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مقدمه
ساختارهایسازمانیجدیدروبهتغییرنهادهوسازمانهاومنابعانسانیآنهاتحتتأثیرتهدیددهای
مختلفیقرارگرفتهاندکهازآنجملهمیتوانبهپدیدۀبیتمدنیسازمانی9اشارهکرد.لذاتوجدهبده
بحثبیتمدنیسازمانیمیتواندبهمدیراندرراستایتدوینراهبردهدایمدؤثروارا دهاطالعدات
مفیدددبددهکارکنددانکمد

شددایانیکنددد.ایددنمجموعددهازرفتارهددابددانددامهدداییماننددد:رفتارهددای

ضداجتماعیدرسازمان،سوءرفتارسازمانی،رفتارهدایمنفدیدرمحدیاکدار،انحدرافسدازمانی،
انحرافدرمحیاکار،رفتارهایغیرعملکردیورفتارضدتولیدندامگدذاریشدداندد(.هو دل3و
همکاران3883،؛پیرسونوپوراث3885،3؛تیلور.)3898،4رفتارانحرافیدرمحدیاکداررفتداری
عنوانرفتارانحرافیمنفیدرمحیاکاریادمیشودوبهدوشکل

فردیوارادیاستکهازآنبه
بینفردیوسازمانیصورتمیپذیرد(موسویوامیری.)9313،بسیاریازسازمانهداازتدأثیرات
منفیسوءرفتارهامانندپرخاشگریوقلدریدرمحیاکارآگاههستند،اماتاکنونتوجهاندکیبه
شکلهایخفیف تراینسوءرفتارهایسازمانینشاندادهشدهاست(پیرسونوهمکداران.)3889،
شکلخفیفاینسوءرفتارها بیتمدنیسازمانینامگرفتهاست(.لیموهمکاران3880،5؛پیرسدون
وهمکاران.)3889،درتحقیقاتزیادیکهدربارۀبیتمدنیدرسازمانهمدرسطحفدردیوهدم
سازمانیانجامشده،ایننکتهحا زاهمیتاستکهبیتمدنی،اثدراتمخربدیرابدههمدراهداردو
تأثیررفتارهایمنفیبرافدراددرمحدیاکدارپدنجبرابدربیشدترازرفتارهدایم بدتاسدت(مداینرو
همکاران.)3884،6پیرسون،اندرسون7وپوراث()3888معتقدنددکدهبدیتمددنیندهتنهدازنددگی
اجتماعیافرادراتحتتدأثیرقدرارمدی دهدد،بلکدهبدرکدلسدازمانپیامددهایمنفدیدارد(لدیمو
همکاران.)3880،بیتمدنیدرمحیاکارمیتوانداثراتطوالنیمددت،مردروبدیبازگشدتبده
همراهداشتهباشد.لیموهمکاران()3880براینباورندکدهبدرایسدازمانهداضدروریاسدتکده
1. Workplace Incivility
2. Hoel et al.
3. Pearson & Porath
4. Taylor

5. Lim et al.
6. Miner et al.
7. Andersson
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پیشایندهایرفتارهایبیتمدنیرابشناسندبااینامیدکهدرنهایتبیتمدنیدرسدازمانهداازبدین
برودیاکاهشیابد.
اهمیتزیادبی تمدنیسازمانیواثراتمنفیآنبرسازمان،دلیدلاصدلیانجدامایدنپدژوهش
استتابااستفادهازنتایجحاصلهبهایننکتهپیبردهشودکهآیاکارکنانسازمانموردبررسدیاز
بیتمدنیبرخوردارهستندیاخیر؟وکددامید

ازعوامدلموجدببدروزبدیتمددنیشددهاسدت؟

ازاینرواینپژوهشدرنظرداردپیشایندهایتأثیرگذاربدربدیتمددنیسدازمانرادرشدرکتگداز
رگذاربربیتمدنیشناساییشوندوباارا ه

پارسیاناستانفارسبررسیکندتابدینوسیلهعواملاث

پیشنهاددرجهتاینعوامل،بستریمناسببرایرشدکارکنانوسازمانایجادشود .

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
بیتمدنی سازمانی
رفتارهایانحرافیظریفکهبهشکلهایخفیفترسوءرفتاربدینفدردیاشدارهدارد،بدهپیددایش
دامنهایدیگرازتحقیقاتبانامبیتمدنییابیادبیدرمحیاکارمنجرشدهاست(برایم ال:لیم
وکورتینا3880،؛پیرسون،اندرسونووگنر.)3889،9بدرخالفدیگدررفتارهدایضدداجتماعیدر
محیاکار،م لپرخاشگری،آزاروخرابکاری،3بیتمدنیبدهطورمعمدولمدوردتوجدهحقدوقیو
حالبهدلیلنبودتأییدرسمی،اغلبسازمانهابهبیتمدنیتوجدهنمدی-


گیرد.بااین
قانونیقرارنمی
کنندواینگونهرفتارهارارفتارهایکوچ

وگدذراییمدیداننددکدهنیدازیبدهمداخلدهندارندد

(کیم.)3894،3

درمتونمدیریتیوسازمانی،قابلقبولترینوپرکاربردترینتعریفبیتمدنیتوسداپیرسدون
واندرسون()9111ارا هشدهاست.آنانبدیتمددنیدرمحدیاکداررااینگوندهتعریدفکدردهاندد
رفتارهایانحرافیباشدتکمونیتمبهمبهمنظورآسیببهشخصموردهدفاسدت.اینگونده

"
رفتارها،هنجارهایموجوددرمورداحترامدوطرفهدرمحیاکاررانقضمیکنند.رفتارهایبدی-
1. Wegner
2. Sabotage
3. Kim
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تمدنیمشخصاًرفتارهدایبدیادباندهوگسدتاخانهایهسدتندکدهبدانادیددهگدرفتندیگدرانآشدکار
میشود".سهویژگیکلیدیبیتمدنیدرمحیاکارنقضهنجارها،نیتمبهمدررفتارهاوشدت

کمآناست(پیرسونوهمکاران.)3889،
الددف)نقددضهنجددار:آندرسددونوپیرسددون()9111اسددتداللکددردهانددد،هددرسددازمانیدارای
هنجارهایجامعاحترامبرایکارکنانخوداسدتکدهنشداندهنددۀتوافدقاخالقدیمشدترامیدان
اعرایسازمانیاستواینتوافقزمینۀهمکاریکارکنانرافدراهممدیآورد(هدارتمن.)9116،9
اینمطلباشارهبهاینموضوعمیکندکهاگرموضوعیدری

سازمانبهعنوانبیتمدنیدرنظر

تمدنیبهحسابنیاید.پسهرسازمانیبایدهنجدارهدا

گرفتهشود،ممکناستدرسازماندیگربی
وخاقرمز هایخودرابرایکارکنانشمشخصکندتاآنهابتوانندرفتارهایبیتمدنیوغیربی-
تمدنیراازیکدیگرتمییزدهند.
جایعمدیبودنبهعاملهایدیگریم لنادانی،


توانندبه
رفتارهایبیادبانهمی

ب)نیتمبهم:
اشتباهسهوییاشخصیتمرتکب شوندهنسبتدادهشدود(آندرسدونوپیرسدون9111؛پیرسدونو

همکاران.)3889،اگرنیتآسیبرسانیوجودداشتهباشد،درصورتیبیتمدنینامیددهمدیشدود
کهاینتمایلحداقلبراییکیازطرفینواضحنباشد(مرتکبشونده،قربانی،یامشداهدهکنندده).
درنتیجۀمواجهشدنبااینرفتارهایظریفومبهم،قربانیدانبدیتمددنی،پریشدانیقابدلتدوجهیرا
تجربهمیکنندکهخودمنجرمی شودکهقربانیاندرموردچگونگیواکدنشبدهایدنرفتدارمدردد
شوند.آناندرزمینۀاینکهچهاتفاقیدرآیندهخواهددافتداد،اطمیندانندارندد.مرتکدبشدوندگان
اغلبترجیحمیدهندکهازشکلهایپنهانوظریفپرخاشگریکهدرآنتمایلآسدیبرسدانی
مبهماست،استفادهکنندوبههمیندلیلاسنادآسیبواردبهپرخاشگردشوارمیشود(کوکیاننو
همکاران.)3889،3
ج)شدتکم:رفتارهایبیادبانهبهطورکلینسدبتبدهدیگدرشدکلهدایرفتارهدایمنفدیدر
محیاکارشدتکمیدارد(سولئاوهمکاران.)3893،بهعالوهبیتمدنیتنهامحدودبهبدرفتاری
1. Hartman
2. Kaukiainen et al.
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کالمینمیشودوعالوهبدرآنشداملرفتارهدایغیرمحترماندۀغیدرکالمدیم دلخیدرهنگداهکدردن،
نادیدهگرفتنیابیاجازهسروسایلکسیرفتننیزمیباشد .دراینپژوهشسهشاخصانجامنقض
هنجارهایسازمان،داشتننیتمبهمدررفتارهاوشدتکمدررفتارهایمنفیبهعندوانشداخص-

هایسنجشوارزیابیبیتمدنیسازمانیاستفادهشدهاست(کورتیناوهمکاران.)3889،9

فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوریاطالعاتوارتباطاتعبارتاستاز:گردآوری،سازماندهی،ذخیرهونشراطالعاتاعدم
ازصوت،تصویر،متنیاعددکهبااستفادهازابزاررایانهایومخابراتصورتپذیرد.درسازمان-

هایامروزیارتباطاتالکترونیکیغیرقابلاجتناببودهوحتیدر79درصدمدوارد،ابدزاراصدلی
ارتباطبهشمارمیرود.ارتباطاتالکترونیکیشاملایمیل،پیدامهدایمتندی،شدبکههدایاجتمداعی،
وبالگهاو...است.لزومبررسیتأثیراینترنتوشبکههایاجتماعیبرزندگیاجتماعیکداربران
اجتنابناپذیربهنظرمیرسد.علیرغمجنبههایم بت،ازقبیلجنبههدایآموزشدی،ارا دهخددمات
بهنوعاستفادهازآندارایجنبههایمنفینیزهست.


دست.فناوریباتوجه

ارتباطیومواردیازاین
استفادۀکنترل نشدهازرایانه،تکاملفیزیکیورشداجتماعیوروانیافرادرادرمعرضخطرقدرار
میدهد.امروزهفناوریاطالعاتوارتباطاتجایگداهویدژهایدرسداختارزنددگیاجتمداعیپیددا
ایاستکهتأثیراتزیادیبرجنبههایمختلفآنازجملهبنیانیتریننهاداجتماعی

کردهوپدیده
–خانواده–گذاشتهاست .
هماکنونارتباطاتچهرهبهچهرهجایخودرابهرواباالکترونیکیدادهاسدتکدهمدیتواندد
).افرادممکناستبهصورتآنالین

مزایاومعایببسیاریرادربرداشتهباشد(لیموچین3886،3
چیزهاییرابگویندوکارهاییراانجامدهندکهبهصورتحروریآنکارهداراانجدامنخواهندد
داد(سولر.)3884،3همچنینرشدزیادبیتمدنیدرمحیاهایکداریمدیتوانددنتیجدۀاسدتفادهی

1. Cortina et al.
2. Lim & Chin
3. Suler
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زیادازفناوریوارتباطاتآنالینباشد(جیموتیوهمکاران3893،9؛پیرسونوهمکاران.)3888،
تحقیقاتاخیرتأییدکردهاستکهاعمالبیتمدنیدرسدازمانهداروزبدهروزروبدهافدزایشواز
طریقرسانههایآنالیندرحالگسترشاسدت(جیمدوتیوهمکداران.)3893،امداپدژوهشهدای
دیگربهسطوحباالترسوءرفتارهاازطریقوسایلالکترونیکیاذعانمیکنند(چدممن.همکداران،3
.)9115درپژوهشهدایجدوادی()9303؛ذکدایی()9305؛مشدایخ()9303بیدانشددهاسدتکده
استفادۀزیادازفناوری هایارتباطیبرتمایلافرادبدهیدادگیریرفتارهدایضدداجتماعی،تنهدایی،
افسردگیوکاهشروابااجتماعیوخانوادگیتأثیرگذاراسدت.همچندینجیمدوتیوهمکداران
()3893؛سولر()3884وبایرون)3880(3پژوهشهاییدرموردتأثیراتمنفیاسدتفادهازفنداوری
اطالعاتوارتباطاتبربیتمدنیکارکنانید

سدازمانانجدامدادهاندد.همدانطورکدهارتباطدات

آنالینافزایشمییابدبهتعدادافرادیکهخواستهیاناخواستهبهرفتارهایبیتمدنیدستمیزنند
اضافهمیشودد.تعامالتآنالیندرمقابلارتباطاتچهرهبهچهرهتفسیرهاوبرداشتهایمتفداوتی
رادربردارد.افرادممکناستبهصورتآنالینچیزهاییرابگویندوکارهاییراانجامدهندکه
).باتوجهبهمبانینظریکهبهآنها

بهصورتحروریآنکارهاراانجامنخواهندداد(سولر3884،
صورتزیرقابلتصوراست .


اشارهشد،فرضیۀاولپژوهشبه
فرضیۀ  .6استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر بیتمدنی سازمانی تأثیر دارد.
گرفتاریهای خانوادگی

خانواده،مهمترین نهاداجتماعیدرجوامعانسانیاستکهتکوینوپرورششخصیتافراددرآن
گیرد.برایاینکهخانوادهبتواندکارکردهایاصلیخودرابهخوبیانجامدهد،الزماست


شکلمی
امنیتوآرامشدرآنوجودداشتهباشد.واقعیتایناستکهدرفرایندچرخۀزنددگیخدانواده،
مسا لومشکالتیبهوجودمیآیدکهآرامشآنراهرچندبرایمدتکوتاهیسلبمیکند.این
مسا لدرسطحخردمربوطبهساختارهاوکارکردهاینهادخانوادهودرسدطحکدالنمربدوطبده
1. Giumetti et al.
2. Chapman et al.

3. Byron
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ساختارهایاجتماعیاست.تغییروتحوالتیکهبهلحاظاقتصادی،اجتماعیوفرهنگدیدرجوامدع

بهوجودمیآید،نهادخانوادهراتحتتدأثیرقدرارمدیدهنددوبدهبدروزتعدارضدرروابدامتقابدل
اعرایخانوادهوبیرونخانوادهمنجرمیشود(ریترز.)3884،همانطورکهکاربدرخدانوادهتدأثیر
می گذارد،خانوادهنیزبرکارتأثیرگذاراست.حمایتاجتماعیازاعرایی

خدانوادهبدررفتدار

فرددرمحیاکاریوکاهشبیتمدنیسازمانیتأثیرگذاراست(لیمولی.)3899،نقشحمایت
خانوادهدرکداهشاسدترسکداریرانبایددنادیددهگرفدت(فیشدر.)9111،زمدانیکدهتعارضدات
وجود آمدهدرخانوادهمسا لومشکالتیرادرسطوحفردی،نهادیواجتماعیبدهوجدودمدی-

به
آورند،پیامدگرفتاری هایخانوادهمحدودبهاعرایخانوادهنشدهوسدایرنهدادهدایاجتمداعیو
حتیاقتصادیراتحتتأثیرقرارمیدهد.مشکالتخدانوادگیدربیشدتراوقداتبداعددمحمایدت
خانوادهروبهرومی شوندکهاینباعثافزایشاحساساتمنفیوافزایشاسترسدرمحیاخاندهو
درمحلکارمیشود.گرفتاریهایخانوادگیشاملمواردزیادیمیشودکهمیتدوانازطدالوو
جددایی،زندددانیشددن،ازدواج،ناکددامیوشکسدتدرامددورزنددگی،کشددمکش،ناسددازگاریو
تعارضباخودیادیگران،نداشتندرآمدکافی،معلولیتیاداشتنید
بچهدارنشدنی

فدردمعلدولدرخدانواده،

زوج،بیماریشدیدوغیرقابلدرمانیاسختدرمدان،اقتصدادضدعیفخدانواده،

اتفاقاتتلخوموارددیگرنامبرد.ماینروهمکاران()3893؛اگونگبامیال()3894؛ریدووگداش
()3881؛لیمولی()3894؛ریدگویوکورل()3884پژوهشهاییدرموردتأثیراتگرفتاریهاو
اند.باتوجهبهمبانینظدریکدهبدهآنهدااشداره

مشکالتخانوادگیبربیتمدنیکارکنانانجامداده
صورتزیرقابلتصوراست .


شد،فرضیۀدومپژوهشبه

فرضیۀ  . 3گرفتاریهای خانوادگی بر بیتمدنی سازمانی تأثیرگذار است.
فشارهایروانی،شایعترینومخربتریننیرویمؤثردرجامعدهامدروزیاسدت.دنیدایصدنعتیو
پیشرفتهایروزافزونآن،اگرچهازبرخیجهاتباعثآسایشجمعیافرادشدهولدیبدارفکدری
تواندباعثبهوجود

آنهاراافزایشدادهاست(پایفر.)9305،گرفتاریهاومشکالتخانوادگیمی
آمدنتعارضمیانکاروخانوادهشود.ازنظردوکسبریوهیگینز()9119تعارضمیدانکدارو
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خانوادهمنبعاصلیاسترسبرایافراداستوباپیامدهایمنفیازجملهافزایشخطربرایسالمتی
والدینشاغل،افسردگی،اضطرابوکاهشرضدایتاززنددگیهمبسدتهاسدت.ابدیوهمکداران
()3885معتقدندپیامهایمنفیناشیازتعارضکار-خدانوادهبداپیامددهاینارضدایتیاززنددگی،
هایخانوادگیسببمیشود

اضطراب،افسردگیوسالمتضعیفرابطهمعنیداردارد.گرفتاری
افراددرخانواده،شرایاتنشزاواسترسآوریراتحملکنندکهواکنشهدایجسدمی،عداطفی،
ذهنیورفتارهاینامناسبرادرافرادبهوجودمیآوردوهزینههایسنگینیرابدهافدرادوسدازمان

واردمیکند.باتوجه بهمبانینظریکهبهآنهدااشدارهشدد،فرضدیۀسدومپدژوهشبدهصدورتزیدر
قابلتصوراست.


فرضیۀ  .3تجربۀ احساس منفیی ،نقیش مییانجی در رابطیۀ بییت گرفتیاریهیای
خانوادگی با بیتمدنی سازمان دارد.
تجربۀ احساسات منفی
ستکهباارزشهدایثابدتوپایددارفدردناسدازگار

احساساتمنفیناشیازرفتاریافعالیتهاییا
است.نگرشهابراحساسافرادتأثیرمیگذارندوازاینروستکهی

نگرشکامالًم بتنسدبت

بهدیگرانمی تواندبهاحساسخوبیاحالتیم بتدراومنجرشودوبرعکس.خشدموخسدتگی
دواحسداسمنفددیهسددتندکددهممکدناسددتکارکنددانسددازمانآنراتجربدهکننددد.تجربدهیایددن
احساساتباعثبروزرفتارهاییمنفیوبیتمدنیدرافرادخواهدشدد(لیتدروهمکداران.)3895،
اگونگبامیال،)3893( 9بیانمیکندکهافرادباداشتناحساساتمنفینسبتبهکاریکهانجاممی-
دهندبیشترازخودرفتارهایبیتمدنبروزمیدهند.گاش،دیروزوفالتا)3899(3نیزداشتنحس
منفیافرادنسبتبهسرپرستشغلکهباعثرفتارهدایبدیتمددنمدیشدودراتصددیقکدردهاندد.
بهطورکلیاینپژوهش هابیانگراینموضوعهستندکهتجربهاحساساتمنفیبدادریافدتوبدروز
رفتاربیتمدنیدرارتباطاست.پژوهشاسدمکتروفداکس()3885دواحساسدیراکدهتجربدهآن
1. Ogungbamila
2. Dirkez & Folleta
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منجربهرفتاربیتمدنیمیشودرا"عصبانیت"و"خستگی"میدانندکهایندواحسداسبداوجود
زادرشغلافزایشپیدامی کنندد؛زیدراکدهاحساسداتمنفدیدرهسدتۀتجربدۀشدرایا

شرایاتنش
تنشزاهستند(الزاروس.)9113،9زمانیکهی

کارمندداحساسداتمنفدیاشرادرخدودپنهدان

میکندبهمحضاینکهفشارروحیبراوواردمی شدود،ایدنفشداربدهافدزایشاحساسداتمنفدیو
درنهایتبروزرفتارهایبیتمدنمنجرمدیشدود(اسدمکتروفداکس.)3885،پدژوهشهدایبدامیال
(،)3893گاشوهمکاران(،)3899ریووگاش(،)3881اسمکتروفاکس()3885نشدانمدیدهدد
تجربۀاحساساتمنفیبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمبربیتمدنیسازمانیتأثیردارد.همچندیندر
پژوهشدیگریکهپیرسونواندرسوندرسال() 3889انجامدادندبهایننتیجهرسیدندکهافدراد
قربانیبیتمدنیدرمحلکداراحساسداتمنفدیراتجربدهمدیکنندد.ایدناحساسداتمنفدیباعدث
خطراتجدیبرایسالمتیذهنیمیشود؛زیرااحساسمنفیباافسردگیواضدطرابدرارتبداط
است .
خشموعصبانیت،زمینۀتشدیدحاالتیماننداسترسشغلیوفرسودگیهیجانیرابیشازپیش

وسیلهدراثربرهمزدنتعادلرواندی،جسدمیواجتمداعیافدراد،آنهدارابده

تقویتمیکندوبدین
سمترفتارهایانحرافیوبیتمددنیمتمایدلمدیکندد(گدلپدروروهمکداران.)9313،فداکسو
همکاران()3889نیزبیانکردهاندکهمیانعواملفشاربدارفتارهدایانحرافدی،ارتبداطمعندیداری
وجوددارد.براساسنظراینپژوهشگران،عواملاسترسآور،ابتداحداالتهیجدانینظیدرخشدمو

عصبانیتراپدیدمی آورند،سمساینحاالتهیجانیخشموپرخاشگریهستندکهباعثروی-
آوریکارکنانبهرفتارهایضدتولیدوانحرافیمیشدوند.همچندیناسدکینرودوریدال)3895(3؛
متیوزوهمکاران)3893(3؛بونهوهمکاران)9116(4؛ملوروجدان)3893(5واسدمکتروفداکس
() 3885بهتأثیراتمنفیخستگیشغلیبرافدرادوسدازمانوهمچندینبدیتمددنیسدازمانیاشداره
1. Lazarus
2. Skinner & Dorial
3. Matthews & et al
4. Boneh
5. Mellor & John
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کنندکهحجمکاریوخستگیبهعنوانید


)بیانمی
کردند.لوریفرانسیس9وهمکاران(3895



تمدنیمنجرمیشود .


متغیروضعیتیبهبی
احساساتمنفیباعثخطراتجدیبدرایسدالمتیذهندیمدیشدود؛زیدرااحسداسمنفدیبدا
افسردگیواضطرابدرارتباطاست.اسمکتروفاکس()3885بهتأثیراتمنفیخستگیشغلیبدر
افرادوسازمانوهمچنینبیتمدنیسازمانیاشارهکردند.لوریفرانسیسوهمکاران()3895بیان
میکنندکهحجمکاریوخستگیبهعنوانی

متغیروضعیتیبهبیتمدنیمنجرمیشود.خشمو

عصبانیتزمینۀتشدیدحاالتیماننداسترسشغلیوفرسودگیهیجانیرابیشازپیشتقویتمی-
کندوبدینوسدیلهدراثدربدرهم زدنتعدادلرواندی،جسدمیواجتمداعیافدراد،آنهدارابدهسدمت
رفتارهایانحرافیوبیتمدنیمتمایلمیکند(گلپروروهمکاران.)9313،باتوجهبهمبانینظدری
صورتزیرقابلتصوراست .


کهبهآنهااشارهشد،فرضیۀچهارم،پنجموششمپژوهشبه

فرضیۀ  :4تجربۀ احساس منفی بر بیتمدنی سازمانی تأثیرگذار است.
فرضیۀ  :5تجربۀ احساس منفی نقش میانجی در رابطیۀ بییت اسیتفاده از فنیاوری
اطالعات و ارتباطات با بیتمدنی سازمان دارد.
فرضیۀ  :1استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر تجربۀ احساس منفیی،
تأثیرگذار است .
بیتمدنی سایبری

اگرچهفناوریاطالعاتوارتباطاتمزایایبسدیاریازقبیدلکداهشمحددودیتهدایفیزیکدیو
میگیرد؛درمحلکارشاهدمعایبوپیامددهای
زمانیوافزایشافقیوعمودیارتباطاترادربر 
منفیشدیدیهمبرایکارکنانوهمبرایسازمانازنظرسدالمتوبهدرهوریهسدتیم.بدیتمددنی
عنوانرفتارارتباطینمایشگذاشتهشدهبهواسطۀکاممیوتراستکدههنجارهدایاحتدرام

سایبریبه
متقابلدرمحلکداررانقدضمدیکندد(لدیموتئدو.)3881،نادیددهگدرفتنایمیدلهدایهمکداران،
1. Lori Francis et al.
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بهجا،نموندههداییاز
هاوفرستادنتصاویرنا 

پاسخندادنبهآنها،استفادهازکلماتمخففدرایمیل
گونه کدهایمیدلبدرایارتباطداتکداریوتعامدلکارکنداندر
بروزبیتمدنیسایبریهستند.همان 
بسیاریازسازمانهابهکارمیرود،بیتمدنیسایبریدرکارنیزمیتوانددازطریدقایمیدلوسدایر
ابزارهایارتباطیسایبریبهوجودآید(پاراوهمکاران.)3895،هرچهکارکناندرمسیرشغلی
خودپیشمیروندومسئولیتهایشانبیشترمیشود،تعدادایمیلهایدریافتیشانهمافزایشپیددا
هاعالوهبراینکهبهدرهوریکارمنددانراافدزایش

میکند.اینگزارشتأییدمیکندکهاینفناوری
میدهدبهاسترسشغلینیزمنجرمیشود.آفونسو()9111خاطرنشانمیکندکهاسدتفادهزیداداز
فناوری هایاطالعاتوارتباطاتسببایجاداحساسبدبختی،انزوایاجتماعی،تنهایی،دوریاز
رکلیکاهشسالمتروانیمیشود .

خانوادهوبهطو

تحقیقاتتجربیدرموردبی تمدنیسایبریحداکیازآناسدتکدهافدرادیکدهخدوددچدار
رفتارهایانحرافیدرمحلکارویاتراشغلبودهاند،بیشترازخودرفتدارهدایبدیتمددنیبدروز
میدهندکهاینمیتوانددرارتباطاتایمیلیوسایرارتباطاتسایبریآنهانیزمشهودباشد.مطالعه
اخیرپاراوهمکاران()3895نشاندادکارمندانیکهدرطیروز،بیتمدنییاخشونتسدایبری
راتجربهمیکنند،تاپایانروزباتنش هایفیزیکیوذهنیزیادیهمراهخواهندبودکههمینامدر
میتواندبربیتمدنیافرادوبروزرفتارهایانحرافیازآنهاتأثیرگذارباشد.درپژوهشیکهتوسا
جیموتیوهمکاران()3893انجامشدهاست،بیانمیشودکهمیانبیتمدنیسایبریوفرسودگی
شغلیمیانکارمندانبزرگسالی

سازمان،ارتباطمستقیمیوجوددارد.باتوجهبهمبانینظریکه

صورتزیرقابلتصوراست .


بهآنهااشارهشد،فرضیۀهفتمپژوهشبه

فرضیۀ  . 7بیتمدنی سایبری بر بیتمدنی سازمانی ،تأثیرگذار است.
الگوی مفهومی پژوهش
باتوجهبهمواردگفته شدهدرپیشینۀنظریوتجربیپژوهش،الگویمفهدومیپدژوهشبدهصدورت
شکل()9ارا همیشود .
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ایمیل

کاممیوتر

بیتمدنیسایبری

استفادهازتکنولو ی
اطالعاتوارتباطات

ش دت 
کم
ن قض 
هنجار

اینترنت
شبکههای
اجتماعی

بیتمدنیسازمانی

خستگی

تجربهاحساسمنفی

قصد
مبهم

عصبانیت

گرفتاریهایخانوادگی

شکل  .6الگوی مفهومی پژوهش (برگرفته از ادبیات پژوهش)

دراینپژوهشاستفادهازفناوریهدایاطالعداتوارتباطدات،گرفتداریهدایخدانوادگی،تجربدۀ
احساسمنفیوبیتمدنیسایبریبهعنوانمتغیرهایتأثیرگذاربربیتمدنیسازمانیدرنظدرگرفتده
شدهاند.همچنینتجربۀاحساسمنفی،درتأثیراستفادهازفناوریهایاطالعاتوارتباطاتوبدی-
تمدنیسازمان،نقشمیانجیدارد.

روششناسی پژوهش
اینپژوهشازنظرهدفکاربردیوازنظرروش،توصیفی،پیمایشیوازنوعهمبستگیمحسدوب
می شود.جامعۀآماریاینپژوهشراکلیدهکارشناسدانومددیرانشدرکتگدازپارسدیاندرسدال
9315تشکیلدادهاندکهتعدادآنها335نفراست.شیوهنمونهگیریدراینپژوهشروشطبقهای
آوریدادهها،پرسشنامۀ36سدؤالیمحقدقسداختهاسدتکده

متناسبباحجمبودهاست.ابزارجمع
آوریدادهها(برایتعیینپایاییپرسشنامهها)

شرحآنوهمچنینضریبآلفایکرونباخابزارجمع
برایهری

هابهمیزانگزارششدهومقبولدرجدول()9آوردهشدهاست .

ازپرسشنامه
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جدول .6مقادیر آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه 
متغیر اصلی

فناوریهای اطالعات
و ارتباطات
تجربه احساس منفی
گرفتاریهای
خانوادگی
بیتمدنی سایبری

متغیر

آلفای کرونباخ

اینترنت

0/787

رایانه

0/706

شبکههای اجتماعی

0/773

ایمیل

0/743

خستگی

0/751

عصبانیت

0/770

---

0/748

---

0/800

همانگونهکهدرجدول() 3نشاندادهشدهاست،جهدتتشدخیصروایدیسدازهپرسشدنامهمدورد
،بهطورمجزامدوردآزمدونقدرار
استفاده،ابتداپنجالگویاندازهگیریکهمربوطبهمتغیرهاهستند 
گرفتهاند.شاخصهایکلیبرازشالگوبرایالگوهایانددازهگیدری(تحلیدلعداملیتأییددی)در
جدولزیرارا هشدهاستکهبیانگرآناستکهالگوهایاندازهگیریازبرازشخوبیبرخوردار
هستندوبهعبارتیشاخصهایکلیاینمدوردراتأییددمدیکننددکدهدادههدابدهخدوبیازالگوهدا
حمایتمیکنندوپرسنامهدارایرواییسازهنیزمیباشد .
جدول  .3شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری
شاخصبرازش 

CFI

RMSEA

استفادهازفناوریهایاطالعاتوارتباطات

9/39

8/13

8/18

8/83

گرفتاریهایخانوادگی

3/54

8/14

8/18

8/84

تجربۀاحساسمنفی

9/43

8/13

8/13

8/84

بیتمدنیسازمانی

3/40

8/13

8/19

8/85

بیتمدنیسایبری

9/69

8/13

8/14

8/83

برازشمناسب

<3

> 8 /1

> 8 /1

ناممدل

CMIN/DF

GFI

< 8 /9



)میباشد .
صورتنشاندادهشدهدرشکل( 3


گیریمربوطبههرمتغیربه

هایاندازه
مدل
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شکل  .3مدلهای اندازهگیری مربوط به متغیرهای پژوهش

یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیتشناختی
نمونۀآماریپژوهشازتعداد903نفرازمدیرانوکارشناسانشرکتپاالیشگازپارسیاناسدتان
فارستشکیلشدهکهشامل971نفرمردو3نفرزناست.همچنینبیشترکارکنداندربدازۀسدنی
36تا35سالودارایمقطعتحصیلیکارشناسی،بابازۀکاری6تا98سالبودهاند.الزمبدهذکدر
استکهدرنمونهپژوهش953،نفر()%03متأهلو38نفر()%97مجردبودهاند.همچنین990نفر
()%65عادیکارو64نفر()%35نوبتکاربودهاند .
آزمون بهنجار(نرمال)بودن توزیع دادهها
برایآزمونفرضیههایپژوهشابتدافرضبهنجاربودندادههاانجامشد.نتایجنشداندادهشددهدر
معنیداریآزمونباالتراز8/85است؛ادعدای
)بیانگرآناستکهباتوجهبهاینکهسطح 

جدول(3
55
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شدهاستومیتوانازآزمدونهدایپارامترید

دنسؤاالتپرسشنامهپذیرفته

بهنجاربو

وازروش

حداک ردرستنماییدرمدلسازیمعادالتساختاریاستفادهکرد .
جدول  .3آزمون بهنجاربودن
متغیر

سطحمعنیداری


استفادهازفناوریهایاطالعاتوارتباطات

8/37

گرفتاریهایخانوادگی

8/34

تجربۀ احساس منفی

8/45

بیتمدنیسایبری

8/96

بیتمدنیسازمانی

8/69

آزمون فرضیههای پژوهش
برایآزمونفرضیه هدایپدژوهشپدسازتددوینمددل،بدااسدتفادهازندرمافدزار Amos 22مددل

طراحیشدهموردآزمونقرارگرفتکهنتایجآندرشکل()3نشاندادهشدهاست .


شکل  .3مدل معادالت ساختاری پژوهش
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عالوهبرمدلمعادالتساختاریپژوهش،درشکل()4مدلمعدادالتسداختاریبدامقدادیرt

نشاندادهشدهاست .

شکل .4مدل معادالت ساختاری با مقادیر t

باتوجهبهشاخص هایکلیحاصلازبرازشمدلمربوطبههری

ازفرضیههامیتواننتیجده

دلمربوطهبهفرضیههایپژوهشدارایبرازشمناسباست .

گرفتکهم
جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش
شاخصبرازش 

CMIN/DF

PNFI

CFI

RMSEA

ساختاری

3/09

8/66

8/19

8 /9

برازشمناسب

<3

> 8 /5

> 8 /1

< 8 /9

ناممدل

درادامهباتوجهبهاینکهمدلمعادالتساختاریالگویپژوهشموردتأییدقرارگرفتدهاسدت،
بهبررسیفرضیه هایپژوهشبااستفادهازضرایبرگرسیونی،مقادیربحرانیوسدطحمعندیداری
هری

ازفرضیههادرقالبجدول()5پرداختهمیشود .
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جدول  .5نتایج آزمون هر یک از فرضیههای پژوهش
ضریب

مقدار

بتا

بحرانی

8/96

8/33

8 /7

بیتمدنیسازمانی
.گرفتاریهایخانوادگی← 

3

8/41

3/47

8/89

تأیید

بیتمدنیسازمانی
.4تجربۀاحساساتمنفی← 

8/76

5/33

8/89

تأیید

8/71

3/77

8/88

تأیید

8/47

3/70

8/89

تأیید

فرضیهها

بیتمدنی
.9استفادهازفناوریهایاطالعاتوارتباطات← 
سازمانی

.6استفادهازفناوریهایاطالعاتوارتباطات← تجربۀ
احساسمنفی
بیتمدنیسازمانی
.بیتمدنیسایبری← 
 7

برای آزمودن تأثیر ی

P

نتیجه
رد

متغیر میانجی در رابطهبین دو متغیر دیگرازآزمدون سدوبل9اسدتفاده

میشود(سوبل .)9106،درآزمونسوبل،ی

مقدارz-valueبهدسدتمدیآیددکدهدرصدورت

بیشترشدناینمقداراز9/16میتواندرسطحاطمینان15درصد،معنیداربودنتأثیرمیانجیی



متغیرراتأییدنمود.درجدول()6و() 7نتیجهآزمونفرضیۀسوموپنچمپژوهشنشداندادهشدده
است.
جدول  .1نتیجه آزمون فرضیۀ سوم (نتایج آزمون سوبل)
مسیر

شاخصها

مفهومشاخصها

A

مقدارضریبمسیرمیان
متغیرمستقلومیانجی

تجربۀ احساس منفی در رابطهبین گرفتاری

B

خانوادگی بابیتمدنی سازمانینقش میانجی
دارد.

Sa

Sb

مقدارضریبمسیرمیان
متغیرمیانجیووابسته
خطایاستانداردمربوط
بهمسیرشاخصA

خطایاستانداردمربوط
بهمسیرشاخصB

مقدار
دستآمده
به 

8/58
8/76
8/37
8/83

1. Sobel Test
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مقدارz-valueحاصل از آزمون سوبل برابر با9/35بهدستآمدکه به دلیل کمتربدودن از9/16
میتوانگفتکهتأثیر متغیرمیانجیتجربه احساس منفیدررابطهبینگرفتاریخانوادگیبابدی-
سازمانیمعنیدارنیست .

تمدنی
جدول  .7نتیجه آزمون فرضیۀ پنجم (نتایج آزمون سوبل)
مسیر

شاخصها

مفهومشاخصها

A

مقدارضریبمسیرمیان

تجربۀ احساس منفی در رابطهبین استفاده از

B

فناوریهایاطالعاتوارتباطاتبابیتمدنی
سازمانینقش میانجیدارد.

Sa

Sb

مقدار
دستآمده
به 


متغیرمستقلومیانجی
مقدارضریبمسیرمیان
متغیرمیانجیووابسته
خطایاستانداردمربوط
بهمسیرشاخصA
خطایاستانداردمربوط
بهمسیرشاخصB

8/71
8/76
8/83
8/83

مقدارz-valueحاصل از آزمون سوبل برابربا33/743بهدسدتآمدد کده بدهدلیدل بیشدتربودن از
9/16میتوانگفتکهدر سطح اطمینان  15درصد ،تأثیر متغیرمیانجیتجربۀ احسداس منفدیدر
سازمانیمعنیداراست .

فناوریهایاطالعاتوارتباطاتبابیتمدنی

رابطهمیاناستفاده از

بحث و نتیجهگیری
بررسییافتههایپژوهشدرخصوصفرضیهاولنشانمیدهد،استفادهازفناوریهایاطالعاتو
دستآمدهدراینپژوهشبانتایجحاصدل
گذارد.نتایجبه 

ارتباطاتبربیتمدنیسازمانیتأثیرنمی
ازپژوهشهایصورتگرفتهدراینحوزهتوسداجیمدوتیوهمکداران(،)3893بدایرون()3880
مطابقتندارد.طبقیافتههدایقبلدیبیدانمدیشدودکدهاسدتفادهزیدادازفنداوریهدایاطالعداتو
ارتباطاتازپیشایندهایبیتمدنیدرسازمانهاست.درایدنپدژوهشبدهنظدرمدیرسددکارکندان
شرکتگازپارسیانبهدلیلسیستمهاینظارتیوبازرسیکدهدرایدنسدازمانوجدودداردکمتدر
زمانخودراصرفاینترنتواستفادهازرایانهبرایامدورشخصدیمدیکنندد.وجدودید
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مرکزیکارکنانرابامحدودیتاستفادهازرایانهودیگروسایلالکترونیکیبدرایامدورشخصدی
مواجهمیکند.اینافرادقطعاًدرخانهبیشترازمحلکارازفناوریهایمربوطهاستفادهمیکنند.در

سازمانپاالیشگازپارسیانافرادبرایبرقراریارتباطبایکدیگربیشترازاتوماسیوناداریبهجای

کاممیوتراستفادهمیکنندواینامربهدلیلمکتوببدودننوشدتههداافدرادراازبدروزبدیتمددنیدر
نوشته هایشانمنعخواهدکردوممکناستاینعواملدلیلیبررداینفرضیهباشد .

بررسییافتههادرخصوصفرضیۀدومنشانمیدهد،گرفتداریهدایخدانوادگیبدربدیتمددنی

سازمانیدرشرکتگازپارسیانتأثیردارد.افرادیکهگرفتاریهایخانوادگیدارندددرزنددگی
فردیدچاراسترسمیشوند.تجربۀاسترسباعثکاهشاحساسانر یدرافرادمیشدود،سدمس
کاهشاحساسانر یباعثافزایشرفتارهایانحرافیوکاهشرفتارهایمددنی-سدازمانیمدی-
شود.احساسانر ی،نقطهمقابلخستگیوفرسودگیاستکهطیآنفرددرخدودنیدرووتدوان
انجامکارهاراهمراهباسرزندگیکاریتجربهمیکندد(اتدواتروکدارملی.)3881،9عددموجدود
انر یواسترسناشیازگرفتاریهایخانوادگی،افرادرابیشترمستعدبروزرفتارهدایبدیتمددنی
آمدهدرپژوهشهایاستاکروهمکاران

به 
دست
دستآمدهدراینپژوهشبانتایج 
نتایجبه 

میکند.

()3887؛ش

(9118بهنقلازشریفی)9303،؛فینچمن)3883(3مطابقتدارد.طبقاینپدژوهش

هامشکالتوگرفتاریهایخانوادگیبراحساساتوهیجاناتمنفیتدأثیرگدذاراسدت.براسداس
یافتههایاینپژوهشافرادباگرفتاریهایخانوادگیاحساساتمنفیبیشتریراتجربهمدیکنندد.
تعارضاتبهوجودآمدهدرخانوادهمسا لومشکالتیرادرسطوحفدردی،نهدادیواجتمداعیبده
وجودمی آورندکهممکناستباعثشودافرادتعدادلرواندیخدودراازدسدتدهنددوچدهبسدا
رفتارهاییم لپرخاشگریوافسردگیدرآنهادیدهشود.همچنینماینروهمکاران(،)3894بیدان
میکنندکهمادربودنی

فردشاغلمنجربهرفتارهایبیتمدنیاونمیشدودامدااگدرهمدینفدرد

فرزندوبیشترازآنباشد،بهدلیلگرفتاریهایخانوادگیکهداردازخودرفتارهایبدی-

دارای3
تمدنیبروزخواهدداد.بهدلیلاینکهدرشرکتپاالیشگازپارسیانتنها3خانممشدغولبدهکدار
1. Atwater & Carmeli
2. Finchman
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هستند،تحلیلاینقسمتبامحدودیتروبهروشددهاسدتونمدیتدوانآنرابدهکدلتعمدیمداد.
هایخانوادگینیزافزایشمییابدکدهایدنموضدوعنیدزدر

همچنینباافزایشسنافراد،گرفتاری
اینپژوهشتأییدشدهاست .
بررسییافتههایپژ وهشدرخصوصفرضیۀسومتأثیرنقشمیانجیتجربدۀاحسداسمنفدیدر
رابطهبینگرفتاریهایخانوادگیبابیتمدنیسازمانیراردمیکندد .تدأثیرنقدشمیدانجیتجربدۀ
احساسمنفیدررابطۀبینگرفتاریهایخانوادگیبابیتمدنیسدازمانیدرپدژوهشهدایپیشدین
موردبررسیقرارنگرفتدهاسدت،امداگدلپدروروهمکداران()9307بیدانمدیکننددکدهفشدارهای
اعمال شدهبرافراد،آنهارامستعدتجربدۀحداالتمعطدوفبدهخسدتگیوفرسدودگیمدینمایددو
بهدنبالآنباعثتغییررخدادهایرفتاریمنفیوم بتمیشدود.مجموعدهرفتارهدایمنفدیمدورد
تمرکزدرپژوهشاینافراد،رفتارهایانحرافیبودند .
بررسییافتههادرخصوصفرضیۀچهارمنشانمیدهد،تجربدۀاحسداس منفدی بدربدیتمددنی
سدازمانیدر شدرکت گداز پارسدیان تدأثیر دارد.نتدایجبدهدسدتآمددهدرایدنپدژوهشبدانتدایج
بهدستآمدهازپژوهشاگونگبامیال()3893؛گاش،دیرکزوفالتا()3899همخدوانیدارد.ایدن
یافتههانشانمی دهدافرادیکهازشغلخودراضینیستندونسبتبهشغلشاناحساسمنفیدارند،
ازخودرفتارهایبیتمدنیبروزمیدهند.ایناحساساتمنفیوایننارضایتیدربرخوردباافدراد
نزاکتومشاهدۀاینگونهرفتارهادرسازماندرارتباطاست.تحقیقاتنشاندادهاستکهارا ۀ

بی
عواملفشارزایشغلی(عواملفشارزایمزمنیادردسرهایروزانه)بدهصدورتمنفدیبدارضدایت
شغلیدرارتباطاست(پنیواسمکتور)3885،ودرنتیجهمجموعاینتأثیراتمیتواندبهتردعیف
روحیهکارکناندرطولزمانمنجرشود(فولرودیگران)3883،؛زیراکارکنانازنظدرشدناختی،
زارابهعنوانتهدیدارزیابیمیکنند(کورتیناودیگدران.)3889،طبدق

طوالنیبودنعواملاسترس
مدلاسترسشغلیاسمکتور(،)9110عواملفشارزایمحیاکارباعثبرانگیختهشددناحساسدات
منفیدرفردمیشود.همچنینزمدانیکدهکارمنددانسدازمانرفتدارهدایبدیتمددنیوانحرافدیاز
همکارانشانرامشاهدهمیکنندواینرفتارهارابهمافووخودگزارشمدیدهنددبدهدلیدلماهیدت
مبهموتکراری بودناینرفتارهادرصورتعدمرسیدگیمافووبهایدنرفتارهداونادیددهگدرفتن
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رفتارکارمندانخطاکارونبودجریمهبرایآنها،کارمندانیکهایدنرفتارهداراگدزارشدادهاندد،
احساسمیکنندباآنهامنصفانهرفتارنمی شدودوبدااحساسداتمنفدینسدبتبدهشغلشدانروبدهرو
خواهندشدودرپیزیرپاگذاشتنهنجارهایسازمان،خواهندبود .
بررسییافتههادرخصوصفرضیۀپنجمنشانمیدهدد،تجربدۀ احسداس منفدی در رابطدهبدین

استفاده از تفناوریهایاطالعاتوارتباطاتبابدیتمددنی سدازمانینقدش میدانجیدارد.نقدش
میانجیتجربۀاحساسمنفیدررابطهبیناستفادهازفناوریهایاطالعاتوارتباطیبدابدیتمددنی
سازمانیدرمطالعههایپیشین،بررسینشدهاست.براساسنتایجاینپژوهشمیتوانبیانکردکه
استفادۀزیادازفناوری هدایاطالعداتوارتباطداتبدرایبرقدراریروابدابدادیگدرانوهمچندین
ارتباطاتالکترونیکیمیتواندباعثشودسوءتفاهمهامیانافرادشدتبگیرد.تفسیرنادرستپیام
ازویژگیهایمنفیارتباطاتالکترونیکیاستکهمیتواندباعثاحساساتمنفیفدردنسدبتبده
همکارانوهمچنینشغلخودشودودرنهایتایناحساساتمنفیباعثبروزرفتارهایبیتمدنی
شود .
بررسییافتههادرخصوصفرضیۀششدمنشدانمدیدهدد،اسدتفاده از فنداوریهدایاطالعداتو
ارتباطاتبرتجربه احساس منفی درشرکت گاز پارسیانتأثیرگدذاراسدت.رابطدۀبدیناسدتفادهاز
فناوریهایاطالعاتوارتباطاتوتجربۀاحساسمنفیدرمطالعدههدایآفونسدو()9111بررسدی
شدهاست.براساسنتایجاینپژوهش،میتوانبیانکردهمدانطورکدهارتباطداتآنالیدنافدزایش
مییابد،افرادبیشتردچارسوءرفتارمیشوندکهاینسوءرفتارهابهعصبانیتافرادودرنهایتباعث
بهوجودآمدناحساساتمنفیمنجرمیشود.همچنیناستفادهیزیادازرایانهواینترنتدرمحدل
هایجسمانیوذهنیمنجرمیشودکهایدنعامدلنیدزمدی-

کاربهخستگیافرادحاصلازفعالیت
تواندباعثبروزاحساساتمنفیدرفردشود .
بررسییافتههادرخصوصفرضیۀهفتمنشانمیدهد،بیتمدنیسایبریبربیتمددنی سدازمانی
در شرکت گاز پارسیان تأثیر دارد.تأثیربیتمدنیسایبریبربروزرفتارهدایانحرافدیدرپدژوهش
لیموتئو()3881؛فرانسیسوهمکاران()3895؛رامسیوریناد(،)3893باهلر()3883؛جیموتیو
همکاران()3893سنجیدهشدهاست.اینپژوهشهابیانگرایدناسدتکدهافدرادیکدهبدیتمددنی
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سایبریراتجربهکردهاند،بیشترازکارخوداستعفامیدهندوبیشتربهرفتارهایانحرافیدرمقابل
سازماندستمیزنند.همچنینافرادیکهبابیتمدنیسایبریسرپرسدتانخدودروبدهروشددهاندد،
رضایتشغلیوتعهدسازمانیکمتریدارندوباسالمتروانیکمترواضطراببیشدتریروبدهرو
هستندکهاینمشکالتنیزمیتواندفردرابهبروزرفتارهایبیتمدنیتشویقکند.طبقیافتههدای
قبلیونتایجپژوهشحاضر،بیتمدنیسایبریی
حیاتی

نیرویقدرتمنددرسازمانهاستکهمیتواندد

ندازد.هرفردیدرسازمانممکناستبهدلیلوجودبیتمددنی

سازمانرابهمخاطرهبی

سایبریدرسازماندستبهرفتارهایانحرافیبزندویاخودراازادامدۀفعالیدتدرسدازمانکندار
بکشد .

پیشنهادها
دستآمدهازآزمونفرضیههایپژوهش،پیشنهادهایزیربهشرکتموردبررسدی
بهنتایجبه 

باتوجه
وسایرشرکتهاارا همیشود .
 .9هیچکسنمیتواندنقششبکههایاجتمداعیوارتباطداتمجدازیرادرزنددگیافدراد
نادیدهبگیرد،امابهنظرمیرسدباآگاهیدهیبهافرادواطالعرسدانیوفرهندگسدازی
بیشتردرزمینۀاستفادۀدرستازفناوری،میتوانازتهدیدهایآندرامانماند .
 .3براساسنتایجبهدستآمدهازاینپژوهشوپژوهشهایقبلیمیتدوانبدافدراهمکدردن
زمینههایالزمبرایافزایشرضایتاززندگیخدانوادههداویدادگیرینحدوۀمقابلدهبدا
مشکالتوگرفتاریها،گاممفیدیبرایایجادرضایتدرزندگی،کداهشبدیتمددنی
سازمانیوبهبودفعالیتهایسازمانیبرداشت .

 .3سازمانهامیتوانندبرایکاهشبروزبیتمدنی،انتظداراتوهنجارهداییبدرایرفتدارو
تعامالتبینفردیبرایکارکنانمشخصکند.گسترشچنینانتظاراتیچدهبدهصدورت
کالمیوچهبهصورتنوشتاریدرسطحسازمانبهکاهشاحساسمنفیمنجرمیشود؛

زیراچندیناسدتانداردهاییابهدامراازبدینمدیبدردومشدخصمدیکنددچدهرفتارهدایی
قابلتحملهستندوچهرفتارهاییباعثسوءتفاهمبینافرادمیشوند.همچندینپیشدنهاد
میشودبهمنظورتأکیدبراهمیترفتارمؤدبانه،هنجارهایاحترامبهتمامسطوحسازمان
گسترشیابد .
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 .4برایرفتارهایانحرافیدرسازمانهاازنظامهایتنبیهیاستفادهمیشود،امدابدیتمددنی
سازمانیکهنوعیازسوءرفتارهایخفیفاست،اغلبدرسازمانهانادیددهگرفتدهمدی
شوند.برایکاهشچنینرفتارهایینیزبهتراستازنظدامهدایتنبیهدیاسدتفادهشدودتدا
افرادیکهسوءرفتارافرادخطاکارراگزارشمیکنندمطمئنباشندکهکارآنهدانتیجده
چنینباتشویقوپاداشدهیبهرفتارمناسب

داشتهاستوموجبدلسردیآنهانشودوه
ومحترمانه،سازمانشاهدگسترشچنینرفتارهاییباشد.
 .5آموزشهایفردیوبهکارگیریمشاورانرفتارسازمانینیزمیتواندبرایکاهشبدی-
تمدنیسایبریوبیتمدنیسازمانیمؤثرومفیدباشد؛چراکهافرادمدیتواننددمهدارت-
هاییازقبیلعذرخواهی،بخشش،هوشهیجانی،کنترلخشم،بهبودتعامالتبینفردی

درمحیاکاریوغیرهرافرابگیرند.
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