدگی در این میهوم این متغیدر منجدر مدیشدود و درک میهدوم را دشدوار
میکند .هوه این تعاری

در زمان و رشته خودشان درسدت هسدتند یدا حدداال اشدتباه

نیستند فقط به این دویل که مه این است که میهوم بدبینی در چه زمینهای و بدرای چده
منظوری به کار میرود .بهعنوانمثال ،اگر بدبینی بهعنوان توایل به فکر کدردن مدردم بده
اهداف پنهان ،مراابت از دیگران برای محافظت از منافع خود و مددیریت امدور تعرید
شدود ( .)Tokgöz & Yılmaz, 2008مدیبیندی کده ایدن تعرید

نشداندهندده دیددگاه

ماکیاوویستی موردحوایت اوهیر و کدودی ( )0211اسدت .ایدن میهدومسدازی از بددبینی
اشتباه نیست و شامل حقیقت محض نیدز نودیشدود .در ایدن مطاوعده ،تعرید

بددبینی

سازمانی مبتنی بر «نگرش منیی یک فرد نسبت به سازمان خود» است کده توسدط دیدن،
براندس ،داروادکار ( )0221ارائه شده است که باعث میشود کارمند ،شدناختی منیدی را
تجربه کند .تجربیا

عاطیی و رفتاری (هوراهی) نسدبت بده سدازمان ،کدار و درنهایدت

خود .بدبینی سازمانی شامل «نگرشی است که شامل این بداور اسدت کده سدازمان فاادد
صداات است» و «احساسا

منیی و رفتارهای تحقیرآمیز یا انتقادی نسدبت بده سدازمان

دارد» (.)Dean et al., 1998

حمایت سازمانی ادراکشده
تئوری حوایت سازمانی مبتنی بر نظریه تبادل اجتوداعی و هنجدار متقابدل هسدت و
بیانگر مشارکت کارکنان در سازمان و تالش انجامشده برای کار هست ،بهعبار دیگدر،
سازمان دارای ویژگیهای الزم برای انجام کار است .حوایت سازمانی ادراکشده باعدث
خوشحاوی و احساس راحتی کارکنان شدود ( Eisenberger et al., 1986; Eisenberger

 .)et al., 2001; Neves, 2012حوایت سازمانی ادراکشده کده یکدی از عناصدر اصدلی

تحلیل انجامشده در این تحقیق است بیان میکند که توامی رفتارها و نگدرشهدایی کده
کارمند نسبت به سازمان دارد به دویل ارزش کارمند برای سازمان بسته به مشارکتهدای
فوقاوذکر و تالشهای آنهدا بده وجدود مدیآیدد .بدهعبدار دیگدر ،حوایدت سدازمانی
امنیت کنند و احساس کنند که سازمان پشدت سدر آنهدا ایسدتاده اسدت و تحدت تدأثیر
سیاستها ،هنجارها ،رویهها و فعاویتهای مثبت یا منیی است که بدر کارکندان سدازمان
تأثیر میگذارد ( .)Eisenberger et al., 2001حوایت سازمانی ادراکشده با این وااعیت
افزایش مییابد که سدازمان ویژگدیهدای انسدانی را بده کارکندان اختصدا
بهعبار دیگر آنها را بهعنوان اطعدا

مدیدهدد،

ماشدینی بدیرو نودیبیندد و بده ویژگدیهدای

شخصیتی ،کیییتها و ظرفیدتهدای کارکندان اهویدت مدیدهدد ( Eisenberger et al.,

 .)1986بنابراین ،کارکنان با سدطو بداالی حوایدت سدازمانی مدیتوانندد تصدویوا

و

فعاویدتهدای انجدامشدده در سدازمان را در سدطو بداالتر دروندی کنندد ( & Rhodes

 .)Eisenberger, 2002طبق نظر رودز و آیزنبرگر ( ،)0220برای توسعه ادراک حوایدت
سازمانی ،باید چهار پیشزمینه مه وجود داشته باشد :عداوت سازمانی ،حوایدت اداری،
پاداشهای سازمانی و شرایط کاری و ویژگیهای کارکنان (.)Tolga, 2020

رفتار ضد بهرهوری
رفتارهای ضد بهرهوری را میتوان بهسادگی بهعنوان رفتارهایی تعری

کرد کده بده

سازمان و اعضدای آن آسدیب مدیرسداند ( .)Martinko et al., 2002چندین رفتارهدایی
موکن است شامل ااداما

مستقی فعال مانند خرابکاری ،پرخاشگری ،سدرات ،تهداج

فیزیکی -کالمی ،و هوچنین ااداما

یرمستقی منیعالنه مانند عدم رعایت ،سوء رفتدار

عودی ،کنارهگیری ،تأخیر ،استعیا و یدره باشدد ( Fox et al., 2001; Spector & Fox,

 .)2005رفتار ضد بهرهوری ااداماتی است که کارکنان آگاهانه انجام میدهند و اادداماتی
نیست که برحسبتصادف آن را انجام دهند .اگرچه انواع بسدیار متیداوتی از رفتارهدای
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ادراکشده به این معنی است که کارکنان از کوک سازمان به آنها آگاه باشدند ،احسداس
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ضد بهره ور وجود دارد ووی تحقیقا

این رفتارها را به دوطبقده مشدخ

دسدتهبنددی

کرده است که عبدار اندد از رفتارهدای ضدد بهدرهوری بدین فدردی و رفتارهدای ضدد

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره دوم /پاییز و زمستان 0011

611

بهرهوری بین سازمانی (خرمی.)0121 ،
پرواضب است سازمان با بهرهوری پایین ،سازمانی است که توانایی انطباق مناسب با
تغییرا

و واکنش سریع به این تغییرا

و ایجاد ساختار مدیریت منسج و هدفوندد را

ندارد (مسعودی اصدل و هوکداران .)0122 ،رفتارهدای ضدد بهدره وری مجووعدهای از
رفتارهای تعودی هستند که به سدازمان یدا اعضدای آن صددمه مدیزنندد (الدی پدور و
هوکاران .»)0120 ،رفتار ضد بهره وری در ابتدا بهعندوان»» رفتارهدای انحرافدی» نامیدده
میشد که بهعنوان رفتارهایی که نقض یراابلابول را با نقض هنجارهای مه و تهدیدد
جامعه آشکار میکند تعری

میشود در این زمینه ،رفتارهای انحرافی ،بدهعبدار دیگدر،

رفتارهایی که فراتر از معیارهای عادی هستند ،پتانسیل آسیب رساندن بده سدازمان و/یدا
اعضدای آن رادارندد ( .)Robinson & Bennett, 1995ایدن میهدوم توسدط اسدپکتور و
هوکاران بیشتر توسعه پیدا کرد و رفتار ضد بهرهوری را در پنش جزء توصی

کدرد .بده

بیان اسپکتور و هوکاران ( ،)0200طبقهبندی که بر اساس ایدن مطاوعده نیدز انجدامشدده
است ،رفتار ضد بهرهوری از پنش بعد تشکیلشده است :سوءاستیاده علیه دیگران ،رفتدار
انحرافی ،خرابکاری ،عقبنشینی و سرات (.)Spector et al., 2006; Spector, 2011

پیشینه پژوهش
تووگا ( )0202پژوهشی با عنوان نقش بدبینی سازمانی بهعنوان یدک متغیدر میدانجی
در رابطه بین حوایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان دووتی در ترکیه
انجام داد این تحقیق با مشارکت  002کارمند دووتی انجام شد .نتایش ایدن مطاوعده نشدان
میدهد که این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند ،حوایت سدازمانی ادراکشدده و بددبینی
سازمانی رفتار ضد بهرهوری را پیشبینی کردهاند و بدبینی سازمانی بهعنوان یک واسدطه
رفتار ضد بهرهوری را تقریبدا سده برابدر پدیشفدر
پیشبینی کرده و نقش واسطهای دارد.

حوایدت سدازمانی ادراکشدده را

عارف و هوکاران )0201( 0پژوهشی با عندوان تدأثیر حوایدت سدازمانی و رهبدری
درک شده تبادل اعضا در برابر رفتارهای ضد بهرهوری در کارمندان دوودت در سدازمان
انجامشده است این مطاوعه از رویکرد کوی استیاده کرد .تعداد پاسدخدهنددگان در ایدن
شده حوایت سازمانی و تبادل اعضای رهبر تأثیر منیدی بدر روی رفتدار ضدد بهدرهوری
بهطور هوزمان یا جزئی دارد .عالوه بر این ،حوایت سازمانی ادراکشده و تبادل اعضای
رهبر  10درصد بر رفتار ضد بهرهوری تأثیر داشتند.
بیسواس و کاپیل ،)0201( 0پژوهشی با عنوان رابطه حوایت سازمانی درک شدده و
عداوت سازمانی با عولکرد درون نقشدی کارکندان و بددبینی سدازمانی از طریدق اعتوداد
سازمانی تحقیق میددانی در هندد انجدام دادندد .دادههدا از  011نیدر از کارمنددان سدطب
مدیریت و  051نیر از سرپرستان هیت کارخانه توویدی خصوصی و سازمانهای بخدش
خدما

در هند .جوعآوری شدد نتدایش فداکتور تأییددی تجزیدهوتحلیدل نشدان داد کده

متغیرهای آشکار بهطور اابلتوجهی در ساختارهای پنهان خود بارگدذاری مدیشدوند و
این ساختارهای نهیته ازنظر تجربی متوایز بودند .این امر اعتبار سازه مقیاسها را ایجداد
کرد .نتایش حاصل از روشهدای  SEMنشدان داد کده تودامی فرضدیههدای پدژوهش را
میتوان ازنظر آماری معنادار پذیرفت و اعتواد سدازمانی میدانجی مسدیر بدین متغیرهدای
مستقل و وابسته است.
شارما ( ،)0200پژوهشی با عنوان رابطه بین حوایت سدازمانی ادراکشدده و رفتدار
ضد بهره وری در محل کار با نقش تعدیل کننده عولکدرد اجتوداعی شدرکت انجدام داد
 011کارمند شرکتهای مختلد

در ( NCRهندد) بدرای مطاوعده رابطده بدین حوایدت

سازمانی درک شده ( ،)POSرفتار ضد توویدی محل کدار ( )CWBو عولکدرد اجتوداعی

Arif et al.

& Kapil.

Biswas

1
2
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تحقیق  010نیر از کارکنان کارمند دووتی میباشد بر اساس نتیجده تحقیدق ،نتیجده درک
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شرکت ( )CSPموردبررسی ارار گرفتند .نتایش نشان داد که حوایت سازمانی ادراکشدده
بهطور مثبت با عولکرد اجتواعی و منیی با رفتار ضد بهرهوری مرتبط است .به این معنا
که اگر سازمان بهعنوان حامی تلقی شدود ،عولکدرد اجتوداعی بیشدتر و رفتدار ضدعی
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دارد ،یعنی زمانی که عولکرد اجتواعی شرکت باالتر اسدت ،رفتدار معکدوس بده سدوت
پایینتر میرود.
یگری حوایدت سدازمانی درک
خرم ( ،)0121پژوهشی با عنوان بررسی نقش میانج 
شده در ارتباط بین رویههای تقویت عولکرد شغلی و رفتار ضد بهدرهوری در کارکندان
شرکت مدیریت تووید بدرق گدیالن انجدام داد .جامعده آمداری شدامل کارکندان شدرکت
مدیریت تووید برق گیالن با تعداد  022نیر بود که تعداد  021نیدر بدا اسدتیاده از روش
نوونهبرداری تصادفی ساده بهعنوان نوونه آماری انتخدا
دادهها مشخ

گردیدندد .بدا تجزیدهوتحلیدل

گردید در سدطب اطویندان  25درصدد ،توانوندسدازی ،پداداش و ارتقداء

شغلی با حوایت سازمانی درک شده ارتباط مثبت و معنیداری دارد؛ حوایدت سدازمانی
درک شده با رفتارهای ضد بهرهوری ارتباط منیی و معنیداری دارد؛ حوایدت سدازمانی
درک شده ارتباط بین توانوندسازی ،پاداش و ارتقاء شدغلی بدا رفتدار ضدد بهدرهوری را
میانجیگری میکند.
عبدی ( ،)0120پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر بدبینی سازمانی ،بیعداوتی سازمانی
بر رفتارهای ضد بهرهوری کارکندان بیوارسدتان انجدام داد ایدن پدژوهش ازنظدر هددف
کاربردی و ازنظر ماهیت توصییی -پیوایشی است .جامعه آماری این پدژوهش کارکندان
بیوارستان دووتی بود .نتایش این تحقیق نشان داد که افدزایش بددبینی سدازمانی کارکندان
باعث افزایش رفتارهای ضد بهرهوری آنها در یک بیوارستان دووتی مدیشدود .افدزایش
بیعداوتی سازمانی باعث افزایش رفتارهای ضد بهرهوری کارکنان مدیشدود .هد چندین
افزایش بیعداوتی سازمانی باعث افزایش بدبینی سدازمانی کارکندان در یدک بیوارسدتان
دووتی میشود.

امیرکالیددی ( ،)0121پژوهشددی بددا عنددوان بررسدی رابطدده تناسددب فددرد-سددازمان و
رفتارهای ضد بهره وری :تبیین نقدش حوایدت سدازمانی ادراکشدده انجدام داد .جامعده
آماری پژوهش کارکنان شرکت کاوه آمل تشکیل دادند .جامعده آمداری شدامل  002نیدر
تناسب فرد-سازمان و رفتارهای ضد بهرهور رابطه معنادار و منیی وجود دارد .ه چندین
بین تناسب فرد-سازمان و حوایت سازمانی ادراکشده رابطه معنادار وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش
بدبینی سازمانی
بعد عاطفی
بعد شناختی
بعد رفتاری

حمایت سازمانی

بعد

رفتار ضد بهرهوری
انحراف بین فردی

ادراکشده

انحراف سازمانی

شکل  )1مدل مفهومی تحقیق (تولگا)0202 ،

بنابراین با توجه به نقدش حوایدت سدازمانی ادراکشدده در بدروز رفتارهدای ضدد
بهره وری با میانجیگری سازمانی انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ضروری به نظر
میرسد بنابراین فرضیههای زیر در این راستا مطر گردید:
بین حوایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد.
بین حوایت سازمانی ادراکشده و انحراف بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
بین حوایت سازمانی ادراکشده و انحراف سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
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بوده و نوونه آماری  020نیر تشکیل داد .یافتههای پژوهش حاکی از آن اسدت کده بدین
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بین حوایت سازمانی ادراکشده و بدبینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
بین بدبینی سازمانی و رفتار ضد بهرهوری رابطه معناداری وجود دارد.
بدبینی سازمانی رابطه بین حوایت سازمانی ادراکشدده و رفتدار ضدد بهدرهوری را
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بدبینی عاطیی رابطه بین حوایدت سدازمانی ادراکشدده و رفتدار ضدد بهدرهوری را
میانجیگری میکند.
بدبینی شناختی رابطه بین حوایت سازمانی ادراک شدده و رفتدار ضدد بهدرهوری را
میانجیگری میکند.
بدبینی رفتاری رابطه بین حوایت سدازمانی ادراکشدده و رفتدار ضدد بهدرهوری را
میانجیگری میکند.

 .3روش پژوهش
با توجه به تقسی بندیهای تحقیق ازنظر هدف ،پدژوهش حاضدر از ندوع کداربردی
است ،زیرا به دنبال آن است که از یافتههای حاصله جهدت بهبدود وضدعیت رفتارهدای
کارکنان استیاده کند .تحقیق حاضر ازنظر ماهیت و روش اجرا از نوع تحقیدق توصدییی
است .جامعه آماری این پژوهش ،کارکنان اداره کل استاندارد خراسان رضوی بده تعدداد
 12نیر میباشد .با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشواری استیاده شدد.
در این پژوهش برای متغیر حوایت سدازمانی ادارک شدده از پرسدشنامده نیدر (،)0201
استیادهشده است که این پرسشنامه شامل  01ساال است و بر اساس طید

ویکدر

از

 0تا  5نورهگذاری شده است .برای متغیر بدبینی سازمانی از پرسشنامه بدبینی سدازمانی
کاگالن ( )0222که دارای  1بعد (عداطیی ،شدناختی و رفتداری) و  01گویده مدیباشدد
استیادهشده است و برای متغیر رفتار ضدد بهدرهوری از پرسدشنامده بندت و رابینسدون
( ،)0220که دارای  02ساال و دو بعد انحراف بدین فدردی و انحدراف سدازمانی اسدت
استیادهشده است.

 .0یافتهها
توصیف متغیرهای جمعیتشناختی
برای درک بهتر ماهیت جامعه موردمطاوعه و آشنایی با متغیدرهدای تحقیدق ،ابدل از
ویژگی های جوعیت شناختی جامعه تحقیق و جدول شدواره  0شداخ

هدای توصدییی

متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  )1ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تحقیق
متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت
کل نمونه

مرد
زن
 11تا  11سال
 11تا  11سال
 11تا  11سال
 11به باال
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

تعداد
11
67
66
61
11
1
11
11
1
71

درصد فراوانی
71/7
11/1
61/7
11/7
11
1/1
11/7
11/1
66/1
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یافتههای توصییی نشان داد که از بدین پاسدخدهنددگان 1551 ،درصدد مدرد و 0051
درصد زن بودند .بیشترین فراوانی مربوط به افراد با مددرک کارشناسدی بدوده کده 5551
درصد از افراد نوونه را تشکیل داده و کوترین فراوانی مربوط به افراد با مددرک دکتدری
بوده که  0050درصد از پاسخدهندگان را تشکیل داده است .بیشترین فراوانی ازنظر سنی
مربوط به افراد با سن  02تا  52سال بود ،که  52درصد افراد نوونده را تشدکیل دادندد و
کوترین فراوانی مربوط به افراد  52سال به باال هستند که  151درصد از پاسدخدهنددگان
را تشکیل دادهاند.

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

تجزیه وتحلیل دادههای آماری ،توصی

این دادههدا ضدروری اسدت .جددول شدواره 0
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کشیدگی

چولگی

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

میانه

میانگین

گویهها

1/177
-1/111
1/617
1/111
1/171
1/161
-1/611
1/111
1/111
1/111
1/111
1/161
1/111
-1/111
-1/111
-1/111
-1/161
1/111
1/611
-1/111
-1/117
1/111
1/161
6/611
1/166
1/111
1/111

-1/111
-1/111
-6/111
-1/111
-1/777
-6/611
-6/171
-6/176
-6/111
-6/111
-1/711
-1/117
-6/111
-1/111
-1/171
-1/117
-1/167
-6/111
-6/111
-1/717
-1/171
-1/111
-1/111
6/171
1/111
-1/711
-1/111

1/111
1/111
1/111
6/167
6/111
6/161
1/111
1/111
1/171
1/111
1/161
1/171
1/111
1/111
6/111
6/111
6/611
6/611
6/161
1/111
/111
6/111
1/111
1/111
1/161
1/111
1/111

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/676
1/111
1/117
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
6/161
6/161
1/611
1/661
1/161
1/111
1/176
1/111
1/111
1/111
1/117
1/176
1/117
1/111
1/111
6/111
6/111
6/111
6/161

POS1
POS2
POS3
POS4
POS5
POS6
POS7
POS8
POS9
POS10
POS11
POS12
POS13
POS14
POS15
POS16
POS17
POS18
POS19
POS20
POS21
POS22
POS23
POS24
POS25
POS26
POS27

حمایت سازمانی ادراکشده

جدول  )0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

-1/111 1/171
-1/111 1/617
-1/117 -1/111
-1/711 -1/617
-1/761 -1/111
-1/111 -1/171
-1/117 -1/111
-1/111 1/111
-1/111 -1/111
-1/111 -1/111
-1/111 -1/111
-1/111 1/111
-6/111 -1/161
-1/711 -1/671
-1/111 1/176

1/111
6/611
1/111
6/166
6/111
6/111
6/661
1/176
6/171
6/111
6/171
6/171
6/111
6/611
6/611

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/176
1/111
1/117
1/161
1/176
1/111
1/111
1/176
1/611
1/111
1/161
1/176
1/111
1/111
1/111

1/260

1/793

1/780

5

1

2

1/348

CWB2

1/297

1/409

7/997

5

1

2

1/314

CWB3

1/273

1/731

1/713

5

1

2

1/350

CWB4

7/815

-7/084

1/783

5

1

2

2/829

CWB5

7/864

-1/763

1/773

4

1

2

2/114

CWB6

1/195

7/002

7/081

4

1

1

1/548

CWB7

1/824

2/770

7/308

5

1

2

1/048

CWB8

1/278

1/817

7/927

5

1

2

1/377

CWB9

1/129

7/618

7/096

4

1

1

1/629

CWB10

1/213

7/960

7/969

5

1

2

1/036

CWB11

7/476

-7/008

1/765

5

1

2

2/250

CWB12

7/457

-7/623

1/786

5

1

2

2/277

CWB13

1/708

7/369

7/986

5

1

2

1/348

CWB14

7/324

7/789

7/360

4

1

2

1/350

CWB15

1/726

7/387

7/980

5

1

2

1/914

CWB16

1/168

1/112

1/772

5

1

2

1/977

CWB17

POS28
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
بدبینی
OC6
OC7
 OC8سازمانی
OC9
OC10
OC11
OC12
OC13
CWB1
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انحراف معیار

بیشینه

کمینه

میانه

میانگین

رفتار ضد بهرهوری

کشیدگی

چولگی

گویهها
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کشیدگی

چولگی

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

میانه

میانگین

گویهها

1/168

1/112

1/772

5

1

2

1/977

CWB18

1/236

1/535

7/932

5

1

2

1/914

CWB19

با توجه به مقایسه میانگین متغیرها دادهها به شاخ

های مرکزی نزدیک و تقریبا منطبق

بر ه هستند و چووگی و کشیدگی در بازه ( )-0 ،0میباشد وذا دادهها از توزیع نرمدال
برخوردار هستند.

مدلسازی معادالت ساختاری
یکی از اویترین و مناسبتدرین روشهدای تجزیدهوتحلیدل در تحقیقدا

علودی

تحلیلهای چند متغیره میباشد که ویژگی اصلی آنها ،تحلیل هد زمدان چنددین متغیدر
مستقل و وابسته است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش معادال

ساختاری )(SEM

با رویکرد حداال مربعا

جزئی و نرمافزار  smartpls2استیادهشدده اسدت .تحلیدل بده

روش مدلسازی معادال

جزئی دارای سه مرحلده

ساختاری با رویکرد حداال مربعا

اصلی زیر میباشند:

برازش مدل اندازهگیری (روابط بین سؤاالت و متغیر مکنون)
این مدل با شاخ
ترکیبی ،میانگین واریان

های معناداری بار عاملی ،ضریب آویای کرونباخ ،ضریب پایدایی
استخراجی ( )AVEو ماتری

فورنل و الرکدر مدورد ارزیدابی

ارار خواهد گرفت.

برازش مدل ساختاری (روابط بین متغیرهای مکنون)
این مدل با شاخ

های ضریب تعیین (شاخ

ارتباط پیشبین ،معیار اندازه اثر) و

ضرایب مسیر (بتا) و معناداری آن (مقادیر  )t-valueمورد ارزیابی ارار خواهد گرفت.

برازش مدل کلی (مجموع مدلهای اندازهگیری و ساختاری)
شاخ
مربعا

 GOFتنها معیاری است که درروش معادال

جزئی محاسبه میشود.

ساختاری با رویکرد حدداال

بررسی مدل اندازهگیری

()Outer Model

مدل اندازهگیری مدوی است که در آن روابط بین متغیرهای مشاهدهپدذیر و مکندون
موردتوجه ارار گرفتن و اندازهگیری میشود .سنجش ایدن مددل شدامل پایدایی مرکدب
( )AVEبرای ارزیابی روایی هوگرا است .عدالوه بدر ایدن ،معیدار فورندل الرکدر بدرای
ارزیابی روایی افتراای به کار میرود.

نمودار  )1مدل پژوهش با ضرایب مسیر (ارزیابی)
مدلهای)اندازهگیری)

نمودار  )0مدل پژوهش با ضرایب ( t-Valuesارزیابی مدلهای اندازهگیری)

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

برای ارزیابی سازگاری درونی ،پایایی هدر معدرف و میدانگین واریدان

اسدتخرا شدده
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نمودار  )3مدل پژوهش با ضرایب مسیر و  t-Valuesبهمنظور بررسی نقش میانجی ابعاد
بدبینی سازمانی

نمودار  )4مدل پژوهش با ضرایب مسیر و  t-Valuesبهمنظور بررسی رابطه حمایت
سازمانی با ابعاد رفتار ضد بهرهوری

پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی)
معیار اابلابول بودن برای این شاخ

که نشداندهندده پایدایی مددل انددازهگیدری

خواهد بود ،حداال مقدار  1/2میباشد .عالوه بر ضریب آویای کرونباخ جهدت بررسدی
درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی برای هدر سدازه بیشدتر از  1/2شدود پایدداری دروندی
مناسب برای مدل اندازه گیری استنباط مدیشدود .جددول  1ضدریب آویدای کرونبداخ و
ضریب پایایی ترکیبی را نشان میدهد.
جدول  )3شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری
پایایی

آلفای کرونباخ
a> 0/7

مرکب
CR> 0/7
1/111

1/111

1/111

1/111

ادراکشده

1/111

1/111

رفتار ضد بهرهوری

بدبینی سازمانی
حمایت سازمانی _

بر اساس جدول  0مقادیر ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آویدای کرونبداخ در حدد
بسیار مطلوبی ارار دارند.

روایی همگرا

0

()AVE

مقیاس های سازه بر اسداس روایدی هوگدرا بایدد بده طورمعودول میدزان بداالیی از
واریان

را پوشش دهند روایی هوگرا معووال به سه تکنیک ارزیابی میشود بار عاملی،

میانگین واریان

استخرا شده و نهایتا پایایی مرکب .در ایدن پدژوهش جهدت سدنجش

روایی هوگرا هر یک از متغیرها از شاخ

میانگین واریان

اسدتخرا شدده ( )AVEو
Convergent Validity

1

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

پایایی متغیرها از شاخ

جدیدتری بنام ضدریب پایدایی ترکیبدی اسدتیادهشدده اسدت.

611

بارهای عاملی استیادهشده است در ادامده نتدایش حاصدل از بررسدی میدانگین واریدان
استخرا شده در جدول  0ارائهشده است.
جدول  )4میانگین واریانس استخراجشده
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بدبینی

حمایت سازمانی

رفتار ضد

متغیر

سازمانی

ادراکشده

بهرهوری

میانگین واریانس استخراجشده
()AVE

1/117

1/171

نتایش جدول  0نشان داد  AVEسازهها مطلو

1/111

است.

روایی واگرا( 0روش فورنل و الرکر)
معیار مه دیگری روایی واگرا است ،روایی واگرا مکول روایی هوگرا است که از
طریق آزمون فورنل–الرکر سنجیده میشود.
جدول  )5نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
رفتار ضد

حمایت سازمانی _

بدبینی

بهرهوری

ادراکشده

سازمانی
1/111

بدبینی سازمانی
حمایت سازمانی _

1/116

1/166

-1/111

ادراکشده

-1/111

1/111

رفتار ضد بهرهوری

جدول  5نتایش بررسی روایی واگرا را به روش فورنل و الرکر ( )0210نشان
میدهد .ریشه دوم مقدار  AVEهر سازه باید بیشتر از باالترین هوبستگی سازه با سایر
سازهها در مدل باشد .جذر  AVEمتغیرها در اطر اصلی ارار دارد .یافتههای تحقیق

Divergent Validity

1

حاکی از آن است که مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون از مقدار هوبستگی میان آنها
که در خانههای زیرین و چپ اطر اصلی ،بیشتر است.
شاخ

نشاندهنده تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است که سه مقدار

 2/11 ،2/02و  2/11بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعی  ،متوسط و اوی
نظر گرفته میشوند .هر چه

در

مربوط به سازههای درونزای یک مدل بیشتر باشد،

نشان از برازش بهتر مدل است.
جدول  )6ضریب تعیین ( ) متغیرهای درونزای
متغیرها

ضریب تبیین اصالحشده
15711

ضریب تبیین
15711

بدبینی سازمانی

15611

15117

رفتار ضد
بهرهوری

ضریب تعیینها نشان میدهد که بیش از  15درصد تغییرا
سازمانی است و بیش از  02درصد تغییرا
آن را تبیین میکند و مابقی تغییرا

وابسته به متغیر بددبینی

وابسته به متغیر رفتار ضد بهرهوری است و

این متغیرها وابسته به سایر فاکتورها و ماویدههدایی

است که در مدل و تحقیق در نظر گرفته نشده است.
شاخ

ارتباط پیشبین

معیار

(استون – گیسر) ادر

پیشبینی مدل در متغیرهدای وابسدته را مشدخ

میکند .به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش بخش ساختاری اابلابول هستند ،باید
اابلیت پیشبینی شاخ

های مربوط به سازههدای درونزای مددل را داشدته باشدند .در

مقابل مقادیر صیر و پایینتر فقدان تناسب پیشبینی را نشان میدهدد .سده مقددار ،2/20
 2/05و  2/15را بهعنوان ادر

پیشبینی ک  ،متوسط و اوی تعیین میکند.
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ضریب

ضریب تعیین

) متغیرهای مکنون درونزا

جدول  )7ضرایب

متغیر

)Q² (=1-SSE/SSO
15117

بدبینی سازمانی

15171

رفتار ضد بهرهوری
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متغیرهای درونزای مدل

هوانطور که نتایش جدول فوق نشان میدهد ،مقدار پیشبیندی مددل در خصدو
متغیرهای مذکور دارای ادر

متوسط میباشد.

بررسی مدل کلی
پ

از ارزیابی مدلهای اندازهگیری و ساختاری باید مدل کلی (مجووع مددلهدای

اندازهگیری و ساختاری) نیدز موردبررسدی ادرار گیدرد .بدرای ایدن منظدور تننهداوس و
هوکاران )0220( 0شاخ

 GOF0را معرفی نوودهاند .این شاخ

توسط فرمدول زیدر

محاسبه میشود و سه مقدار  2/05 ،2/20و  2/11بدهعندوان مقدادیر ضدعی  ،متوسدط و
اوی در نظر گرفتهشده است .دروااع هرچه مقدار این شخ
مدل کلی باادر

به یدک نزدیدکتدر شدود

بیشتری تأیید میشود.
جدول  )8نتایج برازش کلی مدل با معیار GOF

متغیرها
1/111

1/117

1/711

بدبینی سازمانی

1/171

1/117

رفتار ضد بهرهوری

1/6761

1/11

میانگین

هوانطور که در جدول  1مشاهده میشود مقدار شاخ

 GOFمدل برابر با 2/011

آمده است که مدل از مطلوبیت متوسطی برخوردار است .در رابطه با سنجش معنداداری
تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه بین دو متغیر از آزمون سوبل استیاده مدیشدود در ایدن
آزمون مقدار  z-Valueاز طریق رابطه ذیل به دست میآید که در صور

بیشتر شددن
Tenenhaus
Goodness Of Fit

1
2

ادر مطلق این مقدار از  0/21میتوان در سطب اطوینان  25درصدد معندادار بدودن تدأثیر
میانجی یک متغیر را تأیید کرد .برای سنجش نقش میانجی بدبینی سدازمانی در حوایدت
سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری مقدار  Ta = 01/002و  tb=1/021است کده
باال  taآماره تی رابطه میان متغیر مسدتقل و میدانجی tb ،آمداره تدی رابطده میدان متغیدر
میانجی و وابسته میباشد ،بر این اساس فرضیههدای میدانجی تأییدد گردیدد ،بده هودین
نقش میانجی ابعاد بدبینی سدازمانی در رابطده حوایدت سدازمانی ادراکشدده و

صور

رفتار ضد بهرهوری نتایش در جدول  2بیان گردیده است.

بررسی فرضیههای تحقیق
نتایش مربوط به فرضیههای تحقیق در جدول  2آمده است.
جدول  )9نتایج همبستگی ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استانداردشده
نتیجه

سطح

مقدار

ضریب

معنادار

تی

مسیر

فرضیهها

ی
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
رد
فرضیه
رد
فرضیه
رد
فرضیه
پذیرش
فرضیه

1/116

1/111

1/161

بدبینی سازمانی  >-رفتار ضد بهرهوری

1/111

11/11

-1/111

حمایت سازمانی _ ادراکشده  >-بدبینی سازمانی

1/111

6/117

-1/111

حمایت سازمانی _ ادراکشده  >-رفتار ضد
بهرهوری

1/111

6/176

-1/111

حمایت سازمانی ادراکشده  >-انحراف بین فردی

1/161

6/177

-1/111

حمایت سازمانی ادراکشده  >-انحراف سازمانی

1/111

1/11

-1/117

حمایت سازمانی ادراکشده  >-بدبینی سازمانی>-
رفتار ضد بهرهوری
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با جایگذاری در فرمول باال مقدار معناداری  1/01021101بهدسدتآمدده کده در فرمدول
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نتیجه

معنادار

تی

مسیر

فرضیهها

ی
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سطح

مقدار

ضریب

رد
فرضیه
رد
فرضیه
پذیرش
فرضیه

1/111

6/611

-1/617

1/111

6/116

-1/611

1/111

1/111

1/111

حمایت سازمانی ادراکشده  >-بدبینی عاطفی>-
رفتار ضد بهرهوری
حمایت سازمانی ادراکشده  >-بدبینی شناختی>-
رفتار ضد بهرهوری
حمایت سازمانی ادراکشده  >-بدبینی رفتاری>-
رفتار ضد بهرهوری

 .5بحث و نتیجهگیری
این پژوهش باهدف بررسی نقش بدبینی سازمانی بهعندوان یدک متغیدر میدانجی در
رابطه بین حوایت سازمانی ادراکشده و رفتار ضد بهرهوری کارکنان دووتی در اداره کل
استاندارد خراسان رضوی انجامشده است .در این زمینه ،یافتدههدا بدا تحقیقدا

ملدی و

بیناووللی تا به امروز انجامشده هوسویی دارد ;(Bernert et al., 2007; Bludon, 1982
;Byrne & Hochwarter, 2008; Chiaborou et al., 2013; Chakar & Yildiz, 2009
;Dalal, Eaton, 2000; Eisenberger et al., 1986; James, 2005; Fitzgerald, 2002
& Fulger & Konofsky, 1989; Fox et al., 2001; Lind & Tyler, 1988; Martin

) .Bennett, 1996; Miao, RT, 2011; Morman et al., 1998بااینحال ،هیچیک از این
مطاوعا

حوایت سازمانی ادراکشده ،بدبینی سازمانی و رفتار ضد بهرهوری را ه زمدان

موردبررسی ارار ندادند .با توجه به نتایش یافتده هدا در فرضدیه اول ضدریب مسدیر بدین
بدبینی سازمانی و رفتار ضد بهرهوری  25101و سطب معناداری ( )25210بدهدسدتآمدده
وذا با سطب اطوینان  25درصد میتوان گیدت کده بدین بددبینی سدازمانی و رفتدار ضدد
بهرهوری رابطه وجود دارد در تبیین این فرضیه میتوان چنین بیان نوود کده اگدر سدطب
بدبینی سازمانی افزایش یابد ،کارکنان موکن است رفتار ضدد بهدرهوری بیشدتری نشدان

دهند نتایش این فرضیه با پژوهش عبدی ( ،)0120که پژوهشی بدا عندوان بررسدی تدأثیر
بدبینی سازمانی بر رفتارهای ضد بهرهوری انجام داده بود هوسوست .ه چنین با توجده
به نتایش بهدستآمده در فرضیه دوم ضریب مسیر بدین حوایدت سدازمانی ادراکشدده و
با سطب اطوینان  25درصد پذیرفته میشود وذا میتوان بیان کرد بدین حوایدت سدازمانی
ادراکشده و بدبینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد بر این اساس میتوان ادعا نوود
که عدم حوایت سازمانی ،منجر بده بدروز نگدرشهدا و رفتارهدای بدبینانده در کارکندان
میشود .بر طبق نظریه مک کدارتی وگداراوان ( ،)0221حوایدت سدازمانی ادراکشدده
توسط کارکنان زمانی بهصور

یک نتیجه مورد انتظار است که کارکنان از طدرف خدود

به شیوههای موردحوایت سازمان ،خطمشیها ،سنتها و آدا ورسدوم سدازمانی پایبندد
باشند .هرگونه شک در مورد انگیزههای سازمان یا تأیید طر های بددخواهانِ آن باعدث
ایجاد شک و تردید در ذهن کارمندان میشود .اگر چنین تصوراتی تکرار شدوند ،منجدر
به افزایش نارضایتی و درنهایت سطو باالی بدبینی خواهد شد این نتیجده هوچندین از
تحقیقا

دیگر در این زمینه پشتیبانی میکند نتایش این فرضدیه بدا پدژوهش بیسدواس و

کاپیل ( ،)0201که پژوهشی بدا عندوان رابطده حوایدت سدازمانی ادراکشدده و عدداوت
سازمانی با عولکرد درون نقشی کارکنان و بدبینی سدازمانی از طریدق اعتوداد سدازمانی
تحقیق میدانی در هند انجام داده بود هوسوست .هوچنین نتایش این فرضیه با نتایش امیدر
کالیی ( )0121نیز هوسو میباشد ،از سویی نظریه حوایت سدازمانی (Eisenberger et

) al., 1986; Curtis et al., 2017نیز رابطه مبادوه کارمند-کارفرمدا را تشدریب مدیکندد.
ازنظر حوایت سدازمانی ادراکشدده ،یدک کارمندد درک مدیکندد کده آیدا تدالشهدا و
مشارکتهای او در محیط کار بهطور عادالنه پاداش میگیرد یدا خیدر (Eisenberger et

) .al., 1986; Curtis et al., 2017اگر کارکنان صاداانه در جهدت دسدتیابی بده اهدداف
سازمانی مشارکت داشته باشند اما در پاسخ به آنها چیزی یا چیز یرمنتظرهای دریافدت
نکنند ،ادراکا

منیی در ذهن آنها ایجداد مدیشدود و منجدر بده بدروز رفتارهدای ضدد
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بدبینی سازمانی  -25111به دست آمد و با توجه به سطب معناداری  25222ایدن فرضدیه
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بهرهوری میگردد .با توجه به نتایش بهدستآمده در فرضیه سوم سطب معنداداری 25251
بهدست آمد که بزرگتر از  2525بود وذا فرضیه رد میشود بر این اسداس بدین حوایدت
سازمانی درک شده و رفتار ضد بهرهوری رابطه وجود ندارد .در فرضدیه چهدارم سدطب
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 111معناداری  25210بهدست آمدد کده بدزرگتدر از  2525بدود ودذا بدین حوایدت سدازمانی
ادراکشده و انحراف بین فردی رابطه وجود ندارد و فرضیه رد گردید .در فرضیه پدنج
سطب معناداری  25210بهدست آمد که بزرگتر از  2525بود وذا بدین حوایدت سدازمانی
ادراکشده و انحراف سازمانی رابطه وجود ندارد و فرضیه رد میشدود؛ نتدایش ایدن سده
فرضیه با نتایش خرم ( ،)0121که پژوهشی را با عنوان بررسی نقش میانجیگری حوایت
سازمانی درک شده در ارتبداط بدین رویدههدای تقویدت عولکدرد شدغلی و رفتدار ضدد
بهرهوری در کارکنان شرکت مدیریت تووید برق گدیالن انجدام داده بدود مغدایر

دارد.

خرم نشان داد حوایت سازمانی درک شده با رفتارهای ضدد بهدرهوری ارتبداط منیدی و
معنیداری دارد .هوچنین با نتایش عارف و هوکاران ( ،)0201که پژوهشی با عنوان تأثیر
حوایت سازمانی و رهبری درک شده تبادل اعضا در برابر رفتارهای ضدد بهدرهوری در
کارمندان دووت نیز مغایر

دارد .عارف و هوکاران نشان دادند نتیجه حوایت سدازمانی

درک شده و تبادل اعضای رهبر تأثیر منیی بر روی رفتار ضد بهرهوری بهطدور هوزمدان
یا جزئی دارد .هوچنین نتایش این فرضیا

با نتایش شدارما ( ،)0200مغدایر

دارد ،زیدرا

شارما در پژوهش خود نشان داد حوایت سازمانی ادراکشده بهطور منیی با رفتدار ضدد
بهرهوری مرتبط است ،به این معنا که اگر سازمان بهعنوان حدامی تلقدی شدود ،عولکدرد
اجتواعی بیشتر و رفتار ضعی

پایینتر خواهد بود .در فرضیه ششد بددبینی سدازمانی،

بهعنوان میانجی در پیشبینی رفتار ضد بهرهوری با متغیر حوایت سازمانی ادراکشده ،با
مدل معادال

ساختاری موردبررسی ارار گرفت ،با توجده بده نتدایش بدهدسدتآمدده در

آزمون سوبل مقدار معناداری  1/0102به دست آمد براین اسداس فرضدیههدای میدانجی
تأیید گردید ،نتایش این فرضیه با پژوهش تووگدا ( ،)0202بیسدواس و کاپیدل ( ،)0201و
عبدی ( ،)0120کده بیدان نوودندد افدزایش بددبینی سدازمانی کارکندان ،باعدث افدزایش

رفتارهای ضد بهرهوری میشود هوسوست .در فرضیه هیت بددبینی عداطیی ،بدهعندوان
میانجی در پیشبینی رفتار ضد بهرهوری با متغیدر حوایدت سدازمانی ادراکشدده مدورد
آزمون ارار گرفت که در آزمون سوبل مقدار معناداری  05000به دست آمد براین اساس
فرضیه هشت نیز بدبینی شناختی ،بهعنوان میانجی در پیشبینی رفتار ضدد بهدرهوری بدا
متغیر حوایت سازمانی ادراکشده ،آزمون شدد کده در آزمدون سدوبل مقددار معنداداری
 05010به دست آمد و بر این اساس این فرضیه رد شد که نتایش این فرضیه بدا پدژوهش
بیسددواس و کاپیددل ( )0201و عبدددی ( ،)0120مغددایر

دارد .در فرضددیه نه د بدددبینی

رفتاری ،بهعنوان میانجی در پیشبینی رفتار ضد بهدرهوری بدا متغیدر حوایدت سدازمانی
ادراکشده مورد آزمون ارار گرفت که با توجه به نتایش بهدست آمدده در آزمدون سدوبل
مقدار معناداری  05221به دست آمد .بر این اساس فرضیه میانجی تأییدد گردیدد .نتدایش
این فرضیه با پژوهش شهزاد و محوود ( ،)0200هوسوست .هوچنین نتایش فوقاوذکر به
ما میگوید که؛ برای کاهش و یا حذف رفتارهای ضد بهرهوری ،سازمان بایدد اادداماتی
را برای افزایش حوایت سازمانی ادراکشده و کاهش بدبینی سدازمانی انجدام دهندد .در
این زمینه ،ایجاد جو اخالای در سازمانها ،رعایت عداوت در توزیع جوایز و مددیریت،
تشویق کارکنان ،ارائه شغل با توجه به کیییت کارکنان ،حوایت تیوی و رضدایت شدغلی
ضروری است .در یر این صور  ،رفتارهای ضد بهرهوری به آن سازمان رخنه میکندد
و حتی موکن است این روند منجر به ترک سازمان توسط کارکنان شود.
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