
 

 
University of Zanjan 

The Journal of 

Ethical Reflections 

Vol.2, No.5, Spring, 2021, pp. 86-100. 

Online ISSN: 2717-1159 / Print ISSN: 2676-4810 

http://jer.znu.ac.ir 

Analysis of Social Deterioration and Procrastination in 
Organizational Life 

Najibe Abbasi Rostami,1 Faranak Safari Shad,2 Ibrahim Rahimi 3 
 Abstract 

Today, the phenomenon of social deterioration is considered as one of the problems and dark 

corners of organizational life that results from continuous and forced organizational 

interaction. Considering that social deterioration is an organizational problem with 

irreparable consequences and reduces organizational capacity and hinders human resource 

development, this study is conducted to help managers and reduce the negative effects of 

social deterioration. Accordingly, it is aimed to examine the impact of social deterioration on 

employees’ procrastination. To this end, three main hypotheses and three sub-hypotheses 

are proposed. The research method is descriptive-applied. Duffy et al. (2002) scale is used 

to measure social deterioration and a questionnaire developed by Schwazer and Dale (2000) 

is used to measure the variable of procrastination. The statistical population of the study 

includes all employees and insurance agencies of Kermanshah province, Iran. Data analysis 

is done by independent t-test and structural equation modeling using SPSS and Smart-PLS. 

The results show a positive and significant relationship between employees’ social 

deterioration and procrastination, and there is a significant difference between men and 

women in the rate of social deterioration and procrastination. The results of the research 

help organizational managers to better understand social deterioration and make correct 

policy in order to reduce its negative consequences, especially to prevent the spread of 

procrastination among employees.  
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 چکیده

عنوان یکی از معضالت و زوایای تاریک زندگی سازمانی که ناشی از تعامالت هی سایش اجتماعی بامروزه از پدیده

با توجه به اینکه سایش اجتماعی یک معضل سازمانی با تبعات جبران ناپذیر  .شودمستمر و اجباری سازمانی است، یاد می

گردد، این پژوهش در راستای مساعدت به مدیران است و موجب کاهش ظرفیت سازمانی و عدم توسعه منابع انسانی می

سایش  رأثیتهدف از پژوهش حاضر بررسی  سازمان و برای کاهش اثرات منفی سایش اجتماعی صورت پذیرفته است.

 سه فرضیه فرعی مطرح شد. روش سه فرضیه اصلی و، کاری کارکنان است. در راستای هدف مزبوراجتماعی بر اهمال

( 2002و همکاران ) دافی پرسشنامهاست و برای سنجش متغیر سایش اجتماعی از  کاربردی–تحقیق مورد استفاده توصیفی

( استفاده شده است. جامعه آماری 2000وین شده توسط شوازر و دیل )کاری از پرسشنامه تدو برای سنجش متغیر اهمال

آزمون  طریق ها ازپژوهش حاضر کلیه کارکنان و نمایندگی های بیمه ایران استان کرمانشاه هستند. تجزیه و تحلیل داده

t با کمک نرم افزارهای  و یابی معادالت ساختاریو مدل مستقلSPSS  وSmart-PLS  انجام شد. نتایج نشان داد که

کاری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد، هم چنین بین زنان و مردان در میزان بین سایش اجتماعی کارکنان و اهمال

نتایج پژوهش به مدیران سازمان در جهت درک بهتر از  کاری و سایش اجتماعی اختالف معنی دار وجود دارد.اهمال

کاری ذاری صحیح در راستای کاهش تبعات منفی آن، به خصوص پیشگیری از گسترش اهمالسایش اجتماعی و سیاستگ

 رساند.در بین کارکنان، یاری می

 کاری، بیمه ایران.ساختار سازمانی، اهمال سایش اجتماعی،واژگان کلیدی: 
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  مقدمه

                                  نفی بر فرد و سااازمان، مانع دسااتیابی                       اند که عالوه بر اثرات م                                ها با ظهور معضااالت جدیدی مواجه شااده             امروزه سااازمان  

                           های نوظهور و شاااایع جهانی در         ی بیماری            شاااود. از جمله                                                    ساااازمان به اهداف خود و ارایه ی خدمات مفید به جامعه می

ه است ک یمنف یشامل همه رفتارها یاجتماع شیساا                                 توان به ساایش اجتماعی اشااره کرد.                      های خدمات انساانی می     حرفه

عدم  یی، مانند:امدهایپو دارای  گرددیشخص م یهاییتوانا فیو باعث تضع شاود ان صاادر می در طول زمان از کارکن

ی در پدیده .باشاادمی وقفه در کارو  بتیغ ی،افسااردگ ،یفشاار روح ، نییپای شااغل یریدرگ ن،ییتعهد پا ،یمندتیرضاا 

 که عالوه بر پیامدهای منفی بر جسم وگذارد های نامناسبی به نمایش میو واکنش ساایش اجتماعی فرد از خود رفتارها 

 شود. عارضه مذکورموجب نمایش واکنش های نامناساب و رفتارهای نابهنجار و سارکشاانه توساط افراد می     ،روح فرد

تواند در سااازمان ها و نهادهایی که با حجم عمیم مراجعات و تعامالت مواجه هسااتند و از جمله بیمه ایران که روزانه می

ی ارباب رجوع ساار و کار دارد، نمایان شااده و عوارپ و پیامدهای فردی، سااازمانی و اجتماعی منفی از   با تعداد کثیر

ر کاری درود که با اهمال، احتمال میاساااتکه ساااایش اجتماعی دارای اثرات منفی یی خود باه دنبال بگذارد. از آنجا 

و معادل  گرددخشاای نیروی انسااانی محسااوب می ها در اثربکاری به عنوان یکی از بزرگترین آفتاهمال .ارتباط باشااد

این پژوهش به  در ،بنابراینتعلل، سهل انگاری و به تعویق انداختن وظایف محوله، بدون توجه به تبعات منفی آن است. 

ی بر مبانی مروربه  ،بررسای ارتباط بین این دو معضال ساازمانی در بین کارکنان بیمه ایران، پرداخته شده است. در ادامه   

 مری این متغیرها پرداخته شده است.ن

 پژوهش مبانی نظری

 سایش اجتماعی

وری نیروی انساااانی به زوایای تاریک زندگی ساااازمانی، یعنی ابعاد اخیرا محققان ساااازمانی در مطالعات مربوط به بهره

ش که یکی از این موارد سااای اندمنفی تعامالت اجتماعی و جزییات روابط نزدیک میان فردی نیز توجه خاصاای داشااته 

شااود و باعث تضااعیف  اجتماعی اساات که شااامل همه رفتارهای منفی اساات که در طول زمان از کارکنان صااادر می   

ری روابط مثبات میان فردی،  برقراری و نگهادا  :ماانناد   ،هاا گردد. این تواناایی هاای شاااخص مورد ساااایش می  تواناایی 

 انی مراودات سااازم مختلف نشااان داده اساات که تحقیقات . هسااتندزمان های شااغلی، اعتبار و محبوبیت در سااا موفقیت

            (. رفتارهای     0301            پور درویشاای،                 )خایف الهی و علی    اساات دارای اثرات مثبت و منفی بر روی عملکرد و رفتار کارکنان 

           ایش گذاشته  م                                                                      ها به نگرانی اساسی تبدیل شده است. چنین رفتارهایی که توسط کارمندان به ن                      کاری انحرافی در ساازمان 

                                            کند و موانعی را برای عملکردهای کارآمد ایجاد                                           های عادی ساااازمان و یا کارکنان آن را مختل می           شاااود، فعاالیات    می

؛ زیرا باعث آسیب و رسیدن ضرر به دیگران است. غیراخالقی اسات  از رفتار خاصای ساایش اجتماعی شاکل       د.    نمای  می
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منفی  أثیرترساند و اعضای سازمان را تحت تحقیقات گساترده نشان داده است که سایش اجتماعی به سازمان آسیب می 

 ؛ در صورت عمدی بودن،عمدی باشد (. این رفتار ممکن است عمدی یا حتی غیر0000دهد )مرشادی تنکابنی، قرار می

 نآ ممکن اساات از رفتار یا قصااد مرتکب این عمل،                       به این معنی که قربانی  پذیرد؛صااورت میظریف  به شااکلی اغلب

 آگاهی نداشته باشد.

         شکل گرفت   (    0100 )    روک      کارن     خانم        اجتماعی          روانشاناسی         تحقیقات      مبنای   بر        اجتماعی     ساایش          مربوط به        مطالعات

                 وی در این پژوهش،   .   اساات    شااده    بنا       افراد،        تجربیات       مجموعة   در    ساااز  کل  مشاا        اجتماعی                مبادالت و تعامالت           که بر اساااس

      اثرات  »      مقالة    در     نیز    را       شااناختی     روان        بهزیسااتی      اثرات  و         اجتماعی       تعامالت     منفی     جنبة      مثبت،      جوانب        ر بررساای       عالوه ب

   بر     منفی          فعالیتهای      تأثیر    که                    رد. نتایج نشااان داد ک      بررساای  1 «      سااالمند     زنان      سااالمتی      وضااعیت   بر        اجتماعی        مراودات     منفی

   .        بوده است     مثبت    های      فعالیت   از   تر ی  قو      مراتب   به  ،      مطالعه     موردسالمند      زنان     سالمت

    سمت  هی، که ب    عالقگ     و بی    خشم    ند:    مان  ،    منفی        هیجانات  و           از احسااساات      اسات       عبارت                  اجتماعی در ساازمان      ساایش 

(، سایش عبارتست 2002طبق تعریف دافی )    (.    0113         همکاران،   و       وینکور )    شود    می      هدایت  و     گیری     نشاانه     خاص    فرد   یک

ه فرد آید کپس زمانی به وجود می ؛روی قصاد و غرپ با هدف از بین بردن شهرت و اعتبار دیگران است از ایجاد مانع از 

کارمندانی که  (.0310)ناصح و همکاران،  شاود میکه باعث از بین رفتن اعتبار او  گرددمیبه صاورت ناروا متهم به کاری  

نگرش شااغلی، سااالمت روانی و رفتارهای سااازمانی    کنند گرایش به واکنش منفی به لحاظسااایش اجتماعی را تجربه می

 (.2000 ،2الیسا و ویلند) گذارندمنفی می تأثیربرعملکرد سازمانی  ودارند 

( وقتی افراد توسااط همکار یا همکارشااان مورد سااایش اجتماعی قرار   0110طبق تئوری انصاااف فولگر و کروپانزانو )

گیرد. آن یم شود، در ذهن آنها شکلهای ضد واقعی شناخته مییشهاندای که به عنوان گیرند، یک ساری تفکر مقایساه  می

فاق بیافتد، اند که اتافتاده اساات یا آنها دوساات داشااته  اتفاق افتاده اساات، با آن چیزی که باید اتفاق می                  چیزی را که واقعا 

نها تفکرات و آ ؛کنندده ادراک نمیافراد اتفاقات و فرایند اطالعات را در یک شکل مکانیکی سا ،کنند. درواقعمقایساه می 

 ؛کنندرا به صورت یک تعبیر و تفسیر پیچیده به اطالعات مورد نمر اضافه می خود شخصیفکری  شیوةتجربیات گذشاته و  

یگزین دهند و تعدادی سناریوی جاهایی انجام میکنند و در مورد آنچه اتفاق افتاده است، مقایسهاز تصاوراتشان استفاده می 

    (.     0301            پور درویشی،                 )خایف الهی و علی کنندهای مختلف بررسی میموقعیت را در

منفی  تأثیر(، سایش اجتماعی به سه شکل وجود دارد که هر کدام از آنها بر روابط بین فردی 2001) ی رینالدزبه عقیده

 :گذاردمی

                                                           

1. The Negative Side of Social Interaction: Impact on Psychological Well-Being.  

2. Eissa& Wyland 



   78  یمیرح میشاد ، ابراه ی، فرانک صفریرستم یعباس بهینجی/ سازمان یدر زندگ یکارو اهمال یاجتماع شیبر سا یلیتحل  

 

 

                                ی آن، عدم دفاع از فرد در شاارایط                                                     شااامل بدنام کردن، رد آشااکار نمرات، تحقیر فرد یا ایده ها              سااایش مقاات یم:  .  1

     شود.                                                                             بحرانی، ندادن اطالعات برای انجام امور کاری و ایجاد مانع در ارتباط با دیگران می

  .   است                                                                    شامل ترور و تخریب شخصیت فرد، بدگویی و اظهار نمر غلط در نهان و آشکار             سایش کالمی:  .  2

      که با     ست ا                    . این تالش کامال عمدی    است                                             شامل تالش برای ضربه زدن به فرد به هر شکل ممکن    :           ساایش فیییکی   .  3

       گیرد.                                                              هدف سایش و ممانعت از رسیدن به شهرت مطلوب در محیط کار صورت می

تواند تهمت زدن به فرد مورد نمر از روی قصاد و غرپ باشد یا توهین و تمسخر فرد و  حال این رفتارهای ساایشای می  

    (.     0312                          )شجاعی باغینی و بهشتی فر،   تواند از سوی همکار باشدتخریب شخصیت او باشد. همه این عوامل می درکل

مراودات سااازمانی برای کارکنان نتایجی به همراه دارد که آن را  ( نشااان داد که0110) 1تحقیقات  فلوگر و کروپانزانو

جموعه پیامدهای مراودات سااازمانی بر روی کارکنان سااازمان و   که منمور از آن م اندنامیده 2مجموعه پیامدهای کارکنان

باط با به عنوان متغیر مسااتقل در ارت                                                 سااایش اجتماعی یکی از موضااوعاتی اساات که اخیرا  بروز برخی رفتارهای منفی اساات.

  :اندکرده قسیممجموعه را به سه دسته تمجموعه پیامدهای کارکنان مورد توجه قرار گرفته اسات. دانشمندان این حوزه این  

  .  2     ست؛ ا                                                                         نگرش شغلی ضعیف که شامل عدم رضایتمندی، تعهد پایین و عدم اعتماد میان افراد    :     مانند   ،              پیامدهای نگرشای   .  0

                                 پیامدهای رفتاری که شامل رفتارهای   .  3     است؛                                  امل فشاار روحی، تنیدگی و افسردگی                             پیامدهای ساالمت و بهزیساتی که شا   

    ساات.  ا                                                              ، وقفه در کار و کندکاری ارادی و رفتارهای غیر شااهروندی سااازمانی                      خشااونت و خرابکاری، غیبت   :     مانند   ،       انحرافی

مشاااتریان، ارباب رجوع و حتی  :مانند ،توانند موجب مراودات نابهنجار با عوامل داخلی و خارجی ساااازماناین پیامدها می

فردی و ساااازمانی شاااوند )خایف الهی و علی پور وری کاهش بهره ،خانواده، بروز حوادث و ساااوانح شاااغلی و در نتیجه

 (.0301درویشی، 

 کاری سازمانیاهمال

 000ریشااه تاریخی آن به  نیساات وجدیدی  ةپدید ،دهد که این مشااکل رفتاریکاری نشااان میبررساای تاریخچه اهمال

سااال قبل به رساامیت شااناخته  020کاری را روانشااناختی اهمال ة. ویلیام جیمز وجود مساائلگرددبرمیسااال قبل از میالد 

   (.    2000  ،          و همکاران  3     )هوبر است

کاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع همانند بسایاری از اصطالحات روانشناسی، تعاریف اهمال 

                                                           

1. Floger& cropanzano 

2. employee outcomes array  

3. Hoobler  
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، دو عنصار اساسی را  کاری( در تعریف اهمال2000)0اند، بسایار متعدد و متنوع اسات. وهل، پیچل و بنت   به تحقیق پرداخته

 ؛کندو روحی ایجاد می میهای فراوانی جساااساات که برای فرد آساایبی مکاری سااندراهمال اول اینکه اند:متمایز ساااخته

کاری را ( اهمال2000) 2ناس  کند.ای مشاااخص، اجتناب میفرد به صاااورت غیرعقالنی از انجام کار یا وظیفه اینکه ،دوم

 ؛داندیم موکول کردن آناز یک زمان به زمان دیگر در آینده  وخیر انداختن یک فعالیت مهم أک مشکل رفتاری در به تی

کاری را به عنوان تعویق عمدی کار یا ( اهمال2002) ساااز اساات. شااراو و همکاران فرایندی که پیامد آن برای فرد مشااکل

کاری را به تاخیر انداختن یا به تعویق انداختن ( اهمال2000) 3ورباگکنند. رای کاه بااید تکمیل شاااود، تعریف می  وظیفاه 

نند. ککاری را تجربه میعملی تعریف کرده اند که شاخص باید انجام دهد و از این رو ساطحی از اضطراب ناشی از اهمال  

بیان  0110در ساااال 0ملیگرام  ،به عنوان مثال ؛کنندکاری بیان میتری از اهمالدقیق                                         بعضااای از نویساااندگان تعاریف نسااابتا 

کااری باید معیارهای مختلفی از جمله پیامدهای آن مانند تجربه ناراحتی عاطفی را در نمر  کناد کاه برای تعریف اهماال   می

ه خیر انداختن شااروع کار، بأبه ت :مانند اساات؛ کاری توجه شاادهاهمال ی مختلفهاگرفت. در تعاریف جدیدتر به شااکل

فتار غیر از ر دیگر هایهای رفتار و انجام فعالیتورد نمر برای تکمیل کار، وجود اختالف در هدفعقاب اناداختن زماان م   

   (.    0301                     )بدری گرگری و حسینی،   اصلی

(، ولی 2002، 2کاری به عنوان تمایل آگاهانه برای به تعویق انداختن وظایف روزانه )اساااتیلباا توجاه باه تعریف اهمال   

دش زیرا در تنبلی فرد خو ؛در حالی که این دو با هم تفاوت دارند دانند؛ه معادل تنبلی میکااری را باه اشاااتباا   برخی اهماال 

خیر اناداختن و جااایگزین کردن تکاالیف فردی باا انجااام    کااری باه تاأ   در حاالی کاه اهماال    ؛اردمیلی برای انجاام کاار ناد   

 دارد تادهد و خودش را مشغول نگه میکاری فرد اغلب کاری را انجام میهای غیرضاروری دیگر اسات. در اهمال  فعالیت

 (.0310از انجام تکلیفی که باید در آن زمان انجام شود و اولویت دارد، اجتناب کند )صفاری نیا و همکاران، 

جوهره این آسایب روانی، تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل انگاری در کار است. بنابراین اهمال هم  

نوعی این دسااات و آن دسااات کردن نهفته  ، بهکند. پس در همه معانیدر امور اجتمااعی معنا پیدا می در امور فردی و هم 

توان به موارد: رویا دیدن، نگرانی، بحران سازی، یابد که از جمله آن میکاری به گونه های متفاوتی تجلی میاسات. اهمال 

 (. 0300در انجام امور، اشاره کرد )خسروی،  رگمیپرخاشگری، پرکاری، حواس پرتی، بیزاری از تکلیف، ابهام و سرد

تأخیرانداختن غیر ضاااروری تکالیف، تا جایی که به »طور تعریف کرده اند:  کاری را ایناهمال 0ساااولومون و روتبالم

   از      توان        اند، می                ثر بر آن پرداخته ؤ              کاری و عوامل م                      هایی که به بررساای اهمال          جمله پژوهش   از  .«پریشااانی ذهنی تجربه شااود 

                                                           

1. Wohl,Pychyl& Bennett 

2. Knaus 

3. Rohrbaugh 

4. Milgram 

5. Steel 

6. Solomoon & Rothblum 
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                                             کاری را بر اساااس تحقیقات قبلی و عوامل احتمالی                    عوامل مؤثر بر اهمال      آنان         نام برد.   (     0301 )          و همکاران     می ظ        پژوهش کا

     بندی                                وامل فردی، محیطی و سازمانی طبقه                                                                     در نمر گرفته نشاده، استخرا  و پس از اجماع صاحب نمران در قالب سه دسته ع 

                                            کاری یکسان نیست. آنها در این مدل با توجه به                                ین عوامل در ایجاد و ادامه اهمال ا       تأثیر                     (. قطعا  وزن و میزان  0          کردند )شاکل 

                                                  عوامل فردی را بیشتر از سایر عوامل در نمر گرفتند.         تأثیر            عوامل فردی،        تأثیر                     زمینه محققان در خصوص    پیش

 
 

 کاریثر براهمالؤ(: عوامل م1شکل )

 

مبود اعتماد و در خود نمارتی، خودکارآمدی، عزت نفس، ک شااکساات  هب ،گسااترده ةعنوان یک پدیده کاری باهمال

د هایی که اطالعاتی را در مورافراد اهمال کار از انجام فعالیت. شاااده اسااات تفسااایرهای خود ها و قابلیتاحترام به توانایی

   و        )کاظمی هنددرا ترجیح می یبیشااتر کارهای آسااان و غیر چالشاا  و کنند خودداری می ،دهدهای آنها نشااان میتوانایی

کاری و روان رنجور خویی، تمرد و ساارکشاای و پیروی  های مختلف نشااان داده که بین اهمالپژوهش   (.     0301         همکاران، 

شناسی، ظیفه، وو خود شیفتگی خودبسندگیو تأخیر در انجام وظایف،  بیزاریدیگر،  از طرفی ارد.احسااس ارتباط وجود د 

های بینی کنندهشپیجزو تکانشی رفتارهای پیشارفت و  برای انگیزش ساطح  کنترلی، حواس پرتی، خودمختلف  هایشاکل 

 یردپذمی تأثیرروان پریشاای و اسااترس  از وجود نگرش منفی، ،طور مثبتهکاری باهمال .کاری هسااتنداهمال در بروزقوی 

                            تعارپ بر تجربه سااایش اجتماعی        تأثیر                        ( در پژوهش خود به بررساای     0000 )                        (. دامغانیان و همکاران    2000       کاران،  م         )ربتز و ه

            سایشی دارد.                      سایش اجتماعی و رفتار                            مستقیم و معناداری بر تجربة       تأثیر   ،                           های پژوهش نشان داد که تعارپ               پرداختند، یافته

 

      

     

           

                      

                 

                      

...                      

              

                     

                           

...                      

            

                      

                        

...                       
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اری ککه بین سااایش اجتماعی و اهمال روشاان اسااتباتوجه به پیامدهای ابراز شااده برای سااایش اجتماعی در نهایت، 

( در پژوهش خود به بررسی رابطه سایش اجتماعی و دلبستگی شغلی 0000) یگانه و همکارانود دارد. وج مساتقیمی  ارتباط

کارکنان با نقش معنویت در کار، چابکی سازمانی و جو اخالقی پرداختند و نتایج نشان داد که سایش اجتماعی با دلبستگی 

کاری کاهش اهمال بر روی رابطاة  ر پژوهش خود( د0000شاااغلی رابطاه منفی معنااداری دارد. وهااب زاده و همکااران )    

دارد. اهمیت و  رتأثیکاری آنان های فیزیولوژیکی افراد برسطح اهمالکه ویژگی ندشاناسای مزا  نشان داد  کارکنان با گونه

شاادکه بساایاری از شااود که در بررساای های صااورت گرفته مشااخص ضاارورت موضااوع مورد بررساای از آنجا ناشاای می

، کم کاری، نقض هنجارهای سااازمانی و هارکنان با همکاران و ارباب رجوعفتارهای نامناسااب برخی از کاها از رسااازمان

ها را در رسیدن به اهداف خود دچار ارهای مخرب عالوه براینکه سازمانموضاوعاتی از این قبیل شاکایت دارند که این رفت  

و  مایدنبه سازمان شوک شدیدی وارد  ،کند و در نهایت تواند به روحیات دیگر کارکنان صدمه واردنماید، میمشاکل می 

 (.0000سالمت کارکنان را تهدید کند )مرشدی تنکابنی،

 :شودبنابراین فرضیه اصلی این پژوهش به صورت زیر بیان می 

 .کاری کارکنان ارتباط مثبت و معنادار وجود داردفرضیه اصلی اول: بین فرسایش اجتماعی و اهمال

 :عبارتند ازفرضیات فرعی هم 

 .کاری کارکنان ارتباط مثبت و معنادار وجود داردبین سایش مستقیم و اهمال

 .کاری کارکنان ارتباط مثبت و معنادار وجود داردو اهمال میبین سایش کال

 .کاری کارکنان ارتباط مثبت و معنادار وجود داردبین سایش فیزیکی و اهمال

 :ی دیگر با درنمر گرفتن جنسیت پاسخ دهندگان، به شکل زیر مطرح شده استهم چنین دو فرضیه اصل

 .فرضیه اصلی دوم: بین مردان و زنان از نمر میزان سایش اجتماعی اختالف معنادار وجود دارد

 .کاری اختالف معنادار وجود داردفرضیه اصلی سوم: بین مردان و زنان از نمر میزان اهمال

 روش پژوهش

جامعه آماری این              پیمایشاای اساات.    -      توصاایفی    ها،    داد        گردآوری  ة    شاایو    نمر   از  و        کاربردی     هدف،    نمر  ز ا      پژوهش    این

داد دهد که از این جامعه آماری تعهای بیمه ایران در اسااتان کرمانشاااه تشااکیل میپژوهش را کلیه کارکنان و نمایندگی

         پرسشنامه  003ها توزیع گردید که در نهایت بین آنه انتخاب شدند و پرسشنامه صورت تصادفی به عنوان نمونه نفر ب 002

                کاری کارکنان از                   های مربوط به اهمال         آوری داده                               ها براساس آن صورت گرفت. جهت جمع                     برگشات داده شد و تحلیل 

                                           های مربوط به سایش اجتماعی کارکنان از مقیاس          آوری داده               گویه، و جهت جمع    00     ( با     2000                      پرساشنامه شوازر و دیل ) 
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                                                                         (، اسااتفاده شااد که هرگویه بر اساااس مقیاس لیکرت از دامنه کامال مخالفم تا کامال       2002                دافی و همکاران )       آیتمی    03

  ی      تأیید           تحلیل عامل   مستقل، t                                            وری شده با استفاده از فنون آماری شامل: آزمون آ       های جمع    داده     است.                   موافقم تنمیم شده

                                                   در راستای تبیین اجزای مدل و روابط بین آنها تجزیه و   Smart PLS  و   SPSS                                   و معادالت سااختاری و با نرم افزارهای  

            نامه نیز از            پایایی پرسش                 ی بررسای شاده اسات.         تأیید                                                  اند. در این پژوهش روایی ساازه به وسایله تحلیل عاملی            تحلیل شاده 

 .پایایی پرسااشانامه اساات  شاان دهندة  ن   0 / 2    االی  ب        کرونبا       آلفای      ضاارایب                                  ضاریب آلفای کرونبا  بررسای شااده اسات.    

                                  /.، متغیر سایش اجتماعی دارای ضریب    100                           کاری با ضریب آلفای کرونبا             متغیر اهمال  گرددنگونه که مشااهده می اهم

   (. 0 ل    )جدو     است                               باال بودن پایایی پرسشنامه پژوهش    ة            که نشان دهند     است   /.    000                            /. و پایایی کل پرسشنامه عدد    000

 

 ضریب آلفای کرونباخ-1جدول

ضریب آلفای  متغیرها

 کرونباخ

 /.100 کاریاهمال

 /.000 سایش اجتماعی

 /.000 پایایی کل پرسشنامه

 های پژوهشیافته

                                                                                           ساازی معادالت ساختاری ابتدا به ساکن الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود            در روش مدل

                                                              های مورد نمر خود از دقت الزم برخوردار هسااتند. برای این منمور از          گیری سااازه                          های انتخاب شااده برای اندازه    سااوال

                     واالت را پس از فرایند  ئ                               مدل اصااالح شااده و بار عاملی باقی ساا   2         شااود. شااکل             ( اسااتفاده میCFA  ی)     تأیید            تحلیل عاملی 

    های     شاااخص                                    به منمور ارزیابی مدل اندازه گیری از   Smart-PLS   در       دهد.                              واالت با بارعاملی پایین نشااان می ئ     حذف ساا

                                 شااود. میانگین واریانس توسااعه یافته                  ( نیز اسااتفاده میCR                  (، پایایی ترکیبی )AVE                             میانگین واریانس اسااتخرا  شااده ) 

( AVE   باه منمور بررسااای روایی همگرای پژوهش باه کاار گرفته می )                                                     برای این میانگین    0 / 2                    شاااود. اساااتاندارد باالی                 

     برای    0 / 2                                           معادالت ساختاری ضریب پایایی ترکیبی باالتر از                     . در روش شناسی مدل   اسات          ته مناساب   ف                واریانس توساعه یا 

                                    آمده است که نشان از اعتبار باالی مدل    2                                                                 هر ساازه نشاان از پایایی مناساب آن دارد. مقدار ضرایب ذکر شده در جدول   

            ایانس توسعه              و میانگین وار   0 / 2         باالتر از                 ترکیبی متغیرهای      ی                 گردد ضریب پایایی                     همانگونه که مشااهده می             تحقیق دارد. 

                                                       دهد مدل اندازه گیری پژوهش دارای پایایی و روایی همگرایی           که نشااان می    اساات    0 / 2                                یافته هر یک از متغیرها باالتر از 

  .   است      مناسب 
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 (CR)و پایایی مرکب AVE: م ادیر 2جدول 

 CR AVE متغیر 

 203/0 120/0 کاریاهمال

 202/0 102/0 سایش اجتماعی

 201/0 021/0 سایش فیزیکی

 /200 100/0 سایش مستقیم

 210/0 002/0 سایش کال می

 

 آزمون الگوی ساختاری

                                شااود. الگوی ساااختاری آزمون شااده در                    های پژوهش انجام می     فرضاایه             ّ یید و یا ردّ أ                              آزمون الگوی ساااختاری به منمور ت

                            ضرایب مسیر مدل در رابطه بین             د. هرچه قدر                                                           ارایه شده است. اعداد روی مسیرها نشان دهنده ضرایب مسیر هستن   0   شکل

            ت. همانگونه                            مستقیم و مثبت بین متغییرهاس   ة    رابط   ة         نشان دهند   ،                                                متغیر مساتقل و وابساته نزدیک به عدد یک و مثبت باشاد   

    است    /.    000         کاری عدد                                                                       گردد مقدار ضاریب مسیر بین متغیر مستقل سایش اجتماعی و متغیر وابسته اهمال             که مشااهده می 

  .   است                                        ط مثبت و مستقیم بین متغیرهای اصلی پژوهش      ارتبا               که نشان دهندة

 
 : م ادیر بار عاملی و ضرایب مقیر مدل2شکل

 

                                           برای هر مسیر محاسبه شود. این مقادیر در شکل   T-value                                                   به منمور بررسای معناداری ضارایب مسیر، الزم است مقادیر   

                                                                            در ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش ، معنادار بودن و یا غیر معنادار   T                  . مقدار عدد آماره              ارایه شاده اسات     3
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     دهد.                     بودن رابطه را نشان می

 
 T-value: م ادیر 3شکل 

 

           ، به معنای  0 /  10                             هسااتند. مقادیر بزرگتر و مساااوی   T-value       مقادیر   ة                                    در شااکل فوق اعداد مشااخص شااده نشااان دهند 

            همانگونه که   .             ارایه شااده اساات   3                  های پژوهش در جدول                   . خالصااه بررساای فرضایه    اسات                                  وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر 

   که      اساات    30 /   230         کاری عدد                                                  بین متغیر مسااتقل سااایش اجتماعی و متغیر وابسااته اهمال  T-value           گردد مقدار          مشاااهده می

                                                 با عنایت به اینکه عدد مربوط به ضااریب مساایر بین دو    ،      همچنین   .                                        معنادار بودن ارتباط بین این دو متغیر اساات   ة   هند      نشااان د

                                                                     اصااالی اول پژوهش مبنی بر ارتباط مساااتقیم، مثبت و معنادار ساااایش اجتماعی بر     ة    فرضااای   ،          ، در نتیجه   اسااات   /.    000      متغیر 

     است   2 /   023                       کاری ضاریب معناداری عدد                فیزیکی و اهمال                               قرار گرفت. در خصاوص متغیر ساایش         تأیید          کاری مورد      اهمال

     /. و    000                                                   همچنین با توجه به اینکه ضااریب مساایر بین این دو متغیر        اساات و                                    دهد ارتباط بین این دو متغیر معنادار           که نشااان می

     کاری     همال ا                                                                        فرعی دوم پژوهش مبنی بر ارتباط مساتقیم، مثبت و معنادار بین سایش فیزیکی و         ، فرضایة           ، درنتیجه   اسات      مثبت 

                اری با عنایت به  ک       و اهمال    می                              مبنی بر بررساای دو متغیر سااایش کال         فرعی سااوم                                قرار گرفت. در ارتباط با فرضاایة       تأیید     مورد 

  ا         همچنین ب   .                                  ارتباط بین این دومتغیر معنادار است  دهدی         که نشان م   ،   اسات    3 /   312                        خروجی از نرم افزار عدد  T-value      مقدار 

                                             ارتباط مسااتقیم، مثبت و معنادار بین متغیر سااایش     ،        در نتیجه   ؛   اساات   0 /   233                                         توجه به اینکه ضااریب مساایر بین دومتغیرعدد  

                                                قرار گرفت. در خصوص بررسی معناداری ارتباط بین دو        تأیید               فرعی دوم مورد                        کاری وجود دارد و فرضایة        و اهمال      کالمی

ارتباط بین این دو متغیر  ،در نتیجه اسااات. 022/2عدد  T-value              توجه به مقدار         کاری با                          متغیر ساااایش مساااتقیم و اهماال 

ارتباط مستقیم و مثبت بین  ،در نتیجه است؛ 321/0با توجه به اینکه عدد ضاریب مسایر بین دو متغیر    ،همچنین .معنادار اسات 

کاری و اهمال معنادار بین سایش مستقیمفرعی ساوم مبنی بر ارتباط مستقیم، مثبت و   ةفرضای  ،نهایت دومتغیر وجود دارد. در

 قرار گرفت. تأییدمورد 
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 های پژوهش: آزمون فرضیه3جدول 

 هایفرضیه

 ژوهشپ

 مقادیر همتغیر وابست متغیر مستقل

t 

ضریب 

 (β مسیر)

 نتیجه

سایش  0فرضیه اصلی 

 اجتماعی

 

 
 

230/3 کاریاهمال

0 

 تأیید /.000

 سایش فیزیکی 0فرضیه فرعی 

 

 

 

 تأیید /.000 023/2 کاریاهمال

 سایش کالمی 2فرضیه فرعی 

 

 
 

 تأیید /.233 312/3 کاریاهمال

 سایش مستقیم 3فرضیه فرعی 

 

 
 

 تأیید /.321 022/2 کاریاهمال

 

 (0) مسااتقل اسااتفاده شااد که نتایج آن در جدول  t                                                        جهت مقایسااه میزان سااایش اجتماعی کارکنان مرد و زن از آزمون 

 .آمده است

 

 های مقت ل برای بررسی تفاوت سایش اجتماعی کارکنان مرد و زنگروه tآزمون  -(4جدول )

 درجه آزادی انحراف معیار میانگین جنقیت
(df) 

 آماره آزمون

(t) 

معنی سطح

 (sigداری )

 /.020 0/0 000 00/22 20/21 مرد

    22/20 10/23 زن

 

   ؛              داری وجود دارد ا                              از لحاظ ساااایش اجتماعی تفاوت معن      و زن                               گر این اسااات کاه بین کاارکناان مرد                جادول فوق بیاان  

                                                     طوری که سطح سایش اجتماعی در مردان بیشتر از زنان است. ه ب

مستقل استفاده شد که نتیجه آن در جدول   t                               کاری کارکنان مرد و زن از آزمون                         منمور مقایسه میزان اهمال  ه  ب         هم چنین، 

 آمده است.( 2)

 کاری کارکنان مرد و زنمقت ل برای بررسی تفاوت اهمال هایگروه tآزمون  -(9جدول )

 درجه آزادی انحراف معیار میانگین جنقیت
(df) 

 آماره آزمون

(t) 

داری نامعسطح

(sig) 

 /.001 32/2 000 01/1 02/20 مرد

    02/0 03/20 زن
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داری وجود اکاری تفاوت معناهمالگر آن اسااات که بین کارکنان مرد و زن از لحاظ بیان (2)نتایج حاصااال از جدول

 طوری که کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن اهمال کارتر هستند.  به ؛دارد

 گیرینتیجه

ان ها نشگرفت. نتایج حاصال از تحلیل داده  کاری مورد بررسای قرار ساایش اجتماعی و اهمال  ةضار رابط در پژوهش حا

ماعی بنابراین، سااایش اجت دار وجود دارد.اکارکنان رابطه مثبت معنکاری داد که بین سااایش اجتماعی کارکنان و اهمال

ت گرفته از تعامالت منفی اجتماعی در ساطح ساازمان اسات که با اینکه شاید در ظاهر    رفتارهای انحرافی اسات که نشائ  

ب بروز وم موجاما در صااورت تدا ؛گذاردزمانی کوتاه و ملموس بر کارکنان می ةکوتاه مدت و قابل رویتی در باز تأثیر

 ها و عملکرد مثبت فرد در سازمانشاود که موجب تحلیل و تضاعیف توانایی  رفتارهای منفی وناهنجاری در ساازمان می 

که نشااان داد که  اساات(، همسااو 0302این یافته با نتایج حاصاال از پژوهش خایف الهی و علی پور درویشاای ) شااود.می

کارمن و همکاران ، (2000. همچنین با نتایج هوبر )اساااتو ساااازمان  ساااایش اجتماعی دارای پیامدهای منفی برای فرد

رفتارهای انحرافی مانند خشااونت و خرابکاری، غیبت، که نشااان داد سااایش اجتماعی با ظهور (، هم خوانی دارد 2002)

نه در انجام ابین رفتارهای سرکشارتباط دارد و نیز وقفه در کار و کندکاری ارادی و رفتارهای غیر شاهروندی ساازمانی   

گیرد، می تاز شرایط کاری و محیط سازمانی نشئ. سایش اجتماعی که بیشتر کاری ار تباط وجود داردتکالیف و اهمال

ورزی کارمند چنین تعللتوجهی نسابت به شغل و انجام درست وظیفه و هم به مرور موجب تحلیل رفتن و بروز عالیم بی

یف یا ن است که فرد راه گریز را اجتناب از تکالیین یافته از این جهت قابل تبیاشود. اش میدر تکمیل وظایف ساازمانی 

و رها کردن کار را بر  دهدمیبیند و به عالوه چنین شااخصاای همواره از خود رفتارهای نامناسااب نشااان  کاری میاهمال

 در فرد است. کاریل اهمالضترین معدر حالیکه همین مسئله مهم ؛دهدناقص انجام دادن آن ترجیح می

لی دوم )فرضایه اص  کاری بین کارکنان زن و مردهم چنین به منمور بررسای تفاوت بین میزان ساایش اجتماعی و اهمال  

ن حاکی ز مده از مقایسه میانگین سایش اجتماعی کارکنان مرد وآمساتقل اساتفاده شد. نتایج به دست    tاز آزمون و ساوم(  

 نتایج به دست آمده نشان، زنان و مردان از لحاظ ساایش اجتماعی وجود دارد. در نهایت داری بین ااز آن بود که تفاوت معن

ن داد نشاااار داری وجود دارد. نتایج تحقیقات مذکواکاری تفاوت معناظ میزان اهمالداد کاه بین کاارکنان زن و مرد از لح  

گر مثل فرهنگ و ه برخی عوامل مداخلهد دقت داشاات کبای .کاری بیشااتری نساابت به زنان برخوردارندکه مردان از اهمال

گذار رتأثیتواند بر این رابطه جو ساااازماانی، محیط ساااازمانی، ادراک و نگرش کارکنان، فرهنگ حاکم بر جامعه و ... می 

از آنجایی که سااایش اجتماعی اشاااره به  باشااد و در جهت کاهش پیامدهای منفی این معضااالت در محیط کار کارا باشااد.

به مدیران و برنامه ریزان ساااازمان توصااایه شاااود، ه مانع ایجاد و حفظ روابط بین فردی مثبت و شاااهرت میرفتاری دارد ک

ای ههای آموزشاای جهت ارتقا توانمندی کارکنان و مهارتشااود که در جهت بهبود شاارایط کاری و برگزاری کالس می
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کارهای مقابله با فرسااایش عاطفی و اجتماعی هکاری و راهای غلبه بر اهمالة آموزشاای مهارتخودمدیریتی و همچنین دور

 کند که فرهنگ سااازمانی مبتنی بر اعتماد و همکاری وبهبود پیدا می وقتیسااازمان  عملکرد اساات که مساالم تالش کنند.

د نتوجه به منافع فردی و انگیزشای افراد در ساازمان حاکم گردد و افراد این احساس را داشته باشند که در سازمان تنها نیست  

و در صااورت بروز مشااکالت مختلف در رابطه با سااازمان ودیگر همکاران، به صااورت منصاافانه از طرف مدیران مورد     

توان شاارایطی را فراهم آورد که مانع از بروز عوامل مانند برخورد ساارد، بی تفاوتی   حمایت قرار گیرند. در این راسااتا می 

سازی اهمبهبود ارتباطات سازمانی و فر ن از فرد شود و در عوپ، بهساازمانی، بروز تعارپ بی فردی، فاصاله گرفتن دیگرا  

سازمان،  برآورده ساختن نیاز به توجه در ،ثرؤپیاده ساازی نمام پیشنهادات و ارتباط م  :مانند ،بساتر ارایه پیشانهادات ساازنده   

رود با نتمار میا کز شااود.بازخورد مسااتمر، و تشااویق عملکرد مثبت کارکنان تمر و القای حس لیاقت و شااایسااتگی داشااتن

سااازی محیط سااازمانی مطلوب، فقدان کامل  و همچنین افزایش عزت نفس و فراهمهای شااخصاایتی افراد  توجه به ویژگی

 سایش اجتماعی و اهمال کاری صورت پذیرد.
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