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Abstract
Aim: The present research aims at exploring the
relationship between the components of workplace
psychological health (control opportunity, opportunity to
use skills, various environments, an external objective,
resolution of environment, access to money, physical
security, communication with other, and the social status
and worth), organizational trust and counterproductive
work behaviors. Method: Through applying a descriptivecorrelational study, 290 subjects were selected using
stratified, convenience sampling. The research tools
included the workplace psychological health (Mahdad,
2010), organizational trust (Moorman et al.) and
counterproductive work behaviors (Fox and Spector).
Results: The results which were analyzed using Pearson
correlation coefficient and stepwise regression analysis
demonstrated that there exists positive significant
relationship between all the aspects of workplace
psychological
health
and
organizational
trust.
Furthermore, a negative significant relationship was also
observed between the various environments and
counterproductive behavior. Moreover, a negative
significant relationship was found between access to
money, communication with others and counterproductive
behavior. In addition, the results of stepwise regression
analysis showed that control opportunity and
communication with others can significantly predict the
organizational trust, whereas, access to money, control
opportunity and various environments can predict
counterproductive behaviors. It can be concluded that
improving the components of workplace psychological
health can increase the organizational trust and decrease
counterproductive behaviors.
Keywords:
Workplace
Psychological
Health,
Organizational Trust, Counterproductive Work Behaviors.
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چكيده

 پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه مؤلفههاي سالمت روانشناختي:هدف

 اهداف بيروني،تها
  فرصت استفاده از مهار، فرصت كنترل:محيط كار (شامل
، امنيت جسماني، دسترسي به پول، وضوح محيط، گوناگوني محيطي،ايجاد شده
 مقام وجايگاه اجتماعي ارزشمند) با اعتماد سازمانی و،فرصت تماس با ديگران

همبستگي و- نوع پژوهش توصیفی: روش.رفتارهای ضد تولید انجام شده است
جامعه آماري شامل كليه كاركنان یک شركت تولیدی بودند كه از ميان آنها
 نفر به شيوه نمونه گيري طبقه اي در دسترس به عنوان نمونه انتخاب209 تعداد
، در اين پژوهش پرسشنامههاي سالمت روانشناختي محيط كار (مهداد.شدند
 ) و رفتارهای ضد تولید (فاکس1998 ، اعتماد سازماني (مورمن وهمكاران،)9831
 دادهها ازطريق ضريب همبستگي.) مورد استفاده قرار گرفتند2 00 2 ،و اسپکتور

 يافتهها: نتایج.پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفتند
 ميان نه مؤلفه سالمت روانشناختي محيط كار با اعتماد سازمانی،نشان داد كه

 بين ابعاد گوناگونی محیط با رفتار ضد تولید،) p≤0/01( رابطه مثبت و معنادار

) و بین دسترسی به پول و فرصت تماس با دیگران با رفتار ضد تولیدp≤0/05(
 عالوه بر اين نتايج تحليل.) رابطه منفی و معنا داری وجود داشته استp≤0/01(
رگرسيون گام به گام سهم معنادار فرصت کنترل و فرصت تماس با دیگران را در
 فرصت کنترل و گوناگونی،پيش بيني اعتماد سازماني و همچنین دسترسی به پول
 در نتيجه مي توان از طريق.محیط را در پيش بيني رفتارهای ضد تولید نشان داد
 اعتماد سازماني را افزايش و،بهبود مؤلفههاي سالمت روانشناختي محيط كار
.رفتارهای ضد تولید را کاهش داد

، اعتماد سازماني، سالمت روانشناختي محيط كار:واژههای کلیدی
رفتارهای ضد تولید
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مقدمه

یکند .در جامعه
کار و شغل یک فرد ،نقش بسیار حساسی را در حس هویت ،حرمت ذات و سالمت روانشناختی وی بازی م 

یتواند سبب افزایش
یآید ،بلکه م 
صنعتی امروز محيط روانشناختی سالم و امن نه تنها یکی از حقوق اساسی کارکنان سازمان بشمار م 

بهرهوری و اعتماد سازمانی 1کارکنان گردد (مهداد .)9831 ،از آنجا که سطح فشارهای روانی ناشی از شغل طی دهههای اخیر افزایش

یبایست تالش قابل مالحظهای
مداوم داشته است ،جهت پیشگیری و کاهش خطرات تهدیدکننده سالمت روانشناختی کارکنان م 
صورت پذیرد (ارشدی و شکر کن .)6831 ،طبق نظر وار (  ) 1998براي شناخت سالمتي درمحیط كار اول بايد تعيين كنندههاي
محيطي سالمت روانشناختی شناخته گردد .در این زمینه نه مورد از تعيينكنندههای اساسی كه داراي بيشترین مبناي روانشناختي هستند
تها ،3گوناگوني محيط ،4اهداف بيروني ايجاد شده ،5وضوح محيطي ،6دسترسي
عبارتند از« :فرصت كنترل ،2فرصت بکارگیری مهار 
به پول ،7امنيت جسماني ،8فرصت تماس با ديگران9و جايگاه اجتماعي ارزشمند( 10وار 1998 ،11به نقل از مهداد .»)9831 ،توسعه

یکند و سالمتی نیروی کار و
سالمت روانشناختي محيط كار 12از طریق درگیری مفید کارمندان ،احساس خوبی از کار ایجاد م 
یبخشد(هاکت و بیسیو 996 1 ،13به نقل از دهقان ،مهداد ،گلپرور و شجاع .) 1390 ،کارکنان بر ارزیابی اینکه
عملکرد را مدام افزایش م 

آیا سرپرستانشان برای بهبود رفاه و منافع کارکنان  ،حس دلبستگی آنها به سازمان و برای برخورد با آنها در روالی محترمانه و عادالنه
برانگیختهاند متمرکز خواهند شد( تایلر 9 199 ،14به نقل از اشجع ،نوری ،عریضی و سماواتیان )8831 ،و این تصمیمات میتواند

یتوانند در زمینه یک فیت روابطشان با مدیران تصمیمگیری نمایند
پیامدهای مهمی در زندگی آنها بگذارد و از این رو زیردستان م 
لها افراد برای کی دیگر
(کرامر 996 1 ،15به نقل از زارعی متین ،طهماسبی و موسوی .)8831 ،طبق نظریه تبادل اجتماعی در جریان تعام 

یتوان گفت که توجه به تعيين
شها یا پیامدهای متقابلی را فراهم میکنند (بلو 1964 ،16به نقل از کریمی )2831 ،و بر این اساس م 
پادا 
كنندههاي محيطي سالمت روانشناختی محیط کار از سوی مدیران میتواند متقابال اعتماد را در کارکنان بوجود آورد .تحقيقات و

مطالعات انجام گرفته توسط دهقان و همکاران (  ) 1390و صراف فرد ( )7831نشان مي دهد كه بين سالمت روانشناختي محيط كار و
اعتماد سازماني رابطه معنا داري وجود دارد .اهمیت اعتماد به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد
یباشند( فرهنگ ،سیادت ،مولوی و هویدا .)9831 ،در نظریه هزینه اقتصادی تبادل ،اعتماد به عنوان
همکاری موثر در سازمانها م 

یشود (برومایلی و کامینگز 1995 ،17به نقل از اشجع و همکاران،
جانشینی برای ساز و کارهای پر هزینه کنترل و هماهنگی ،دیده م 
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یآورد (آکر ،هرس،
 .)8831اعتماد یک جزء کلیدی روابط کاری موفق بین رهبران و پیروان است که زمینه همکاری را فراهم م 

یدهد که اعتماد رابطه مثبت و معنی داری با رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار
شها نشان م 
الست هویزن و س کی س .) 2009 ،1پژوه 
شهروندی سازمانی و نیز رابطه منفی با غیبت و ترک کار دارد(زارعی متین و همکاران .)8831 ،شاکلی ـ زاالباک ،الیس و وینوگراد

2

(  ) 2000در تعریف اعتماد سازمانی عنوان میکنند که اعتماد سازمانی ادراکات فردی مثبتی است که افراد درباره محتوا و رفتارهای
یگیرد .آریف و فوربیس ) 2011 ( 3نیز این
اعضای سازمان دارند و بر پایه نقشها ،ارتباطات ،تجارب و وابستگیهای سازمانی شکل م 

یکند و انعکاسی است از باورها و تعهدها ،بنابراین اعتماد در یک است دو جانبه
یکنند که اعتماد با اعمال یک فرد بروز م 
طور بیان م 
یدهد که
مبنی بر اینکه سوء استفاده ای صورت نگیرد و ارتباط محرمانه و ایمن باشد .تحقیقات شاکلی و همکاران (  ) 2000نشان م 
سازمانهای با سطوح باالی اعتماد نسبت به سازمانهای با سطوح پا یی ن اعتماد ،نوآوری بیشتری دارند ،بهتر خود را با تغ یی ر وفق
یدهند و موفق تر هستند .از طرف دیگر هاف و کلی ) 2003 ( 4نشان داده اند که اعتماد ،نقش مهم و حیاتی در حمایت از تعداد
م 

5

زیادی از فرایندهای بیرونی و درونی و فعالیتها یی دارد که برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد میکنند .در پژوهشی دیگرلین دار

(  ) 2010نشان میدهد که اعتماد كم ممكن است در رفتارهاي مقاومتي کارکنان از قبيل مضايقه عمدي از ارائه اطالعات ،امتناع از
همكاري كردن ،و نظارت مكرر همكاران بروز پیدا کند .وقتي كه افراد توسط همكارانشان رنجيده مي شوند ،ممكن است آنها با

رفتارهای ضد تولید 6از قبيل فریب دادن ،دشنام به همكاران يا حتي با خراب كردن تعمدی كارشان ،مقابله به مثل كنند .اعتماد

یشود تا آنها به سازمان اعتقاد و
سازمانی اعضاء به ساختارها ،سیستمها و فرهنگ سازمانی که در آن مشغول به کار هستند ،باعث م 

اطمینان کامل داشته باشند و این موارد را مفید و مطلوب بدانند( بودنارزوک .) 2007 ،7بنابراین اعتماد برای موفقیت سازمانها امری

حیاتی است.
در سالهای اخیر ،محققان سازمانی توجه زیادی به مساله رفتارهای ضد تولید داشته اند و از طرفی تحقیقات نشان میدهند که این

سزای شغلی ارتباط دارند .اسپکتور ،فوکس و میلز ) 2001 ( 8رفتارهای ضد تولید را عکس العملی احساسی به
رفتارها با شرایط استر 

یکنند
شرایط استرس زای شغلی و سازمانی ،و رفتارها یی که منجر به آسیب و صدمه به سازمان میشود ،معرفی کرده اند و عنوان م 

یکنند که
که هیجانهای منفی منجر به سطوح باال یی از رفتارهای ضد تولید خواهند گردید .همچنین بریف و وایس )2 00 2( 9بحث م 
یتواند سبب ایجاد حاالت هیجانی و خلق منفی گردند(به نقل از مهداد.)9831 ،
چگونه عوامل استرس زا و آزارنده محیط کار م 

اسپکتور ،فوکس و دوماگالس یک  ) 2006 ( 10بر این اعتقادند که هیجانات منفی ،محیط فیز یکی سازمان ،رفتارهای سرپرستان و مدیران،

یتوانند باعث رفتار خرابکارانه در سازمان
عدم آموزش ،ابهام نقش ،تعارض نقش ،ناخشنودی شغلی و بی عدالتی ،عواملی هستند که م 
یدانند .طبق نظریه ویژگیهای شغل
شوند .ساکت و دیور (  ) 2001ویژگیهای شغل را از جمله پیشایندهای رفتارهای ضد تولید م 

1
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یدهد( وتن و کمرون،1
یهای اصلی شغل و حاالت روانشناختی حاصل از آن ،نتایج شخصی و کاری را نشان م 
رابطه بین ویژگ 

 .)3831رابينسون و بنت ) 1995 ( 2رفتار ضد تولید را بعنوان رفتار ارادی اعضاي سازماني كه هنجارهاي مهم سازماني را تضعیف

يكنند و چنين عملكردي ،سالمت سازمان و يا اعضاي آن را تهديد مي كند ،تعریف نموده اند .بعبارتی رفتارهای ضد تولید شامل
م 
رفتارهای منفی کارکنان از قبیل :پیروی نکردن از دستورالعملهای مدیر ،کندکردن عمدی چرخه کاری ،تاخیر ،سرقت ،بی احترامی
یباشد :رفتارهای ضد تولید معطوف به سازمان و رفتارهای ضد تولید
یباشد و دارای دو بعد م 
به همکاران یا گستاخانه برخورد کردن م 

یدهند که رفتارهای
شها نشان م 
معطوف به افراد (لین دار 2010 ،؛ ساکت و دیور 2001 ،3؛ داالل ،اسمیس و اسپنسر .) 2003 ،4پژوه 

ضد تولید میتوانند تحت تاثیر سالمت روانشناختی محیط کار قرار گیرند .تحقیقات و مطالعات انجام گرفته رابطه بین فشارزاها در

محیط کار و رفتارهای ضد تولید نسبت به افراد را اثبات کرده اند (فوکس و اسپکتور9 199 5؛ اسپکتور و همکاران.) 2001 ،

یدهد که از بین مؤلفههای سالمت محیط کار ،وضوح محیطی و
همچنین نتایج تحقیق مهداد ،هادی و آتش پور (  ) 1390نشان م 
دسترسی به پول با رفتارهای ضد تولید رابطه معنادار دارد .گل پرور ،واثقی و مصاحبی ( )9831در پژوهشی نشان داد که بین استرس
شغلی و فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان و بین فرسودگی هیجانی و تعارض با همکاران با رفتارهای انحرافی
معطوف به همکاران رابطه معناداری وجود دارد .خدایاری ( )9831نیز در پژوهشی نشان داد که بین رفتارهای ضدتولید و فشارزاهای
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .از دیدگاه کلوی ،فرانسیس ،پروسر و کامرون ) 2009 ( 6مي توان رفتارهای ضد تولید را شکلی

از رفتارهاي اعتراض آميز تلقي كرد كه افراد و گروهها با قصد اصالح ،معطوف سازي توجه به خود و نيز شرايط كاري خود و
يا نشان دادن نارضايتي خود نسبت به شرايط و وقايع سازمان مرتكب ميشوند .نارضايتي كاركنان عاملي براي گوشهگيري رفتاري
است كه باعث غيبت و تاخير در كار ،تعويض مكان كاري و يا بازنشستگي زودتر از موعد و در انتها ممكن است شاغلين اعم از

يدهند (شهنواز و جويال 2006 ،7به نقل از گرجی ،صیامی و شامانی،
كارگر يا كارمند تغييرات رفتاري مخصوصي را از خود نشان م 
 .)9831در سطحي عمومي ،تمامي اعمال و رفتارهاي ضد توليد داراي ويژگي مشترك زير پانهادن عاليق مشروع يك سازمان

یباشند (مارکوس و اسکولر .) 2004 ،8از طرفی سازمانهای دارای
بوده و به طور بالقوه براي اعضاء و يا كل سازمان آسيب زا م 

ساختار بوروکراتیک به بیعالقگی کارکنان ،پا یی ن بودن روحیه ،جابهجا یی هدف و ایجاد موانع ارتباطی بین کارکنان و مدیران
یشوند (هوی و
کمک میکنند .در نتیجه چنین ساختارها یی باعث کاسته شدن سطح اعتماد و مشارکت کارکنان در سازمان م 
میسکل.) 2000 ،9

بر اساس مرور مباني نظري و پژوهشي ارايه شده مي توان گفت كه وجود مؤلفههاي سالمت روانشناختي محيط كار و فراهم نمودن
شرايط الزم براي تأمين اين مؤلفهها از طريق سازمان مي تواند احساس خوبی را در کارکنان ایجاد کرده و این نگرش مثبت نسبت به
سازمان افزايش اعتماد سازمانی ،کاهش رفتارهای ضد تولید و نهایتا اف رو هرهب شیاز ییییی را در پ  دهاوخ ی د انب .تشا ب فده نیار

زا   
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پژوهش حاضر ،بررسی رابطه مؤلفههای سالمت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید و پاسخ به ا لاوس نی   
یباشند؟
است که آیا مولفههای سالمت روانشناختي محیط کار قادر به پیش بینی متغیرهای اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید م 

رو ش

روش پژوهش ،جامعه آماری و نمونه؛

پژوهش حاضر از نوع توصيفي -همبستگي است كه در آن سالمت روانشناختی محیط کار به عنوان متغير پيش بين و اعتماد

سازماني و رفتارهای ضد تولید به عنوان متغيرهای مالك درنظر گرفته شده است .جامعه آماري این پژوهش را كليه كاركنان رسمي و
اركان ثالث (پيماني وقراردادي) یک شركت تولیدی بزرگ الستیک سازی در سال  1391به تعداد  1800تشكيل داده است .براساس

جدول حجم نمونه متناسب با حجم جامعه آماري ميچل وجولي ، 2007 ( 1ص  ،) 335تعداد  023نفر به عنوان نمونه تعيين و براي كنترل
نرخ پاسخدهي تعداد  400نفر از جامعه مذكور به روش طبقه اي در دسترس برحسب رعايت تعداد كاركنان هر بخش به تعداد كل
انتخاب شدند و پس از جمع آوري پرسشنامهها 110 ،پرسشنامه غير معتبر تشخيص داده شد و حذف گرديد كه نهايتا تعداد نمونه به
 290نفر تقليل يافت.

ابزار سنجش

پرسشنامه سالمت روانشناختی محیط کار :براي سنجش سالمت روانشناختی محيط كار ،از پرسشنامه  37سوالي مهداد

( )9831استفاده بعمل آمد .اين پرسشنامه  9مولفه سالمت محيط كارشامل اهداف بيروني ايجاد شده ،فرصت كنترل ،فرصت استفاده از
تها ،گوناگوني محيط ،وضوح محيطي ،دسترسي به پول ،امنيت جسماني ،فرصت تماس با ديگران ،مقام وجايگاه اجتماعي
مهار 
ارزشمند را اندازه گيري مي كند .آلفاي كرونباخ گزارش شده برای این پرسشنامه توسط مهداد( 0/ 87 ،)9831و مهداد،
یباشد .مهداد و هادي ( ،)9831روايي سازه اين پرسشنامه را با استفاده ازتحليل عاملي اكتشافي با چرخش از
هادي(  0/ 94 ،) 1390م 
نوع واريماكس و بر اساس ( )KMOبرابر با  0/ 92و آزمون كرويت بارتلت برابر با  5306 /77كه معنادار است ( ،)P<0/001را

گزارش نموده اند  .بررسي و بازبيني ماتريس مؤلفههاي چرخش يافته ،حاكي ازآن بود كه اكثريت سؤاالت بر  9عامل محتوايي مطرح
در پرسشنامه ،قرارمي گيرند .آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي  9خرده مقياس به همراه كل پرسشنامه توسط مهداد و هادي (،)9831
بدين شرح است :كل پرسشنامه  ،0/549اهداف بيروني ايجاده شده  ،0/ 769فرصت كنترل  ،0/ 590فرصت استفاده ازمهارتها ،0/ 895
گوناگوني محيط  ،0/ 663وضوح محيطي  ،0/ 568دسترسي به پول  ،0/5 04امنيت جسماني  ،0/ 793فرصت تماس با ديگران  0/ 885و
ًال مخالفم= 1تا كام ًال
ًال
جايگاه اجتماعي ارزشمند  0/029مي باشد .مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه پنج درجه اي ليكرت (كام ًال
موافقم= )5بوده است .ضرایب پایا یی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ براي  9خرده مقياس به همراه
كل پرسشنامه به ترتیب ،کل پرسشنامه ،0/449اهداف بيروني ايجاد شده  ،0/797فرصت كنترل  ،0/527فرصت استفاده ازمهارتها
 ،0/ 887گوناگوني محيط  ،0/ 401وضوح محيطي  ،0/ 406دسترسي به پول  ،0/ 781امنيت جسماني  ،0/ 835فرصت تماس باديگران
 0/548و جايگاه اجتماعي ارزشمند  0/ 890به دست آمده است .نمونه اي از سؤال اين پرسشنامه بدين شرح است :به چه اندازه ای
یکند.
سازمان فرصتهای الزم را برای استفاده از توانائیهای کارکنان خود فراهم م 

پرسشنامه اعتماد سازماني :براي سنجش اعتماد سازماني از پرسشنامه  8سوالي اعتماد سازماني مورمن ،باللكي و نيهوف

2

(  ) 1998كه توسط گل پرور و عريضي ( )5831درايران اعتبار يابي شده است ،استفاده به عمل آمده است .ضريب پايايي و بازآزمايي
Mitchell & Jolly
Moorman -Blakely & Niehoff

1
2
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آن توسط نامبردگان  0/ 79و 0/ 84 7گزارش شده است .روايي مالك این پرسشنامه از نوع پيش بین در پژوهش گل پرور و عريضي
( )5831در يك مجموعه  319نفر بررسي و مورد تأييد قرار گرفت .در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ این پرسشنامه  0/ 694به دست
ًال موافقم= )5مي باشد .نمونه اي از سؤال اين
ًال مخالفم = 1تا كام ًال
آمد .مقياس پاسخگوي اين پرسشنامه  5درجه اي ليكرت(كام ًال
ینگرند.
پرسشنامه بدين شرح است :در این شرکت یا سازمان مدیران یا سرپرستان به کارکنان سازمان خود با دید مثبت م 
پرسشنامه رفتارهای ضد تولید

این پرسشنامه بوسیله ی فاکس و اسپکتور )2 00 2( 1طراحی و تدوین شده است و شامل رفتارهای ضد تولید معطوف به افراد و

یباشد که از مجموعه
معطوف به سازمان میباشد که براساس اهداف و رفتارها طبقه بندی شده است .این پرسشنامه ،شامل  44سوال م 
سواالت 20 ،سوال میل به رفتار ضد تولید نسبت به سازمان و  24سوال رفتارهای ضد تولید نسبت به افراد را مورد سنجش قرار
یدهد .این پرسشنامه برای اولین بار توسط مهداد و مهدی زادگان ( )9831مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس گزارش نامبردگان
م 
یباشد .فاکس و همکاران ( )2 00 2آلفای کرونباخ باال یی را برای رفتارهای ضد تولید معطوف به سازمان و
دارای اعتبار باال یی م 
کارکنان و افراد به ترتیب  0/ 88و  0/ 96گزارش نموده اند .همچنین اسپکتور و فاکس ( ) 005 2آلفای کرونباخ  0/ 84به رفتارهای
معطوف به سازمان و  0/ 85به رفتارهای معطوف به کارکنان گزارش نمودهاند .مهداد و همکار( ،)9831ضمن اجرای آن بر روی نمونه
ی ایرانی آلفای کرونباخ را برای رفتارهای ضد تولید کلی ،معطوف به کارکنان ومعطوف به سازمان را به ترتیب 0/19 ،0/ 96 ،0/ 96
گزارش نموده اند .پاسخدهی به سئواالت این پرسشنامه در قالب مقیاس ل کی رتی  5درجه ای(هرگز ،کی بار در سال ،یک تا دو بار در
ماه ،یک تادو بار در هفته ،هر روز ) امکان پذیر است .ضریب پایا یی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر حسب آلفای کرونباخ برای
رفتارهای ضد تولید کلی  ،معطوف به کارکنان و معطوف به سازمان به ترتیب  0/079 ،0/379و  0/829به دست آمد .نمونه اي از
سؤال اين پرسشنامه بدين شرح است :سرزنش دیگران در محیط کار به خاطر خطا یی که شما مرتکب شده اید.

روش اجرا و تحلیل :پرسشنامههاي پژوهش حاضر را اعضاي گروه نمونه ،در محل كار خود ،در فاصله زماني  15تا 20

دقيقه ،به صورت خود گزارش دهي و در نيمه اول آذر سال  1390پاسخ دادند .دادهها از طريق ضريب همبستگي پيرسون ،تحليل
رگرسيون گام به گام با استفاده از نرم افزار  SPSS-16مورد تحليل قرار گرفتند.

Fox & Spector

1
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يافتههاي پژوهش

جدول ( ) 1ماتريكس ضریب همبستگی دروني متغيرهاي پژوهش

رديف

متغيرها

1

اهداف بيروني ايجاد شده

2

فرصت كنترل

3

تها
فرصت استفاده از مهار 

1
**
**

2

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

0/1 66

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

0/ 596

1

-

-

-

-

-

-

-

0/ 430

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0/ 686

1

-

-

-

1

-

-

**0/542

1

-

**

0/ 662

0/045

4

گوناگوني محيط

0/175

0/425

5

وضوح محيطي

0/ 415

0/825

6

دسترسي به پول

0/ 505

0/ 366

7

امنيت جسماني

8

فرصت تماس با دیگران

**
**
**
**
**
**

0/ 554
0/ 511

9

مقام و جايگاه اجتماعی

10

اعتماد سازمانی

**0/972

0/ 486

11

رفتارهای ضد تولید

0/9 10

**
**
**

**0/644
**

0/ 457

**
**
**

4

0/ 395
0/ 586

**0/875
**0/826

**

0/ 432

0/845

**

0/ 360

**0/262

-0/930

**

0/ 06 1

**
**

0/ 461

**

0/ 492

**
**

5

0/ 469
0/374

**0/022
*

-0/ 138

6

**0/743
**

0/ 336

**0/443
**

0/ 356

**0/072
0/770

7

**0/127
**0/546
**

0/ 635

**

0/ 203

**

8

**
**

9

**

0/1 68

0/027

**0/232

**0/772

-0/ 193

**

0/ 094

10

-0/ 158

11

0/ 056

* p≥ 0/ 05

-

-

-

-

0/270

1

** p≥ 0/ 01

بر اساس یافتههای ارایه شده در جدول ،1بين تمام مؤلفههاي سالمت روانشناختي محيط كار با اعتماد سازماني رابطه معنادار وجود

دارد (  .)p≥0/ 01همچنين بين ابعاد گوناگونی محیط با رفتار ضد تولید ( )p≤0/05و بین دسترسی به پول و فرصت تماس با دیگران با

رفتار ضد تولید ( )p≤0/01رابطه منفی و معنا داری وجود داشته است.

جدول ( )2نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در پيش بيني اعتماد سازماني از طريق مؤلفههاي روانشناختي سالمت محيط كار

1

مقاديرثابت ومتغيرهاي
پيش بيني
ضریب ثابت
فرصت کنترل

B

SE

Beta

91/070

1/ 095

-

0/ 486

0/470

0/ 360

18 /420

1/1 78

-

فرصت کنترل

0/ 399

0/038

0/ 296

فرصت تماس با دیگران

0/271

0/0 75

0/141

ضریب ثابت
2

اعتماد سازماني

گام

ضرایب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

R

R2

F

0/ 360

0/ 130

42 / 967

0/ 382

0/641

24 / 459

بر اساس یافتههای ارایه شده در جدول ( )2بهترین پیشبینی کننده اعتماد سازمانی ،فرصت کنترل و فرصت تماس با دیگران بوده
است .در تحلیل رگرسیون گام به گام ،در گام اول فرصت کنترل با ضریب بتای استاندارد  13 ،0/ 360درصد از واریانس اعتماد
سازمانی را تب یی ن نموده است .در گام دوم به فرصت کنترل ،فرصت تماس با دیگران با ضریب بتای  0/1 41افزوده شده و مقدار
واریانس تب یی ن شده اعتماد سازمانی را به 14/6درصد رسانده که از این مقدار  1/6درصد واریانس انحصاری افزوده مربوط به فرصت
تماس با دیگران است .بنابراین ترکیبی خطی از فرصت کنترل و فرصت تماس با دیگران قادر به پیش بینی اعتماد سازمانی هستند.
جدول ( ) 3نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در پيش بيني رفتارهای ضد تولید از طريق مؤلفههاي روانشناختي سالمت محيط كار
گام

1

مقاديرثابت ومتغيرهاي

ضرایب غیر استاندارد

پيش بيني

B

ضریب ثابت

47 / 406

4/ 567

-

دسترسی به پول

1/ 862

0/ 557

رفتارهای ضد تولید

دسترسی به پول
فرصت کنترل

56 /149

6/ 507

-

2/ 307

0/ 595

0/042

-0/ 907

0/344

-0/621

51 / 735

6/749

-

1/ 868

0/926

0/ 194

فرصت کنترل

-1/043

0/ 488

-0/ 187

گوناگونی محیط

1/ 756

0/358

0/ 14 7

ضریب ثابت
3

SE

Beta

0/ 193

ضریب ثابت
2

ضریب استاندارد

دسترسی به پول

R

R2

F

0/ 193

0/ 037

11 / 181

0/622

0/ 55 2

0/ 051

0/ 065

7/547

6/ 636
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بر اساس یافتههای ارایه شده در جدول ( )3بهترین پیشبینی کننده رفتارهای ضد تولید ،دسترسی به پول ،فرصت کنترل و
گوناگونی محیط بوده است .در تحلیل رگرسیون گام به گام ،در گام اول دسترسی به پول با ضریب بتای استاندارد 3/7 ،0/ 193
درصد از واریانس رفتارهای ضد تولید را تب یی ن نموده است .در گام دوم به دسترسی به پول ،فرصت کنترل با ضریب بتای -0/621
افزوده شده و مقدار واریانس تب یی ن شده اعتماد سازمانی را به  5/1درصد رسانده که از این مقدار 1/4درصد واریانس انحصاری افزوده
مربوط به فرصت کنترل است .در گام سوم به دسترسی به پول و فرصت کنترل ،گوناگونی محیط با ضریب بتای  0/741افزوده شده و
مقدار واریانس تب یی ن شده رفتارهای ضد تولید را به  6/5درصد رسانده که از این مقدار  1/4درصد واریانس انحصاری افزوده مربوط
به گوناگونی محیط است .بنابراین ترکیبی خطی از دسترسی به پول ،فرصت کنترل و گوناگونی محیط قادر به پیش بینی اعتماد
سازمانی هستند.

بحث و نتيجهگيري

بر اساس يافتههاي ارايه شده در جداول  2 ،1و  ،3پژوهش حاضر نشان داد كه بین مؤلفههای سالمت روانشناختی محیط کار با

اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری (  )p≥0/ 01وجود دارد .همچنين ،نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بین

مؤلفههای سالمت روانشناختی محیط کار مؤلفههای فرصت کنترل و فرصت تماس با دیگران ،توان پيش بيني اعتماد سازماني را
دارند .بنابراين يافتههاي اين پژوهش مبني بر رابطه ابعاد سالمت روانشناختي محيط كار با اعتماد سازمانی با مطالعات دهقان و همکاران
(  ) 1390و صراف فرد ( )7831و در زمینه توان پیش بینی مولفههای سالمت روانشناختي محیط کار برای اعتماد سازمانی در بعد
شها نشان داده اند كه سالمت روانشناختي محيط كار،
یباشد .اين پژوه 
فرصت کنترل با پژوهش دهقان و همکاران(  ) 1390همسو م 
یباشد و پایه ای است که بر مبنای آن فرهنگ سازمانی
یدهد .اعتماد ،مبنای تمام تعامالت انسانی م 
اعتماد سازمانی را افزايش م 
یکنند که اعتماد در یک است دو جانبه مبنی بر اینکه سوء استفاده
یشود .آریف و فوربیس (  ) 2011نیز این طور بیان م 
مطلوب ایجاد م 
یاندیشد،
ای صورت نگیرد .بنابر این اگر کارکنان به این باور برسند که سازمان به نیازهایشان توجه دارد و به سالمتی و رفاه آنها م 
یشوند و نتیجه اعتماد ،افزایش همکاری در جهت رسیدن به اهداف
یگیرد و آنها متقابال در مقابل سازمان متعهد م 
اعتماد شکل م 
یباشد.
سازمان م 
یدهند که از بين مؤلفههای سالمت روانشناختي محیط کار مولفههای گوناگونی محیط
همچنين یافتههای دیگر این پژوهش نشان م 

( ،)p≤0/05دسترسی به پول ( )p≤0/01و فرصت تماس با دیگران ( )p≤0/01رابطه منفی و معنا داری با رفتار ضد تولید دارند .از

طرفی نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه مؤلفههای دسترسی به پول ،فرصت کنترل و گوناگونی محیط توان پيش بيني
رفتارهای ضد تولید را دارند .يافته پژوهش حاضر مبني بر رابطه بين مؤلفههاي سالمت روانشناختي محيط كار با رفتار ضد تولید با
یافتههای مهداد و همکاران (  ،) 1390گل پرور و همکاران ( ) 13 89و خدایاری ( )9831و در زمینه توان پیش بینی مؤلفههای سالمت
یباشد .در تب یی ن
روانشناختي محیط کار برای رفتارهای ضد تولید در بعد دسترسی به پول با پژوهش مهداد و همکاران(  ) 1390همسو م 
یباشد و با متغیرهای
یتوان گفت که رفتارهای ضد تولید عکس العملی احساسی به شرایط استرس زای شغلی و سازمانی م 
این یافته م 

موقعیتی رابطه دارند(اسپکتور و همکاران، ، 2001 ،ساکت و دیور ، 2001 ،فاین ،هروویتز ،ویجلر و بیسیس ، 2009 ،1اسپکتور و
همکاران .) 2007 ،همچنین از دیدگاه داالل و همکاران (  ) 2009میتوان رفتارهای ضد تولید را شکلی از رفتارهاي اعتراض آميز
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تلقي كرد كه افراد و گروهها با قصد اصالح ،معطوف سازي توجه به خود و نيز شرايط كاري خود و يا نشان دادن نارضايتي
خود نسبت به شرايط و وقايع سازمان مرتكب مي شوند.
یکند که داشتن کارکنانی شاد و خشنود برای سازمانها یی که خواهان کارکنانی کارا و
سالمت سازمانی این واقعیت را مشخص م 
بهره ور هستند ،بسیار مهم میباشد .براین اساس داشتن یک سازمان کارا و بهره ور الزمه اش صرف حداقل هزینه برای سالمتی
کارکنان میباشد(هارت و کوپر ،به نقل از مهداد .)9831 ،در محیطی که کارکنان فعالیتهای اصلی زندگی شان را تحت کنترل
یشوند ،فرصتهای تماس و تعامل با همکاران و ارباب رجوع ،نیازهای اجتماعی و
دارند و در تصمیمات سازمانی مشارکت داده م 
یباشد و طراحی شغل به گونه ای است که
یکند ،نظامهای پرداختی در سازمان منطقی و عادالنه م 
عاطفی آنها را برآورده م 
یتوانیم انتظار جوی آرام در سایه اعتماد متقابل داشته باشیم؛ که این امر باعث
یهای اصلی شغل درآن لحاظ شده باشد ،م 
ویژگ 
مشارکت افراد برای تحقق اهداف سازمان خواهد گردید.
یتوان گفت که ،سازمان به عنوان سیستمی باز که همواره در تعامل با محیط پیرامونش میباشد،
با توجه به یافتههای پژوهش م 
یتواند بر کارکنان به عنوان جزء مهمی از سیستم اثر گذار بوده و از آنها تاثیر پذیرد .لذا توجه به تع یی نکنندههای محیطی سالمت
م 
تهای مالی به سازمانها و صنایع بر اثر رفتارهای
یتواند گامی موثر در زمینه جلوگیری از وارد آمدن خسار 
روانشناختی و بهبود آنها م 
ضد تولید باشد و از طرفی افزایش حس اعتماد و همکاری در سازمانها را سبب گردد .از آنجا که تحقیق حاضر در نظر داشت تا
برای اولین بار در ایران رابطه بین متغیرهای سالمت روانشناختی محیط کار ،اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید را مورد بررسی قرار
شهای بیشتر در نقاط مختلف کشور و همچنین سازمانها و صنایع دیگر ضرورت دارد .پژوهش حاضر نیز
دهد ،بنابراین انجام پژوه 
یتوان به انجام این پژوهش در سازمانی خاص اشاره نمود که باید تعميم
شها دارای محدودیتها یی است که م 
چون سایر پژوه 
يافتهها را تا انجام چنین تحقیقاتی در دیگر سازمانهای مشابه با احتیاط در نظر گرفت.
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