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Abstract
The aim of this research was to investigate the
relationship of organizational citizenship behaviors,
organizational spirituality and social capital with
employees' counterproductive behaviors. The
statistical population consisted of all employees
of Qazvin Haft Almas Manufacturing Factories.
The research sample consisted of 276 employees of
this population who were selected by convneince
method. Instruments included Bennett & Robinson
counterproductive, Milliman et al. organizational
spirituality, Podsakoff et al. organizational
citizenship behavior and Lauderdale social capital
questionnaires. The data were analyzed using
Pearson correlation coefficient and multiple
regression analysis. The results of multiple
regression analysis showed that organizational
citizenship behaviors (12.2%), organizational
spirituality (1%) and social capital (5%) explained
the variance of counterproductive behaviors.
Keywords: organizational citizenship behaviors,

counterproductive behaviors,
organizational spirituality

social

capital,

پددهشهح ضر د ب رس د رابط د رفتررهددرش رددد ش ش

هد

 معنویت سرزمر ش س مری اجتمرع بر رفتررهدرش د، سرزمر
 جرمع آمررش پهشهح ردرم تمدرم کررکندرن.تولی کررکنرن بود
 فد672  از ایدن جرمعد.کررخر صنریع هفت المرس قزشین بود
 بد اش. ب صورت در دست س ا تخرب ش در پهشهح ر کت ک د
جمعآشرش دادههر از پ سشنرم هرش رفتررهرش د تولید بندت ش
 رفتدرر ردد ش ش، معنویت سرزمر میلیمن ش همکرران،رابینسون
ش همکدرران ش سد مری اجتمدرع سدرزمر

سرزمر پودسدرک

 دادههدر بددر اسدتفرده از د یت هم سددت. الدردال اسدتفرده رد
 تدری تحلید. یت رگ سیون چن گر تحلی رد

پی سون ش

رگ سیون چن گر شرن داد ک تمدرم متغی هدرش پدیحبدین بدر
 درصد از01 تولی کررکنرن رابط دار د ش ضد شد
. تولی را پیحبین م کنن

رفتررهرش

شاریر س رفتررهرش

 رفتررهدرش د،  رفتررهرش رد ش ش سدرزمر:کلیدواژگان
 معنویت سرزمر،  س مری اجتمرع، تولی

nstrn.pasha@gmail.com ) ای ان ( ویسن ه مسئول، دا ش ره گیالن ررت،  کرررنرس ارر رشانرنرس عموم
 ای ان، ررت، دا ش ره گیالن،  دا شیرر گ شه رشانرنرس
 ای ان، ررت، دا ش ره گیالن،  استرد گ شه رشانرنرس
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مقدمه
محیط کرر ،مح ب شز رفتررهری است ک ب اش اف اد ،سرزمرنهر ش جرمعد داراش پیرمد هرش
مدم است .ب خ از این رفتررهر ،مث دت هسدتن امدر موموعد دی د ش از رفتررهدر بد عندوان
رفتررهرش ا ح اف یر رفتررهرش
رفتررهرش

تولی  0مط ح م رو (.)Bennett & Robinson, 2003

تولی ب طور مستقیم ب اش سرزمرن یر افد اد در سدرزمرن م د اسدت ش مد توا د

جزئ یر بسیرر ج ش برر ش ب اضتمرل زیرد تحت تأثی ه دش عوام فد دش ش سدرزمر
دارد ( .)Biron, 2010دی گرههرش مختلف ب اش مفدومسرزش رفتررهرش

قد ار

تولید شجدود دارد

ک جرمعت ین آنهر توسط ( Robinson and Bennett )1995مط ح ر ه است .آنهر معتق
رفتررهری ک داراش س مالک اصل زی بررن در گ شه رفتررهرش
عم ش ش ارادش بررن ؛ مق رات ش هنوررهرش قرب ق ول سرزمر

تولید قد ار مد گی د

در آنهر ردی ه گ فتد ش قد

رود ش هزین هرش آرکرر ش درن قرب توجد را ب سرزمرن تحمی کن ک در تیو م توان آنهر
را در دش ط ق رفتررهرش ا ح اف بین ف دش ش رفتررهرش ا ح اف سرزمر

ق ار داد .پدهشهحهدر

عوام مختلف را در ب شز این رفتررهر دخی دا ست ا د کد عوامد فد دش ،سدرزمر

ش سد

م ی یت مدمت ین آنهر بودها  .مطرلعرت متع دش ک ب ب رس عواقت رفتررهدرش د تولید
کررکنرن پ داخت ا رریعت ین آنهر را ت ک زشدهن درم محد کدرر ش اسدتفردههدرش رخید از
امکر رت مح کرر ( ،)Chirasha & Mahapa, 2012هزین هرش تحمی ر ه ب سرزمرن ،کرهح
استر اردهرش کیفیت ش کمیت در تولی ات یر خ مرت ،اتال
منربع سرزمرن ،کرهح بد هشرش ش عملک د سرزمر

ش استفردههرش رخی از امدوال ش

کررکنرن ش افدزایح اسدت س محدیط کدرر بد

علت رفتررهرش ا ح اف بینف دش ( )Sabokro, & Dehghan, 2016دا ستن .
یک از عوام مؤث ب رفتررهدرش د تولید کررکندرن ،رفتدرر ردد ش ش سدرزمر

اسدت

(Organ )1988( .)Khalesi, Ghaderi, Khoshgam, Borhani Nejad, & Toroski, 2011

رفترر رد ش ش سرزمر را رفتررش غی رسم  ،ف دش ش اختیررش دا ست ک ب طور مستقیم در سیسدتم
پرداشده م رود ش پن بُع شظیف رنرس  ،وعدشست  ،ف یلت ،جوا م دش ش اضتد ام را بد اش آن
مط ح ک ده است .پهشهحهرش بسیررش این کت را تأیی ک دها کد مد تدوان بدر اسدتفرده از رفتدرر
رد ش ش سرزمر  ،رفتررهرش

تولید را پدیحبیند کد د (.)Zaman, Ali, & Afridi, 2011
1- counterproductive
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همچنین رواه شرن م ده از ط یق آموزش مددررتهدرش تکمیلد بد کررکندرن درزمیند ش
رفتررهرش مث ت سرزمر  ،م توان زمین هرش ب شز رفتررهرش د تولید ش ا ح افد کررکندرن را
کرهح داد (.)Paul, & Garg, 2014
پهشهش ان بسیررش پیرم هرش مث ت رفتررهدرش ردد ش ش در سدرزمرن را ب رسد کد دها د
کدد مدددمتدد ین آنهددر رددرم کددرهح رفتررهددرش دد تولیدد ش افددزایح مشددررکت کررکنددرن
(Ariani, 2013؛  ،)Dash & Pradhan, 2014تعد کررکنرن ب سرزمرن ش تمری ب مر د ن در
آن ( ،)Shahaie, Anvari, & Hozori, 2012ایودرد مزیدت رقدربت در ضدوزههدرش کیفیدت
خ مرت ش محیوالت ش خالقیدت ش دوآشرش کررکندرن ،بد دود بدد هشرش کررکندرن ش موفقیدت
سرزمرن ( )Roodsaz, Rezaie Manesh, & Tavakoli, 2012مد بررد  .بد ع دررت دی د
رفترر رد ش ش سرزمر

ب عنوان ی

رفترر ف دش در ظ گ فت م ردود کد اثد تومعد بد

گ شههر در سرزمرنهر دارد ( )Pickford & Joy, 2016امر پهشهحهدرش ا د ک بد پیرمد هرش
منف رفتررهرش رد ش ش سرزمر
رد ش ش سرزمر

پ داختن  .تری ب خ از آنهر شرن م دهد کد رفتررهدرش

در ر ایط خرص ممکن است منو ب عواقت منف ب اش افد اد ش سدرزمرن

رو ( .)Spector & Fox, 2002ب خ از پهشهحهر یدز اردرره ک د د در ب خد از مدوارد
کررکنرن گزارش م کنن ک رفتررهرش ردد ش ش در سدرزمرن شاقعدر داشطل ر د یسدت ش ضتد
ممکن است اج ررش برر  .در این ر ایط کررکنرن ممکن است ب دلید عد م امنیدت ردغل ش
اضتمرل از دست دادن رغ خود ب رفتررهدرش ردد ش ش سدرزمر

با داز د  ،در ایدن رد ایط

اف اد ب جرش مشررکت بیشت در فعرلیتهرش رغل  ،بیشت شقدت خدود را صد
رفتررهرش رد ش ش سرزمر

پد داختن بد

م کنن تر کررکنرن بر ارزشت ش متعد ت ش ب ظ بیرین ک خدود

برعث ایورد تنح در بدین کررکندرن ش ضتد بد شز ب خد رفتررهدرش د تولید خواهد رد
(.)Bolino, Turnley, Gilstrap, & Suazo, 2010
از ط ف بر پی ایح ظ ی معنویت سرزمر

یز سرزمرنهر بیشت ب یرزهرش معنوش کررمن ان

متم کزر ها ( .)Ke, Qiu, & Jiang, 2015معنویت در کرر ،درب دار د ه مفدرهیم همچدون
اضسرس پیوست
معتق

در کرر ش درک ارزشهرش عمیق کررش است ( .)Gibbons, 2000پههش ان

معنویت از دش سو در سرزمرنهر موردتوج است ،خست ب لحرظ قح برزدار گ از

آسیتهر ش هنورررکن هر ک ب وع بر رفتررهرش

تولی در ارت در اسدت ش دشم ا یدزش
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اف اد ب اش مشررکت در کرر ش عملک د مطلوب ت ک ب ب خ رفتررهرش ردد ش ش اردرره دارد
( Denton and Mitroff )1999( .)Jafari Shargol, 2013یدز اظددرر داردتن کد یکد از
کلی شت ین مفرهیم معنویت در محیط کرر ،همسوی بین ارزشهرش ف دش ش مأموریتهدرش سدرزمرن
است Ashmos and Duchon )2000( .یز در ی

مطرلع جرمع اظدرر دارتن ک معنویت در
ش

کرر داراش س جزء اصل است ز گ درش  ،کرر معنردار ش اجتمدرع کدررش .میدرن تعدرری

م لهرش ارائد رد ه مد ل ( Milliman, Czaplewski and Ferguson )2003مدورد توجد
بیشت ش است؛ زی ا ه س سطح رفترر سرزمر
م کن  .در ب رس معنویت سرزمر

یعن سطح ف دش ،گ شه ش سرزمر

را ب رس

بری ب تفرشت بین معنویت در کرر ش معنویت در محیط کرر

توج ک د ،معنویت در کرر ب جن هرش ف دش ش معنویت در محیط کرر ب جن هرش سدرزمر

آن

اررره دارد (.)Kinjerski & Skrypnek, 2004
معنویت سرزمر  ،ب عوام خرص ازجمل س

هرش ره ش ،یکاررچ

سرزمر  ،محدیط
از

کررش مث ت ،اضسرس جرمع بودن در میرن اع ر ،ف صت رر ش توسع رخی ش قد ردا

کررکندرن شابسدت اسدت ( .)Tecchio, Cunha, Santos, 2016تدری ب خد از پدهشهحهدر
شرندهن ه پیرم هرش غی مستقیم ش شاسط اش معنویت در محیط کرر ب ارتقدرش ر دریت ردغل
است ک برعث افزایح بد هشرش ش کرهح رفتررهرش د تولید مد ردود (Promsri, 2016؛
 .)Hassan, Nadeem, & Akhter, 2016ب خ از پهشهش ان دی
در محیط کرر ب طور مستقیم در کرهح رفترر

یز معتق

ک معنویت

تولی تأثی گداار اسدت (Nooraida, 2011؛

Rahim et al., 2014؛  .)Shahbaz & Shakeel, 2013تری ب خد دی د از پدهشهحهدر
شرن م ده ک معنویت سرزمر

تدأثی بدرلقوهاش بد مشدررکت کررکندرن داردت ( Devendhiran,

 )Devendhiran, Wesley, & Wesley, 2017ش ب اضتمرل زیرد میرن ابعرد معنویدت در محد
کرر ش ا ح افرت محیط کرر رابط منف شجود دارد (.)Adeoti, Shamsudin, & Wan, 2017
همچنین معنویت در محدیط کدررش بد ابعدرد رفتررهدرش ردد ش ش مر ند دوعدشسدت  ،شجد ان ش
ضسن یت تأثی م گاارد ( .)Norris & Porter, 2017از دی
سطح ف دش م توان ب سالمت رشا
ش در سطح سرزمر

پیرمد هرش معنویدت سدرزمر

در

کررکنرن ش خدودکنت ل آنهدر ()Jafari Shargol, 2013

م تدوان بد ارتقدرء عملکد د سدرزمر

ش تعدد ( Shahabinasab, Pira,
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 ،)Kohansal, Golpa, & Arminpili, 2015تأثی مث ت بد رشابدط ش کدرهح غی دت از کدرر
( )Kinjerski & Skrypnek, 2006اررره ک د.
پهشهش ان سرزمر  ،س مری اجتمرع سرزمر

را یز یک دی

از داراید هدرش ارزردمن

سرزمرنهرش ام شزش م دا ن ( )Leana & Van Buren, 1999کد بد اش سدرزمرن ش کررکندرن
ارزش ایورد م کند (.)Abolghasemi, Moradi Soroush, Narimani, & Zahid, 2011
اشلین توزی ش تحلی سیستمرتی

س مری اجتمرع سرزمر

توسط ( Bourdieu )1980ا ورم

ر  .اش س مری اجتمرع سرزمر را موموع منربع شاقع یر برلقوه ک ب دارتن ید
رشابط ش رنرخت متقرب م ت ط است ،تع ی

رد ک پرید ار از

ک ده است ()Arregle, Hitt, Sirmon, & Very, 2007

ش ب اهمیت ارت ر بین اف اد در ر ک هرش اجتمرع تأکید کد ده اسدت (.)Whiteley, 2015
( Jacobs )1961مفدوم س مری اجتمرع را ر ک هرش م دمد بدر ارزش ،بیدرن کد ده اسدت ش
( Putnam )2000س مری اجتمرع را ارت رطرت میرن اف اد ،رد ک هدرش اجتمدرع  ،هنوررهدرش
متقرب ش اعتمرد ب فس ک از آنهر ب شجود م آید  ،دا سدت اسدت (.)Tantardini & Kroll, 2015
آ چ در هم ش تعرری

س مری اجتمرع سرزمر

مشدود است ،اررره ب رشابط اجتمرع است؛

ب ع ررت شجود ر ک هر ش پیو هرش اجتمرع  ،از مدمتد ین شیهگد سد مری اجتمدرع اسدت
( )Safarzadeh, Tadayon, & Hormohammadi, 2012ش در صدورت کد رشابدط بدین
کررکنرن ش س پ سترن صردقر برر  ،رفتررهرش ف ا قش بد ودیرفت ش کررکنرن تمرید بیشدت ش
ب مشررکت در فعرلیت هرش گ شه دار ک در دریت منو بد افدزایح بدد هشرش فد دش ش
سرزمر

خواه ر ( .)Amirnejad, 2016شجود س مری اجتمدرع سدرزمر

در کررکندرن

برعث ت شی یردگی ش درشن سرزمر  ،اضسرس اعتمرد خواهد رد ( .)Liu, 2018همچندین
پهشهح هر شرن م دهن ک سد مری اجتمدرع سدرزمر

قدح مدمد در ایودرد ا یدزه در

کررکنرن ش برال ب دن مشررکت آن هر در کرر دارد (.)Kroll & Tantardini, 2017
پههش ان مدمت ین پیرم هرش س مری اجتمرع سرزمر را کرهح ت ک غی

شرش کدرر ش یدز

کرهح رفتررهرش ا ح اف ش هزین هدرش آن ،بد دود رشابدط بدینفد دش مد دا ند ( Kula & Sahin,

 )2016ش فق ان س مری اجتمرع م توا د بد عد م مشدررکت کررکندرن ش غی دت از کدرر بیر ورمد
(.)Dalisay, Kushin, Yamamoto, Liu, & Skalski, 2015
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بر توج ب م ر

ظ ش ش پهشهش م توان بیرن دارت ک مطرلعرت مح شدت ش در اید ان

در زمین رفتررهرش

تولی  ،صورت گ فت است ش عل رغم ب شز ا ح افرت کدررش زیدرد در

بین کررکنرن تری پهشهحهر شرن م دهن ک تندر  91تر  01درص آن هر رنرسری ش پی ی ش
م رو (  .)Huiras, Uggen, & McMorris, 2000بر توج ب این ک م اکدز تولید ش در
ای انِ ام شز قح بسزای در اقتیرد کشور دار ش ب رس مسرئ م بو ب ی شش ا سر
آن هر داراش اهمیت م برر  ،ا ورم این پهشهح
پیح بین رفتررهرش
اجتمرع سرزمر

این پدهشهح

تولی ب اسرس رفترر رد ش ش سرزمر  ،معنویت سرزمر

است .رفتررهرش ا ح اف ب اش سرزمرنهر بسیرر م

را ب ه ر م دهن  ،ضقوق سری کررکنرن را ت عی
ش بد ه شرش سرزمر

شرش ب ظ م رس  .ه

در

ش س مری

بوده ش مندربع سدرزمرن

م کن ش در دریت موجت کرهح کررای

م گ دد ش ب طورکل هن درم کد افد اد کدرر خدود را برمعندر یربند ش

سرزمرن اضسرس ارزرمن ش ب آن هر ه ش س مری اجتمدرع ش رد ک هدرش پرید ار ش قربد
اعتمرد بین ف دش در سرزمرن شجود ارت برر  ،تمری اف اد ب ا ورم رفتررهرش رد ش ش در
سرزمرن کرهح یرفت ش ضت امکرن گ ایح ب سمت رفتررهرش ا ح اف شجود دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جرمع آمررش پهشهح ضر

ررم تمرم کررکنرن خدط تولید کررخر د صدنریع هفدت المدرس

قزشین در سرل  0932م برر  .بر توج ب اضتمرل ریزش ش ع م برزگشدت تعد ادش از پ سشدنرم هدر
تع اد  961ف ب صورت در دست س در پهشهح ر کت ک د  .از بین  961پ سشدنرم توزیدعرد ه،
 686پ سشنرم ب گشت داده ر ک  672ع د از آنهر بر رششهدرش د یت هم سدت
یت رگ سیون چن گر توزی ش تحلی ر

پی سدون ش

 .از ر کتکنن گرن در پهشهح 77/0 ،درص مد د،

 8درص داراش تحییالت زی دیالم 66/0 ،درص داراش دیالم 68/2 ،درص داراش فوقدیدالم94/4 ،
درص داراش کرررنرسد ش  2/0درصد داراش کرررنرسد اررد بود د  .همچندین  62/8درصد از
کررکنرن داراش سنوات رغل زی  0سرل 92/2 ،درص داراش سنوات ردغل بدین  0-01سدرل60/7 ،
درص داراش سنوات رغل بین  01-00سرل 8 ،درص داراش سنوات رغل بین  00-61سدرل ش 6/3
درص داراش سنوات رغل برالش  61سرل بود .
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ابزار پژوهش
در پهشهح ضر

جدت جمعآشرش اطالعرت از پ سشنرم هرش زی استفرده ر

پرسشنامه رفتارهای ضد تولید بنت و رابینسون .پ سشنرم رفتررهدرش د تولید  0داراش
 06مرده ب اش سنوح ا ح ا
ب اسرس ی

سرزمر

ش  7مرده ب اش سنوح ا ح ا

بینف دش است .پرسخهر

مقیرس پن درج اش لیک ت ط اض ر ه است کد  0بد اش (ه گدز) تدر  0بد اش

(همیش ) م هگاارش م رود (.)Bennett & Robinson, 2000

یت آلفرش ک ش در ایدن

مقیرس در پهشهح ( 1/30 Moradi Soroush )2010گزارش ر ه است .در پدهشهح ضر د
یت آلفرش ک ش ر این مقیرس  1/88ب دست آم .

یز

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران .پ سشنرم رفترر ردد ش ش
سددرزمر  6رددرم  00گوی د اسددت ش داراش پددن بع د ددوع دشسددت  ،شج د ان ،جددوا م دش،
رفترر م

 ،ادب ش مالضظ است .ه گوی ب اسدرس ید

مقیدرس پدن درجد اش لیکد ت

ط اض ر ه است ک  0ب اش (خیل زیدرد) تدر  0بد اش (خیلد کدم) مد هگداارش مد ردود
(ب جز سؤاالت  2تر  01ش  00ک ب صدورت معکدوس امتیدرزده مد ردو ) ( Podsakoff,

 .)MacKenzie, Moorman, & Fetter, 1990د یت آلفدرش ک ش در ایدن مقیدرس در
پدهشهح (1/31 Shokrkon, Naami, Neissi and Mehrabi Zadeh honarmand )2001
گزارش ر ه اسدت ( .)Azarnoush, Hashemi, & Naami, 2014در پدهشهح ضر د یدز
یت آلفرش ک ش ر این مقیرس  1/70ب دست آم .
پرسشنامه معنویت سازمانی میلییم و همکیاران .پ سشدنرم معنویدت سدرزمر  9ردرم
 61مرده است ک  9بع معندردار بدودن کدرر ،اضسدرس هم سدت
سرزمرن را م سنو  .ه مدرده بد اسدرس ید

ش همسدوی بدر ارزشهدرش

مقیدرس پدن درجد اش لیکد ت ط اضد رد ه

اسددت کدد  0ب د اش (کددرمال مخددرلفم) تددر  0ب د اش (کددرمال مددوافقم) مدد هگدداارش مدد رددود
(.)Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003

یت آلفرش ک ش در ایدن مقیدرس در

پدهشهح ( 1/87 Faghihi, Zarei Matin, Jandaghi and Mousavi )2012گدزارش رد ه
1- Counterproductive Behavior Questionnaire
2- Organizational Citizenship Behavior Questionnaire
3- Organizational Spirituality Questionnaire
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یز

است .در پهشهح ضر

یت آلفرش ک ش ر این مقیرس  1/83ب دست آم .

پرسشنامه سرمایه اجتماعی سازمانی الدردال .پ سشنرم س مری اجتمرع سرزمر

0

ررم

 60مرده است ک داراش چدرر بع دا ح اجتمرع (س مری عقال ) ،بع ارت رط (کیفیتهدرش
هنوررش م ت ط بر رشابط) ،بعد ردنرخت (درک مشدت ک) ش بعد سدرختررش (ال دوش رشابدط)،
م برر ش ب صورت مقیرس پن درج اش لیک ت ط اض ر ه است ک  0ب اش (کرمال مخدرلفم)
تر  0ب اش (کرمال موافقم) م هگاارش م رود (.)Lauderdale, 1999

یت آلفدرش ک ش در

این مقیرس در پهشهح ( 1/30 Moradi Soroush )2010گدزارش رد ه اسدت .در پدهشهح
ضر

یز

یت آلفرش ک ش ر این مقیرس  1/31ب دست آم .

یافتهها
میر ین ،ا ح ا

معیرر ش مرت یس

ایت هم ست

بین متغی هدر در جد شل  0شدرن داده

ر ه است.
جدول  .1میانگی  ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بی متغیرهای پژوهش
انحراف معیار

1

1

3

4

ردیف متغیرها
0

رفترررد ش ش سرزمر

63/26

4/02

0

-

-

-

6

معنویت سرزمر

08/38

06/06

**1/603

0

-

-

9

س مری اجتمرع سرزمر

22/18

09/32

*1/292** 1/060

0

-

60/03

3/97

4

رفتررهرش

میانگی

تولی

**

*

-1/043 -1/029

**

-1/032
**

p<1/10

0
*

p<1/10

همرنطور ک ج شل  0مشره ه م رود بین رفترر رد ش ش سرزمر  ،معنویت سرزمر  ،سد مری
اجتمرع سرزمر ش ش رفتررهرش

تولی کررکنرن رابط منف معن دار شجود دارد

ج شل  6تری تحلی رگ سیون چن گر ب اش پیحبین رفتررهدرش د تولید بد اسدرس
رفترر رد ش ش سرزمر

را شرن م ده .
1- Organizational Social Capital Questionnaire
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جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رفتارهای ضد تولید بر اساس رفتار شیهروندی
سازمانی
ضرایب غیراستاندارد

متغیرهای پیشبی

B

SE

β

p

T

مق ار ثربت
وعدشست

69/68
-1/64

4/097
1/660

-1/174

0/09
-0/00

1/111
1/628

شظیف رنرس

-1/23

1/963

-1/064

6/06

1/190

جوا م دش
ف یلتشرزش

-0/41
1-/69

1/686
1/608

-1/631
-1/120

4/38
0/10

1/111
1/634

اضت ام ش تک یم

-1/63

1/043

-1/062

-0/38

p>1/10

R = 1/066
2

F=8/290

در ج شل  6تری رگ سیون چن گر ب اش پدیحبیند رفتررهدرش
رفترر رد ش ش سدرزمر

1/148
R= 1/970

د تولید بد اسدرس ابعدرد

شدرن مد دهد کد فقدط خد دهمقیدرسهدرش جدوا م دش (،)β= -1/63

شظیف رنرس ( )β= -1/064ش اضت ام ش تک یم ( )β= -1/062م توا ن تغیی ات م بو ب رفتررهدرش
تولی کررکنرن را ب صورت معن دارش پیحبین کنن .
ج شل  9تری تحلی رگ سیون چن گر ب اش پیحبین رفتررهدرش د تولید بد اسدرس
معنویت سرزمر

را شرن م ده .

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رفتارهای ضد تولید بر اساس معنویت سازمانی
ضرایب غیراستاندارد

متغیرهای پیشبی

B

SE

β

T

p

مق ار ثربت

67/47

6/72

-

3/30

1/111

معنردار بودن کرر
اضسرس هم ست

-1/02
-1/17

1/00
1/02

-1/187
-1/192

-0/12
1/46

1/682
1/228

همسوی بر ارزشهرش سرزمر

-1/900

1/00

-1/089

6/96

1/160

p=1/090

F=0/87

در ج شل  9تری رگ سیون چن گر ب اش پیحبین رفتررهرش
معنویت سرزمر

شرن م ده ک ارزشهرش سرزمر

R = 1/10
2

R= 1/046

تولی بد اسدرس ابعدرد

( )β=-1/089م توا تغیید ات م بدو
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تولی کررکنرن را ب صورت معن دارش پیحبین کن .

ب رفتررهرش

ج شل  4تری تحلی رگ سیون چن گر ب اش پیحبین رفتررهرش

تولی ب اسرس ابعرد

س مری اجتمرع کررکنرن را شرن م ده .
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رفتارهای ضد تولید بر اساس ابعاد سرمایه اجتماعی
متغیرهای پیشبی

ضرایب غیراستاندارد
B

SE

β

p

T

مق ار ثربت

93/39

6/72

-

04/47

1/111

بع رنرخت

-1/92

1/660

-1/002

-0/21

1/00

بع سرختررش

-1/91

1/614

-1/042

0/01

1/090

بع ارت رط

-1/06

1/686

-1/073

-0/84

1/127

بع اجتمرع

-1/00

1/643

-1/101

-1/473

1/296

p=1/110

F=4/260

در ج شل  4تری رگ سیون چن گر ب اش پیحبین رفتررهرش
س مری اجتمرع کررکنرن شرن داد  0درص از شاریر س رفتررهرش

R2= 1/10

R= 1/609

تولی بد اسدرس ابعدرد
تولی را م توان توسدط

ابعرد س مری اجتمرع ت یین کد د .جد شل  0تدری تحلید رگ سدیون چن گر د بد اش پدیحبیند
رفتررهرش

تولی ب اسرس رفتدرر ردد ش ش سدرزمر  ،معنویدت سدرزمر ش سد مری اجتمدرع

سرزمر کررکنرن را شرن م ده .
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رفتارهای ضد تولید بر اساس رفتار شیهروندی
سازمانی ،معنویت سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان
متغیرهای پیشبی

ضرایب غیراستاندارد
B

SE

β

p

T

مق ار ثربت

60/46

4/937

-

0/78

1/111

رفترر رد ش ش سرزمر
معنویت سرزمر

1/96
1/08

1/094
1/107

-1/042
-1/648

6/40
9/64

1/110
1/110

س مری اجتمرع سرزمر

-1/60

1/101

-1/976

-0/1

p>1/10

F=00/186

R = 1/01
2

1/111
R= 1/99
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همچنین در ج شل  0تری رگ سیون چن گر ب اش پیحبین رفتررهرش
متغی هرش رفترر رد ش ش سرزمر  ،معنویت سدرزمر
شرن داد  01درص از شاریر س رفتررهدرش
سرزمر  ،معنویت سرزمر
رد ش ش سرزمر

تولی ب اسرس
کررکندرن

ش سد مری اجتمدرع سدرزمر

د تولید را مد تدوان توسدط رفتدرر ردد ش ش

ش س مری اجتمرع سرزمر

ت یین ک د .بر توج ب مقردی بتدر رفتدرر

( ،)β= -1/042س مری اجتمرع سرزمر

( )β= -1/648م توا ن تغیی ات م بو ب رفتررهرش

( ،)β= -1/976معنویت سدرزمر

تولی کررکنرن را ب صورت معن دارش

پیحبین کنن .

بحث و نتیجهگیری
این پهشهح بر ه

پیحبین رفتررهرش

تولید بد اسدرس رفتدرر ردد ش ش سدرزمر ،

معنویت سرزمر ش س مری اجتمرع سرزمر ا ورم ر  .تری تحلی رگ سدیون پدهشهح ضر د
شرن داد  06/6درص از شاریر س رفتررهرش
سرزمر

تولی را م توان ب اسرس رفتررهدرش ردد ش ش

پیحبین ک د ش تندر مؤلف هرش جوا م دش ،شظیف رنرس ش اضت ام تک یم پدیحبدینهدرش

معنردارش ب اش رفتررهرش

تولی م بررن  .شجدود رفتررهدرش ردد ش ش سدرزمر در کررکندرن

شرندهن ه رششهرش غی رسم همکررش ش مشررکت در کرر است ک کررکنرن در صورت شجدود
ب خ عنرص همچون ر ریت رغل ش ع الت سرزمر  ،از خود ب شز م دهن (.)Organ, 2018
همچنین پهشهحهرش پیشین شرن م دهن ک شجود رابط بین رفتررهدرش ردد ش ش سدرزمر ش
رفتررهرش

تولی مسئل اش ا کرر رر

بودن عوام مختلف بست

است؛ امر چ و

دارد .عوامل همچون س

این رابط ب مطلوب یدر درمطلوب

هدرش مد ی یت  ،سدرخترر ش جوسدرزمر ،

ر ریت رغل  ،ع الت رشی اش ،ضمریت ادراکر ه ،ف هنگ سرزمر  ،مسرئ اقتیدردش ش عوامد
ف دش ش رخییت ک م توا ن ب وع رابط بین رفترر رد ش ش سرزمر ش رفتررهرش
تأثی گاار بررن  .بنرب این استفرده از س

هدرش مد ی یت ضمدریت ش توجد ش تشدویق رفتررهدرش

رد ش ش کررکنرن ،آنهر را ت غیت ب ارتقرش خود در این زمیند کد ده ش درک ید
عردال ش منیفر ب رفتررهرش
ه

تولید

محدیط کدرر

تولی ش ا ح اف آنهر را کدرهح خواهد داد .در ایدن رد ایط

کررکنرن از ا ورم رفتررهرش ف ا قش از خود مری ش جلدت توجد بد کمد

بد سدرزمرن ش
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اه ا

در سدرزمرن برعدث امنیدت ش

آن تغیی م یرب  .در شاقع ریوع رفتررهرش رد ش ش سرزمر

ر ریت رغل کررکنرنر ه ش سدم عملک د آنهر را در ارتقرء ش موفقیت سرزمرن افزایح م ده .
بخح دی ش از تری تحلی رگ سیون شرن داد تندر  0درص از شاریر س رفتررهدرش د
تولی را م توان ب اسرس معنویت سرزمر

پیح بین ک د ش تندر مؤلف همسوی بر ارزشهدرش

سرزمرن پیح بین معنردارش ب اش رفتررهرش
تأثی معنویدت سدرزمر
سرزمر
ضر

تولی است .از ط فد

تدری

در ض دور دش متغید رفتررردد ش ش سدرزمر

رشش رفتررهرش

شدرن داد د یت
ش سد مری اجتمدرع

تولی معن دار است .در ت یین این تری م توان گفت در پهشهح

معنویت قح غی مستقیم در رفتررهرش

ب اث ات شاسط اش ش غی مستقیم معنویت سرزمر

تولی دارت است .ب خ از پهشهحهر یدز
در کرهح رفتررهرش ا ح افد اردرره ک د د

( Genty, Fapohunda, Jayeoba and Azeez )2017( .)Ahmad & Omar, 2014یدز تأکید
دارتن ک معنویت سرزمر ب طور قرب توجد در افزایح رفترر رد ش ش سرزمر تأثی گاار اسدت
ش از ط یق آن ب کرهح رفتررهرش درمطلوب کررکندرن ش افدزایح تعدد سدرزمر

مد ا ورمد .

( Karami and Karimi )2016ش (Chitasaz Esfahani, Safari and Aghajari Fsharki )2016

یز ب قح میر و معنویت سرزمر

ب عملک د سدرزمر

ک د  .برشجود تأثی ات آرکرر معنویت سرزمر
دقیق آن اتفرق ظ

در ض دور متغی هدرش دی د اردرره

ب عملک د کررکنرن ،محققرن در مورد مکدر یزم

ار امر تری شرن م ده کررکنر ک یرزهرش معنوشررن در مح کدرر پرسدخ

داده م رود ،عملک د سرزمر بدت ش مشررکت ش ا یزه کررش بیشت ش دار (.)Garg, 2017
بر توج ب تری ب ظ م رس در ایدن پدهشهح یدز معنویدت در ض دور رفتدرر ردد ش ش
سرزمر

ش س مری اجتمرع سرزمر

مؤث برر ش کررکنر
کمت ش ب رفتررهرش

م توا ب رفتررهرش

تولی کررکنرن ش عملک د آن هدر

ک معنویت در کرر را تو ب م کنن خ مرت بدتد ش ارائد داده ش تمرید
تولی دار .

بخح دی ش از تری تحلید رگ سدیون پدهشهح ضر د شدرن داد  0درصد از شاریدر س
رفتررهرش

تولی را م توان ب اسرس س مری اجتمرع سرزمر

پیحبین ک د .از ط فد تدری

شرن م ده س مری اجتمرع سرزمر در ض ور دش متغی رفتررردد ش ش سدرزمر ش معنویدت
سرزمر م توا  97/6درص از تغیی ات م بو ب رفتررهرش

تولید کررکندرن را بد صدورت

معن دارش پیحبین کن  .در ت یین این تری مد تدوان گفدت کد سد مری اجتمدرع سدرزمر در
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ض ور متغی هرش رفترررد ش ش سرزمر
توجد ب رفتررهرش

ش معنویدت سدرزمر

بد طدور غی مسدتقیم تدأثی قربد

تولی کررکنرن دارد .بر ب رس پهشهحهرش گاردت یدز درمد یدربیم کد

س مری اجتمرع قح غی قرب ا کررش در موفقیت سرزمرن ش افدزایح کدررای آن دارد ش از مفددوم
س مری اجتمرع سرزمر ب عنوان ابزارش ب اش درک کیفیت ز گ کررش ش سنوح توا ری اف اد
ب اش کررک دن بر دی ان ،ب منظور دستیرب ب اه ا

مشت ک در گ شههر ش سدرزمرنهدر یدرد رد ه

است .ب خ از پهشهش ان بد ود س مری اجتمرع را ب عندوان عدرمل مدؤث در کدرهح اضتمدرل
رفتررهددرش ا ح اف د ش افددزایح کیفیددت عملک د د رددغل م د دا ن د ( & Ahmadi, Shahbazi,

 .)Taghaboni, 2013تری پهشهحهر شرن م ده ک ابعرد س مری اجتمدرع سدرزمر توا دری
پیحبین کیفیت ز گ کررش را دار د  ،امدر تدأثی ات مسدتقیم یدر غی مسدتقیم سد مری اجتمدرع
سرزمر

ب کیفیت ز گ کررش از ط یدق همدرهن

ارزشهدر ،ارت رطدرت ،تعدد ات اخالقد ش

همکررش در عملک د صدورت مد گید د ( Nazoktabar, Farajtabar, Astanei, & Kamizi,

 .)2014س مری اجتمرع سرزمر

بر ایورد ی

محیط کرر ضمریت ش رشابط اجتمرع مث ت سد ت

جلوگی ش از جربوری ش ت ک خ مت کررکنرن م رود ب ع ررت س مری اجتمرع مدر ع از ایودرد
جوش در سرزمرن م رود ک در آن کررکنرن پیو هرش ذهند خدود را بدر کدرر قطدع مد کنند  ،در
ضرل ک هنوز در سرزمرن ض ور دار ( .)Kroll & Tantardini, 2017همچنین تری پدهشهح
شرن داد س مری اجتمرع سرزمر

ضر

بر رفتررهرش

تولی داراش هم ست

منف اسدت .ایدن

تری بر یرفت هرش ب خ پدهشهحهدرش (Ghasemzadeh, Zavvar and Rezaei )2015؛ ()2013
 Ahmadi et al.همخوا دارد .همچنین ه چدرر بع رنرخت  ،سرختررش ،ارت درط ش اجتمدرع
داراش هم ست

معنردار بر رفتررهرش

تولی هستن .در ت یدین ایدن تدری مد تدوان گفدت کد

ارزشهرش مشت ک میرن اف اد سرزمرن ،همکررش ،ت ردل تو ب  ،رشابط صردقر ش م تن ب اعتمدرد ش
تعد ش پیو هرش درشن گ شه ش ب شن گ شه منرست برعث ب شجود آمد ن ش ضفدو ش ارتقدرش
س مری اجتمرع م رود .بر ب رس پیشین پهشهش یز در م یربیم ک شجود س مری اجتمدرع در
اف اد ی

سرزمرن منو ب کرهح

ت ک خ مت ،کرهح تمری اف اد ب رفتررهدرش د تولید ،

ارتقرش عمل د رغل ف د ش سرزمرن ،بد ود بد هشرش کلد سدرزمرن ش بد شز رفتررهدرش ردد ش ش
سرزمر

خواه ر .

ب اش تعیین قح ه ی

از متغی هرش رفترر رد ش ش سرزمر  ،معنویت سدرزمر ش سد مری
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اجتمرع سرزمر

کررکنرن ب عنوان متغی پیحبین ش رفتررهرش

تولی بد عندوان متغید مدالک،

تحلی رگ سیون چن گر ا ورم ر  .تری شرن داد  01درص از شاریر س رفتررهرش

تولید را

م توان توسط رفترر رد ش ش سرزمر  ،معنویت سرزمر ش س مری اجتمرع سرزمر پدیحبیند
ک د .در ت یین این تری ک بر توج ب مقردی بتر ه ید
( ،)β= -1/042س مری اجتمرع سرزمر
بیرن دارت ک ه ی

از متغی هدرش رفتدرر ردد ش ش سدرزمر

( ،)β= -1/976معنویت سرزمر

از این متغی هر در صورت شجود دش متغی دی

بین قوشت ش ب اش رفتررهرش

( )β= -1/648م توان

اث ات تعرمل دار ش پیح

تولی کررکنرن هستن .

ب ظ م رس ترکنون رابط ش دقیق علت ش معلدول بد اش مکر یسدم رفتررهدرش د تولید
ب ش وح مشخص ش ه است ،امر آ چ قطع اسدت قدح اسرسد رفتدرر ا سدر در آن اسدت.
آگره از این مسئل ش اث ات آن ب سرزمرن اشلین گدرم در جددت غل د بد آسدیتهدرش ررد از
رفتررهرش

تولی م برر ش پسازآن اق امرت ک بد منظدور بدیند سدرزش ف آیند هر ش یدر ضد

مشکالت ا ورم م رو  .پهشهش ان معتق

در سرزمرنهر ب شیهه در کشورهرش جدرن سدوم کد

یرزمن جدش بزرگ در افزایح کررآم ش هستن  ،همکررش داشطل ر کررکنرن میس خواهد رد ،
م

آنک عوام مؤث ب توسع رفتررهرش ردد ش ش سدرزمر رنرسدری ش بسدت هرش الزم بد اش

پیردهسرزش این گو رفتررهر ف اهم ردود ( Zareie Matin, Alvani, Jandaghi, & Ahmadi,

 .)2010همچنین ردی ه گ فتن معنویت در مح کرر م توا بد غی دت ش غفلدت بیشدت از کدرر
ش کرهح رفتررهرش رد ش ش سرزمر بیر ورم ک در دریت منو بد کدرهح عملکد د سدرزمر
م رود ( .)Rego & Pina e Cunha, 2008پهشهحهر شرن م دهن ک معنویدت ید

عدرمل

تقویتکنن ه ب اش س مری رشانرنرخت است ( )Golparvar, Jafari, & Javadian, 2013ش هد
دش آنهر اث ات شاسط اش ب قی تد ک ردغ ش افدزایح عملکد د ردغل دار د ( Khajepour,

 .)Beshlideh, & Baharlou, 2016همچندین یکد از اقد امرت مددم در جددت جلدوگی ش ش
کرهح رفتررهرش

تولی توج ب ر ک هرش ارت رط پری ار ش پیو هرش اجتمرع در سدرزمرن ش

ب د رل آن ت شی س مری اجتمرع م برر  .بنرب این ب اش اث گاارش مث دت رفتررهدرش ردد ش ش
سرزمر  ،معنویت سرزمر ش س مری اجتمرع در رفتررهرش

تولی کررکنرن در سرزمرنهدر یدرز

ب ال وهرش مشخی است ک ب صورت ف هنگ سرزمر در جو سرزمرن ش کررکنرن دردین ردو
( .)Amiri, Mousavi, & Farrokhi, 2015ایدن در ضدرل اسدت کد پدهشهحهدرش بسدیررش
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تولی صورت گ فت است امر پهشهحهدری کد در جددت تغیید چندین

درزمین ش رفتررهرش

 بنرب این پیشندرد م رود ک سرزمرنهدر بد.رفتررهری ال وش مشخی ارائ داده بررن رچیز است
 گ شهد ش سدرزمر توجد الزم را داردت برردن ش،ه س سدطح سدرزمرن یعند سدطح فد دش
م اخالت م بو ب ه س سطح را اعمرل کنن ؛ م اخالت سطح اشل ررم تغیید ات در سدرخترر
 م اخالت سطح دشم ررم توا من سرزش کررکنرن ش م اخالت سدطح سدوم ردرم،ش جو سرزمرن
. م برر

رشانرنرس صنعت ش سرزمر

 مو پهشهح ضر د ردرم مد دان.یز مواج بود

م اخالت رشانرنرخت بر کم

اج اش این پهشهح بر مح شدیتهری

بود لاا در تعمیم آن ب جرمع ز رن بری اضتیر رود ش پیشندرد م رود پهشهحهدرش بعد ش از
 تنددر از، در این پهشهح جددت جمدعآشرش دادههدر. مو اش ررم ز رن ش م دان استفرده کنن
 بندرب این بد اش،پ سشدنرم هدرش خودگزاررد بد اش سدنوح متغی هدر اسدتفرده مدوده اسدت
پهشهحهرش بع ش ریوههری مر ن میرض ش ساس تحلی محتوا ب اش رنرسدری عوامد مدؤث
.تولی توصی م گ دد

ب رفتررهرش
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