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83/86/16تاریخپذیرش:

 چکیده
هدفتعیینپیشایندهایبی پارسیاناینپژوهشبا شرکتپاالیشگاز در تمدنیسازمان
نفرازکارشناسانومدیرانشرکتپاالیش335استانفارساجراشدهاست.جامعۀآماریشامل

 تعداد پارسیانبودکه به903گاز حجم،گیریطبقهروشنمونهنفر هعنواننمونبهایمتناسببا
 پژوهششامل این شدند. فرضیه7انتخاب این بررسی برای که است پرسشنامۀفرضیه از ها

محقق روایی36ساخته از پرسشنامه روایی بررسی برای پژوهش این در شد. استفاده سؤالی
محتواییورواییسازهوهمچنینبرایتعیینپایاییپرسشنامهازروشآلفایکرونباخاستفادهشد.

دادهتجزیه نرموتحلیل از استفاده با ها روشالگوسازیمعادالتساختاریAmos 22افزار به و
هایخانوادگی،تجربۀاحساسمنفیهانشاندادکهگرفتاریانجامشدهاست.نتایجآزمونفرضیه

اتوهایاطالعداریدارد.استفادهازفناوریتمدنیسازمانیتأثیرمعنیتمدنیسایبریبربیوبی
داریدارد.تمدنیسازمانیتأثیرگذارنیستولیبرتجربۀاحساسمنفیتأثیرمعنیارتباطاتبربی

فناوری از بیناستفاده رابطه احساسمنفیدر بیهمچنینتجربۀ تمدنیسازمانیهایارتباطیبا
گرفتاری بین رابطه در منفی احساس تجربۀ میانجی نقش درنهایت دارد. میانجی هاینقش

تمدنیسازمانیتأییدنشد.خانوادگیوبی


بیبی: کلیدواژه منفی؛ احساس تجربۀ سازمانی؛ گرفتاریتمدنی سایبری؛ هایتمدنی
اطالعاتوارتباطاتهایخانوادگی؛فناوری

                                                                                                                                        

.ازدانشگاهاصفهانیبازرگانتیریکارشناسارشدمد

 a.safari@ase.ui.ac.ir)نویسندۀمسئول(دانشگاهاصفهانتیریگروهمداریاستاد.**

دانشگاهاصفهانتیریگروهمداریدانش.***
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 مقدمه
یهاومنابعانسانیآنهاتحتتأثیرتهدیددهاساختارهایسازمانیجدیدروبهتغییرنهادهوسازمان

اشارهکرد.لذاتوجدهبده9تمدنیسازمانیتوانبهپدیدۀبیجملهمیاندکهازآنمختلفیقرارگرفته

هدایمدؤثروارا دهاطالعداتتواندبهمدیراندرراستایتدوینراهبردتمدنیسازمانیمیبحثبی

رفتارهددایهدداییماننددد:مفیدددبددهکارکنددانکمدد شددایانیکنددد.ایددنمجموعددهازرفتارهددابددانددام

ضداجتماعیدرسازمان،سوءرفتارسازمانی،رفتارهدایمنفدیدرمحدیاکدار،انحدرافسدازمانی،

و3اندد.)هو دلگدذاریشددانحرافدرمحیاکار،رفتارهایغیرعملکردیورفتارضدتولیدندام

فتداری(.رفتارانحرافیدرمحدیاکدارر4،3898؛تیلور3،3885؛پیرسونوپوراث3883همکاران،

شودوبهدوشکلعنوانرفتارانحرافیمنفیدرمحیاکاریادمیفردیوارادیاستکهازآنبه

هداازتدأثیرات(.بسیاریازسازمان9313پذیرد)موسویوامیری،فردیوسازمانیصورتمیبین

نتوجهاندکیبهکنورفتارهامانندپرخاشگریوقلدریدرمحیاکارآگاههستند،اماتامنفیسوء

(.3889تراینسوءرفتارهایسازمانینشاندادهشدهاست)پیرسونوهمکداران،هایخفیفشکل

؛پیرسدون5،3880تمدنیسازمانینامگرفتهاست.)لیموهمکارانبی شکلخفیفاینسوءرفتارها

سطحفدردیوهدمتمدنیدرسازمانهمدردرتحقیقاتزیادیکهدربارۀبی(.3889وهمکاران،

وتمدنی،اثدراتمخربدیرابدههمدراهداردسازمانیانجامشده،ایننکتهحا زاهمیتاستکهبی

تأثیررفتارهایمنفیبرافدراددرمحدیاکدارپدنجبرابدربیشدترازرفتارهدایم بدتاسدت)مداینرو

تنهدازنددگییندهتمددن(معتقدنددکدهبدی3888وپوراث)7(.پیرسون،اندرسون6،3884همکاران

دهدد،بلکدهبدرکدلسدازمانپیامددهایمنفدیدارد)لدیمواجتماعیافرادراتحتتدأثیرقدرارمدی

بازگشدتبدهمددت،مردروبدیتوانداثراتطوالنیتمدنیدرمحیاکارمی(.بی3880همکاران،

روریاسدتکدههداضد(براینباورندکدهبدرایسدازمان3880همراهداشتهباشد.لیموهمکاران)

                                                                                                                                        

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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هداازبدینتمدنیدرسدازمانتمدنیرابشناسندبااینامیدکهدرنهایتبیپیشایندهایرفتارهایبی

 برودیاکاهشیابد.

تمدنیسازمانیواثراتمنفیآنبرسازمان،دلیدلاصدلیانجدامایدنپدژوهشاهمیتزیادبی

شودکهآیاکارکنانسازمانموردبررسدیازاستتابااستفادهازنتایجحاصلهبهایننکتهپیبرده

تمددنیشددهاسدت؟ید ازعوامدلموجدببدروزبدیتمدنیبرخوردارهستندیاخیر؟وکددامبی

تمددنیسدازمانرادرشدرکتگدازهایتأثیرگذاربدربدیرواینپژوهشدرنظرداردپیشایندازاین

تمدنیشناساییشوندوباارا هرگذاربربیوسیلهعواملاثپارسیاناستانفارسبررسیکندتابدین

پیشنهاددرجهتاینعوامل،بستریمناسببرایرشدکارکنانوسازمانایجادشود.

 مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
 تمدنی سازمانیبی

فدردیاشدارهدارد،بدهپیددایشترسوءرفتاربدینهایخفیفرفتارهایانحرافیظریفکهبهشکل

ادبیدرمحیاکارمنجرشدهاست)برایم ال:لیمتمدنییابیرازتحقیقاتبانامبیایدیگدامنه

(.بدرخالفدیگدررفتارهدایضدداجتماعیدر9،3889؛پیرسون،اندرسونووگنر3880وکورتینا،

طورمعمدولمدوردتوجدهحقدوقیوتمدنیبده،بی3محیاکار،م لپرخاشگری،آزاروخرابکاری

-تمدنیتوجدهنمدیهابهبیدلیلنبودتأییدرسمی،اغلبسازمانحالبهگیرد.باایننمیقانونیقرار

داننددکدهنیدازیبدهمداخلدهندارنددگونهرفتارهارارفتارهایکوچ وگدذراییمدیکنندواین

 .(3،3894)کیم

پیرسدونتمدنیتوسداترینوپرکاربردترینتعریفبیقبولدرمتونمدیریتیوسازمانی،قابل

انددتمددنیدرمحدیاکداررااینگوندهتعریدفکدرده(ارا هشدهاست.آنانبدی9111واندرسون)

منظورآسیببهشخصموردهدفاسدت.اینگوندهرفتارهایانحرافیباشدتکمونیتمبهمبه"

-بدیکنند.رفتارهایرفتارها،هنجارهایموجوددرمورداحترامدوطرفهدرمحیاکاررانقضمی

                                                                                                                                        

1. Wegner 

2. Sabotage 

3. Kim 
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گدرفتندیگدرانآشدکارایهسدتندکدهبدانادیددهادباندهوگسدتاخانهتمدنیمشخصاًرفتارهدایبدی

تمدنیدرمحیاکارنقضهنجارها،نیتمبهمدررفتارهاوشدت.سهویژگیکلیدیبی"شودمی

 (.3889کمآناست)پیرسونوهمکاران،

انددد،هددرسددازمانیدارایکددرده(اسددتدالل9111الددف(نقددضهنجددار:آندرسددونوپیرسددون)

دهنددۀتوافدقاخالقدیمشدترامیدانهنجارهایجامعاحترامبرایکارکنانخوداسدتکدهنشدان

(.9،9116آورد)هدارتمناعرایسازمانیاستواینتوافقزمینۀهمکاریکارکنانرافدراهممدی

تمدنیدرنظرعنوانبیکندکهاگرموضوعیدری سازمانبهاینمطلباشارهبهاینموضوعمی

هداحسابنیاید.پسهرسازمانیبایدهنجدارتمدنیبهشود،ممکناستدرسازماندیگربیگرفته

-تمدنیوغیربیهایخودرابرایکارکنانشمشخصکندتاآنهابتوانندرفتارهایبیوخاقرمز

 تمدنیراازیکدیگرتمییزدهند.

هایدیگریم لنادانی،بودنبهعاملجایعمدیتوانندبهانهمیادبرفتارهایبیب(نیتمبهم:

؛پیرسدونو9111شوندهنسبتدادهشدود)آندرسدونوپیرسدوناشتباهسهوییاشخصیتمرتکب

شدودتمدنینامیددهمدیرسانیوجودداشتهباشد،درصورتیبی(.اگرنیتآسیب3889همکاران،

کنندده(.شونده،قربانی،یامشداهدهطرفینواضحنباشد)مرتکبکهاینتمایلحداقلبراییکیاز

تدوجهیراتمددنی،پریشدانیقابدلشدنبااینرفتارهایظریفومبهم،قربانیدانبدیدرنتیجۀمواجه

شودکهقربانیاندرموردچگونگیواکدنشبدهایدنرفتدارمدرددکنندکهخودمنجرمیتجربهمی

شدوندگانهاتفاقیدرآیندهخواهددافتداد،اطمیندانندارندد.مرتکدبشوند.آناندرزمینۀاینکهچ

رسدانیهایپنهانوظریفپرخاشگریکهدرآنتمایلآسدیبدهندکهازشکلاغلبترجیحمی

شود)کوکیاننومبهماست،استفادهکنندوبههمیندلیلاسنادآسیبواردبهپرخاشگردشوارمی

 (.3،3889همکاران

هدایرفتارهدایمنفدیدرطورکلینسدبتبدهدیگدرشدکلادبانهبه:رفتارهایبیمکج(شدت

تمدنیتنهامحدودبهبدرفتاریعالوهبی(.به3893محیاکارشدتکمیدارد)سولئاوهمکاران،

                                                                                                                                        

1. Hartman 

2. Kaukiainen et al.  
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کدردن،نگداهکالمدیم دلخیدرهآنشداملرفتارهدایغیرمحترماندۀغیدربدرشودوعالوهکالمینمی

دراینپژوهشسهشاخصانجامنقض باشد.اجازهسروسایلکسیرفتننیزمیابیگرفتنینادیده

-عندوانشداخصهنجارهایسازمان،داشتننیتمبهمدررفتارهاوشدتکمدررفتارهایمنفیبه

 (.9،3889است)کورتیناوهمکارانتمدنیسازمانیاستفادهشدههایسنجشوارزیابیبی

 تباطاتفناوری اطالعات و ار

فناوریاطالعاتوارتباطاتعبارتاستاز:گردآوری،سازماندهی،ذخیرهونشراطالعاتاعدم

-درسازمانایومخابراتصورتپذیرد.ازصوت،تصویر،متنیاعددکهبااستفادهازابزاررایانه

ابدزاراصدلیدرصدمدوارد،79اجتناببودهوحتیدرهایامروزیارتباطاتالکترونیکیغیرقابل

هدایاجتمداعی،هدایمتندی،شدبکهرود.ارتباطاتالکترونیکیشاملایمیل،پیدامشمارمیارتباطبه

هایاجتماعیبرزندگیاجتماعیکداربرانهاو...است.لزومبررسیتأثیراینترنتوشبکهوبالگ

آموزشدی،ارا دهخددماتهدایهایم بت،ازقبیلجنبهرغمجنبهرسد.علیناپذیربهنظرمیاجتناب

هایمنفینیزهست.بهنوعاستفادهازآندارایجنبهدست.فناوریباتوجهارتباطیومواردیازاین

نشدهازرایانه،تکاملفیزیکیورشداجتماعیوروانیافرادرادرمعرضخطرقدراراستفادۀکنترل

ایدرسداختارزنددگیاجتمداعیپیددادهد.امروزهفناوریاطالعاتوارتباطاتجایگداهویدژهمی

تریننهاداجتماعیهایمختلفآنازجملهبنیانیایاستکهتأثیراتزیادیبرجنبهکردهوپدیده

گذاشتهاست.–خانواده–

توانددچهرهجایخودرابهرواباالکترونیکیدادهاسدتکدهمدیبهاکنونارتباطاتچهرههم

صورتآنالین(.افرادممکناستبه3،3886برداشتهباشد)لیموچینمزایاومعایببسیاریرادر

صورتحروریآنکارهداراانجدامنخواهنددوکارهاییراانجامدهندکهبهبگویندچیزهاییرا

یتوانددنتیجدۀاسدتفادههایکداریمدیتمدنیدرمحیا(.همچنینرشدزیادبی3،3884داد)سولر

                                                                                                                                        

1. Cortina et al. 
2. Lim & Chin 
3. Suler 



 6331(، پاییز 33)شماره پیاپی  3فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 

56 

 

(.3888؛پیرسونوهمکاران،9،3893باطاتآنالینباشد)جیموتیوهمکارانزیادازفناوریوارت

وازروزروبدهافدزایشبدههداروزتمدنیدرسدازمانتحقیقاتاخیرتأییدکردهاستکهاعمالبی

هدای(.امداپدژوهش3893هایآنالیندرحالگسترشاسدت)جیمدوتیوهمکداران،طریقرسانه

،3کنند)چدممن.همکدارانرفتارهاازطریقوسایلالکترونیکیاذعانمیرسوءدیگربهسطوحباالت

(بیدانشددهاسدتکده9303(؛مشدایخ)9305(؛ذکدایی)9303هدایجدوادی)(.درپژوهش9115

هایارتباطیبرتمایلافرادبدهیدادگیریرفتارهدایضدداجتماعی،تنهدایی،استفادۀزیادازفناوری

گذاراسدت.همچندینجیمدوتیوهمکدارانااجتماعیوخانوادگیتأثیرافسردگیوکاهشرواب

هاییدرموردتأثیراتمنفیاسدتفادهازفنداوری(پژوهش3880)3(وبایرون3884(؛سولر)3893)

طورکدهارتباطداتاندد.همدانتمدنیکارکنانید سدازمانانجدامدادهاطالعاتوارتباطاتبربی

زنندتمدنیدستمیهتعدادافرادیکهخواستهیاناخواستهبهرفتارهایبییابدبآنالینافزایشمی

هایمتفداوتیهاوبرداشتچهرهتفسیربهشودد.تعامالتآنالیندرمقابلارتباطاتچهرهاضافهمی

هاییرابگویندوکارهاییراانجامدهندکهصورتآنالینچیزرادربردارد.افرادممکناستبه

بهمبانینظریکهبهآنها(.باتوجه3884ورتحروریآنکارهاراانجامنخواهندداد)سولر،صبه

تصوراست.صورتزیرقابلاشارهشد،فرضیۀاولپژوهشبه

 تمدنی سازمانی تأثیر دارد.. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر بی6فرضیۀ 

 های خانوادگیگرفتاری

نهاداجتماعیدرجوامعانسانیاستکهتکوینوپرورششخصیتافراددرآنترینخانواده،مهم

خوبیانجامدهد،الزماستگیرد.برایاینکهخانوادهبتواندکارکردهایاصلیخودرابهشکلمی

امنیتوآرامشدرآنوجودداشتهباشد.واقعیتایناستکهدرفرایندچرخۀزنددگیخدانواده،

کند.اینآیدکهآرامشآنراهرچندبرایمدتکوتاهیسلبمیوجودمییبهمسا لومشکالت

مسا لدرسطحخردمربوطبهساختارهاوکارکردهاینهادخانوادهودرسدطحکدالنمربدوطبده

                                                                                                                                        

1. Giumetti et al. 

2. Chapman et al. 
3. Byron 
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لحاظاقتصادی،اجتماعیوفرهنگدیدرجوامدعساختارهایاجتماعیاست.تغییروتحوالتیکهبه

دهنددوبدهبدروزتعدارضدرروابدامتقابدلادخانوادهراتحتتدأثیرقدرارمدیآید،نهوجودمیبه

طورکهکاربدرخدانوادهتدأثیر(.همان3884شود)ریترز،اعرایخانوادهوبیرونخانوادهمنجرمی

گذارد،خانوادهنیزبرکارتأثیرگذاراست.حمایتاجتماعیازاعرایی خدانوادهبدررفتدارمی

(.نقشحمایت3899تمدنیسازمانیتأثیرگذاراست)لیمولی،کاریوکاهشبیفرددرمحیا

(.زمدانیکدهتعارضدات9111خانوادهدرکداهشاسدترسکداریرانبایددنادیددهگرفدت)فیشدر،

-آمدهدرخانوادهمسا لومشکالتیرادرسطوحفردی،نهادیواجتماعیبدهوجدودمدیوجودبه

هدایاجتمداعیوهایخانوادهمحدودبهاعرایخانوادهنشدهوسدایرنهدادآورند،پیامدگرفتاری

دهد.مشکالتخدانوادگیدربیشدتراوقداتبداعددمحمایدتحتیاقتصادیراتحتتأثیرقرارمی

شوندکهاینباعثافزایشاحساساتمنفیوافزایشاسترسدرمحیاخاندهورومیخانوادهروبه

تدوانازطدالووشودکهمیهایخانوادگیشاملمواردزیادیمیفتاریشود.گردرمحلکارمی

شددن،ازدواج،ناکددامیوشکسدتدرامددورزنددگی،کشددمکش،ناسددازگاریوجددایی،زندددانی

تعارضباخودیادیگران،نداشتندرآمدکافی،معلولیتیاداشتنید فدردمعلدولدرخدانواده،

درمدان،اقتصدادضدعیفخدانواده،درمانیاسختوغیرقابلدارنشدنی زوج،بیماریشدیدبچه

(؛ریدووگداش3894(؛اگونگبامیال)3893اتفاقاتتلخوموارددیگرنامبرد.ماینروهمکاران)

هاوهاییدرموردتأثیراتگرفتاری(پژوهش3884(؛ریدگویوکورل)3894(؛لیمولی)3881)

بهمبانینظدریکدهبدهآنهدااشدارهاند.باتوجهرکنانانجامدادهتمدنیکامشکالتخانوادگیبربی

تصوراست.صورتزیرقابلشد،فرضیۀدومپژوهشبه

 تمدنی سازمانی تأثیرگذار است.های خانوادگی بر بی. گرفتاری 3فرضیۀ 

تریننیرویمؤثردرجامعدهامدروزیاسدت.دنیدایصدنعتیوترینومخربفشارهایروانی،شایع

پیشرفتهایروزافزونآن،اگرچهازبرخیجهاتباعثآسایشجمعیافرادشدهولدیبدارفکدری

وجودتواندباعثبههاومشکالتخانوادگیمی(.گرفتاری9305آنهاراافزایشدادهاست)پایفر،

(تعارضمیدانکدارو9119آمدنتعارضمیانکاروخانوادهشود.ازنظردوکسبریوهیگینز)
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خانوادهمنبعاصلیاسترسبرایافراداستوباپیامدهایمنفیازجملهافزایشخطربرایسالمتی

والدینشاغل،افسردگی،اضطرابوکاهشرضدایتاززنددگیهمبسدتهاسدت.ابدیوهمکداران

خدانوادهبداپیامددهاینارضدایتیاززنددگی،-هایمنفیناشیازتعارضکار(معتقدندپیام3885)

شودهایخانوادگیسببمیداردارد.گرفتاریراب،افسردگیوسالمتضعیفرابطهمعنیاضط

هدایجسدمی،عداطفی،آوریراتحملکنندکهواکنشزاواسترسافراددرخانواده،شرایاتنش

هایسنگینیرابدهافدرادوسدازمانآوردوهزینهوجودمیذهنیورفتارهاینامناسبرادرافرادبه

صدورتزیدربهمبانینظریکهبهآنهدااشدارهشدد،فرضدیۀسدومپدژوهشبدهکند.باتوجهاردمیو

 تصوراست.قابل

هیای  . تجربۀ احساس منفیی، نقیش مییانجی در رابطیۀ بییت گرفتیاری      3فرضیۀ 

 تمدنی سازمان دارد.خانوادگی با بی

 تجربۀ احساسات منفی

هدایثابدتوپایددارفدردناسدازگارستکهباارزشهاییااحساساتمنفیناشیازرفتاریافعالیت

روستکهی نگرشکامالًم بتنسدبتگذارندوازاینهابراحساسافرادتأثیرمیاست.نگرش

تواندبهاحساسخوبیاحالتیم بتدراومنجرشودوبرعکس.خشدموخسدتگیبهدیگرانمی

یایددنانآنراتجربدهکننددد.تجربددهدواحسداسمنفددیهسددتندکددهممکدناسددتکارکنددانسددازم

(.3895تمدنیدرافرادخواهدشدد)لیتدروهمکداران،احساساتباعثبروزرفتارهاییمنفیوبی

9اگونگبامیال
-کندکهافرادباداشتناحساساتمنفینسبتبهکاریکهانجاممی(،بیانمی3893) 

(نیزداشتنحس3899)3د.گاش،دیروزوفالتادهنتمدنبروزمیهایبیدهندبیشترازخودرفتار

اندد.شدودراتصددیقکدردهتمددنمدیمنفیافرادنسبتبهسرپرستشغلکهباعثرفتارهدایبدی

هابیانگراینموضوعهستندکهتجربهاحساساتمنفیبدادریافدتوبدروزطورکلیاینپژوهشبه

(دواحساسدیراکدهتجربدهآن3885اکس)تمدنیدرارتباطاست.پژوهشاسدمکتروفدرفتاربی
                                                                                                                                        

1. Ogungbamila 

2. Dirkez & Folleta  
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دانندکهایندواحسداسبداوجودمی"خستگی"و"عصبانیت"شودراتمدنیمیمنجربهرفتاربی

کنندد؛زیدراکدهاحساسداتمنفدیدرهسدتۀتجربدۀشدرایازادرشغلافزایشپیدامیشرایاتنش

اشرادرخدودپنهداناسداتمنفدی(.زمانیکهی کارمندداحس9،9113زاهستند)الزاروستنش

شدود،ایدنفشداربدهافدزایشاحساسداتمنفدیومحضاینکهفشارروحیبراوواردمیکندبهمی

هدایبدامیال(.پدژوهش3885شدود)اسدمکتروفداکس،تمدنمنجرمدیدرنهایتبروزرفتارهایبی

دهدد(نشدانمدی3885)(،اسمکتروفاکس3881(،ریووگاش)3899(،گاشوهمکاران)3893)

درتمدنیسازمانیتأثیردارد.همچندینصورتمستقیمیاغیرمستقیمبربیتجربۀاحساساتمنفیبه

(انجامدادندبهایننتیجهرسیدندکهافدراد3889پژوهشدیگریکهپیرسونواندرسوندرسال)

احساسداتمنفدیباعدثکنندد.ایدنتمدنیدرمحلکداراحساسداتمنفدیراتجربدهمدیقربانیبی

شود؛زیرااحساسمنفیباافسردگیواضدطرابدرارتبداطخطراتجدیبرایسالمتیذهنیمی

است.

ازپیشخشموعصبانیت،زمینۀتشدیدحاالتیماننداسترسشغلیوفرسودگیهیجانیرابیش

افدراد،آنهدارابدهزدنتعادلرواندی،جسدمیواجتمداعیوسیلهدراثربرهمکندوبدینتقویتمی

(.فداکسو9313کندد)گدلپدروروهمکداران،تمددنیمتمایدلمدیسمترفتارهایانحرافیوبی

داریاندکهمیانعواملفشاربدارفتارهدایانحرافدی،ارتبداطمعندی(نیزبیانکرده3889همکاران)

جدانینظیدرخشدموآور،ابتداحداالتهیوجوددارد.براساسنظراینپژوهشگران،عواملاسترس

-آورند،سمساینحاالتهیجانیخشموپرخاشگریهستندکهباعثرویعصبانیتراپدیدمی

(؛3895)3شدوند.همچندیناسدکینرودوریدالآوریکارکنانبهرفتارهایضدتولیدوانحرافیمی

کتروفداکس(واسدم3893)5(؛ملوروجدان9116)4(؛بونهوهمکاران3893)3متیوزوهمکاران

تمددنیسدازمانیاشداره(بهتأثیراتمنفیخستگیشغلیبرافدرادوسدازمانوهمچندینبدی3885)

                                                                                                                                        

1. Lazarus 

2. Skinner & Dorial 
3. Matthews & et al 

4. Boneh 

5. Mellor & John 
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عنوانید کنندکهحجمکاریوخستگیبه(بیانمی3895وهمکاران)9کردند.لوریفرانسیس

شود.تمدنیمنجرمیمتغیروضعیتیبهبی

شدود؛زیدرااحسداسمنفدیبداذهندیمدیاحساساتمنفیباعثخطراتجدیبدرایسدالمتی

(بهتأثیراتمنفیخستگیشغلیبدر3885اسمکتروفاکس)افسردگیواضطرابدرارتباطاست.

(بیان3895تمدنیسازمانیاشارهکردند.لوریفرانسیسوهمکاران)افرادوسازمانوهمچنینبی

خشموشود.تمدنیمنجرمیبهبیعنوانی متغیروضعیتیکنندکهحجمکاریوخستگیبهمی

-پیشتقویتمیازعصبانیتزمینۀتشدیدحاالتیماننداسترسشغلیوفرسودگیهیجانیرابیش

زدنتعدادلرواندی،جسدمیواجتمداعیافدراد،آنهدارابدهسدمتوسدیلهدراثدربدرهمکندوبدین

بهمبانینظدری(.باتوجه9313ران،پروروهمکاکند)گلتمدنیمتمایلمیرفتارهایانحرافیوبی

تصوراست.صورتزیرقابلکهبهآنهااشارهشد،فرضیۀچهارم،پنجموششمپژوهشبه

 تمدنی سازمانی تأثیرگذار است. : تجربۀ احساس منفی بر بی4فرضیۀ 

: تجربۀ احساس منفی نقش میانجی در رابطیۀ بییت اسیتفاده از فنیاوری     5فرضیۀ 

 تمدنی سازمان دارد.ات با بیاطالعات و ارتباط

 منفیی،  احساس بر تجربۀ های اطالعات و ارتباطاتفناوری از : استفاده1فرضیۀ 

تأثیرگذار است.
 

 تمدنی سایبری بی

هدایفیزیکدیواگرچهفناوریاطالعاتوارتباطاتمزایایبسدیاریازقبیدلکداهشمحددودیت

گیرد؛درمحلکارشاهدمعایبوپیامددهایمیزمانیوافزایشافقیوعمودیارتباطاترادربر

تمددنیوریهسدتیم.بدیمنفیشدیدیهمبرایکارکنانوهمبرایسازمانازنظرسدالمتوبهدره

واسطۀکاممیوتراستکدههنجارهدایاحتدرامعنوانرفتارارتباطینمایشگذاشتهشدهبهسایبریبه

هدایهمکداران،گدرفتنایمیدل(.نادیدده3881کندد)لدیموتئدو،متقابلدرمحلکداررانقدضمدی

                                                                                                                                        

1. Lori Francis et al.  
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هداییازجا،نموندهبههاوفرستادنتصاویرناندادنبهآنها،استفادهازکلماتمخففدرایمیلپاسخ

کدهایمیدلبدرایارتباطداتکداریوتعامدلکارکنداندرگونههمانتمدنیسایبریهستند.بروزبی

توانددازطریدقایمیدلوسدایرتمدنیسایبریدرکارنیزمییرود،بکارمیهابهبسیاریازسازمان

(.هرچهکارکناندرمسیرشغلی3895ابزارهایارتباطیسایبریبهوجودآید)پاراوهمکاران،

شانهمافزایشپیدداهایدریافتیشود،تعدادایمیلهایشانبیشترمیروندومسئولیتخودپیشمی

وریکارمنددانراافدزایشبراینکهبهدرههاعالوهکندکهاینفناوریمیکند.اینگزارشتأییدمی

کندکهاسدتفادهزیداداز(خاطرنشانمی9111شود.آفونسو)دهدبهاسترسشغلینیزمنجرمیمی

هایاطالعاتوارتباطاتسببایجاداحساسبدبختی،انزوایاجتماعی،تنهایی،دوریازفناوری

شود.رکلیکاهشسالمتروانیمیطوخانوادهوبه

تمدنیسایبریحداکیازآناسدتکدهافدرادیکدهخدوددچدارتحقیقاتتجربیدرموردبی

تمددنیبدروزهدایبدیاند،بیشترازخودرفتداررفتارهایانحرافیدرمحلکارویاتراشغلبوده

بریآنهانیزمشهودباشد.مطالعهتوانددرارتباطاتایمیلیوسایرارتباطاتسایدهندکهاینمیمی

تمدنییاخشونتسدایبری(نشاندادکارمندانیکهدرطیروز،بی3895اخیرپاراوهمکاران)

هایفیزیکیوذهنیزیادیهمراهخواهندبودکههمینامدرکنند،تاپایانروزباتنشراتجربهمی

فیازآنهاتأثیرگذارباشد.درپژوهشیکهتوساتمدنیافرادوبروزرفتارهایانحراتواندبربیمی

تمدنیسایبریوفرسودگیشودکهمیانبی(انجامشدهاست،بیانمی3893جیموتیوهمکاران)

بهمبانینظریکهشغلیمیانکارمندانبزرگسالی سازمان،ارتباطمستقیمیوجوددارد.باتوجه

تصوراست.صورتزیرقابلبهآنهااشارهشد،فرضیۀهفتمپژوهشبه

 تمدنی سازمانی، تأثیرگذار است.تمدنی سایبری بر بی. بی 7فرضیۀ 
 

 الگوی مفهومی پژوهش

صدورتشدهدرپیشینۀنظریوتجربیپژوهش،الگویمفهدومیپدژوهشبدهبهمواردگفتهباتوجه

شود.(ارا همی9)شکل
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ینامزاسیندمتیب

یربیاسیندمتیب

یفنمساسحاهبرجت

یگداوناخیاهیراتفرگ

ی ولونکتزاهدافتسا
تاطابتراوتاعالطا

لیمیا

رتویمماک

تنرتنیا

یاههکبش
یعامتجا

یگتسخ

تینابصع

تدش
مک

ضقن
راجنه

دصق
مهبم

 
 ومی پژوهش )برگرفته از ادبیات پژوهش(. الگوی مفه6شکل 

هدایخدانوادگی،تجربدۀهدایاطالعداتوارتباطدات،گرفتداریدراینپژوهشاستفادهازفناوری

تمدنیسازمانیدرنظدرگرفتدهعنوانمتغیرهایتأثیرگذاربربیتمدنیسایبریبهاحساسمنفیوبی

-هایاطالعاتوارتباطاتوبدیدهازفناوریاند.همچنینتجربۀاحساسمنفی،درتأثیراستفاشده

 تمدنیسازمان،نقشمیانجیدارد.

 شناسی پژوهش روش

اینپژوهشازنظرهدفکاربردیوازنظرروش،توصیفی،پیمایشیوازنوعهمبستگیمحسدوب

شود.جامعۀآماریاینپژوهشراکلیدهکارشناسدانومددیرانشدرکتگدازپارسدیاندرسدالمی

ایگیریدراینپژوهشروشطبقهنفراست.شیوهنمونه335اندکهتعدادآنهاکیلدادهتش9315

سداختهاسدتکدهسدؤالیمحقدق36ها،پرسشنامۀآوریدادهمتناسبباحجمبودهاست.ابزارجمع

ها(ها)برایتعیینپایاییپرسشنامهآوریدادهشرحآنوهمچنینضریبآلفایکرونباخابزارجمع

(آوردهشدهاست.9شدهومقبولدرجدول)هابهمیزانگزارشرایهری ازپرسشنامهب
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. مقادیر آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه6جدول

 

(نشاندادهشدهاست،جهدتتشدخیصروایدیسدازهپرسشدنامهمدورد3کهدرجدول)گونههمان

طورمجزامدوردآزمدونقدرار،بهگیریکهمربوطبهمتغیرهاهستنداستفاده،ابتداپنجالگویاندازه

گیدری)تحلیدلعداملیتأییددی(درهایکلیبرازشالگوبرایالگوهایانددازهاند.شاخصگرفته

گیریازبرازشخوبیبرخوردارجدولزیرارا هشدهاستکهبیانگرآناستکهالگوهایاندازه

خدوبیازالگوهداهدابدهکدهدادهکننددهایکلیاینمدوردراتأییددمدیعبارتیشاخصهستندوبه

باشد.نامهدارایرواییسازهنیزمیکنندوپرسحمایتمی

 گیریهای اندازههای برازش مدل. شاخص3جدول 

شاخصبرازش                             

 ناممدل 
CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

هایاطالعاتوارتباطاتاستفادهازفناوری  39/9 13/8 18/8 83/8 

هایخانوادگیگرفتاری  54/3 14/8 18/8 84/8 

 84/8 13/8 13/8 43/9 تجربۀاحساسمنفی

تمدنیسازمانیبی  40/3 13/8 19/8 85/8 

تمدنیسایبریبی  69/9 13/8 14/8 83/8 

 >9/8 <1/8 <1/8 >3 برازشمناسب



باشد.(می3)شدهدرشکلصورتنشاندادهگیریمربوطبههرمتغیربههایاندازهمدل

 آلفای کرونباخ متغیر متغیر اصلی

 

های اطالعات فناوری

 و ارتباطات

 787/0 اینترنت

 706/0 رایانه

 773/0 های اجتماعی شبکه

 743/0 لایمی

 تجربه احساس منفی
 751/0 خستگی

 770/0 عصبانیت

های گرفتاری

 خانوادگی
--- 748/0 

 800/0 --- تمدنی سایبری بی
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 گیری مربوط به متغیرهای پژوهشهای اندازه. مدل3شکل 

 های پژوهش یافته

 شناختی های جمعیت یافته
نفرازمدیرانوکارشناسانشرکتپاالیشگازپارسیاناسدتان903نمونۀآماریپژوهشازتعداد

زناست.همچنینبیشترکارکنداندربدازۀسدنینفر3نفرمردو971شدهکهشاملفارستشکیل

الزمبدهذکدراند.سالبوده98تا6سالودارایمقطعتحصیلیکارشناسی،بابازۀکاری35تا36

نفر990اند.همچنین%(مجردبوده97نفر)38%(متأهلو03نفر)953استکهدرنمونهپژوهش،

اند.اربوده%(نوبتک35نفر)64%(عادیکارو65)

 ها بودن توزیع داده آزمون بهنجار)نرمال(

شددهدرهاانجامشد.نتایجنشداندادهبودندادههایپژوهشابتدافرضبهنجاربرایآزمونفرضیه

است؛ادعدای85/8باالترازآزمونداریمعنیبهاینکهسطح(بیانگرآناستکهباتوجه3جدول)
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هدایپارامترید وازروشتوانازآزمدونشدهاستومیدنسؤاالتپرسشنامهپذیرفتهبهنجاربو

سازیمعادالتساختاریاستفادهکرد.نماییدرمدلحداک ردرست
 .  آزمون بهنجاربودن3جدول 

 داریسطحمعنی متغیر

 37/8 هایاطالعاتوارتباطاتاستفادهازفناوری

 34/8 هایخانوادگیگرفتاری

 45/8 منفی احساس تجربۀ

 96/8 تمدنیسایبریبی

 69/8 تمدنیسازمانیبی

 های پژوهش آزمون فرضیه

مددلAmos 22 افدزارهدایپدژوهشپدسازتددوینمددل،بدااسدتفادهازندرمبرایآزمونفرضیه

(نشاندادهشدهاست.3شدهموردآزمونقرارگرفتکهنتایجآندرشکل)طراحی


 مدل معادالت ساختاری پژوهش. 3 شکل
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t(مدلمعدادالتسداختاریبدامقدادیر4عالوهبرمدلمعادالتساختاریپژوهش،درشکل)

نشاندادهشدهاست.

 
  t. مدل معادالت ساختاری با مقادیر 4شکل

تواننتیجدههامیهایکلیحاصلازبرازشمدلمربوطبههری ازفرضیهبهشاخصباتوجه

هایپژوهشدارایبرازشمناسباست.دلمربوطهبهفرضیهگرفتکهم
 های برازش مدل ساختاری پژوهش. شاخص4جدول 

شاخصبرازش

 ناممدل
CMIN/DF PNFI CFI RMSEA 

 9/8 19/8 66/8 09/3 ساختاری

 >9/8 <1/8 <5/8 >3 برازشمناسب

تأییدقرارگرفتدهاسدت،بهاینکهمدلمعادالتساختاریالگویپژوهشمورددرادامهباتوجه

داریمعندیهایپژوهشبااستفادهازضرایبرگرسیونی،مقادیربحرانیوسدطحبهبررسیفرضیه

شود.(پرداختهمی5هادرقالبجدول)هری ازفرضیه
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 های پژوهش . نتایج آزمون هر یک از فرضیه5 جدول

 هافرضیه
ضریب

 بتا

مقدار

 بحرانی
P نتیجه 

تمدنیبی←هایاطالعاتوارتباطاتفناوری.استفادهاز9

 سازمانی
 رد 7/8 33/8 96/8

 تأیید 89/8 47/3 41/8 تمدنیسازمانیبی←هایخانوادگی.گرفتاری3

 تأیید 89/8 33/5 76/8 تمدنیسازمانیبی←.تجربۀاحساساتمنفی4

تجربۀ← هایاطالعاتوارتباطات.استفادهازفناوری6

 احساسمنفی
 تأیید 88/8 77/3 71/8

 تأیید 89/8 70/3 47/8 تمدنیسازمانیبی←تمدنیسایبری.بی7

اسدتفاده9سدوبل دیگرازآزمدون متغیر دو رابطهبین در میانجی متغیر ی  تأثیر آزمودن برای

آیددکدهدرصدورتبهدسدتمدیz-valueدرآزمونسوبل،ی مقدار (.9106شود)سوبل،می

داربودنتأثیرمیانجیی درصد،معنی15تواندرسطحاطمینانمی16/9مقدارازبیشترشدناین

(نتیجهآزمونفرضیۀسوموپنچمپژوهشنشداندادهشدده7(و)6درجدول)متغیرراتأییدنمود.

 است.

 . نتیجه آزمون فرضیۀ سوم )نتایج آزمون سوبل(1جدول 

 هامفهومشاخص هاشاخص مسیر
مقدار

 آمدهدستبه

گرفتاری رابطهبین در منفی احساس تجربۀ
میانجی سازمانینقش تمدنیبابی خانوادگی

 .دارد

A 
مقدارضریبمسیرمیان
 متغیرمستقلومیانجی

58/8 

B 
مقدارضریبمسیرمیان
 متغیرمیانجیووابسته

76/8 

Sa 
خطایاستانداردمربوط
 Aبهمسیرشاخص

37/8 

Sb 
دمربوطخطایاستاندار

 Bبهمسیرشاخص
83/8 

                                                                                                                                        

1. Sobel Test 
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16/9از کمتربدودن دلیل به بهدستآمدکه35/9با برابر سوبل آزمون از حاصلz-valueمقدار

-بابدیمنفیدررابطهبینگرفتاریخانوادگی احساس متغیرمیانجیتجربه توانگفتکهتأثیرمی

دارنیست.سازمانیمعنی تمدنی
 پنجم )نتایج آزمون سوبل( . نتیجه آزمون فرضیۀ7جدول 

 هامفهومشاخص هاشاخص مسیر
مقدار

 آمدهدستبه

 از استفاده رابطهبین در منفی احساس تجربۀ

 تمدنیبابیهایاطالعاتوارتباطاتفناوری

 .میانجیدارد سازمانینقش

A 
مقدارضریبمسیرمیان
 متغیرمستقلومیانجی

71/8 

B 
مقدارضریبمسیرمیان

 غیرمیانجیووابستهمت
76/8 

Sa 
خطایاستانداردمربوط
 Aبهمسیرشاخص

83/8 

Sb 
خطایاستانداردمربوط
 Bبهمسیرشاخص

83/8 

از بیشدتربودن دلیدلبده کده بهدسدتآمدد743/33برابربا سوبل آزمون از حاصلz-valueمقدار

منفدیدر احسداس رمیانجیتجربۀمتغی تأثیر درصد، 15 اطمینان سطح توانگفتکهدرمی16/9

داراست.سازمانیمعنی تمدنیبابیطاتهایاطالعاتوارتبافناوری از استفادهرابطهمیان

 گیری  بحث و نتیجه

هایاطالعاتودهد،استفادهازفناوریهایپژوهشدرخصوصفرضیهاولنشانمیبررسییافته

آمدهدراینپژوهشبانتایجحاصدلدستگذارد.نتایجبهتمدنیسازمانیتأثیرنمیارتباطاتبربی

(3880(،بدایرون)3893گرفتهدراینحوزهتوسداجیمدوتیوهمکداران)هایصورتازپژوهش

هدایاطالعداتوفنداوریاسدتفادهزیدادازشدودکدههدایقبلدیبیدانمدیمطابقتندارد.طبقیافته

رسددکارکنداندرایدنپدژوهشبدهنظدرمدیهاست.ازمانتمدنیدرسهایبیارتباطاتازپیشایند

هاینظارتیوبازرسیکدهدرایدنسدازمانوجدودداردکمتدرشرکتگازپارسیانبهدلیلسیستم

کنندد.وجدودید سدرورزمانخودراصرفاینترنتواستفادهازرایانهبرایامدورشخصدیمدی
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ودیگروسایلالکترونیکیبدرایامدورشخصدیمرکزیکارکنانرابامحدودیتاستفادهازرایانه

کنند.درهایمربوطهاستفادهمیکند.اینافرادقطعاًدرخانهبیشترازمحلکارازفناوریمواجهمی

جایسازمانپاالیشگازپارسیانافرادبرایبرقراریارتباطبایکدیگربیشترازاتوماسیوناداریبه

تمددنیدرهداافدرادراازبدروزبدیبدودننوشدتهدلیلمکتوباینامربهکنندوکاممیوتراستفادهمی

هایشانمنعخواهدکردوممکناستاینعواملدلیلیبررداینفرضیهباشد.نوشته

تمددنیهدایخدانوادگیبدربدیدهد،گرفتداریهادرخصوصفرضیۀدومنشانمیبررسییافته

هایخانوادگیدارندددرزنددگیرد.افرادیکهگرفتاریسازمانیدرشرکتگازپارسیانتأثیردا

شدود،سدمسشوند.تجربۀاسترسباعثکاهشاحساسانر یدرافرادمیفردیدچاراسترسمی

-سدازمانیمدی-کاهشاحساسانر یباعثافزایشرفتارهایانحرافیوکاهشرفتارهایمددنی

تکهطیآنفرددرخدودنیدرووتدوانشود.احساسانر ی،نقطهمقابلخستگیوفرسودگیاس

(.عددموجدود9،3881کندد)اتدواتروکدارملیهاراهمراهباسرزندگیکاریتجربهمیانجامکار

تمددنیهایخانوادگی،افرادرابیشترمستعدبروزرفتارهدایبدیناشیازگرفتاریانر یواسترس

هایاستاکروهمکارانآمدهدرپژوهشدستبهآمدهدراینپژوهشبانتایجدستنتایجبهکند.می

(مطابقتدارد.طبقاینپدژوهش3883)3(؛فینچمن9303بهنقلازشریفی،9118(؛ش )3887)

گدذاراسدت.براسداسهایخانوادگیبراحساساتوهیجاناتمنفیتدأثیرهامشکالتوگرفتاری

کنندد.احساساتمنفیبیشتریراتجربهمدیهایخانوادگیهایاینپژوهشافرادباگرفتارییافته

آمدهدرخانوادهمسا لومشکالتیرادرسطوحفدردی،نهدادیواجتمداعیبدهوجودتعارضاتبه

بسداآورندکهممکناستباعثشودافرادتعدادلرواندیخدودراازدسدتدهنددوچدهوجودمی

(،بیدان3894چنینماینروهمکاران)رفتارهاییم لپرخاشگریوافسردگیدرآنهادیدهشود.هم

شدودامدااگدرهمدینفدردتمدنیاونمیکنندکهمادربودنی فردشاغلمنجربهرفتارهایبیمی

-هایبدیهایخانوادگیکهداردازخودرفتاردلیلگرفتاریفرزندوبیشترازآنباشد،به3دارای

خانممشدغولبدهکدار3االیشگازپارسیانتنهادلیلاینکهدرشرکتپتمدنیبروزخواهدداد.به

                                                                                                                                        

1. Atwater & Carmeli 

2. Finchman 
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تدوانآنرابدهکدلتعمدیمداد.روشددهاسدتونمدیهستند،تحلیلاینقسمتبامحدودیتروبه

یابدکدهایدنموضدوعنیدزدرهایخانوادگینیزافزایشمیهمچنینباافزایشسنافراد،گرفتاری

اینپژوهشتأییدشدهاست.

وهشدرخصوصفرضیۀسومتأثیرنقشمیانجیتجربدۀاحسداسمنفدیدرهایپژبررسییافته

تدأثیرنقدشمیدانجیتجربدۀ کندد.تمدنیسازمانیراردمیهایخانوادگیبابیرابطهبینگرفتاری

هدایپیشدینتمدنیسدازمانیدرپدژوهشهایخانوادگیبابیاحساسمنفیدررابطۀبینگرفتاری

کننددکدهفشدارهای(بیدانمدی9307پدروروهمکداران)،امداگدلموردبررسیقرارنگرفتدهاسدت

نمایددوشدهبرافراد،آنهارامستعدتجربدۀحداالتمعطدوفبدهخسدتگیوفرسدودگیمدیاعمال

شدود.مجموعدهرفتارهدایمنفدیمدورددنبالآنباعثتغییررخدادهایرفتاریمنفیوم بتمیبه

انحرافیبودند.تمرکزدرپژوهشاینافراد،رفتارهای

 تمددنیبدربدی منفدی تجربدۀاحسداسدهد،هادرخصوصفرضیۀچهارمنشانمیبررسییافته

آمددهدرایدنپدژوهشبدانتدایجدسدتنتدایجبده.دارد تدأثیر پارسدیان گداز شدرکت سدازمانیدر

یدنخدوانیدارد.ا(هم3899(؛گاش،دیرکزوفالتا)3893آمدهازپژوهشاگونگبامیال)دستبه

دهدافرادیکهازشغلخودراضینیستندونسبتبهشغلشاناحساسمنفیدارند،هانشانمییافته

دهند.ایناحساساتمنفیوایننارضایتیدربرخوردباافدرادتمدنیبروزمیهایبیازخودرفتار

دادهاستکهارا ۀگونهرفتارهادرسازماندرارتباطاست.تحقیقاتنشاننزاکتومشاهدۀاینبی

صدورتمنفدیبدارضدایتهایروزانه(بدهزایمزمنیادردسرزایشغلی)عواملفشارعواملفشار

تواندبهتردعیف(ودرنتیجهمجموعاینتأثیراتمی3885واسمکتور،پنیشغلیدرارتباطاست)

کنانازنظدرشدناختی،(؛زیراکار3883روحیهکارکناندرطولزمانمنجرشود)فولرودیگران،

(.طبدق3889کنند)کورتیناودیگدران،عنوانتهدیدارزیابیمیزارابهبودنعواملاسترسطوالنی

شددناحساسداتزایمحیاکارباعثبرانگیخته(،عواملفشار9110مدلاسترسشغلیاسمکتور)

تمددنیوانحرافدیازیهدایبدشود.همچنینزمدانیکدهکارمنددانسدازمانرفتدارمنفیدرفردمی

دلیدلماهیدتدهنددبدهکنندواینرفتارهارابهمافووخودگزارشمدیهمکارانشانرامشاهدهمی

گدرفتنبودناینرفتارهادرصورتعدمرسیدگیمافووبهایدنرفتارهداونادیددهمبهموتکراری
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اندد،رفتارهداراگدزارشدادهرفتارکارمندانخطاکارونبودجریمهبرایآنها،کارمندانیکهایدن

روشدودوبدااحساسداتمنفدینسدبتبدهشغلشدانروبدهکنندباآنهامنصفانهرفتارنمیاحساسمی

خواهندشدودرپیزیرپاگذاشتنهنجارهایسازمان،خواهندبود.

 رابطدهبدین در منفدی احسداس تجربدۀدهدد،هادرخصوصفرضیۀپنجمنشانمیبررسییافته

نقدش.میدانجیدارد سدازمانینقدش تمددنیهایاطالعاتوارتباطاتبابدیفناوریت از استفاده

تمددنیهایاطالعاتوارتباطیبدابدیفناوریمیانجیتجربۀاحساسمنفیدررابطهبیناستفادهاز

توانبیانکردکهپیشین،بررسینشدهاست.براساسنتایجاینپژوهشمیهایمطالعهسازمانیدر

هدایاطالعداتوارتباطداتبدرایبرقدراریروابدابدادیگدرانوهمچندینفادۀزیادازفناوریاست

هامیانافرادشدتبگیرد.تفسیرنادرستپیامتواندباعثشودسوءتفاهمارتباطاتالکترونیکیمی

تواندباعثاحساساتمنفیفدردنسدبتبدههایمنفیارتباطاتالکترونیکیاستکهمیازویژگی

تمدنیمکارانوهمچنینشغلخودشودودرنهایتایناحساساتمنفیباعثبروزرفتارهایبیه

شود.

هدایاطالعداتوفنداوری از اسدتفادهدهدد،هادرخصوصفرضیۀششدمنشدانمدیبررسییافته

رابطدۀبدیناسدتفادهازپارسیانتأثیرگدذاراسدت. گاز درشرکت منفی احساس ارتباطاتبرتجربه

(بررسدی9111هدایآفونسدو)هایاطالعاتوارتباطاتوتجربۀاحساسمنفیدرمطالعدهیفناور

طورکدهارتباطداتآنالیدنافدزایشتوانبیانکردهمدانشدهاست.براساسنتایجاینپژوهش،می

هابهعصبانیتافرادودرنهایتباعثشوندکهاینسوءرفتاردچارسوءرفتارمیبیشتریابد،افرادمی

یزیادازرایانهواینترنتدرمحدلشود.همچنیناستفادهبهوجودآمدناحساساتمنفیمنجرمی

-شودکهایدنعامدلنیدزمدیهایجسمانیوذهنیمنجرمیکاربهخستگیافرادحاصلازفعالیت

تواندباعثبروزاحساساتمنفیدرفردشود.

سدازمانی تمددنیتمدنیسایبریبربیبید،دههادرخصوصفرضیۀهفتمنشانمیبررسییافته

تمدنیسایبریبربروزرفتارهدایانحرافدیدرپدژوهشتأثیربی.دارد تأثیر پارسیان گاز شرکت در

(؛جیموتیو3883(،باهلر)3893(؛رامسیوریناد)3895وهمکاران)فرانسیس(؛3881لیموتئو)

تمددنیهابیانگرایدناسدتکدهافدرادیکدهبدی(سنجیدهشدهاست.اینپژوهش3893همکاران)
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دهندوبیشتربهرفتارهایانحرافیدرمقابلاند،بیشترازکارخوداستعفامیسایبریراتجربهکرده

اندد،روشددهتمدنیسایبریسرپرسدتانخدودروبدهزنند.همچنینافرادیکهبابیسازماندستمی

رورندوباسالمتروانیکمترواضطراببیشدتریروبدهرضایتشغلیوتعهدسازمانیکمتریدا

هدایتمدنیتشویقکند.طبقیافتهتواندفردرابهبروزرفتارهایبیهستندکهاینمشکالتنیزمی

توانددهاستکهمیتمدنیسایبریی نیرویقدرتمنددرسازمانقبلیونتایجپژوهشحاضر،بی

تمددنیدلیلوجودبیندازد.هرفردیدرسازمانممکناستبهحیاتی سازمانرابهمخاطرهبی

سایبریدرسازماندستبهرفتارهایانحرافیبزندویاخودراازادامدۀفعالیدتدرسدازمانکندار

بکشد.

 پیشنهادها

هایپژوهش،پیشنهادهایزیربهشرکتموردبررسدیآمدهازآزمونفرضیهدستبهنتایجبهباتوجه

شود.هاارا همیرکتوسایرش

هایاجتمداعیوارتباطداتمجدازیرادرزنددگیافدرادتواندنقششبکهکسنمیهیچ .9

سدازیرسدانیوفرهندگدهیبهافرادواطالعرسدباآگاهینادیدهبگیرد،امابهنظرمی

توانازتهدیدهایآندرامانماند.،میبیشتردرزمینۀاستفادۀدرستازفناوری

کدردنتدوانبدافدراهمهایقبلیمیآمدهازاینپژوهشوپژوهشدستاسنتایجبهبراس .3

هداویدادگیرینحدوۀمقابلدهبداهایالزمبرایافزایشرضایتاززندگیخدانوادهزمینه

تمددنیها،گاممفیدیبرایایجادرضایتدرزندگی،کداهشبدیمشکالتوگرفتاری

یبرداشت.هایسازمانسازمانیوبهبودفعالیت

تمدنی،انتظداراتوهنجارهداییبدرایرفتداروتوانندبرایکاهشبروزبیهامیسازمان .3

صدورتفردیبرایکارکنانمشخصکند.گسترشچنینانتظاراتیچدهبدهتعامالتبین

شود؛صورتنوشتاریدرسطحسازمانبهکاهشاحساسمنفیمنجرمیکالمیوچهبه

کنددچدهرفتارهداییبدردومشدخصمدییابهدامراازبدینمدیزیراچندیناسدتانداردهای

شوند.همچندینپیشدنهادتحملهستندوچهرفتارهاییباعثسوءتفاهمبینافرادمیقابل

منظورتأکیدبراهمیترفتارمؤدبانه،هنجارهایاحترامبهتمامسطوحسازمانشودبهمی

گسترشیابد.
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تمددنیشود،امدابدیهایتنبیهیاستفادهمیهاازنظامبرایرفتارهایانحرافیدرسازمان .4

هانادیددهگرفتدهمدیسازمانیکهنوعیازسوءرفتارهایخفیفاست،اغلبدرسازمان

هدایتنبیهدیاسدتفادهشدودتداشوند.برایکاهشچنینرفتارهایینیزبهتراستازنظدام

مئنباشندکهکارآنهدانتیجدهکنندمطافرادیکهسوءرفتارافرادخطاکارراگزارشمی

دهیبهرفتارمناسبچنینباتشویقوپاداشداشتهاستوموجبدلسردیآنهانشودوه

 ومحترمانه،سازمانشاهدگسترشچنینرفتارهاییباشد.

-تواندبرایکاهشبدیکارگیریمشاورانرفتارسازمانینیزمیهایفردیوبهآموزش .5

-تواننددمهدارتنیسازمانیمؤثرومفیدباشد؛چراکهافرادمدیتمدتمدنیسایبریوبی

فردیهاییازقبیلعذرخواهی،بخشش،هوشهیجانی،کنترلخشم،بهبودتعامالتبین

 درمحیاکاریوغیرهرافرابگیرند.

 منابع  

( ویرا سیاوش.های کاهش فشار روانی )اصول کنترل استرس( روش.(9305پایفری، ترجمۀ

تهران:ارسباران..فرومهرنوشانصاریجمال

 ( علی های  بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر ارزش.(9303جوادی،

نامهپایان.مشهد 3های مدارس دولتی ناحیه  آموزان دبیرستان خانواده در بیت دانش

دانشگاهفردوسی..دورۀکارشناسیارشد

اینترنتوتغییراتهویتی)پژوهشیدرمیانکاربرانجوان.(9305فاخره)ذکایی،محمدسعیدوخطیبی،

،)زمستان(7،سالدوم،شمارۀفصلنامه انجمت ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.ای(حرفه

383-965.

نزاکتیدرمحیاکار:پیشایندهایبی.(9313شبانی،اسماعیلوبشلیده،کیومرث)عرب،نگار؛هاشمیشیخ

.314-3،381شمارۀ هفدهم، سال ،شناسی روان مجلۀ.ررسیبرخیمتغیرهایفردیوسازمانیب

شیخ هاشمی نگار؛ رضایی،عرب، و بادافشانی محبوبه؛ قدیری، اسماعیل؛ ) شبانی، رابطۀ.(9313فاطمه

ارتکاببیتجربۀبی گریمیانجی نزاکتیدرمحیاکار:نزاکتیدرمحیاکاروعدالتسازمانیبا

 علوم هایپژوهش پژوهشی -علمی مجلۀ.خوییرنجورگریرواننقشعاطفهمنفیوتعدیل

.45-50،(7پیاپی) ،3شمارۀ چهارم، ،سالرفتاری و شناختی



 6331(، پاییز 33)شماره پیاپی  3فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 

55 

 

پرتال.المللی ای و بیت های اجتماعی در تحوالت منطقه نقش شبکه.(9318زاده،مرتری)قاسم

.Siasatema.comای،سیاستما،دپلماسیعمومیورسانه

)گل ایاحساسانر یدرپیوندبیناسترسباخالقیت،نقشواسطه.(9318پرور،محسنوواثقی،زهرا

شناختی های روان ها و مدل روش.رفتارهایمدنیورفتارهایانحرافی شمارۀ سالاول، ،4،

95-9. 

نجم )موسوی، زینب امیری، و م.(9313الدین سازمانی رفتار )نقشتأثیر کاری، انحرافی رفتار  بتبر

سازمان( اخالقی جو فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی.میانجی: شمارۀ سوم، سال )پیاپی4، ،

99،)973-947


Affonso, B. (1999). Is the Internet affecting the social skills of our children?. University of 

Neveda Rono. http://www.sierrasource.com/cep612/internet.html 
Andersson, L. M. & Pearson, C. M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the 

workplace. Academy of Management Review, 24 (3), 452-471. 

Atwater, L. & Carmeli, A. (2009). Leader–member exchange, feelings of energy, and 

involvement in creative work. The Leadership Quarterly, 20 (3), 264-275. 

Byron, K. (2008). Carrying too heavy a load? The communication and miscommunication of 

emotion by email. Academy of Management Review, 33 (2), 309. 

Chapman, A. J., Sheehy, N. P., Heywood, S., Dooley, B. & Collins, S. C. (1995). The 

organizational implications of teleworking. International Review of Industrial and 

Organizational Psychology, 10, 229-248. 

Cortina, L. M., Magley, V. J., Williams, J. H. & Langhout, R. D. (2001). Incivility in the 

workplace: incidence and impact. Journal of Occupational Health Psychology, 6 (1), 

64. 

Eagly, A. H. & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. 

Psychological review, 109 (3), 573. 
Francis, L., Holmvall, C. M. & O’Brien, L. E. (2015). The influence of workload and civility 

of treatment on the perpetration of email incivility. Computers in Human 

Behavior, 46, 191-201. 

Ghosh, R., Dierkes, S. & Falletta, S. (2011). Incivility spiral in mentoring relationships: 

reconceptualizing negative mentoring as deviant workplace behavior. Advances in 

Developing Human Resources, 13 (1), 22-39. 

Giumetti, G. W., Hatfield, A. L., Scisco, J. L., Schroeder, A. N., Muth, E. R. & Kowalski, R. 

M. (2013). What a rude e-mail! Examining the differential effects of incivility versus 

support on mood, energy, engagement, and performance in an online context. Journal 

of Occupational Health Psychology, 18 (3), 297. 

Giumetti, G. W., McKibben, E. S., Hatfield, A. L., Schroeder, A. N. & Kowalski, R. M. 

(2012). Cyber incivility@work: The new age of interpersonal 



 عوامل ریو سا یبریسا تمدنییزمان: نقش بسا یتمدن یب یندهایشایپ یبررس

55 

 

deviance. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15 (3), 148-154. 

Hartman, E. (1996). Organizational Ethics and the Good Life. Oxford University Press. 
Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent 

women's ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57 (4), 657-674. 

Kaukiainen, A., Salmivalli, C., Björkqvist, K., Österman, K., Lahtinen, A., Kostamo, A. & 

Lagerspetz, K. (2001). Overt and covert aggression in work settings in relation to the 

subjective well‐being of employees. Aggressive Behavior, 27 (5), 360-371. 

Kristal-Boneh, E., Froom, P., Harari, G. & Ribak, J. (1997). Fatigue among Israeli industrial 

employees. Occupational Health and Industrial Medicine, 2 (36), 83. 

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing 

Company. 

Leiter, M. P., Peck, E. & Gumuchian, S. (2015). Workplace incivility and its implications 

for well-being. in Pamela L. Perrewé , Jonathon R. B. Halbesleben , Christopher C. 

Rosen (ed.) Mistreatment in Organizations, (Research in Occupational Stress and Well-

being, Volume 13), 107-135. 

Lim, S. & Cortina, L. M. (2005). Interpersonal mistreatment in the workplace: the interface 

and impact of general incivility and sexual harassment. Journal of Applied 

Psychology, 90 (3), 483. 

Lim, S., Cortina, L. M. & Magley, V. J. (2008). Personal and workgroup incivility: impact on 

work and health outcomes. Journal of Applied Psychology, 93 (1), 95. 

Lim, V. K. & Teo, T. S. (2009). Mind your E-manners: Impact of cyber incivility on 

employees’ work attitude and behavior. Information & Management, 46 (8), 419-425. 

Lim, V. K. & Chin, J. (2006). Cyber Incivility at the Workplace: What has Supervisor's 

Sex got to do with It?. PACIS 2006 Proceedings, 80. 

Matthews, G., Desmond, P. A., Neubauer, C. & Hancock, P. A. (2012). An Overview of 

Operator Fatigue. Handbook of Operator Fatigue. Florida, 3-23. 
Mellor, G. & John, W. (2012). Fatigue and work safety behavior in men during early 

fatherhood. American Journal of Men's health, 6 (1), 80-88. 

Miner, K. N., Pesonen, A. D., Smittick, A. L., Seigel, M. L. & Clark, E. K. (2014). Does 

being a mom help or hurt? Workplace incivility as a function of motherhood 

status. Journal of Occupational Health Psychology, 19 (1), 60. 

Miner-Rubino, K. & Cortina, L. M. (2004). Working in a context of hostility toward women: 

implications for employees' well-being. Journal of Occupational Health 

Psychology, 9 (2), 107. 

Ogungbamila, B. (2013). Perception of organizational politics and job-related negative 

emotions as predictors of workplace incivility among employees of distressed 

banks. European Scientific Journal, 9 (5). 
Park, Y., Fritz, C. & Jex, S. M. (2015). Daily cyber incivility and distress the moderating 

roles of resources at work and home. Journal of Management, 0149206315576796. 

Pearson, C. M., Andersson, L. M. & Porath, C. L. (2000). Assessing and attacking workplace 

incivility. Organizational Dynamics, 29 (2), 123-137. 



 6331(، پاییز 33)شماره پیاپی  3فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 

56 

 

Pearson, C. M., Andersson, L. M. & Wegner, J. W. (2001). When workers flout convention: 

A study of workplace incivility. Human Relations, 54 (11), 1387-1419. 

Penney, L. M. & Spector, P. E. (2005). Job stress, incivility, and counterproductive work 

behavior (CWB): The moderating role of negative affectivity. Journal of 

Organizational Behavior, 26 (7), 777-796. 

Reio, T. G. & Ghosh, R. (2009). Antecedents and outcomes of workplace incivility: 

Implications for human resource development research and practice. Human Resource 

Development Quarterly, 20 (3), 237-264. 

Ridgeway, C. L. & Correll, S. J. (2004). Motherhood as a status characteristic. Journal of 

Social Issues, 60 (4), 683-700. 

Skinner, N. & Dorrian, J. (2015). A work-life perspective on sleep and fatigue—looking 

beyond shift workers. Industrial Health, 53 (5), 417-426. 

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural 

equation models. Sociological methodology, 13, 290-312. 

Spector, P. E. & Fox, S. (2005).The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work 

Behavior. 

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & Behavior, 7 (3), 321-

326. 

Williams, J. (2001). Unbending gender: Why family and work conflict and what to do 

about it. Oxford University Press. 




