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زنی غیراخالقی پرسه  بینی رفتارفتادگی شغلی در پیش تبیین نقش فروا

 سایبری 
 

 مهرآیینمحمد دکتر  ،یمرتضو دی سعدکتر ، *اینمیرح  برزیفردکتر  ،یدی مز یمیاحمدرضا کر

 گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد 
 ( 1/99/ 15، تاریخ پذیرش: 98/ 11/ 8تاریخ دریافت:)

 

 

 غازسرآ 

گیر آنهیا ها گرسبیا بی  قیت پ دییتاسا میا  ا  غیراخالقی رفتارهای  
رفتار در  حل کار دتستۀ چنتا  جتستی نیسپ و ا یرو ه موءانت؛ لذا  بوده
رفتارهای کاری انحراف  ب    .شودتعبیر   ب  انحراف در  حل کار  آ   ا   
ما  ا  ارهای  شود ک  هنجدمت  رفتارهای ارادی کارکنا  اطالق   آ 

احمیپ و تهتسیت را نادسته گرفت  و برای ما  ا  و اعضیای آ  اسجیاد   
 ۱روی اجتمیاع . سک  ا  انواع راسج رفتارهای انحراف ، طفره(۱)  کننت  

گیییرد. روی مییا  ان  بی  خییود   امیپ، کیی  در مییا  ا ، لری  طفییره
ی هالیپاجتماع  سا ما  ان  ب  حالت  اشاره دارد ک  حین فعا  رویطفره

نجیام فعالییپ گروه  در ما  ا ، افراد ا  تمام توا  و انرژی خود برای ا
های گروه  کامیت  اف اس  فعالیپگذارنت. اسن ا ر ا  همجمع   اس  نم 

دهیت و نتیج  را ب  چی ی کمتر ا   جموع توا  اعضای گروه ترلییل   
ار ن ا  کیدر حال حاضر،  طالعات برروی اب ارهای جتست طفیره رفیت  (.۲)

 انت ک  اسنترنپ مرآ ت آنهامپ. تمرک  شته
 
 

 
موءامتفاده ا  اسنترنپ ک  در آ  کار نتا   های  بن  برگ ارش  ،تا گ ب 

کننت شاسع شته امپ ا  اسنترنپ برای  راصت غیر رتبط با کار امتفاده   
عنوا  های الکترونیک  ب ها ا  میستما  ما  ا ک  بسیاری  درحال (.  ۳)
شا  برای ارتباطیات، تحرییو و  یتسرسپ اطالعیات امیتفاده  لیب ار اوا

و ا   ،(۴) کیردهها موءامیتفاده ا  اسن میستم  کارکنا کننت، برخ  ا     
آنهیا در  ،  گردسیتهب  اسنترنپ بسییار  تیتاول  کارکنا   آنجا ک  دمترم   
دیتا شیته   اسنترنپ برای اهتاف غیرکاری و مرگر   تماسل ب  امتفاده ا

ب  آ  دمت  ا   وتعبیر شته،  ۲ ن  ماسبریدرم ا  اسن عمل ب   (.  ۵)  امپ
 شیود.اطالق    ۳   ماسبریور نت، درم کارکنان  ک  ب  آ   بادرت   

تیوا   ن  ماسبری،  فهو   ما  ان  امپ ک  با قتری اغماض   درم 
ی گردی،  عنادانسپ؛ و وبدر ما  ا     (۶)ن  اسنترنپ  آ  را کاربری تفن

، نظرافییراد صییاح   عمبی امییپ.  عییوام تنییا ر آ  در بیین  ن دسی  و
 وگذار در هرگون  اقتام اختیاری کار نت ب  گشپسعن    ن  ماسبریدرم 
 

 چکیده

. اسن دژوها بیا هیتف تبییین آ  هستنتوری بر بهرهدر ما  ا  و دارای اثر موء   رهای انحراف ، ا   صادسو رفتارهای غیراخالقرفتازمینه:  
 در س  دانشگاه جا ع دولت  انجام شته امپ.کارکنا   ن  ماسبری درم رفتار غیراخالق  فروافتادگ  شغل  و بین رابطة 

ای دردمیتر  ا   وردبحث انجیام شیت، نمونی  اسجاد دانا کاربردی در   ینة  ک  با هتف  گ همبست  -توصیف   روش دژوها  درقال روش:
تعیتاد  گیری باتوج  بی  قیترت آ  یو ،  ورد دیماسا قرار گرفتنت. مپس، کفاسپ نموناداری دارای دمترم  ب  اسنترنپ ما  ان    کار نت  ۵۰۰

آوری جمیع عتبر  وجود در  طالعات  ماختةهای دیادرمشنا   ومیلةب ی  یتان  هاادهضراس   تل دژوها  حر  گردست. د رتار  دارا ترها و  
ما ی  عادالت ماختاری ب  روش حتاقل  ربعیات های دژوها با  تلفرضی  گرا و واگرای آنها تأسیت گردست.، ک  داساس   رک  و رواس  همشت

 رفتنت. ورد آ  و  قرار گا  الد اممارت اف ار در نرمج ئ  
عالوه، اف اسنیته دارد. بی  اثیر ن  میاسبری در کارکنیا  فروافتادگ  شغل  بر برو  رفتارهای درمی    تغیرهای دژوها،  براما  سافت ها:یافته
ن سیارضاسپ شغل  دهت. ال م ب  ذکر امپ ک  گرچ   ن  ماسبری را کاها   فروافتادگ  شغل  بر درم   اثرشغل  تا حت بسیار  سادی  رضاسپ  
 ن  گری،  ی ا   بادرت ب  رفتارهای درمی باتوج  ب  شی  خط تعتسلطور کل  و ب کنت. کو  نم ما د، ا ا آ  را  عرا تررسباً خنث       رابط

 ، تررسباً صفر امپ.ما درضاسپ آنها را برآورده   ماسبری برای کارکنا  فروافتاده در شغل  ک   
ب  خود شغل و درک آنها ا  شراسط شغل  بسیتگ  ب  نگرش کارکنا  نسبپ   ن  ماسبریدرم  و  شغل  وافتادگکیفیپ رابطة فرگیری:نتیجه
 . ن  ماسبری بکاهتفروافتادگ  شغل  بر درم  اثرطر   عناداری ا  توانت ب کنت، و لذا، رضاسپ شغل    دیتا   

 
  ن  ماسبریان ، درم ق و راسفروافتادگ  شغل ، رضاسپ شغل ، اخالق در  حل کار، اخال: واژگانلیدک
 

 r-nia@um.ac.irنوسسنتۀ  سئول: نشان  الکترونیک :  
 



 زنی سایبری غیراخالقی پرسه   بینی رفتار ادگی شغلی در پیش فتتبیین نقش فروا : و همکاران م نیا فریبرز رحی دکتر
 

 86 

و 
م 

لو
 ع

 در
ق

خال
ه ا

ام
صلن

ف
فنّا

ور
ي، 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
1 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

هیای های غیرشغل  بیا  راصیت شیصی ، و چی  کیرد  اسمیلگاهوب
های دسگیری ا  اسین نسیی  .(۷) ا  ا ا  اسنترنپ م خصوص  با امتفاده

کیاری و چیو  کمدر همگ  آنها  ضا ین  هم  جود دارد، ک تعرسف نی  و
بیر اسین دو  یورد تأکییت   اتفاقب نهفت  امپ. تعارسف  یتلف    هترکاری

در امپ؛ و    انحراف رفتاری    در درجة نیسپ ن  ماسبری  دارنت ک  درم 
ود و در رامیتای اهیتاف شیهای کیاری انجیام   در میاعپ  وهلة دوم

 ن  میاسبری گفپ کی  درمی   توا اسن،   شیص  کارکنا  امپ. بنابر
 ن ، عیتم صیتاقپ، د دی، بغیبپ،  سرا  هماننت رفتارهاس   نحط  اننت

در  انحرافی تیاصم و درگیری در  حل کار، سک  ا   ظیاهر رفتارهیای  
 آسیتشیمار   ب  ۴تولیت ا  ج ء رفتارهای انحراف البت   و    (۸)ما  ا  بوده  

(۹). 
اتیالف   ترسن شییوۀی  تیتاولماسبر   ن م ک  در  گرا   عترتنتدژوها

ماعپ  ۳کمترا   ا ک  کارکنا  طوریهای کاری امپ؛ ب وقپ در ماعپ
. (۱۰) انت ن  میاسبری  شیغولماعپ در رو  را ب  درم   ۵/۲در هفت  تا  
طور بی  ،کیارری وانیت کی   یی ا  بهیره تسرسپ برآورد کرده  کارشناما 

تیا  ۵سعن   %۶۷، حتود  ماسبری ن     تومط و بتو  در نظر گرفتن درم
ترسن حالیپ بینانی در خوشدر اسیرا  و  .(۱۱) امیپ میاعپ در رو  ۵/۵

در بییا اداری و ماعپ کیار  فییت رو انی   نیمحاک  ا    هاآ ار،   مکن
بنا بی  ا هیار نظیر جتسیتتر برخی    .امپ  ماعپ در بیا صنعت   ۵/۲
و در   ،رمیتتی  نم میاعپ در هف  ۱۱بی     ارشناما ، کار  فیت در اسرا ک

ا  . (۱۲) در رو  امیپ  دقیری ۲۲ تومط  طور اسن  ی ا  ب  ،بیا دولت 
ها در باعث شیته امیپ کی  میا  ا    ن  ماسبری کارکنا درم   ،طرف 

های ه سنی  گیاه و  بگیرنیتقیرار جنسی   عرض  سیائل غیراخالقی  
گیاه   هدتسیتهمچنیین، اسین انت.  آ   تحمل شیته  هنگفت  را نی  بابپ

های غیر سیتریم و ه سن   ،و درنتیج   ،  شتهاج کارکنا وج  اخر  قاتاو
 نیی  در برخ   یوارد .امپ  ها تحمیل کردههای فرصپ بر ما  ا ه سن 
 نظور جلیوگیری ا  دهنای بانیت بی سا کاها  کرد     ها با  ستودما  ا 
 میسیتمکلی  عملکیرد   یتیل شیت اعیث بخود   ن  در اسنترنپ،درم 
 (.۱۱انت )شته
بیا امیتمتاد ا  ها باعیث شیته امیپ کی  میا  ا  نفی   دیا تهای  اسن

 ن  میاسبری ب  بررم  عوا ل اثرگذار بر دتستۀ درمی های  وجود  نظرس 
امتتالل کیرده امیپ  ۵عنوا   ثال، نظرسة  بادلة اجتماع اقتام کننت. ب 

گیردد.  بادلیة تعییین     لة اقتصاد اجتمیاع ومیک  تعا الت انسان  ب 
شود، بلکی    تنها ب  دول و کاالهای  ادی  حتود نم نا  با ما  اکارک

کاالهای اجتماع   اننت اطالعات، احترام و  ن لپ اجتماع  را نی  شا ل 
ای  اس ، ادراک کارکنا  ا  ناعادالن  بود  اسن  بادل  دمپبنابراسن.  امپ

 ن  ماسبری  تومیل شیونت.  مکن امپ ب  درم   و  هکاری شتبرای کم
ترسن دلییل  بیادرت عنوا  اصیل عتالت ، بی ب عتالپ/ا   ادراک ا   ی 

وفور در  طالعیات  بتنی  بیر  ن  ماسبری، ب کارکنا  ب  رفتارهای درم 
نی   ورد بررم  قرار گرفت  امپ. ا یا  طالعیات   ۶نظرسة عتالپ ما  ان 

 تری  اننت نظرسة فروافتیادگ های جتستتر و جا عنرا نظرس  بر  وادسین
 (.۱۳)انیت کرده تصیرس رفتارهای انحرافی  در میا  ا    نییتبدر    ۷شغل 

توانیت وقیوع روسکیرد جتسیتی امیپ کی      ،نظرسة فروافتادگ  شیغل 

درقالی  سی    بیشیتررا توضی  دهت. اسین نظرسی     غیراخالق رفتارهای  
قیرار  بررمی در ما  ا   یورد   ۸نا  انتگاری کارک   طالعةروسکرد برای  

خأل دژوهشی   انحراف  در رابط  با رفتارهایآ     د کارکردو در ور  گرفت 
اتیاذ اسین روسکیرد در دیژوها حاضیر ا  اسین نظیر  وجی    .وجود دارد

 ریتم بیر ا نظیر   یان    تغیر فروافتادگ  شیغل     نیسپ،ک     ،نماست  
، دوم اسنکی و  ،امپفردی  اخالق  تغیرهاس   اننت عتالپ ما  ان  و ب 

ا   وان  بیشیتری دارد؛خیکشیور هم دران   وجود اری و ما   با شراسط ک
تفیرس   حسیوب  هیااسران کار کرد  برای   فعل اسن نظر ک  در شراسط  

هاسشا  ب  ناچیار امیپ تیا ا   انت  در ما  ا  طور  عمولب شود و  نم 
ی ضتخروج اشیاره دارد . فروافتادگ  شغل  ب  س  نیرو(۱۲)  روی اختیار

کننیتۀ بین دیاو    (۱۴) د  میاگرفتیار   ک  کارکنا  را در سی  شیغل  
اسین نظرسی   بیین   (.۱۵)  آنهامپ  [غیراخالق   گاه دیا تهای رفتاری ]

های تغییر شیغل ا    اسیای س  شراسط  وقعیت  امپ، ک  در آ ، ه سن 
( دیونتهای الف  عبارتنتا :های  ذکور  شود. ه سن ترک ما  ا  بیشتر   

( ب ]دیونیت اجتمیاع [؛  جا عی   و  ای[]دیونت حرفی   ما  ا   دراسجادشته  
( ج، و [جا عی ] غیرکیاری و ا  ا [می]کیاری  راک ا  تنام  با  حیطاد

ک  باست برای تیرک میا  ا  قربیان  کیرد   ما  ان  و اجتماع   چی های
(۱۶.) 

فروافتیادگ   مطوح بیاالیبتو  امتثناء گون  نیسپ ک   با اسن حال، اسن
را تشیتست میا د؛ بلکی   ن  ماسبری رفتارهای انحراف   اننت درم   شغل 
آ  بیر   اثیربل و تعا ل  ک  با  تغیرهیای دسگیر دارد،  دلیل ارتباط  تراب 

در  طالعات  توانت اف اسنته سا کاهنته باشت.رفتارهای انحراف  کارکنا    
رافی ،  تفیاوت بیوده رفتارهیای انح  وفروافتادگ  شغل     رابطة یتلف،  

  فروافتیادگ  شیغل  گر اسین امیپ کیامپ. س  جرسا  دژوهش  بیا 
(؛ بی  ۱۹و  ۱۸، ۱۷) باشیت   عا ل  با دارنته برای انحراف در  حل کار

هاسشیا  پ بی  ما  ا نسیب  ۹در شیغلاسن  عنا ک  کارکنیا  فروافتیاده  
و دارنیت،  احسا  تعهت، تکلییف و سیا در برخی   یوارد تیر  ا  تالفی 

ننیت. ا  را نری  ک ان درنتیج ، کمتر احتمال دارد ک  هنجارهیای میا   
کننت ک  فروافتیادگ  شیغل  بیا       تعارضهای  طرف دسگر، دژوها

همواره مود نت نیسپ، و درواقع،  مکن امپ شیوع رفتارهای انحرافی  
انت کارکنان  ک  در شغل خود گیر افتاده (؛ سعن ۲۰و    ۱۳را اف اسا دهت )

سین ا  بیاسنت.    برآکارانجوسان  و خرابامپ درصتد اقتا ات تالف    مکن
فروافتادگ  شیغل  بین برای تنظیم رابطة توضی ، سک  ا   تغیرهاس  ک  

رفتارهای انحراف  دیشنهاد شته و  یورد بررمی  قیرار گرفتی  امیپ،   و
 رضاسپ شغل  امپ.

اضر با لحاظ کرد   تغیر رضاسپ شغل  در چارچوب  فهو  ، دژوها ح
های و نظرسی [ ۱۰فیردیبین اننیت رفتیار  های  بتن  بر فیرد ]بین نظرس 

کنیت و بی  را جمیع      بتن  بر ما  ا  ] اننت نظرسة عتالپ میا  ان [
ما نته سا  ییرب بیود  دهت.  کاربرد نظرسة فروافتادگ  شغل  جهپ   

ا  شود:  اننت اسنک  آسا کارکنیا  های شغل  نوط   اسن دتسته ب  وسژگ 
تیاده در کنیا  فروافارک  دسگر میین،ب   شغل خود راض  هستنت سا خیر.  

در  حییط میاسبری درمی   هیا باشیت  شراسط  ک     هرگاهیش  و  شغل هم
ترسن آ  تیرسن و عمیته ننت، بلک  اسن ا ر ب  نگیرش آنهیا کی   همنم 
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گر نگیرش رضاسپ شغل ، بییا کنت. رضاسپ شغل  امپ بستگ  دیتا   
  آ  ای  ثبیپ بیگونی اش دارد سا ب فرد نسبپ ب  شغل ثبت  امپ ک   

 ن  بر اسن اما ، رابطیة فروافتیادگ  شیغل  بیا رفتیار درمی .  نگرد  
ا  راضی  هسیتنت شیماسبری باست باتوج  ب   ی ان  ک  کارکنا  ا  شغل

ک  کارکنا  گیر افتادۀ راض  کمتر احتمیال دارد بی  درحال   تنظیم گردد.
د، انیتا   ننت ک  ا نییپ شیغل  آنهیا را بی   ییاطره رفتارهاس  اقتام ک

شیا  بیشیتر قطیارا  ناراض ها ا میوی همادرت ب  اسن رفتارتمال  باح
های شیته، فرضیی عنوا   براما   بیان  نظیری و تجربی   (.۱۳امپ )

رفتیار   ،( فروافتیادگ  شیغل ۱شیونت:      طیرحدژوها ب  اسن صیورت  
فروافتادگ   اثر( رضاسپ شغل ، ۲ و ،دهترا اف اسا    ن  ماسبری  درم 

 .کنت    عکو را    ماسبری ن درم شغل  بر
 

 روش
ا  آنجا ک  اسن دژوها بر آ  امپ ک  با بررم  روابط بین  تغیرهیا بی  

ء  ینة خاص بپردا د، ا  لحیاظ هیتف جی اسجاد دانا کاربردی در س   
توصییف ؛ ،  همچنین، ا نظر روش انجیام.  باشت  های کاربردی  دژوها

آورد روابیط بیین نظیر نحیوۀ بیرها، دیماسشی ؛ و ا آوری دادها نظر جمع
 ،جا عیة آ یاری دیژوها  امیپ.  همبستگ های   تغیرها ا  نوع دژوها

 تشیکل ا   ،و نمونیة آ یاری  ،کارکنا  اداری س  دانشگاه جا ع دولتی 
انت. دمتر  انتیاب شتهدر گیرینمون  ب  روشنفر کار نت بوده ک    ۵۰۰
 شیته[]تعتسلسافت   بیرای  یتل بسیط  شیتهتوج  بی   حامیبات انجامبا

، و ۸۰/۰ و  = ، قترت آ ۲۱۹/۰براما  کوچکترسن ضرس  برآوردی =  
نفیر و   ۸۹حتاقل حجم نمون  برای ماختار  تل    ؛۰۵/۰مط  احتمال =  
 تغیرهای  ( ک   حرو شته امپ.۲۱باشت )نفر     ۲۴۳برای تیمین اثر  

میاختة  وجیود در های دیافاده ا  درمشینا  بیا امیت  جملگ دژوها  
کی  میالاالت آنهیا بیرروی  گیری شیتنت،هرج  انیتا  عتبر خیا  ات طالع
فروافتیادگ  شیغل   . میا ۀ  امپای قرار گرفتگ سن ۵های لیکرت  طیف
بعیتی ت  میا ۀ(، ۱۴گوس  برگرفت  ا   طالعة ) ۱۸بعتی و با ۶صورت  ب 

 ن  درم  ما ۀ(، و ۲۲ طالعة )ت  ا   گوس  برگرف  ۴ومیلة  رضاسپ شغل  ب 
مینجیته شیتنت.  (۲۳گوس  برگرفت  ا   طالعیة ) ۱۳ اللف  و   ۳ماسبری با  

با ترجم  بی  فارمی  برگردانیته -ها  طابو با روسة ترجم اسن درمشنا  
جهپ بی شته و رواس   حتواس  آنها با أخذ نظرات خبرگا   حر  گردست. 

 تو  اطالعات شیصی  تنظییم شیت وها بدرمشنا    ،گ حفظ  حر ان 
هیای گردآ یته بیا دادهتو سع گردست.    گوسا دامخ  صورت حضوری بینب 

روش حتاقل  ربعات ج ئی  و امتراتژی  تلسا ی  عادالت ماختاری ب 
؛ چراک  توتحلیل شتنتج س (  ۲۴)  ۳  نسیة  ا الاف ار اممارت د در نرم

های میاختاری ر یال، و  یتلتعیتاد، غیرنهای کمدر برخورد با داده  ،آ 
 .کنت   عملشته توانمنت  تعتسل

 

 یافته ها
خروج   تل را در حالپ ضیراس   سییر امتانتاردشیته ،  ۱نگارۀ شمارۀ  
ا ،  رییادسر داسییاس   رکیی  بییرای الدر الگییورستم دیی دهییت. نشییا    

 ن  ماسبری ا  آمتانة های فروافتادگ  شغل ، رضاسپ شغل  و درم ما ه
بییود، کیی   ۸۱۰/۰، و ۷۷۹/۰، ۷۹۴/۰ ترتی  برابییر بییاتییر و بیی ب رگ ۷۰/۰
ج  سی  بی  شته امپ.گیریتا ههای انمان  درون  ما هدهنتۀ هم نشا

باشت    ۵۰/۰ها ب رگترا  آمتانة   رادسر بارهای عا ل  تما   ما ه ورد،  
 ریادسر بارهیای عیا ل  هیر   .(۲۵)  گیرا امیپک   بین احرا  رواس  هم

، ها بیودمیا ه ب رگتر ا  بار عا ل   ترابل دسگیر ما ۀ  ربوط  گر ب نشا 
 تل ماختاری نی  ا  اعتبار ال م (.  ۲۶باشت )لذا رواس  واگرا نی   حر    

 ا بیرای  تغییر درو   [2R]  برخوردار امپ؛ چراک   رتار ضیرس  تعییین

فروافتیادگ   ی ابرای  تغیرهای بیرو   [2f]  اثر  انتا ۀ رادسر  و    [۲۲۴/۰]
 ۲۷)هسیتنت  لقبو قابلدر حت  [۰۶۰/۰[ و رضاسپ شغل  ]۱۰۷/۰شغل  ]

 (.۲۸و 
گری در اثیرات اصیل  و تعیتسل  ها، خروج   تل نظور آ  و  فرضی ب 

نیی    ۲عالوه بیر آ ، نگیارۀ شیمارۀ    خالص  شته امپ.  ۱جتول شمارۀ  
 ن  گر بیر درمی شتت اثر  تغیرهای  سیترل و تعیتسل  نگارنمودار بافپ

 شیغل ، رفتیارفروافتیادگ   فرضییة اول:  .  کشیتی را ب  تصوسر   ماسبر
، ۱دهیت. باتوجی  بی  میطر اول جیتول  ن  ماسبری را اف اسا   درم 

ا نظر آ اری   [۳۶۷/۰] ن  ماسبری  ضرس  اثر فروافتادگ  شغل  بر درم 

درصت ا  تغییرات ۱۳و اسن  تغیر بیا ا   ؛[p < 0.001] عنادار امپ 
ذسرفتی  کنت. لذا، فرضیة اول دژوها دبین    دیا   ن  ماسبری رادرم 

طر   عنیاداری کنت فروافتیاد  کارکنیا  در شیغل بی سیت   امپ ک  تأ
 دهت.  ن  ماسبری آنها را اف اسا   رفتارهای درم 

 ن  ماسبری را بر درم فروافتادگ  شغل     اثرفرضیة دوم: رضاسپ شغل ،  
 بیا حضیور هم  یا ، ۱ول باتوجی  بی  میطر دوم جیت  کنت. عکو    

، ضیرس  اثیر در  یتل  رضیاسپ شیغل   شیغل  و  های فروافتیادگ  تغیر
درصیت کیاها سافتی  ۷ ن  ماسبری بییا ا   فروافتادگ  شغل  بر درم 

 [-۲۱۹/۰] ن  ماسبری  اثر  تغیر تعا ل  بر درم   ضرس امپ. همچنین،  

ود  با وجیود  عنیادار بی. [p < 0.001]باشت نظر آ اری  عنادار   ا 
فروافتیادگ  شیغل   تغیر  س  اثرا  ضر آ ا  آنجا ک    ل ،ضرس  اثر تعا  

طور ج ئی   یورد تأسییت کوچکتر امپ، فرضیة دوم دژوها ب   [۲۹۶/۰]
 .گیردقرار   

 

 پژوهشهای خالصة نتایج آزمون فرضیه :۱جدول 
 نتیجه .β p-value t-value Sig رابطه  فرضیه
 تأسیت   عنادار  ۱۰/ ۵۷۷ ۰/ ۰۰۰ ۰/ ۳۶۷ ماسبری  ن  درم   فروافتادگ  شغل   ۱

۲ 

  عنادار  ۸/ ۳۲۶ ۰/ ۰۰۰ ۰/ ۲۹۶  ن  ماسبری درم   فروافتادگ  شغل  

  عنادار  ۵/ ۳۸۱ ۰/ ۰۰۰ -۰/ ۲۲۰  ن  ماسبری درم   رضاسپ شغل   تأسیت ج ئ  

  عنادار  ۶/ ۱۴۰ ۰/ ۰۰۰ -۰/ ۲۱۹ اسبری  ن  مدرم    تغیر تعا ل  
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 گری اصلی و تعدیل اس اثرات التحلیل پی   :۱ نگارۀ

 

 
 گریاثرات اصلی و تعدیل  نگارفت بانمودار : ۲ نگاره
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 بحث 
هتف اصل  اسن دژوها، تبیین رابطة فروافتیادگ  شیغل  کارکنیا  بیا 

عنوا   ن  ماسبری بود و  تغیر رضاسپ شغل  را ب رفتار غیراخالق  درم 
 اثرهای دژوها  بین  سافت داد.    کننتۀ اسن رابط   ورد  طالع  قرارتنظیم

ارهییای ادگ  شییغل  بییر سکیی  ا   صییادسو رفتتسییتۀ فروافتییاف اسنییتۀ د
 2R 0.135 =] ن  میاسبری بیود غیراخالق  در  حل کار سعن  درمی 

نشا  داد ک  رضاسپ شغل  تیا های  تل دوم  سافت عالوه،  . ب [ تل اول
 2R 0.224 =]دهت گون  را کاها   حت بسیار  سادی اسن رابطة  ثبپ

فروافتیادگ  شیغل  بیر  اثیرگرچی   ،ریگتسلا  تع ی ا  اسن  .  [ تل دوم
، [۰۷/۰گری = شیی  تعیتسل]د ما  ن  ماسبری را تررسباً خنث    درم 

گری،  یی ا  تعیتسل  کنت. باتوج  بی  شیی  خیطا ا آ  را  عکو  نم 
 ن  ماسبری برای کارکنا  فروافتاده در شغل   بادرت ب  رفتارهای درم 

 ، تررسباً صفر امپ.کنت سادی راض    تا حت  را ک  آنها 
و  ۱۳۸۷ ن  ماسبری ب  میال درم  رتبط با داخل   های  دیشینة دژوها

 هادیژوآ  دال بیر عیتم انجیام ، ک  بررمی  گردد( با    ۲۹ طالعة )
امپ و رضیاسپ   ن  ماسبریو درم  فروافتادگ  شغل  رابطة بین  رویبر

براسن  امپ. شتهلع  (  طا۳۰ری ) ن  ماسبعنوا  دیا ت درم شغل  نی  ب 
های دژوها حاضر با  طالعات داخل  وجود اما ، ا کا   راسسة سافت 

و  ۱۸ ،۱۷طور خاص، نتاسج آ  و  فرضیة اول با نتاسج  طالعات )نتارد. ب 
. نتیجیة آ  یو  امپما  ( هم۲۰و    ۱۳( ناما گار بوده و با  طالعات )۱۹

نظیر جهیپ د ک  ا اسس  کر(  ر۱۳)لعة  توا  با  طافرضیة دوم را نی    
رامتا؛ و ا نظیر شیتت رضاسپ شغل ، با آ  هم  گراثرگذاری  تغیر تعتسل

ا رضاسپ عبارت ، نرب باشت.  مو   اثرگذاری رضاسپ شغل ، با آ  ناهم
کننییته بییوده، ا ییا در دییژوها حاضییر (  عکو ۱۳شییغل  در  طالعییة )

 باشت.دهنته   کاها
شییود کی  کارکنییا   ها، عنیوا    های دییژوفتی در رامیتای تبیییین سا
و اجتمیاع  قیوی هسیتنت،  میا  ان دارای دیونتهای  فروافتاده در شغل

ارنیت، و باالس  با ما  ا   حل اشتغال و اجتماع  حل مکونپ د  تنام 
باست چی های میا  ان  و اجتمیاع  بیشیتری را فیتا تعوس  شغل  برای  

گیر بیفتنت. ب  در شغل خود  صطالحاب شود کننت، ک  اسن  وارد باعث   
گییرد. ه سنة جابجاس  باال ا کا  تغییر شیغل را ا  آنهیا   دسگر مین،  

ته، و اسن ا ر مب  برو  رفتارهای غیراخالق  در آنها شیتحپ شراسط ،  
شیراسط  یذکور آورنیت.  ن  میاسبری روی   عنوا   ثیال، بی  درمی ب 
 باشیت. [میا  ا رضیاسپ ا  عتم  ن  ل و اً]توانت عتم رضاسپ ا  شغل   

عنوا  دیاد هری قیوی عمیل نمیوده و ا  رفتارهیای رضاسپ شیغل  بی 
کنیت. امیتتالل  جلیوگیری   در شیغل  الق  کارکنیا  فروافتیاده  غیراخ

کننته امپ و نیا های فروافتاد  در شغل  ک  راض مپ ک   نطر  اسن ا
ست  ب  پ سا ،  سبب  برای دمکنتارضاء   شغل  و شیص  کارکنا  را 

 رفتارهای انحراف  و غیراخالق  نیسپ.
کیار کلی  بیرای شیته، دو راههای  طرحها و امیتتاللبا تکی  بر سافتی 

شیود. ها دیشنهاد   پها و شرککاها اسن رفتار غیراخالق  در ما  ا 
کار بلنت تت ک   تنا ر با بهبود شراسط اشتغال خصوص  افیراد، ابتتا، راه

کارفر ا امپ ک  ا طرسو -کارگر-و تنظیم روابط کارکار،  شراسط فی سک   
شیود. و  ردا  در میط  کیال   حریو   گ اری عمو   دولپمیامپ

ش کارکنا  ب  شیغل و ار  با بهبود نگر تت ک  همکار کوتاهدسگری، راه
گ ارا  های رضیاسپ شیغل  امیپ و تومیط میامیپفراهم کرد    ین 

ترسن توصیة دیژوها مط  خرد،  همدر    سدما  ان  قابلیپ اجرا دارد.  
انترکارا  ا ر برای بهبود رضاسپ شغل ، اسجیاد حاضر ب   تسرا  و دمپ

تعادل بیین  نیتگ  شیغل  و شیصی  کارکنیا  امیپ کی  بیا  فهیوم 
کنیت. تعیادل  یوردنظر افتادگ  شغل  نی  ارتباط تنگیاتنگ  دییتا   فرو

اری حریوق و   اسیای برقر  ،۱۱هاس   اننت  تسرسپ امتعتادا طرسو برنا  
 حور )در رابیل کنتیرل ، کنترل نتیج ۱۲عادالن ، طراح   شاغل  عنادار

هیای کیاری ، امیتررار تیم۱۴، دورکیاری۱۳، گردش شیغل ۱۷فرآسنت حور(
سن  یتصات و ج ئیات هرس  ک  تتو و... قابل انجام امپ،  ۱۵ خودگردا

 .گذاردا  آت  وگرا  ب  دژوها ا  آنها را درقال  دیشنهاد دژوهش 

 

 گیرینتیجه
 ن  می کارکنیا  بی  درروی آورد   سکی  ا  دالسیل    ،ودکتر بیار عم  ب 

در امیپ.   ماس  افکنیتهمرامر  نتگ  آنا   بر  اسن امپ ک  کار  ماسبری  
 سادی ا   نتگ  خیود   بیاها، کارکنا   ما  ا سپ قرس  ب  اتفاق  راکث
کی  بی  خانی  و  آ  یا ا دهنت و بب  کار کرد  اختصاص     اجبارب را  

برقیراری تعیادل  ،لیذا ؛توج  داشت  باشنت، درگیر کار هستنت  ۀ خودخانواد
نظرسیة  (.۳۱د )شیوتر   رو  مییپ یا  خانواده و کار برای آنها رو بی 

اخالقی  ب  ب عمتتاً را  بادرت ب  رفتارهای غیراخالق     ،فردیرفتار بین
نسیبپ  نامی  باشیت[  ویبیرای ]البت    ان  ک  شراسط کیاری   کار نت
برامیا    .عتالت  ما  ا آ  را ب  ب   ،و نظرسة عتالپ ما  ان   دهت؛  

فیردی را بهتیرسن گ سنی  گرا  نظرسة رفتیار بینادبیات  وضوع، دژوها
هیای میا  ان  کنیون   ن  میاسبری در  حیطدرمی  دتسیتۀای تبیین  بر

توانیت   ادگ  شغل  روافتنظرسة فگر،   عم دژوهاا ا ب   (.۳۲انت )دانست 
فردی فردی و برو دربرگیرنتۀ هر دو دمت  دیشاسنتها سا بسترهای درو 

، هم با فیرد و هیم بیا   اسن نظرس  ]فرو افتاد  فرد در شغل[باشت؛ چراک
 های دیژوها حاضیر،و برامیا  سافتی   بنا بیر اسینشغل مروکار دارد.  
 ن  ماسبری درم    اخالقرفتار غیرکننتۀ چراس   تبیین  فروافتادگ  شغل 

 امپ.
تییم دژوهشی  مییلیکو  ا   المسیة کی  تومیط  ای طالع   ا امتناد ب ب

 بتالبی    ةعارضی  میاسبری ن     امیپ، درمی گرفتیانجام    رسپابلی تِ 
 درم  ة  ینانگی گ  امپ ک  همین ب   و  انتانگی ه  امپ ک  ب کارکنان

گیر، فروافتیاد  در هام دژو عب  آورد. د  آنها در اسنترنپ را فراهم   
انگی گی  کارکنیا  کننته نیسپ سک  ا  عوا ل اصل  ب شغل  ک  راض 

ما ا  اشتغال در کشور، قابل تصور امیپ باتوج  ب  شراسط ناب   .باشت  
 اننیت، کی  بیر میر کارشیا      هاعتاد  سادی ا  کارکنا  میا  ا ت  ک 
گییرد. نها   ا  آ  را  ک  قترت ترک ما  ا  امپهاس   دلیل  حتودسپب 

، وج  تارسی  گییر افتیاد  کارکنیا  در شیغل چیسیپ  اگر چنین باشت
نشیا  داد، سکی  ا  دیا یتهای   حاضیر  های دیژوهاچنا  ک  سافتی آ 



 زنی سایبری غیراخالقی پرسه   بینی رفتار ادگی شغلی در پیش فتتبیین نقش فروا : و همکاران م نیا فریبرز رحی دکتر
 

 90 

و 
م 

لو
 ع

 در
ق

خال
ه ا

ام
صلن

ف
فنّا

ور
ي، 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
1 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

،  ن  میاسبریدرم  ن  ماسبری امپ. در شغل، درم   رفتاری گیر افتاد 
ره با طفی وج  آ  کارکنا  ب  تولیتی امپ ک انحراف اَشکال  ا      شکل

 ،دهنتهای شغل   نابع ما  ا  را ب  هتر   رفتن ا  و اسف و  سئولیپ
بیل تشییی  کمتر قا  ،کاری و مرقپخرابانحرافات   اننت  نسبپ ب   و  

گر آ  بیود کی  رابطیة ژوها همچنیین بییا های دیسافتی   .(۱۳)  امپ
نسبپ ب  خود شغل و درک آنها ا  شیراسط   کارکنا ب  نگرش    گفت دیا
طر   عناداری ا  کنت، و لذا، حس رضاسپ شغل  ب دیتا     بستگ شغل   
 .کاهت ن  ماسبری   فروافتادگ  شغل  بر درم  اثر
 

                 خالقیا  یالحظههام
داری ا انیپ اخالق  اصل امتفاده،  ورد  نابع  عرف  با دژوها اسن در

 امیپ. شیته شیمرده آثیار  حتیرم  اللفین  عنوی حو و رعاسپ علم 

 و را داری  حفوظ داشتن نام ما  ا   ورد  طالعی ، اصیلچنین، با هم
 .امپ گردسته رعاسپ آگاهان  رضاسپ

 

 سپاسگزاری

کی   ارنوسسنتگا  همک تما   دانت ا    ال م خود بر نوسسنتۀ اول  رال 
 و مپا  نهاسپ نمودنت، صمیمان  راهنماس  دژوها اسن در انجام را وی

اتی  قیتردان  خیود را ا  عوا یل و منا،ً  رآورد. ضی ب  عمیل را قتردان 
 . .داردابرا     درسغشا دلیل همکاری ب ب   کارکنا  ما  ا   ورد طالع 

 

 هنام واژه
 Social Loafing .1 روی اجتماع  طفره

 Cyberloafing .2  ن  ماسبری درم 

 Cyber Loafer .3    ماسبری درم 

4. Non-productive Deviant Behavior 

  فتار انحراف ا  تولیت ر

 Social Exchange Theory .5 نظرسة  بادلة اجتماع  

 Theory of Organizational Justice .6 نظرسة عتالپ ما  ان  

 Job Embeddedness .7 فروافتادگ  شغل  نظرسة 

 Employees Retention .8  انتگاری کارکنا  

 Highly Embedded Employees .9 کارکنا  فروافتاده در شغل 

 Interpersonal Behavior Theory .10 فردی نظرسة رفتار بین 

 Talent Management .11  تسرسپ امتعتاد 

 Meaningful Jobs .12 ل  عنادار  شاغ

 Job Rotation .13 گردش شغل  

 Teleworking .14 دورکاری 

 Self-managing Work Team .15 تیم کاری خودگردا 

 Socializing .16 دذسر شت  جا ع  

 Engaging .17 عجین شت  

 Stuck .18 گیر افتاد  

 Embedded in Job .19 تعبی  شت  در شغل 
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