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Abstract 

Counterproductive behaviors are an important type of voluntary and deliberate unethical 

behaviors, which reduce the productivity of the organization with a negative approach to 

organizations that decrease the productivity of the organization. Therefore, due to the 

negative consequences of Counterproductive behaviors in organization, it is important to 

identify mental patterns of managers regarding these behaviors. The aim of the research is 
to identify the managers' mentality towards counterproductive behaviors of banking 

employees in Ilam city using Q methodology. This research is an applied one in terms of 

purpose, a practical study and in terms of the nature of method is descriptive- survey. The 

method of this study is mixed. In the qualitative part, structured interview tools and Q table 

were used to collect data. Then, in the quantitative part, by completing the Q-tables and the 

factor analysis method, the employee mentality has been investigated and analyzed. The 

statistical population of this study consisted of 12 people of experts and senior managers of 

the selected bank of Ilam city that distributed Q cards among them and an interview based 

on Q methodology was conducted with them. According to distributed cards, from 98 

statements, 43 of them were identified as final statements and prioritized by the participants 

subsequently. Finally, based on the findings of Q factor analysis, it was found that there are 
four different mental models as destructive leadership, lack of justice, administrative 

system and environment disparity. On the basis of the final conclusion, it can be interpreted 

that according to the managers' mentality, destructive leadership is the most effective factor 

in counterproductive behaviors among bank employees 
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 چکیده
 ها هستتند  در سازمانارادی و عمدی با رویکرد منفی وری نوع مهمی از رفتارهای غیراخالقی رفتارهای ضد بهره
وری در سازمان، بهره به پیامدهای منفی رفتارهای ضد رو، باتوجه  شوند. ازاینوری سازمان میکه موجب کاهش بهره

شناسایی الگوهای ذهنی مدیران نسبت به این رفتارها از اهمیت بتاییی برختوردار استت. هتد  از پتحوهش  اضتر       
هتای شتهر ایتالس استت کته بتا استتفاده از        کنان بانت  وری کارشناسایی ذهنیت مدیران نسبت به رفتارهای ضد بهره

پیمایشتی   -شناسی کیو انجاس شده است. این پحوهش ازنظر هد ، کاربردی و ازنظتر ماهیتت روش، توفتیفی    روش
هتا از ابترار محتا به     در بخش کیفی، بترای رتردآوری داده  . باشداست. شیوه انجاس  این پحوهش از نوع آمیخته می

های کیو و روش تحلیل عتاملی،  کیو استفاده شده است. سپس در بخش کمی، با تکمیل جدولساختارمند و جدول 
های منتخب وتحلیل شده است. جامعه آماری پحوهش شامل متخححین و مدیران ارشد بان  ذهنیت کارکنان تجریه
بر  با آنها محا به مبتنیهای کیو بین آنها توزیع و های مربوط به ررارهنفر است که کارت 06سطح شهر ایالس شامل 

رراره نهایی شناسایی و در مر له  56رراره،  09شده از میان  شناسی کیو انجاس شد. براساس کارت های توزیعروش
ها و نتایج تحلیل عاملی کیو چهار الگتوی  بندی شدند. درنهایت، براساس یافتهکنندران اولویتبعد توسط مشارکت

ریری  اساس نتیجهالتی، ضعف نظاس اداری و ناهمخوانی محیط شناسایی شدند. برعدذهنی رهبری مخرب، ادراک بی
توان تفسیر نمود که بنابر ذهنیت مدیران عامل رهبری مخرب بیشترین تأثیر را در بتروز رفتارهتای   رونه می نهایی این
 وری بین کارکنان  بان  دارد. ضد بهره

 

 شناسی کیو ذهنیت مدیران؛ روشوری؛ کارکنان؛  ضد بهره ررفتا: کلیدواژه
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 مقدمه
 تتالش  با رو و روبه ایپیچیده رقابت با خدماتی هایعنوان یکی از سازمانها بهدر عحر  اضر که بان 

 کته  نماینتد  مراقبتت  یتد با ختود  مشتتریان  تعتداد  و تنتوع  دلیل  به ،باشندمی هابان  سایر با رقابت دنبال ،بسیار

 افترایش  و دولتتی  هتای بانت   کنتار  در خحوفتی  هتای بان  ظهور .شود برآورده آنها رضایت و انتظارات

وری ختود  زمینته بهبتود بهتره    در عتواملی  شناستایی  دنبتال  ،هتا بان  که است شده موجب آنها، میان رقابت

 ختود  وری بهتره  و عملکرد جهت بهبودنیروی خود را در تماس توان و دها بایبان  این مهم، به باتوجهباشند. 

 مشتتریان  بتر  وریضتد بهتره   رفتارهتای  آثار مخرب به باتوجه (.22:0606همکاران، و مشیری) فر  نمایند

 بترای  مشتتریان  نقتش  همچنتین  و کشتور  اقتحتادی  نظاس در هابان  اهمیت و نقش و(0،6104کازلو و انگ)

مستتقیم بتا مشتتریان    ارتبتاط  هتا کته در   بان   کارکنان رفتار که رفت توان کشور، می مالی بخش و هابان 

 از تعتدادی  کته  اینجاستت  قضتیه در  ایتن هتا دارد. بختش نتامطلوب    وری بانت  نقش مهمی در بهره ،هستند

 و ستازمان  افلی های سازمانی،  ارزش نقض قوانین و هنجارهای درجهت فورت عمدی هب سازمان اعضای

رونه رفتارهتا  این ارر  ، ال بااین (.6،6104تکسا و بارنر) دهند نشانرفتاری  خود از سازمان افلی معیارهای

 ،باشتد  متی  آنتان  وفتاداری  بته  وابستته   آن بقای و دارایی  افلی منبع که بان  مشتریان با کارکنان درارتباط

شتوند. یزس بته    ها بان  سایر داده و جذب را کاهش خود های سپرده مشتریان که شود بروز دهد، باعث می

 جدیتد استت   مشتتریان  جتذب  تتر از  بانت  بستیار بااهمیتت    بترای  قتدیمی  مشتتریان  نگهداری ذکر است که

وری که افترایش بهتره  ازآنجا (.699:0604 همکاران، و ؛ بادآورنهندی0606همکاران، و اشرفی زاده مهدی)

وری هستتند،  ترین عوامل بهتره  از مهمها و  نیروی انسانی در سازمانترین اهدا  هر سازمانی است از افلی

طریت  نیتروی کتار هستتند و     وری ازنیازمند افرایش بهره ،عنوان ی  سازمان در عرفه رقابت هنیر بها  بان 

 (.0604 )شیرزاد کبریا و برازیده، وری بین کارکنان خود ندارندای جر کاهش رفتارهای ضد بهره چاره

ری رفتار ضتد بهتروه   شده در زمینه ها و مطالعات انجاسوری نیروی انسانی در بان اهمیت بهره به باتوجه

هتای  توان ذهنیت غالب مدیران بانت  که در بای به  برخی از آنها اشاره شده است، با انجاس این پحوهش می

تواند بته متدیریت   که نتایج  افل می کردوری کارکنان مشخص  مورد رفتارهای ضد بهرهدر شهر ایالس را

وری ختود باعتث افترایش بهتره     هنوبت  شود و این بهور منجر وری و تبدیل آن به رفتارهای بهرهرفتار ضد بهره
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متورد رفتتار   ها درن ست که ذهنیت مدیران باله افلی در این پحوهش این ائمس ،بنابراین رردد.ها میبان 

بندی کرد و از اهمیت و  توان دستهضد بهره وری کارکنان چگونه است؟ و این رفتارها  را به چه شکلی می

 اه شد؟اولویت آنها آر
 

 مبانی نظری پژوهش
 عنتوان  بته  انستانی  نیتروی  تولیتد عامتل   عوامل میان سازمان وریبهره کاهش و افرایش در اهرس ترینمهم

 بایتد  و بتوده  برخودار ایویحه جایگاه از وری نیروی انسانیبهره ،بنابراین. است عوامل سایر کننده هماهنگ

 بته  را منتابع  دیگر باشد، وربهرهو  توانمند ،باانگیره انسان این ارر که داشت؛ زیرا مبذول آن به خافی توجه

ور بهتره   سازمان نهایتدر و خواهد شد وری بهره محق  کننده انواع و ریردمی کار به مطلوب و شایسته نحو

، 0)ارری و همکاران شود نمی  افلچیری جر رکود  انگیره بی و منفعل انسانی از نیروی خواهد شد وررنه

ستازمان و  ای را هم برای زیرا اثرات منفی ،وری موضوعی اساسی برای مطالعه است(. رفتار ضد بهره6101

متعتددی   (. تعتاریف 6160، 6)لوبتاده  دهدبردارد و عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میهم خود کارکنان  در

 انحرافتی و  ضتدتولید، رفتارهتای   رفتارهتای  کار، ماننتد  محیط در کارکنان زیانبار رفتارهای رستره برای نیر

 وریضد بهره رفتارهای با توجهی قابل هایهمپوشی دارای که اندجویانه تاکنون مطرح شدهتالفی رفتارهای

 کته  شوندمی تعریف عمدی رفتارهای عنوان به وریبهره ضد رفتارهای (.6102 ؛6رالیچ و راژوشیچ)هستند 

 و تیونتا ) پتذیرد  متی  فتورت  ستازمان  جتاری  های مشی خط در مانع ایجاد هد   با و سازمان اعضای توسط

 معیارهتای  کته  شتود  متی  کار بر مبتنی انحرافات و مالکیت شامل وریبهره ضد هایرفتار (.6102، 5همکاران

 موادمختدر،  و الکتل  محتر   همچون رفتارهایی شامل و کند می نقض را کار محیط رفتار فریح یا ضمنی

 رفتارهتا  ایتن . استت  دیگتر کارکنتان   میتان  ستازمان  امتوال  تخریب و کاریکم غیبت، سرقت، جنسی، آزار

-زننتد بته   متی  فدمه افراد یا سازمان به اختیار با که کارکنانی رفتار .ببرد ازبین را سازمان ی  منافع تواند می

 . (6109، 4همکاران و )ژو شودوری معرفی میعنوان رفتارهای ضد بهره
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رفتارهتایی   ؛دستته اول  :استوری شامل دو دسته ضد بهره رفتارهای( 6115)0لری و از دیدراه رریفین

کته متوارد زیتر را دربتر      زند شود و رفاه افراد را برهم می رساندن به خود فرد و کارکنان می که سبب آسیب

نراکتی، پرخاشگری، آزار جنسی، اذیتت وآزار زبتانی و فیریکتی، محتر       استعمال دخانیات، بی ریرد: می

 ؛کننتد  ستازمان تحمیتل متی    هایی را بتر  فورت مستقیم یا غیرمستقیم هرینه هرفتارهایی که ب ؛الکل. دسته دوس

أخیر در رستاندن بته امتوال ستازمان، تت      اسرار سازمان ، آسیب یمانند سرقت از اموال و دارایی سازمان، افشا

 رابینسون و وری توسط بنتد بهرهبندی رفتارهای ض دیدراه دیگری درمورد طبقهرفتارهای ویرانگر.  ،زمان

شدت رفتار و مقدار آستیبی کته ایجتاد     به باتوجهوری را بهره ، مطرح شده است.آنها رفتارهای ضد(0004)

وری( و ستازمانی )شتامل انحترا  دارایتی و انحترا  بهتره       وری بیندو دسته رفتارهای ضد بهره کنند بهمی

؛ 6،6112همکتاران  و )اورتتون  انتد  بنتدی کترده   خحی( تقستیم حرا  سیاسی و انحرا  شفردی )شامل ان بین

 ،همکتاران تحقیتر   از: است عبارت کارکنان وری ضد بهره رفتارهای ترینمهم (.6،6112همکاران و لیترکی

 همکتاران  شخحتیت  تخریب کردن، کردن، با فدای بلند فحبت جر و بحث مشتریان و همکاران، به توهین

 انجتتاس کارهتتای بتترای کتتار محتتل اینترنتت  از استتتفاده  ؛(6111) 5همکتتاران و پیرستتون) مشتتتریان مقابتل  در

امتتور  عتتدس دقتتت در انجتتاس  ؛(2،6105دونتتت و هتتریس) تقلتتب ؛(4،6119پتتاپپینی)کتتاری  شخحتتی، اهمتتال

 کتار،  محتل  در کارهتای شخحتی ختانواده    انجتاس  غیبتت،  کار، از رریر کردن،کار ، خودداری ازوارذاری

، پیش (کار محل دزدی از زمان در) کردن فر  ناهار طوینی در زمان کار و هنگاسهای مکرر و  استرا ت

ستترپیچی از  و کتتاریکتتم ؛(6112همکتتاران، و اورتتتون) کتتردن پایتتان وقتتت اداری محتتل کتتار را تتترک از

 نشدن برای وقت مشتریان قائل ارزش پرخاشگری با مشتریان و همکاران، ؛(2،6106اکروید) دستورات مافوق

 محتر  الکتل و   عتدالتی،  تبعتیض و بتی   متورد بتا مشتتریان و کارکنتان،     بی ؛ شوخی(9،6106کازلو و انگ)

تخریتب   خحوفی،  ریم نقض جاسوسی، رسانی به مدیر، اطالعات و عدس اطالع نمودن مخفی موادمخدر،
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 آن یشته ر کته  ؛ دزدی(0،6102الکاپادیپتانی  اولیوریا و دی) رجوع ا ترامی نسبت به ارباب بی اموال سازمان،

 (.6،6104بروکس) نافرمانی و سرپیچی از دستورات مافوق است

لته دزدی، تخریتب امتوال ستازمان،     در محتیط کتار، ازجم   وری بهتره  ضتد  رذشتته، رفتارهتای   دهه طی

 متافوق  دستورات مورد و طوینی در محیط کار، سرپیچی از  های بینظمی در ورود و خروج، استرا ت بی

بستیار زیتاد    هتا ستال  طتی  رفتارهتا  رونهمورد توجه بسیاری از پحوهشگران بوده است. روند افرایشی این ...و

اقتحادی سنگین برای سازمان،  هایهرینه بر تحمیل عالوه در محیط کار وریضد بهره رفتارهای. است بوده

انگیررتی و   بتی  و رویه های بیخدمت سازمان، ترک شهرت کردندارخدشه مانند مستقیمی غیر هایهرینه

متورد  بته مطالعتاتی کته در    باتوجته رذاشته است.   ها دوش سازمان بر عدس ا ساس مسئولیت بین کارکنان را

هتای ضتمنی    انگیره که آیا. با بررسی اینوری فورت ررفته استارتباط بین شخحیت و رفتارهای ضد بهره

بینی رفتارهتای   ؟ پیشکنند یا نه های آشکار کم  می ویحریفراتر از  رونه رفتارها ینی اینب به درک و پیش

هتای وابستتگی، موفقیتت و     پایه است و کارکنانی که در زمینههای شخحیتی وری فراتر از ویحری ضد بهره

رانتگ و  ) وری بردارنتد ممکتن استت دستت از رفتارهتای ضتد بهتره       ،قدرت در تتراز بتایتری قترار دارنتد    

  (.6161، 6همکاران

 هستتند  وریدرریر رفتارهتای ضتد بهتره    ها،سازمان%  04 تقریباً که است داده نشان ای پیشینه پحوهش

 اتفاق کار محیط در . رفتارهاییاستمحیط کار  پرخاشگرانه در رفتارهای و به سرقت مربوط آنها % 24 که

عنتوان   آنهتا بته   رونته رفتارهتا کته از   ایتن  هستتند و قوانین، ساختار و فرهنتگ ستازمانی   برخال   که افتد می

 و همگی دارای ی  ویحری خاص هستند کته عملیتات   ،شودوری در محیط کار یاد میرفتارهای ضد بهره

 (.5،661:6102واتسون) اندازندمخاطره می به را سازمان منافع

 آیتد متی  شتمار بته  آن جتر   تترین مهتم  کته  ستازمان  در انسان برخورد و رفتاری نقش و اهمیت به باتوجه

 ثیراتأتت  و اهمیتت  همچنتین  و ستازمان  موفقیتت  میتران  بتر  کارکنتان  رفتار ثیراتأ، ت(02:0699ی،امیرکبیر)

 و واردی) ستازمان  بتالقوه  منتافع  بته  دستتیابی  ستر  بتر  بتودن  متانع  :هماننتد  سازمان بر وریضد بهره رفتارهای

                                                                                                                                             

1. De Oliveria & Alcapadioani 

2. Brooks 

3. Runge & et al. 

4. Watson 
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 ستازمانی  تعهد با منفی رابطه ، داشتن(6104تکسا، و بارنر) وریبهره و ثرؤم عملکرد ، تضعیف(0،6116ویتر

 بته  پتحوهش  ایتن  در ... و( 6104کتازلو،  و انتگ ) مشتتریان  بته  رستانی  ختدمت  در ، اختالل(6104بروکس،)

 در هتا بانت   اهمیتت  دییتل  همچنتین از  .شتد  خواهتد  پرداختته  هاوری در بان ضد بهره رفتارهای بررسی

-رتذار؛ عهتده   سترمایه  و اندازکننتده  پس بین مالی واسطه ترین مهم :اشاره نمود زیر توان به مواردکشور، می

 کشتتور متتالی مینأتتت نظتتاس محوربتتودن،  بانتت (0606بیگتتی، مرتضتتی) بلندمتتدت متتالی مینأتتت داربتتودن

 و تولیتدی  وا تدهای  رتذاری  سترمایه  وجتوه  و نقتدینگی  تتأمین  جهتت  بتودن  مناسب ، بستر(0606ذاکری،)

-جمتع  ازطریت   هتا بانت   کهاین و... ،و(0605کیش، داوری و آبادی شاه) ها سپرده راه از اقتحادی های طرح

کننتد   ترریت   کشور اقتحادی هایرگ به را وجوه توانندمی جامعه افراد پراکنده و اندک هایسپرده آوری

 ،رو ازایتن  .دارد مهمتی  و  ساس کشور، نقش تولید و فنعت مختلف هایقسمت به تخحیص این خود که

 نظتاس  استاس  و بنیتان  ،کشتور  فتنعت  نفتدینگی  کننتدران تتأمین  که رذارانسپرده عنوان به هابان  مشتریان

 ؛0690فتفری، ) هستتند  برختوردار  ایویتحه  اهمیتت  می باشند؛ از ها بان  درآمد افلی منبع کشور و بانکی

 (.0606بیگی، مرتضی

 

 پیشینه پژوهش
اشتاره   شده در زمینه موضتوع پتحوهش  اضتر    های داخلی و خارجی انجاس در اینجا به برخی از پحوهش

 کنیم:می

-بهتره  ضتد  رفتارهتای  و شخحتیتی  هتای  ویحری بین رابطه بررسی" عنوان با پحوهشی ،(0602) نحادرضا

 رستمی  کارمنتدان  شتامل  ،آمتاری  جامعته  .داده استت  انجاس همبستگی و توفیفی روش از استفاده با "وری

 بترای  وریضتد بهتره   رفتارهتای  که است آن از  اکی شده انجاس پیمایش .بودند مازندران غرب برق توزیع

 عوامتل  از یکتی  ا تمتایً  آید وشمار می بین آنها دغدغه مشترکی به بردار است وها هرینهسازمان از بسیاری

 و شخحتیت  هتای ویحرتی   بتین   رابطته  پتحوهش  ایتن  افتلی  هتد   .استت  شخحتیت  رفتارهتا  این با مرتبط

رفتارهتای   و شخحتیت  عامل پنج بین که است داده نشان آمده دست هب نتایج و است وریبهره ضد رفتارهای

 .دارد وجود داری یمعن رابطه مازندران برق توزیع شرکت در وریبهره ضد

                                                                                                                                             

1. Vardi & Weitz  
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 انحرافتی  رفتتار  بتروز  بتر  متؤثر  عوامل شناسایی" عنوان با ، در پحوهشی(0602) ضمیر و همکاران روشن

افتلی ایتن    هتد  . انتد پرداختته  تهتران  گاهدانشت  مرکتری  به بررسی رفتارهای انحرافتی در ستتاد   "کارکنان

 پتحوهش، عوامتل تعهتد    ادبیات براساس بود و انحرافی رفتارهای بر مؤثر سازمانی عوامل شناسایی ،پحوهش

 و شتده  درک ستازمانی  ستازمانی،  مایتت   شتللی، عتدالت   شتللی، استترس   اخالقی، رضایت جو سازمانی،

 دارای تعهتد  و راضتی  خود شلل از که افرادی دشمشخص  پحوهش د. از نتایجش شناسایی سازمانی سیاست

 بتا  ،برخوردانتد  کمتتری  شتللی  استترس  و بیشتر سازمانی  مایت از و هستند سازمان خود به بیشتری نسبت 

 زنند. می انحرافی دست به رفتارهای کمتری ا تمال

 بتتا وریبهتترهضتتد  رفتارهتتای ارتبتتاط بررستتی" عنتتوان بتتا پحوهشتتی ، در(0602) ستتربلند و همکتتاران

 جامعته  شد و انجاس همبستگی توفیفی و روش به که " اردبیل اجتماعی مینأت کارکنان شللی زدری سکون

 بتین  کته  دادنتد  نشتان  تحقیت   هتای در یافتته  بتود،  اردبیتل  استتان  اجتماعی مینأت کارکنان کلیه شامل آماری

 نتیجته  توانمی ،بنابراین .دارد وجود داری یمعن و مثبت رابطه شللی زدریسکون با وریضد بهره رفتارهای

 .  شود می وریضد بهره رفتارهای بروز باعث شللی فرسودری یا شللی زدریسکون ،سازمان در که ررفت

 شناستایی  پیونتد  مجتری  عنتوان به دورانگی شناسایی" باعنوان پحوهشی در ،(6100) 0همکاران و سیامپا

 ضتد  کتاری  رفتارهای و سازمانی شناسایی بین که اندداده نشان ،"وری بهره ضد رفتارهای کاری و سازمانی

 شتود می تعدیل دورانگی شناسایی با رابطه این اند که نشان داده همچنین و دارد وجود منفی رابطه وری بهره

 کمتر خیلی آنها در وریضد بهره رفتارهای میران ،دارند وابستگی خود سازمان به شدت به که کارمندانی و

 .شودمی دیده

 بتا  "وریضتد بهتره   رفتارهتای  و کارکنان شخحیت بین رابطه" عنوان با پحوهشی در ،(6100)6اسپکتور

 ضتد  رفتارهتای  بتروز  در توانتد  متی  شخحتیت  متلیرهتای  چگونته  کته  داد نشتان  یافتته  توستعه  مدل ی  ارائه

 ستو ریری،  همچتون  هاییویحری نشان داده شده است که پحوهش این در و باشند داشته دخالت وری بهره

 نقش داری خویشتن شخحیتی ویحری و دارند بیشتری تأثیر رفتارها این بروز در پرخاشگری و خودشیفتگی

 . دارد وریبهره ضد رفتارهای بروز در بازدارنده

                                                                                                                                             

1. Ciampa & et al. 

2. Spector  
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 "اعتترا   عنتوان بته  وریضتد بهتره   رفتتار  "عنتوان  بتا  پحوهشی ، در(6101) 0همکاران و کلووی کوین

 آن در کته  نمتود  تلقتی  اعتترا   از شتکلی  عنوانبه توان می را وریضد بهره  رفتارهای که کنندمی پیشنهاد

 .کنندمی ابراز وریضد بهره رفتارهای شکل به سازمان در عدالتیبی از را خود نارضایتی سازمان اعضای

-نمونته  بتا  وریضد بهتره  کاری رفتارهای ابعاد بررسی" عنوان با پحوهشی در ،(6116) ساکت و ررویر

 و دادنتد  قترار  بررسی مورد را وریضد بهره رفتارهای از رروه یازده ،"دانشگاهی التححیالنفارغ از ریری

 بعتد  دو در وریبهره ضد رفتارهای هایدسته که داد نشان چندبعدی بندیمقیاس آنالیر با آمده دست هب نتایج

 .هستند متفاوت کاری ارتباط و سازمانی

ثیر رهبتری دموکراتیت  و   أنقش میانجی ازخودبیگانگی کار در تت "ای را با عنوان مطالعه(، 6160)6اردس

انجاس داد و به روش تحقی  کمتی و بتا    "وری در منطقه فنعتی اوستیم انکارابهرهخودکامه بر رفتارهای ضد

ری دموکراتیت  و  رابطه بین رهب ،بیگانگی کاریدر نتایج خود نشان داد که ازخود spssافرار  از نرس استفاده

وری تتأثیر  اما بر رابطه رهبتری خودکامته و رفتارهتای ضتد بهتره     ، کندوری را تعدیل می رفتارهای ضد بهره

در دقتتی  وری در این مطالعه شامل: خرابکاری، تنبلتی، خشتونت، خحتومت، بتی    ندارد. رفتارهای ضد بهره

 انیت بودند.  استفاده و عحب کار،آزار کالمی و فیریکی، سو 

راستتای ستازمان و   وری کاری دررفتارهای ضد بهره"ای را با عنوان  (، مطالعه6109)6لبرون و همکاران

هتای تجتاری کشتور     در شرکت ”عضو: نقش میانجی خستگی عاطفی و مدیریت کاری -مبادله رابطه رهبر

 های رفتار ضدمن توفیف ویحریها ضیافته انجاس دادند.  هلند با استفاده از روش تحقی  کمی و همبستگی

رساندن عمدی به سازمان و کارمنتدان، ایجتاد خستتگی، نفترت، خشتونت کالمتی و        وری مانند آسیبیهره

ای مثبت بین این متلیرها و خستگی عاطفی و مدیریت ضتعیف در  رفتن، رابطه رری و طفرهفیریکی، و شی

 ها را نشان دادند.این شرکت

رفتارهتای ضتد   "کارهتای ورزشتی خحوفتی ترکیته بتا عنتوان       و را در کستب ای  (، مطالعه6109)5رالو

ش تحقیت   انجتاس دادنتد و بتا استتفاده از رو     "وری: مطالعه موردی کسب و کارهای ورزشی خحوفتی  بهره

ی اعتم از  سن، جتنس، وضتعیت تأهتل، نتوع عضتویت ستازمان       :مورد تأثیر عواملی همچونکیفی و کمی در

                                                                                                                                             

1. Kevin Kelloway 

2. Erdem 

3. Lebron & et al. 

4. Güllü 
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و غیره و نیر موقعیت تححتیلی کارکنتان، دریافتنتد کته  بجتر ستن کته افتراد         وقت  قراردادی یا رسمی، نیمه

وری ندارند. همچنتین در  تأثیری بر رفتار ضد بهره ،وری بایتری داشتند، بقیه عواملتر رفتار ضد بهرهجوان

و رساندن بته ستازمان    درجهت آسیبوری شامل رفتارهای عامدانه کارکنان این مطالعه رفتارهای ضد  بهره

 اعضا معرفی شده است.

وری بتین کارکنتان    ستودری شتللی و رفتتار کتاری ضتد بهتره      فر"(، در پحوهشی با عنوان6160)0لوباده

های مختلتف در اردن، بته بررستی    با استفاده از روش تحقی  میدانی و پرسشنامه در بان  "های اردنی بان 

نقش سن، جنس، وضتعیت تأهتل و تححتیالت    وری و نیر رابطه بین ابعاد فرسودری شللی و رفتار ضد بهره

وری ها هم بر فرسودری شللی و هتم رفتتار ضتد بهتره    پرداختند که  نتایج این مطالعه نشان داد که این متلیر

 داری دارند.تأثیر معنی

وری کارکنتان  خانواده و رفتار ضد بهره -تعار  کار"(،  پحوهشی با عنوان6166) 6ژیانگ و همکاران

نفتری  از   502 را بتین  نمونته     "اری در چین: رررسیون پلی نومیال و تحلیتل ستطح پاستخ   های کدر محیط

عنتوان رفتتاری عامدانته     هوری بت های تجاری انجاس دادند که در این مطالعه رفتار ضد بهتره کارکنان  شرکت

ا تعتار   نفعان قانونی آن قلمتداد شتده استت و ارتبتاط آن بت      زدن بالقوه برای سازمان و ذی درجهت آسیب

مثبتت بتین ایتن دو متلیتر را نشتان داده       خانواده  مورد بررسی قرار ررفته که نتایج این پتحوهش رابطته  -کار

 است.

مشارکت کتاری، فرستودری عتاطفی و رفتارهتای      "ای با عنوان  (، در مقاله6161) 6هاوچن و همکاران

آمتده   دست اند که نتایج بهان دادهمریکا و چین نشااساس ی  پحوهش دوجانبه در بر  "وریکاری ضد بهره

دهتد کته درریتری کتاری باعتث کتاهش       کنتد و نشتان متی   شده پیروی میرری تعدیلاز ی  مدل میانجی

 شود. وری و درنتیجه کاهش فرسودری عاطفی میرفتارهای کاری ضدبهره

ده، بیشتر رابطته  ش انجاس وری، مشاهده شد که  عمده مطالعاتمورد رفتارهای ضد بهرهبا مرور پیشینه در

ی ابعتاد بیشتتر ایتن    اند و و یا بیشتتر بته شناستای    انی دیگر را مورد بررسی قرار دادههای سازماین متلیر با متلیر

فتورت همبستتگی آن بتا متلیرهتای دیگتر انجتاس شتده        اند و در ایران نیر بیشتر مطالعات به موضوع پرداخته
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هتا  وری در بانت   ارهای ضد بهتره مدیران را نسبت به رفت بار در کشور ذهنیت است. این پحوهش برای اولین

 مورد بررسی قرار داده است.

 

 سؤاالت پژوهش
 وری چگونه است؟ ها درمورد رفتارهای ضد بهره ذهنیت مدیران بان  -

 وری در محیط کار چیست؟دییل ررایش کارکنان به رفتارهای ضد بهره -

 شناسی کیو چیست؟ وری برمبنای روشبهرهمل مؤثر رفتارهای ضد بندی عوا اولویت -

 

 شناسی پژوهشروش
ررایتی  اثبتات  -از نوع پارادیم تفستیری  آناکتشافی و چارچوب فلسفی  ، یث هد پحوهش  اضر از

وری بهتره  متورد رفتارهتای ضتد   ، شناسایی ذهنیتت متدیران در  مطالعهجاکه هد  پحوهش موردآنازاست و 

هتا متورد استتفاده قترار     آمتده از آن در بانت    دستت  بته  نتتایج و  استت  ها در سطح شهر ایالسکارکنان بان 

هتای  زمتره پتحوهش   یث مکتانی، در  های کاربردی و اززمره پحوهشریری، درلحاظ جهتازریرد، لذا  می

های نظری برای کشف ذهنیت، از بررسی و توستعه  ریرد. از آن جهت که دادهمیدانی قرار می -ای کتابخانه

ای و به این دلیتل کته بترای شناستایی     کتابخانه ؛وری  افل شده استزمینه رفتار ضد بهره منابع موجود در

شتوند، میتدانی بته  ستاب     آوری متی فورت محتا به جمتع   کنندران بههای یزس از مشارکتذهنیت، داده

  دارد قرار پیمایشی توفیفی های همچنین براساس ماهیت و روش، پحوهش  اضر درزمره پحوهش آید. می

 هتای داده معناکته نخستت   ایتن  بته  ؛است آمیخته نوع از هاداده رردآوری پحوهش ازمنظر این انجاس و روش

و برای ایتن کتار محتتوای    ریرد سپس مورد ارزیابی قرار می و رردآوری شده است محا به ازطری  کیفی

 .استت  شده پرداخته کمیهای داده رردآوری به آن از شود، پسهای کوتاه تبدیل می ها به عبارت محا به

پحوهشتگر   شتوند، آوری متی های کمی و کیفی همرمان با هم جمعهای آمیخته که دادهاز روشنوع  در این

دهتد.  ای اختحاص متی کند و به هر مقوله، شمارهبندی می های کیفی را به روش کدرذاری مقوله ابتدا داده

پتردازد. درادامته، مجموعته    و بته توفتیف آنهتا متی    هتا را یادداشتت نمتوده     سپس فراوانی هر کداس از مقوله

های کمی بته روش تحلیتل عتاملی    فورت که ابتدا داده شوند. بدینهای کمی و کیفی با هم مقایسه می داده
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هتای کیفتی متورد    هتای موردبررستی هستتند بتا داده     عنوان موضوع هایی که بهشوند، سپس عاملبررسی می

  .ریرندمقایسه قرار می

 استت، پتس   ضتروری  وری کارکنانبهره ضد رفتارهای شناسایی ذهنیت مدیران درباره ه اینکهب باتوجه

های غیرمنطقتی باعتث شتوند کته      عجوینه و قضاوت هایواکنش با کهجای این که مدیران به رسدنظر می به

هتا  و رفتع آن  کتاهش  برای منطقیهای  ل راه دنبال دبای رونه رفتارها در سازمان پوشیده و مخفی بماند،این

شناستی  روشرود. کار میبهها بندی آن ها و دسته رای شناسایی این ذهنیتبشناسی کیو روش ،رو باشند. ازاین

عنوان  ابتراری بترای   میالدی ابداع شد. این روش به 0061بار توسط ویلیاس استفنسون در دهه  کیو برای اولین

ای (. در این روش، مجموعته 6119، 0)بارکر دشاس مطرح بندی آنها توسط ویلیشناسایی ذهنیت افراد و دسته

استاس ادراکتات   شتود  کته بر  آنها خواسته می شود و ازکنندران قرار داده میاختیار مشارکتها دراز ررینه

ترتیب اهمیت یا میتران موافقتت یتا مخالفتت روی نمتودار       های کیو را بههای خود کارتشخحی و دیدراه

، 6اساس توزیع فراوانتی مشتخص مرتتب نماینتد )اکستل و همکتاران      نسبت به هم و برآنها را مرتب کنند  و 

ل و دوس استتفاده شتده   آوری عبتارات فضتای رفتمتان از منتابع دستت او     در این پحوهش برای جمع(. 6112

کتر  یافتته انجتاس ررفتته استت. قابتل ذ     ساختار فورت نیمهشده در پحوهش  اضر به های انجاس است. محا به

هتای نتو داده   باز است که در آن اجازه پترداختن بته ایتده    ساختاریافته، نوعی محا به محا به نیمهاست که 

اما آنها در پاستخگویی   ،شودایت مشابهی از همه پاسخگوها پرسیده میؤشود. در این نوع از محا به سمی

براین، در ایتن پتحوهش از    هدهند. عالوایت پاسخ ؤنحوی که تمایل دارند به س ؤایت آزاد هستند که بهبه س

عمتدی  نمونه کیتو بتا انتختاب تحتادفی یتا       ساختار استفاده شده است. یعنی طری ریری کیو بیروش نمونه

وری کارکنتان  رراره در زمینه رفتارهتای ضتد بهتره    56نهایت، تعداد شود. درتعدادی از عبارات  افل می

 ارائه شده است.( 0) که در جدولرراره شناسایی شد  09عنوان نمونه معر  از میان  به
  

                                                                                                                                             

1. Barker 

2. Excel & et al. 
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 های کیو. نمونه5 جدول

 نمونه کیو ردیف

 نقض قوانین و هنجارهای سازمان 0

 رفتارهای وابسته به شخحیت و فرهنگ افراد 6

 عدالتی در سازمان بی 6

 فقدان آموزش ضمن خدمت 5

 رفتارهای ناشی از کار تکراری )یکنواختی شلل( 4

 ای به اخالق  رفهنبود توجه مدیر  2

 نبود نظاس پاداش و جبران خدمات مناسب 2

 توجهی مدیر به نیازهای کارکنان بی 9

 اعتمادی کارکنان نسبت به مدیر بی 0

 نبود نظاس انضباطی فحیح 01

 ابهاس در نقش 00

 فرهنگ نامناسب سازمان 06

 اررونومی و شرایط نامطلوب محیط کار 06

 ضعف نظاس مدیریت 05

 ضعف نظاس ارزشیابی عملکرد 04

 کاهش اعتماد و رضایت مشتریان 02

 انجاس امور شخحی در زمان کار 02

 ناامنی شلل 09

 کاهش سودآوری سازمان 00

 دارشدن شهرت سازمان خدشه 61

 نبود نظاس انگیرشی مناسب 60

 پذیری سازمانضعف جامعه 66

 نبود فرایند جذب و ررینش منطقی 66

 توسعه خدمات رفاهی کارکنان نبود 65
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 نمونه کیو ردیف

 انتخاب غیرعلمی مدیران در مشاغل  ساس سازمان 64

 نبود جو فمیمانه بین کارکنان 62

 آمیر رفتار اعترا  62

 تبعیض بین مشتریان 69

 نبود فرفت یکسان ارتقای شللی 60

 تعحبات قومی مدیران 61

 ریری غیرعقالیی مدیرانتحمیم 60

 راهبردینبود برنامه  66

 های غلط سازمان سیاست 66

 نبود تناسب رو یه شخص با محیط کاری 65

 کاهش کیفیت و خدمات سازمان 64

 افرایش تعار  بین کارکنان 62

 رسانی اطالعات مدیر روز ضعف به 62

 رفتارهای غیرشهروندی 69

 ناهماهنگی فرهنگی بین کارکنان سازمان 60

 تححیالت شاغلعدس انطباق شلل با  51

 ریری برای کارکنان نبود زمینه مشارکت در تحمیم 50

 عدس تناسب جایگاه با شایستگی افراد 56

 استفاده از زمان و منابع سازمان برای امور شخحی 56

 

فورت که  از بین افترادی کته در    ، بدیندشومند انتخاب میفورت هد  کنندران بهانتخاب مشارکت

ستازی   مشتارکت در مطالعته کیتو، یعنتی مرتتب     عنتوان نمونته بترای     ها بهتعدادی از آن رفتمان  ضور دارند

های مرتبط با موضتوع   جاکه در مطالعه کیو پحوهشگر درپی کشف و شناسایی دیدراهآنشوند. ازانتخاب می

وجهی تت  ت و دیدراه قابلکه ذهنی شودمیکننده استفاده عنوان مشارکت است، پس از افرادی بهمورد مطالعه 

بلکه باید افراد ، مطالعه داشته باشند. انتخاب تحادفی و همگن در اینجا مطلوب نیستنسبت به موضوع مورد
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 فتترد و همکتتاران،  )دانتتایی و انتختتاب کنتتیم  موضتتوع را شناستتایی نظتتر یتتا متترتبط بتتا    مناستتب و فتتا ب 

شتده مطتاب    یکنندران در پتحوهش  اضتر از بتین همته افتراد شناستای      مشخحات مشارکت (.21و40؛0606

 باشد.، می(6) جدول

 

 کنندگان. مشخصات مشارکت2جدول 

 جنسیت مدرک تحصیلی پست سازمانی محل خدمت کننده مشارکت
سابقه 

 خدمت

 61 مرد کارشناسی ارشد رئیس شعبه بان  قوامین 0

 04 زن کارشناسی ارشد معاون شعبه بان  اقتحاد نوین 6

 61 مرد کارشناسی رئیس شعبه بان  رردشگری 6

 06 زن کارشناسی ارشد رئیس شعبه بان  سرمایه 5

 64 مرد کارشناسی ارشد معاون مدیرکل سرپرستی بان  ملی 4

 61 مرد کارشناسی ارشد معاون مدیرکل سرپرستی بان  ملت 2

 66 مرد کارشناسی ارشد رئیس شعبه بان  ملی 2

 09 مرد دکتری رئیس شعبه بان  مهر ایران 9

 64 مرد کارشناسی ارشد رئیس شعبه فادراتبان   0

 60 مرد کارشناسی ارشد رئیس شعبه بان  تجارت 01

 62 مرد دکتری رئیس شعبه بان  ملت 00

 65 مرد کارشناسی ارشد معاون مدیر کل پست بان  06

 

 ای تنظیم شتد کته  رونه عبارت پحوهش به 56یندی ی  نمودار کیو برای در پحوهش  اضر، برای دسته

بنتدی کنتد   ( رتبه-4+( تا خیلی مخالفم )4بتواند مجموعه عبارات را در ی  توزیع بهنجار از خیلی موافقم )

هتا  ستازی کتارت  از نمودار فلش کیو استفاده شد. نحوه مرتب 0و برای سهولت در پاسخگویی مطاب  شکل

هتای موافت ،    دستته )کتارت  هتا را بته سته     کنندران خواسته شده کارترونه است که ابتدا از مشارکت بدین

 های مربوطه جایگذاری نمایند. به نمودار فلش کیو در خانه مخالف و فاقد نظر( تقسیم کنند و سپس باتوجه
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 سازی عبارات کیو. جدول مرتب5شکل 

 

 روایی و پایایی روش

هتای پتحوهش   فتورت متفتاوتی بتا روش    شناسی کیو، روایی پحوهش بته های کیفی روشواسطه جنبه به

(. در پتحوهش کیتو، پحوهشتگر درپتی     42: 0606فرد و همکتاران،   ریرد )داناییکمی مورد ارزیابی قرار می

ح شتود جامعیتت عبتارات کیتو     تواند درمتورد مطالعته کیتو مطتر    ای نیست، بلکه آنچه میسنجش هیچ سازه

شتده از چنتان جامعیتت و وستعتی برختوردار       است. پحوهشگر باید از خود بپرسد که آیا عبارات رردآوری

در ایتن پتحوهش، بترای    (. 21: 0692فترد،   )خوشگویانهای مختلف را نمایان کنند هستند که بتوانند ذهنیت

هتا توستط افتراد    حوهش و ارزیتابی استتفاده از رتراره   ها از بازنگری در ادبیات پانجاس روایی محتوای رراره

د. همچنین برای بررستی روایتی   شها استفاده متخحص و اساتید دانشگاهی و همچنین مدیران اجرایی بان 

مطالعته  موجتود بته ابعتاد مختلتف پدیتده مورد     هتای  ال شد که آیتا رتراره  ؤکنندران سفوری، از مشارکت

سازی کیتو  سازی، ذهنیت خود را بیان کنندیا خیر؟ برای نحوه مرتبی  مرتبطرها بتوانند ازاند تا آنپرداخته

ها در نمتودار کیتو، فتارغ از هررونته معیتار      کنندران هنگاس جایگذاری ررارهد که مشارکتشنیر مشخص 

استاس  هتا و نقطته نظترات خودشتان  بر    ذهنیتت  بته  باتوجته دیگری که در ارزیابی آنها اثررتذار باشتد فترفاً    

کته روایتی   مودند. در پحوهش  اضر،  بترای این های کیو اقداس نسازی کارتدستورالعمل مشخص به مرتب

آمتده از ادبیتات پتحوهش     دستت  ها با عبارات بهبر اینکه عبارات  افل از محا به محتوا افرایش یابد، عالوه
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نظرستنجی از آنهتا بتر روایتی      د، با مراجعه به نظر افراد متخحص و استاتید دانشتگاهی و  شمقایسه و ارزیابی 

های کلیدی، نوع افراد در شکل مفهوس، تعداد واژه پیشنهادها این به باتوجهکه معنا این شد. بهمحتوا نیر افروده 

تر تلییراتی انجاس شد کته ایتن امتر باعتث شتد       عبارات و استفاده از کلمات مناسبنگارش و خالفه نوشتن 

 یشتده بته ازتقتا    انجاس شود. همچنین تلییرات انجاسآسانی  دران بهکننها توسط مشارکتسازی کارتمرتب

کننتدران هنگتاس    ز مشتارکت بازخوردهتای دریتافتی ا  بته   بتراین، باتوجته   شتد. عتالوه  روایی فوری نیر منجر 

عته مناستب   مطالشتده بترای ستنجش موضتوع مورد     شد که عبارات انتختاب سازی کارت ها  مشخص مرتب

افتراد متخحتص و استاتید دانشتگاهی و همچنتین      و راهکارهتای   پیشتنهادها  بته  وجته هستند. با این تفاسیر، بات

 .استشناسی پحوهش از روایی مناسبی برخوردار مدیران اجرایی، روش

 

 های پژوهش یافته
هتای کمتی   در این مر له از پحوهش برخال  مر له قبل که از روش کیفی استفاده شد، رویه پحوهش

منظور،  ریرد. بدینکنندران پحوهش مورد استفاده قرار میی مشابه بین مشارکتهامنظور شناسایی ذهنیت به

شتود. روش تحلیتل عتتاملی،   هتا استتفاده متی   وتحلیتل داده  از ابترار آمتاری تحلیتل عتاملی کیتو بترای تجریته       

های کیو است. مبنای این روش نیر همبستگی میتان افتراد   ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس داده افلی

شود تا تأکید شود در فرایند تحلیتل عتاملی، افتراد    استفاده می "تحلیل عاملی کیو"رو از عبارت  است. ازاین

لحاظ آماری هیچ اختالفی بین تحلیل عاملی کیو و تحلیل  ، بهوجود بااین شوند. بندی می یرها دستهجای متل به

هتای پتحوهش، اطالعتات    برای استخراج رراره (.22-29: 0692فرد،  دی وجود ندارد )خوشگویانعاملی عا

عنتوان نشتانگر و    عبتارت بته   56ها بتا دقتت بررستی شتد و مجموعتاً تعتداد        شده از انجاس محا بهآوریجمع

ت هتا درقالتب جمتال   وری کارکنان شناسایی شتد. اطالعتات هریت  از محتا به     های رفتار ضد بهرهمعر 

کوتاه به عبارت نمونه کیو تبدیل شد و تحلیل محتوا و تحلیتل تماتیت  و نیتر استتفاده از رویته کدرتذاری       

شده محتوای  دلیل، فرایند کدرذاری فورت نگرفته است و تنها از جمالت کوتاه همین ضرورت نداشت. به

  ( آمده است.6دول )ها در جشده از محا به ها استفاده شده است. جمالت انتخاب هر ی  از محا به
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 شده های انجامشده از مصاحبه . عبارات استخراج2جدول 

 شده از مصاحبه  عبارات استخراج منبع

 وری نوعی اعترا  در مقابل بی عدالتی است. رفتارهای ضد بهره (2()0محا به )

 وری ناشی از عدس وجود نظاس پاداش و جبران خدمات مناسب  ایجاد رفتار ضد بهره (02()5()6()0محا به )

 شود وری سبب خدشه دار شدن شهرت و اعتبار سازمان می رفتار ضد بهره (2()2()0محا به)

 شوند. هایی برای سازمان می وری سبب ایجاد هرینه رفتارهای ضد بهره (06()6()6محا به)

 وری وابسته به شخحیت و فرهنگ افراد است. ی ضد بهرهرفتارها (01()2محا به)

 (6()6محا به)
وری کمت    تواند به کاهش رفتارهای ضد بهره وجود نظاس انگیرشی درست در سازمان می

 کند.

 های آموزشی ضمن خدمت متناسب با وظایف شللی کارکنان عدس بررراری دوره (0()2محا به)

 وری مؤثر است. با محیط کاری در بروز رفتار ضد بهرهعدس تناسب رو یه افراد  (6محا به)

 شود. وری کارکنان سبب ایجاد نارضایتی و کاهش اعتماد مشتریان می رفتار ضد بهره (06()2محا به )

 وری متأثر است عدس اعتماد متقابل مدیر و کارکنان نسبت به هم در بروز رفتار ضد بهره (00()2()2محا به)

 شود. وری در کارکنان می روزنبودن اطالعات مدیر سبب ایجاد رفتار ضد بهره به (00محا به )

 نبود فرفت ارتقا و رشد یکسان برای کارکنان  (5()0محا به )

 نبود امنیت شللی کارکنان (0()5محا به)

 انجاس امور شخحی در زمان کار (2()2()6محلحبه )

 عدالتی در سازمان بی تماس محا به

 ها استفاده  داکثری از مرخحی (2)محا به 

 ضعف نظاس مدیریت و نبود مدیریت اثربخش در سازمان (2()2محا به )

 ضعف نظاس ارزشیابی عملکرد (0()6محا به )

 وری دخیل است. های قومی مدیران در بروز رفتار ضد بهره تعحب (2محا به )

 عدس تناسب شلل با تححیالت کارکنان (00()2محا به )

 ریری های غیرعقالیی مدیران در امور مهم سازمان تحمیم (2محا به)

 نبود برنامه راهبردی (4محا به)

 انتخاب غیرعلمی مدیران در مشاغل مهم (6محا به)

 بودن ویحری های شللی نامشخص (06محا به)

  رکت درجهت خال  مسیر سازمان  (61محا به)

 کارکنانعدس توسعه خدمات رفاهی  (06محا به )
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 شده از مصاحبه  عبارات استخراج منبع

 بودن کار یکنواختی یا تکراری (5محا به)

 شود. وری سبب ایجاد تعار  بین کارکنان می رفتارهای ضد بهره (00()2محا به)

 اررونومی و شرایط نامطلوب محیط کار  (2محا به)

 های سازمانی ریری عدس مشارکت کارکنان در تحمیم (0محا به)

 های افراد  عدس تناسب شلل با شایستگی (2محا به)

 عدس وجود چالش در شلل  (06()0محا به)

 آوری و کاهش ارزش سهاس بان   کاهش سود (06محا به)

 وری مؤثر است. نبود مدیریت اثربخش در بروز رفتارهای ضد بهره (2()6محا به)

 عدس توجه مدیر به نیازهای کارکنان  (04محا به)

 آمیر با مشتریان رفتارهای تبعیض (2()6محا به )

 

وری هتای مشتابه در زمینته رفتتار ضتد بهتروه      درادامه با استتفاده از ادبیتات موضتوع و بررستی پتحوهش     

کارکنان، عواملی که در بروز این رفتار یا خود نمتودی از ایتن رفتتار هستتند، متورد بررستی قترار ررفتنتد.         

مرا ل قبل دراختیتار چهتار خبتره  توزه رفتتار ستازمانی و منتابع        آمده از انجاس  دست های به درادامه، رراره

عنتوان عبتارات نمونته کیتو      شده را بته  های شناساییانسانی قرار ررفت و از آنان خواسته شد تا تعداد عبارت

های مشتابه و تکتراری و رفتع    ها،  ذ  عبارتانتخاب کنند. بعد از دریافت نظرات آنها و ا حای مشابهت

عنوان عبارات نهایی نمونه کیو در پحوهش  اضر انتخاب شد. سپس، عبارات  عبارت به 56تعداد  ابهاس آنها،

نهایی نمونه کیو در جدولی تنظیم شدند.  قابل ذکر است که عبارات نمونه کیو طتوری انتختاب شتدند کته     

س از ایتن  کننتدران پتحوهش باشتد. بته هتر کتدا      ها و عقاید مختلف و متفاوت مشتارکت دربرریرنده  ذهنیت

کته محاستبات و    طتوری  هتای کیتو  کتدهای تخحتیص داده شتده  استت، بته       عبارات نمونه کیتو در کتارت  

شود. هری  از عبارات جدول مذکور، به همراه کتد مربوطته    های بعدی براساس این کدها انجاس می تحلیل

شتیوه نگتارش و   ها ازنظر شکل و قالتب ظتاهری،   روی ی  کارت به ناس کارت کیو نوشته شد. همه کارت

کنندران پتحوهش قترار   ها دراختیار مشارکتها کامالً با یکدیگر یکسان بودند. سپس این کارتاندازه واژه

هتا را روی نمتودار کیتو قترار     سازی کیو هر کتداس از کتارت  ررفت تا براساس دستورالعمل مشخص مرتب

کننتدران بته عبتارات نمونته کیتو      رکتها، نحوه امتیازدهی هر کداس از مشاسازی کارتدهند. پس از مرتب
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آوری شتد.  روی نمودار کیو، توسط برره مخحوفی که برای این منظور طرا ی شتده بتود، ثبتت و جمتع    

وارد شد تا به روش تحلیل عتاملی   SPSSافرار  سازی کارت های کیو در نرسآمده از مرتب دست های بهداده

ناستایی شتود. در بختش بعتدی نتتایج  افتل از       کننتدران ش های مختلف و مشتترک مشتارکت  کیو ذهنیت

 کنندران، تفسیر شده است. تحلیل عاملی عبارات و مشارکت

 

 تحلیل عاملی کیو
و   SPSSافترار   ، عبارات نمونه کیو مستخرج از فضای رفتمان با استتفاده از نترس  هاتحلیل داده در مر له

کر است که ریرند. قابل ذی و تحلیل قرار میها مورد بررسبه روش تحلیل عاملی کیو برای شناسایی ذهنیت

تحلیل های کیو است. به این دلیل از ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس داده روش تحلیل عاملی، افلی

بنتدی  جتای متلیرهتا دستته    لیتل عتاملی، افتراد بته    ینتد تح ادر فر دشتو تأکیتد   کته  شود عاملی کیو استفاده می

 .یا به تعبیر فنی استخراج عوامتل، متاتریس همبستتگی بتین ایتن متلیرهاستت       بندی شوند. اساس این دسته می

. لحاظ آماری هتیچ اختالفتی بتین تحلیتل عتاملی کیتو و تحلیتل عتاملی عتددی وجتود نتدارد           از ،وجود بااین

ر مر لته  واقع، روش تحلیل عاملی کیو نیر همانند تحلیل عاملی اکتشافی از دو مر له تشکیل می شتود. د در

ه عامتل هتای   شتود کت   هتا پرداختته متی    وند و در مر له دوس به چرخش عاملش عامل ها استخراج مینخست 

استتفاده   0هتا نیتر از شتیوه وارمتاکس     برای چرخش عامتل  سادری قابل تفسیر نباشند.  افل از مر له اول به

ران، از رویته  کننتد  هتای مشتابه بتین مشتارکت    منظور شناسایی ذهنیتت  ها به برای تحلیل عاملی دادهشود.  می

بتر همبستتگی میتان افتراد      منظور، از آزمون آماری تحلیل عاملی کیو مبتنی کمّی، استفاده شد. بدین پحوهش

تتوان  های افراد، ذهنیت مشترک آنهتا ا حتا شتده و متی    استفاده شد. ازطری  محاسبه همبستگی بین دیدراه

ها با چرخش متعامد به روش واریمتاکس  ، عاملهای افلیبندی کرد. با استفاده از روش مؤلفهآنها را دسته

 ( آمده است.5شده در جدول ) دوران یافتند. مقدار واریانس کل تبیین

 

  

                                                                                                                                             

1. Varmax 
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 شده در هر عامل . مقدار واریانس تبیین4جدول 

 عوامل
 پس از چرخش واریماکس واریانس عوامل واریانس عوامل استخراج شده بدون چرخش

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

0 264/6 601/61 601/61 652/6 452/00 452/00 

6 946/0 565/04 265/54 122/6 666/02 221/62 

6 602/0 022/01 201/42 942/0 520/04 650/46 

5 122/0 029/9 229/24 201/0 561/06 229/24 

 های افلیلفهؤروش استخراج عوامل: تحلیل م

 

باشتند، متورد نظتر     متی  0با چرخش واریماکس عواملی که دارای مقادیر ویتحه بتایی   در تحلیل عاملی 

کننتدران،   هتای مشتارکت  بته دیتدراه   دهتد کته باتوجته   شتده نشتان متی    باشند. مقدار کل واریتانس تبیتین   می

انتد و چهتار عامتل روی هتم  تدود       عنوان الگوی ذهنی کارکنتان شناستایی شتده    درمجموع، چهار عامل به

هتای تحلیتل عتاملی، الگتوی ذهنتی اول      فد از واریانس کل را تبیین کرده استت. براستاس یافتته   در 24.29

% واریتانس کتل را تشتکیل    06.56% و 04.52% و 02.66ترتیتب   % واریانس کل و الگوهای بعدی بته 00.42

 ه شده است.( نشان داد0شده همراه با مقادیر ویحه بایی ) های استخراح (، نمودار عامل6دهند. در شکل )می

 

 
 . نمودار سنگریزه2 شکل
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هستند  0عامل دارای مقادیر ویحه بایی  06عامل از بین  5توان مشاهده نمود که  (، می6به شکل ) باتوجه

(، 2هتا  در جتدول )  شوند. متاتریس چترخش یافتته عامتل     عنوان عوامل نهایی در این پحوهش معرفی می و به

ریرنتد،  ماتریس، افرادی که در هری  از این چهار الگتوی ذهنتی قترار متی    نشان داده شده است. بنابراین، 

درفد  00توان رفت با اطمینان باشند، می می 0به اینکه  بارهای عاملی بررگ تر از  اند. باتوجهمشخص شده

طتور مشتترک    بته  06و  01، 0، 4کننتدران شتماره   باشند. لذا مشارکت دار میشده معنیبارهای عاملی رنگ

طور مشترک عامل دوس )الگوی ذهنتی   به 2و  5، 6کنندران شماره  مل اول )الگوی ذهنی اول(، مشارکتعا

طتتور مشتتتترک عامتتل ستتتوس )الگتتوی ذهنتتتی ستتتوس( و     بتتته 9و  6، 0کننتتتدران شتتماره  دوس(، مشتتارکت 

 سازند. شرح توزیع الگوهای ذهنتی در  عامل چهارس )الگوی ذهنی چهارس( را می 00و  2کنندران  مشارکت

 ( آمده است.4جدول )

 
 ها. ماتریس چرخش یافته عامل1جدول 

 کنندگان مشارکت
 شده های شناسایی ذهنیت

 ذهنیت چهارم ذهنیت سوم ذهنیت دوم ذهنیت اول

 -001/1 242/1 502/1 000/1 0کننده  مشارکت

 500/1 492/1 -105/1 -060/1 6کننده  مشارکت

 020/1 626/1 209/1 611/1 6کننده  مشارکت

 022/1 -166/1 292/1 020/1 5کننده  مشارکت

 -060/1 609/1 066/1 246/1 4کننده  مشارکت

 912/1 -060/1 162/1 116/1 2کننده  مشارکت

 -100/1 050/1 459/1 566/1 2کننده  مشارکت

 -164/1 290/1 -160/1 026/1 9کننده  مشارکت

 -140/1 -156/1 020/1 202/1 0کننده  مشارکت

 695/1 114/1 190/1 296/1 01کننده  مشارکت

 522/1 649/1 -266/1 060/1 00کننده  مشارکت

 466/1 694/1 644/1 461/1 06کننده  مشارکت

 سازی کایرر عوامل: واریماکس همراه با بهنجار روش دوران های افلیلفهؤروش استخراج عوامل: تحلیل م
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های آماری، مشخص شد وتحلیل کنندران و انجاس تجریهسازی دسته کیو توسط مشارکتپس از مرتب

های ستطح شتهر ایتالس وجتود دارد. در بختش       وری در بان که چهار الگوی ذهنی درمورد رفتار ضد بهره

  بعدی به تشریح این الگوهای ذهنی و عوامل آن پرداخته شده است.

 

 شده تحلیل الگوهای ذهنی شناسایی
هتای امتیتازی چهتار الگتوی ذهنتی       ملی اکتشتافی ازطریت  محاستبه آرایته    از آزمون تحلیل عابا استفاده 

هتای موافقتت و   ترین ررارهمهمهای عاملی در هر عامل )رروه ذهنی( ،  سازی آرایه شد و با مرتبشناسایی 

 ( آورده شده است.  2نتیجه تحلیل، در جدول )د. شمشخص شده  مخالفت چهار ذهنیت شناسایی

 
 شده های موافقت و مخالفت الگوهای ذهنی شناساییگزارهترین . مهم6جدول 

 های مخالفت ترین گزاره مهم های موافقت ترین گزاره مهم الگوهای ذهنی

 الگوی ذهنی اول

 )رهبری مخرب(

 اعتمادی کارکنان نسبت به مدیر بی .0

 مناسب سازمانفرهنگ نا .6

 توجهی مدیر به نیازهای کارکنان بی .6

 های غلط سازمان سیاست .0

 عدالتی در سازمان بی .6

پاداش و جبران خدمات  نظاسعدس  .6

 فحیح

 الگوی ذهنی دوم

 عدالتی( )ادراک بی

 عدالتی در سازمان بی .0

 نقض قوانین و هنجارهای سازمان .6

پاداش و جبران خدمات   نظاسعدس  .6

 مناسب

 فرهنگ نامناسب سازمان. 0

 تبعیض بین مشتریان. 6

 تعحبات قومی مدیران. 6

 الگوی ذهنی سوم

 اداری( نظام)ضعف 

 های ضمن خدمت فقدان آموزش .0

 فشارهای روانی ناشی از کار تکراری .6

 های افراد عدس تناسب شلل با شایستگی .6

رفتارهتتای وابسستتتته بتته شخحتتتیت و   . 0

 فرهنگ

 فرهنگ نامناسب سازمان. 6

 یند جذب و ررینش منطقیافر . نبود 6

 الگوی ذهنی چهارم

 )ناهمخوانی محیط(

 اعترا  آمیررفتارهای . 0

 عدس تناسب رو یه شخص با محیط کار. 6

 اررونومی و شرایط نامناسب محیط. 6

 تعحبات قومی مدیران.0

 های غلط سازمان . سیاست6

 های افراد شلل با شایستگیعدس تناسب . 6
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 گیری بحث و نتیجه
کننتدران استت،   دهنتده چهتار الگتوی ذهنتی متفتاوت مشتارکت       به چهار عامل مذکور که نشتان  باتوجه

درادامه هری  از سؤایت پحوهش  اضر مطرح و براستاس نتتایج  افتل از تحلیتل عتاملی و نیتر تفاستیر        

 پحوهشگر به آنها پاسخ داده خواهد شد.

 وری کارکنان چگونه است؟پرسش اول پحوهش: ذهنیت مدیران درمورد رفتارهای ضد بهره
شناستایی چهتار ذهنیتت و دیتدراه متمتایر        تتوان رفتت کته ایتن پتحوهش بته      در پاسخ پرسش فوق می

های سطح شهر ایالس منجر شد که عبارتند از: رهبری مخرب،  وری در بان  درخحوص رفتارهای ضد بهره

 عدالتی، ضعف نظاس اداری و ناهمخوانی محیط.ادراک بی

 

 تفسیر الگوهای ذهنی

 45/00این الگوی ذهنی  است. 65/6در این الگو، مقدار کل  )رهبری مخرب(: الگوی ذهنی اول

و  4کننتدران   خود اختحاص داده است. ایتن عامتل از بتین مشتارکت     کنندران را به درفد از کل مشارکت

که همگی مرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند، شناسایی شد. افراد در سازمان نیازهتای   06و 01و0

شتدن ا ستاس   شدن و برخی با پذیرفتهبا تشوی رونارونی دارند. برخی از آنها با دریافت پول بیشتر، بعضی 

شتان متورد توجته قترار نگیترد، ا ستاس رضتایت        کنند. کارکنان درفورتی که نیازهای افتلی رضایت می

وری منجتر خواهتد شتد.      رفتن انگیره آنهتا و درنتیجته ستبب بتروز رفتارهتای ضتد بهتره        کنند و به ازبین نمی

ترین عوامل ایجاد یکپارچگی و پویایی در محیط کار است.  مهم تقویت رو یه اعتماد بین کارکنان یکی از

کنتد. فرهنتگ ستازمان از عقایتد،      همچنین فرهنگ ی  سازمان راه درست رفتار درون سازمان را بیان متی 

اشتتراک   کننتد و بته  های مشترکی تشکیل شده است که رهبتران ستازمان آنهتا را تعیتین متی     باورها و ارزش

ب  رهبری که اثرات مخرب و منفی بر رفتار کارکنان دارد رهبتری مخترب نامیتده    رذارند. نوعی از س می

دهنتد، ستبب ایجتاد محیطتی     آمیر و عواطف منفی از خود نشان میشود. رهبرانی که رفتارهای خحومت می

 شوند. زا  برای کارکنان سازمان میپرتنش و استرس

استت و ایتن    122/6یتن الگتوی ذهنتی    مقدار کل برای  ا عدالتی(:الگوی ذهنی دوم )ادراک بی

ختود اختحتاص داده استت. ایتن عامتل از بتین        کننتدران را بته   درفتد از کتل مشتارکت    66/02الگو ذهنی 

که شامل دو نفر مرد و ی  زن  و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشتد   2و5و6رنندران  مشارکت
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متدیران بترای کارکنتان بستیار مهتم استت.        بودند، شناسایی شده است. وجود عدالت در رفتارهای و اعمال

وری در آنهتا  شوند، رفتارهتای ضتد بهتره    عدالتی در سازمان مواجه میدلیل، افرادی که با ادراک بی همین به

 عدالتی سبب بروز بسیاری از عواطف منفی در محیط کاری است.  کند. ادراک بیبروز می

استت. ایتن    94/0ی الگتوی ذهنتی ستوس    مقتدار کتل بترا    (:اداری نظام)ضعف  الگوی ذهنی سوم

 9و 6و0ریترد. ایتن عامتل از بتین افتراد       کننتدران را دربتر متی    درفد از کل مشتارکت 52/04الگوی ذهنی 

 شناسایی شده است که شامل دو مرد و ی  زن با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

است. این الگوی  20/0 مقدار کل در این الگوی ذهنی الگوی ذهنی چهارم )ناهمخوانی محیط(:

 00و  2خود اختحاص داده است. این عامل از بین افتراد   کنندران را به درفد از کل مشارکت 56/06ذهنی 

 باشند.  شناسایی شده است که شامل دو مرد با مدرک کارشناسی ارشد می

(، 0602) ضتمیر و همکتاران   و روشتن  (6101) 0همکتاران  و کلتووی  نتایج این بخش با مطالعات کوین

(و 6109) ( و رتالو 6109) انر(، لیتریر و همکتا  6160) اردس (،6100) (، استپکتور 6100) سیامپا و همکاران

 ( همخوانی دارد.6160) لوباده

 وری در محیط کار چیست؟ پرسش دوس پحوهش؛ دییل ررایش کارکنان به رفتارهای ضد بهره
ادبیات و پیشینه موضوع و انجاس مطالعتات بتا    در پحوهش  اضر برای پاسخگویی به این سؤال با بررسی

بندی فضای رفتمان و انتختاب  استفاده از منابع، محا به با متخححین این  وزه و درنهایت ارزیابی و جمع

وری ریتری رفتارهتای ضتد بهتره    شتده( کته در شتکل    عبتارت شناستایی   56عامل ) 56عبارات نمونه کیو به 

عامتل  افتل از ارزیتابی     56قع، در پاسخ به این پرستش بایتد رفتت    کارکنان نقش داشتند، رسیدیم. دروا

متؤثر بتر رفتارهتای    مثابه عوامل  فضای رفتمان به کم  نظرسنجی از نخبگان و مقایسه با ادبیات موضوع به

 های شهر ایالس مطرح هستند. وری کارکنان بان ضد بهره

 ، ژیانتگ و همکتاران  (0602) کتاران نتایج ایتن بختش از مطالعته بتا نتتایج پتحوهش هتای ستربلند و هم        

 ( همخوانی دارد.6160) و لوباده (6109) (، رالو6166)

شناستی کیتو    وری برمبنتای روش بندی عوامل متؤثر رفتارهتای ضتد بهتره     پرسش سوس پحوهش؛ اولویت
 چیست؟

                                                                                                                                             

1. Kevin Kelloway 
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استفاده رراره انجاس ریرد. برای این منظور با  56بندی این  به این پرسش باید اهمیت و اولویتدر پاسخ 

نتی شناستایی شتده و همچنتین بتا      های امتیتازی، چهتار الگوهتای ذه    زمون تحلیل عاملی و محاسبه آرایهاز آ

هایی مشخص شد ها، عاملاساس ماتریس چرخش یافته عاملبرهای عاملی در هر عامل،  سازی  آرایه مرتب

نشتان داده شتده    (2)در جتدول  انتد کته    قرار ررفتته  که در هر رروه ذهنی مورد موافقت یا مخالفت بیشتری

انتد  ختود اختحتاص داده   اری کته از درفتد واریتانس کتل را بته     شتده براستاس مقتد    عوامل شناستایی  .است

( درفتد از  45/00) شده در الگتوی ذهنتی اول چتون مقتدار    شناسایی، عوامل مثال شوند. برایبندی می دسته

، ترتیتب  همتین  بته  الگوهای دیگر برخوردار استت. ریرد از اهمیت بیشتری نسبت به  می واریانس کل را دربر

نمتتود کتته اهمیتتت ایتتن عوامتتل  ستتب اهمیتتت آنهتتا تعیتتین جایگتتاه دیگتتر الگوهتتای ذهنتتی را بر تتتوان متتی

ای دقی  آمده است. برای این بخش از پحوهش مطالعه (0)شده به همان ترتیبی است که در جدول  شناسایی

   ندی کرده باشد در پیشینه وجود ندارد.ب ی را اولویتورکه عنافر رفتار ضد بهره

وری متورد  مورد رفتارهتای ضتد بهتره   ختلف دردر بخش  مبانی نظری و پیشینه، مطالعات پحوهشگران م

بتاط آن بتا   هتای آن و ارت  ستی مختلتف بته تشتریح ابعتاد و مؤلفته      شنا بررسی قرارررفت که هرکداس با روش

هتا  وری در ستازمان ها نشان از بروز رفتارهای ضد بهتره حوهشاند. نتایج عمده این پ متلیرهای دیگر پرداخته

پحوهش وری در آنها داشته باشد. تواند اثرات زیادی برکاهش بهرهها دارد و این پدیده میجمله در بان از

وری کارکنتان  بندی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ضتد بهتره   بال شناسایی ذهنیت مدیران و دستهدن  اضر به

نفتر از متدیران ارشتد شتاغل در      06شهر ایالس بتوده استت کته بتا استتفاده از روش شناستی کیتو         های بان 

انتد و ذهنیتت آنهتا درمتورد رفتارهتای ضتد        شتده ای شهر ایالس و آشنا با موضوع پتحوهش، انتختاب   ه بان 

حوهش لی پت ال افت ؤس 6راستای پاسخ به دروری کارکنان بان  مربوطه مورد بررسی قرار ررفته است.  بهره

وری کارکنتان و  وری، دییل رفتارهتای ضتد بهتره   مورد رفتارهای ضد بهرهها در یعنی ذهنیت مدیران بان 

وتحلیل اطالعات  نفر از خبرران و تجریه 06محا به با  پس ازها،  بندی اهمیت این رفتارها در بان  اولویت

کته   وری کارکنتان مشتخص شتد   مورد رفتارهای ضد بهرهتفاوت درالگوی ذهنی م 5مجموع شده در کسب

عتدالتی، ضتعف نظتاس اداری و نتاهمخوانی محتیط. از بتین الگوهتای        عبارتند از: رهبری مخرب، ادراک بی

عتدالتی( بیشتترین درفتد واریتانس کتل       آمده الگوی ذهنی اول )رهبری مخرب( و دوس )ادراک بی دست به

دو الگو عدس توجه مدیر به نیازهتای کارکنتان   اند. عامل مشترک بین این خود اختحاص داده شده را به تبیین

کنندران معتقدند که شایستتگی کارکنتان تتأثیر     ها مشارکت عدالتی در سازمان است. در بیشتر محا به و بی
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توان دست یافت کته   های پحوهش  اضر به این نتیجه میاساس یافتهچندانی در ارتقای شللی آنها ندارد.  بر

وری بتین کارکنتان   رهبری مخرب بیشترین تأثیر را در بروز رفتارهای ضتد بهتره   بنابر ذهنیت مدیران، عامل

 بان  دارد.

 

 پیشنهادهای پژوهش

د نستبت بته   شتو پیشتنهاد متی   ،مطالعته هتای مورد آمده از پحوهش، به مدیران بان  دست هنتایج ب به باتوجه

 ای مخرب در بان  نسبت به رفتد تارهاهمیت نیروی انسانی و رفتارهای آنها  ساس بوده و با آراهی از رف

ب را بترای متدیریت   پیوسته این رفتارها و بررسی دییل ا تمالی و اثرات آنها در سازمان  راهکارهای مناس

پیشتنهاد   کار ببرند. هوری ناشی از آنها ب های ا تمالی و کاهش بهره این رفتارها درجهت جلوریری از آسیب

آمده در این پحوهش و اثر آن بر کاهش رفتارهای ضد  دست ه بهشود هری  از الگوهای ذهنی چهاررانمی

ادبیات شناستایی   ها و ادارات توسط سایر پحوهشگران سنجیده شود تا به توسعه وری برای سایر  سازمانبهره

که ماهیتت ایتن پتحوهش اکتشتافی بتود، نتتایج       ازآنجا رونه رفتارها یاری رساند.مورد اینذهنیت مدیران در

مورد آزمتون قترار    ،های آتیهایی در پحوهشمثابه فرضیه تواند توسط سایر پحوهشگران بهمی  افل از آن

 ریرد.

 

 های پژوهش محدودیت

استتفاده از پرسشتنامه استت.     محدودکردن آن بته محتا به و عتدس    ،های این پحوهش ازجمله محدودیت

محتدودیت جهتت دریافتت     های شهر ایتالس محتدود شتده استت و ایتن     جامعه آماری این پحوهش به بان 

عتدس  هتای دیگتر  دشتوار استت.      به سازمانآن تر بوده است و  امکان تعمیم نتایج تر و سریعاطالعات دقی 

ها در انجاس محا به با پحوهشگر و فقدان منابع و پیشینه کتافی در ایتران نیتر     همکاری برخی از مدیران بان 

نبتودن شترایط بررتراری     دودیت دیگر این پحوهش فراهمد. محراستا بو ی دیگر دراینهاازجمله محدودیت

 دلیل شیوع بیماری کرونا بود. ها بهفورت جمعی و  ضوری در بان  ها بهمحا به
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