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تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتارهای انحرافی در
اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم دریایی اعزامی به مأموریت دریانوردی
مسلم گل میمي ،1بهنام فیاض  ،2فرامرز نصري

3

چکیده
پژوهش حاضر به بررسي نقش میانجي تعهد سازماني در رابطه بین کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي کارکنان دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) در محیط دريانوردي پرداخته است .مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات موضوع ،طراحي و در جامعه
هدف مورد بررسي قرار گرفت .جامعه اين تحقیق ،شامل  531نفر از اساتید و مربیان اعزامي به مأموريت آموزشي دريانوردي
دانشگاه مذکور در سالهاي  5377-5371ميباشد که با توجه به در دسترس بودن نفرات  71نفر بهعنوان نمونه پژوهش در اين
تحقیق همکاري داشتند .جهت بررسي و آزمون فرضیهها و مدل مفهومي ،رويکرد معادالت ساختاري از نرمافزار Smart PLS
استفاده شده است .نتايج پژوهش نشاندهنده ارتباط مستقیم و معنيدار بین کیفیت زندگي کاري در واحدهاي شناور با تعهد
سازماني و ارتباط معکوس و معنيدار بین کیفیت زندگي کاري با رفتارهاي انحرافي در محیط کار است .همچنین ،ارتباط معکوس
و معني دار بین تعهد سازماني با رفتارهاي انحرافي در محیط کار مشاهده شد .در نهايت نقش میانجي تعهد سازماني در ارتباط بین
کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي در محیط کار در واحدهاي شناور تائید شد.
واژگان کلیدی :رفتارهای انحرافی در محیط کار دریانوردی ،تعهد سازمانی ،کیفیت زندگی کاری در واحدهای شناور.

تاريخ دريافت مقاله79/13/51 :
تاريخ پذيرش مقاله79/17/10 :
 1عضو هیات علمي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره)(نويسنده مسئول)mgolmeymi@yahoo.com :

2کارشناس ارشد مديريت صنعتي دانشگاه قزوين
 3استاديار مديريت دفاعي دانشگاه عالي دفاع ملي
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ايران کشوري است که در مرزهاي جنوبي و شمالي خود صاحب آبراههاي راهبردي بسیار است و حراست از مرزهاي آبي ايران
امري اجتنابناپذير و ضروري است .حضور مقتدرانه نیروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران در سواحل مکران و
فراسوي آبهاي سرزمیني در راستاي تأمین صیانت از منابع و منافع ملي موجب شده است تا روند مأموريتهاي دريايي افزايش
يابد که طوالني شدن مدتزمان دريانوردي بهويژه در نیروهاي نظامي به لحاظ مأموريتهاي ويژه حرفهاي خود سبب گرديده با
مسائل شغلي بیشتري مواجه شده و مشکالت روانشناختي بیشتري در مقايسه با کارکنان ساير مشاغل داشته باشند .فشار رواني
ناشي از نوع شغل ،مأموريتهاي پیچیده ،قوانین سخت ،احتمال مجروحیت ،معلولیت ،اسارت و حتي مرگ از جمله مسائلي است
که احتمال آنها در مشاغل نظامي بیشتر است .لذا پرداختن به جنبههاي مختلف روحي و رواني و کیفیت زندگي نیروهاي نظامي
دريايي براي باال بردن سطح توان نظامي و باال بردن اقتدار نظامي حائز اهمیت است (سیدحسیني و همکاران )75 ،کیفیت زندگي
کاري 5بهعنوان برنامهاي جامع و گسترده که رضايت کارکنان را افزايش ميدهد و به آنها در امر مديريت تغییر و تحوالت ياري
ميرساند .متغیر مهمي در عملکرد افراد در محیط کاري محسوب ميشود (الماسي و همکاران .)5371 ،عدم رضايت کارکنان از
کیفیت زندگي کاري مشکلي است که پیامدهاي منفي بسیاري در پي دارد که چنین پیامدهايي در محیط کاري در دريا به علت
پیچیدگيها و مخاطرات ذاتي محیطي ميتواند بهمراتب تأثیرات مخربتري بر عملکرد واحد کاري داشته باشد و اين امر سبب شده
هدف بسیاري از سازمانها بهبود اين مسئله پیچیده باشد (پیدايي .)5372 ،يکي از مواردي که اخیراً توجه محققین را به خود جلب
نموده رفتارهاي انحرافي در محیط کار 2و بررسي تأثیر کیفیت زندگي کاري بر آن ميباشد (اپلبوم و همکاران .)2119 ،3به باور
پترسون ،1توجه جدي پژوهشگران عرصههاي مختلف به اينگونه رفتارها يکي به دلیل شیوع فزاينده اين نوع رفتارها و ديگري به
دلیل هزينههاي قابل توجهي است که در اثر اين نوع رفتارها به سازمانها تحمیل ميشود .پژوهشهاي زيادي عالوه بر مستند
ساختن هزينههاي اقتصادي و مالي اين رفتارها ،اثرات رواني و اجتماعي رفتارهاي منفي در محیطهاي کار را بر جو و فضاي
سازماني به خوبي مستند ساختهاند (بنت و رابینسون .)2111 ،1در اين نوع رفتار ،افراد نهتنها به وظايف خود عمل نميکنند؛ بلکه
در روند کار اختالل ايجاد ميکنند ،به همکاران خود آسیب ميرسانند يا اينکه به نحوي بهرهوري سازمان را کاهش ميدهند.
بنابراين رفتار انحرافي در کار ،رفتاري ارادي است که به قصد آسیب رساندن به سازمان و بهرهوري آن يا افراد درون سازمان و يا هر
دوي آنها انجام ميشود (بشیر و لونگ .)2151 ،7اخیراً معیار قضاوت در مورد اثربخشي کارکنان فراتر از سنجش عملکرد شغلي
رفته است و رفتارهاي انحرافي نظیر دزدي ،تأخیر ،بدرفتاري با همکاران ،تخريب اموال سازمان ،از زير کار شانه خالي کردن را نیز
در برگرفته است (صادقي و گروسي .)5371 ،بروز چنین رفتارهايي در محیط خطیر دريانوردي ،ميتواند عالوه بر خسارات مادي،
به خسارات جاني منجر شود .بهويژه با حساسیتهاي موجود در مأموريتهاي دريانوردي نظامي بروز رفتارهاي انحرافي توسط
احدي از کارکنان عالوه بر تبعات جاني و مالي در سطح سازمان ،تبعات سیاسي ملي و بینالمللي نیز خواهد داشت .اين امر لزوم
بررسي و مطالعه بر روي آن را بیشازپیش ضروري ميسازد .اين در حالي است که بسیاري از رفتارهاي ارادي کارکنان در محیط
کاري خود به میزان تعهد 9آنها به سازمان بستگي دارد ،تعهد ،حالتي است که يک فرد را با اعمال او پیوند ميدهد و از اين طريق
فرد به اين اعتقاد ميرسد که فعالیتهاي خود را ادامه دهد (شريفي و شاه طلبي .)5371 ،تعهد سازماني مستلزم ايفاي رابطهاي
فعال بین کارکنان و سازمان است ،بهگونهاي که فرد با تمايل باطني از رفتارهاي از پیش تعیینشده و پذيرفتهشده فراتر رفته و

)1 Quality of Working Life (QWL
2 Workplace Deviant Behavior
3 Appelbaum& al
4 Peterson
5 Bennett & Robinson
6 Bashir & Long
7 Commitment
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ميخواهد که با ايفاي نقش فعالتر به تحقق اهداف سازمان کمک نمايد (ويکس .)5770 ،5با توجه به حساسیت عملکرد صحیح
کلیه نفرات در دريانوردي ،اهمیت جلوگیري از بروز رفتارهاي انحرافي در محیط کاري واحد شناور که سبب اختالل در روند کار،
آسیب رساندن به همکاران و کاهش بهرهوري در واحد شناور ميشود ،بیش از پیش آشکار ميگردد .مطالعات زيادي در خصوص
رفتارهاي انحرافي در محیط کار و بررسي تأثیر کیفیت زندگي کاري بر آن صورت گرفته است (اپلبوم و همکاران )2119 ،2اما با
توجه به سرچشمه گرفتن بسیاري از رفتارهاي ارادي افراد در محیط کاري از تعهد سازماني و نقش تعهد سازماني در ارتباط بین
اين عوامل مغفول مانده است .در اين تحقیق ،با رويکردي نوآورانه سعي بر اين است ضمن بررسي ارتباط بین اين عوامل در محیط
کاري واحدهاي شناور ،نقش واسط تعهد سازماني در ارتباط بین کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي در محیط کار واحدهاي
شناور مورد بررسي قرار گیرد .از اين رو هدف اصلي در اين مطالعه بررسي نقش واسط تعهد سازماني در رابطه بین کیفیت زندگي
کاري در واحدهاي شناور بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار اين واحدها است.
مروری بر ادبیات موضوع
کیفیت زندگی کاری
اصطالح کیفیت زندگي کاري در دهه  5791براي نخستین بار در فصلنامهها و متون دانشگاهي آمريکا مطرح شد و ريشه آن به
روانشناسي سازماني و تأکید آنها بر ابعاد رواني و اجتماعي محیطهاي کاري در دهههاي قبل از آن برميگردد (منسي و همکاران،
 .3)2150مفهوم کیفیت زندگي کاري نگرشي به روابط سازماني و روش طراحي مجدد شغل مبتني بر تصمیمگیري گروهي و
حرکت به سمت اثربخشي سازمان است (روبل و کي .)2151 ،1کیفیت زندگي کاري يعني رضايت يک کارمند از برآورده شدن
نیازهايش از طريق منابع ،فعالیت ها و نتايجي که از مشارکت در محیط کار به دست ميآيد (مهداد و همکاران .)5371 ،کیفیت
زندگي کاري به معني تصور ذهني ،درك و برداشت کارکنان يک سازمان از مطلوبیت فیزيکي و رواني محیط کار خود است
(نورسالم و همکاران .1)2150 ،برخي از صاحبنظران معتقدند که کیفیت زندگي کاري را ميتوان در دو مفهوم عیني و ذهني
تعريف کرد .در تعريف عیني ،کیفیت زندگي کاري عبارت است از مجموعه اي از شرايط واقعي کار و محیط کار در يک سازمان در
تعريف ذهني ،کیفیت زندگي کاري تصور و طرز تلقي افراد از کیفیتزندگي بهطور خاص (لورك آقا و همکاران .)5377 ،کیفیت
زندگي کاري نهتنها بسیاري از نگرشهاي شغلي چون خشنودي شغلي ،تعهد سازماني و دلبستگي شغلي را تحت تأثیر قرار
ميدهد ،همچنین ،در ساير حوزههاي زندگي کارکنان از قبیل خانوادگي ،اجتماعي و ساير حوزههاي زندگي غیر شغلي و بهزيستي
روانشناختي نیز تأثیر ميگذارد( .رستمي و همکاران .)5371 ،برنامه کیفیت زندگي کاري شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازماني
است که باعث رشد و تعالي کارکنان در سازمان ميشود (جیمز .7)5772 ،از اينرو نظام ارزشي کیفیت زندگي کاري ،سرمايهگذاري
بر روي افراد را بهعنوان مهمترين متغیر در معادله مديريت راهبردي مورد توجه قرار ميدهد (دي سوات و همکاران.)2151 ،9
کیفیت زندگي کاري مشابه هرمي است که مفاهیم آن شامل رضايت از زندگي (در رأس هرم) ،رضايت شغلي (در اواسط آن) و نیز
رضايت از ساير جنبه هاي مختص کار نظیر رضايت از میزان حقوق و همکاران و ناظران ميشود ،در نتیجه محدوده کیفیت زندگي
کاري را فراتر از رضايت شغلي ميسازد (اسنل و همکاران .)2151 ،0مطالعات نشان مي دهد نیازهاي رواني کارکنان در سازمان از
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طريق کاربرد فنون کیفیت زندگي کاري برآورده خواهد شد (يئو و لي .)2153 ،5مدل هشت بعدي والتون 2هشت متغیر اصلي را
بهعنوان اهداف ارتقاء کیفیت زندگي کاري مورد توجه قرار داده است:
 )5پرداخت کافي و منصفانه :پرداخت حقوق کافي و منصفانه به کارکنان سازمان.
 )2محیط کاري ايمن و بهداشتي :برقراري ساعات کاري و شرايط کاري معقول ،شامل برقراري شرايط فیزيکي و ايمني کاري و
شغلي.
 )3توسعه قابلیتهاي انساني :ايجاد و گسترش فرصتهاي کسب مهارتها ،آموزشها و همسو شدن کارکنان با اهداف سازمان.
 )1فرصت رشد و امنیت دائمي :بهبود تواناييهاي فردي ،فرصتهاي پیشرفت ،امنیت شغلي و اطمینان خاطر از اشتغال پايدار.
 )1انسجام اجتماعي در سازمان :عدم تعصب نسبت به نژاد ،رنگ ،جنس و ايجاد حس اجتماعي بودن در سازمان و آزادي افراد در
بیان ايدهها.
 )7قانونگرايي در سازمان :امیدواري به رعايت عدل و انصاف و ضابطهمندي در ارتقاء شغلي.
 )9فضاي کلي زندگي :ايجاد وابستگي مستقیمتر کار به فضاي کلي زندگي کارکنان.
 )0کار معتبر و سودمند اجتماعي :تأکید سازمانها بر مسئولیت اجتماعي و احترام به ارزش کار و حرفه کارکنان (والتون.)5793،
تعهد سازمانی
ت عهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري کارمندان به سازمان است و فرايند مستمري است که از طريق آن اعضاي سازمان عالقه
خود را به سازمان و موفقیت و کارايي پیوسته آن نشان مي دهند .تعهد سازماني زماني ارزشمند خواهد بود که بر روي عملکرد
سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهرهوري سازمان گردد (تواليي و باقري .)5307 ،مزيتي که سازمانها براي پیشي گرفتن
از يکديگر دارند تنها در بهکارگیري فناوري جديد نیست بلکه باال بردن اعتماد به نفس و میزان تعهد و وابستگي کارکنان به اهداف
سازماني نهفته است (استراتمن و همکاران .3)2150 ،لوتانز و همکارانش 1معتقد بودند تعهد سازماني يک حالت رواني است که
بیانگر نوعي تمايل ،نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در يک سازمان ميباشد که نوعي اعتقاد قوي نسبت به سازمان و پذيرش اهداف
آن در فرد ايجاد ميکند که از طريق آن فرد نه تنها تالش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابي به اهداف سازمان از طريق تغییر در
سطح عملکرد از خود نشان مي دهد بلکه تمايل کامل براي باقي ماندن در سازمان را نیز تعیین ميکند (شريفي و شاه طلبي،
 .)5371پورتر 1تعهد را بر اساس نیروي کلي همانندسازي (تعیین هويت) و مشارکت يک فرد در سازمان تعريف ميکند .در اين
ديدگاه تعهد ناشي از سه عامل ميشود )5 :قبول اهداف و ارزشهاي سازمان  )2تمايل به همکاري با سازمان براي کسب اهدافش
 )3میل به باقي ماندن در سازمان (فاطمي و مشبکي اصفهاني .)5373 ،در اين ديدگاه ،تعهد به عنوان يک مفهوم تکبعدي
نگريسته شده است که تنها متمرکز بر تعهد عاطفي است .سالها ،انديشمندان درك ما را از تعهد سازماني با نگــــريستن به آن به
شکل چندبعدي تغییر دادهاند .اين محققان عالقهمند به يک مجموعه وسیعتر از پیوندها بین کارکنان و سازمانها نسبت به آنچه
که پورتر مطرح کرد ،بودهاند .درحاليکه پورتر متمرکز بر يک پیوند توصیفشده با قبول اهداف سازمان بوده است ،تحقیقات
محققان بعدي بر انواع تعهد متمرکز شده است که ميتواند براي توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شود.
براي مثال ميتوان به ميير و آلن 7اشاره نمود ،آنها بین سه نوع تعهد تمايز قائل ميشوند .تعهد عاطفي اشاره به وابستگي
احساسي فرد به سازمان دارد .تعهد مستمر مربوط به تمايل به باقي ماندن در سازمان به خاطر هزينههاي ترك سازمان يا

1 Yeo & Li
2 Walton's Eight-dimensional model
3 Straatmann
4 Luthans
5 Porter
6 Meyer & Allen
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پاداشهاي ناشي از ماندن در سازمان ميشود .سرانجام تعهد هنجاري احساس تکلیف به باقي ماندن به عنوان يک عضو سازمان را
منعکس ميکند (چنورت و همکاران.)2151 ،5
رفتارهای انحرافی در محیط کار
يکي از مهمترين اهداف هر سازماني افزايش بهرهوري است و به اين منظور سازمانها در تالشاند راهکارهايي طراحي کنند که از
يکسو هزينههاي تمامشده را کاهش داده و از سوي ديگر باعث ارتقاء کیفیت کاال و خدمات آنها شود تا کارکنان با حس مسئولیت
و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود کار کرده و عملکرد بهینه داشته باشند ،اما گاه کارکنان در سازمان اعمال و
رفتارهايي انجام ميدهند که نه تنها در اين جهت نیست بلکه مانع دستیابي سازمان به اهدافش ميشود .يکي از مهمترين اين
رفتارها ،رفتارهاي انحرافي است که در سالهاي اخیر توجه روزافزون پژوهشگران را جلب کرده است (اپلبوم و همکاران .)2111،در
اين نوع رفتار ،افراد نه تنها به وظايف خود عمل نميکنند بلکه در روند کار اختالل ايجاد ميکنند ،به همکاران خود آسیب
ميرسانند يا اينکه به نحوي بهرهوري سازمان را کاهش ميدهند .کارکنان ممکن است به دلیل شکايتهاي واقعي يا خیالي که از
سازمان دارند ،اين رفتارها را به عنوان راهي براي ضربه زدن به سازمان بروز دهند (صباحي و همکاران .)5300 ،در تعريفي ديگر،
بنت و رابینسون ( )2111رفتارهاي انحرافي در محیط کار را به عنوان اعمالي عمدي و اختیاري در تقابل با هنجارهاي سازماني و
زيانبار براي کارکرد سازماني تعريف کردند و آنها را در دو دسته طبقهبندي کردهاند ،رفتارهاي انحرافي سازماني 2و رفتارهاي
انحرافي بین فردي .3رفتارهاي انحرافي سازماني به رفتارهاي انحرافي معطوف به سازمان مانند دزدي ،اخذ رشوه ،خرابکاري و از اين
قبیل اشاره دارد و رفتارهاي انحرافي بین فردي  ،رفتارهاي انحرافي معطوف به ديگر کارکنان سازمان را شامل ميشود که در
رفتارهايي مانند ناسزاگويي ،گستاخي و پرخاشگري نسبت به همکاران تجلي مييابد (ارشدي و پیربايي .)5375 ،به وضوح رفتارهاي
انحرافي سازماني و بین فردي در بین کارکنان در مدت دريانوردي به علل مختلف ديده شده است؛ که نیاز است مورد کنکاش و
مطالعه قرار گیرد.
کیفیت زندگی کاری و رفتارهای انحرافی در محیط کار
رفتارهاي انحرافي در محیط کار ،هنجارهاي پذيرفتهشده در يک سازمان را دستخوش تحول قرار داده و باعث تهديد سالمت
سازمان و کارکنانش مي شود .بروز رفتارهاي مخرب در قالب پرخاشگري شخصي ،آسیب و زيان مالي و انحراف عملکرد تبعات
سنگیني ب راي يک سازمان خواهد داشت که مديريت آن در گرو توجه به عوامل سازماني و مديريتي است (تابلي و رفسنجاني،
 .)5371پیامدهاي بروز چنین رفتارهايي با توجه به تأکید ارتش جمهوري اسالمي ايران بر انضباط (معنوي و ظاهري) نسبت به
سازمانهاي غیرنظامي بیشتر خواهد بود و اين امر در نیروي دريايي راهبردي ارتش با توجه به حساسیت عملکرد صحیح تکتک
نفرات در مأموريتهاي دريانوردي بیش از پیش نمايان است .محققان زيادي در تحقیقات خود به عوامل ريشهاي موجود رفتارهاي
انحرافي در محیط کار در قالب عوامل سازماني و مديريتي پرداختهاند .کیفیت زندگي کاري که نظام ارزشي آن سرمايهگذاري بر
روي افراد را بهعنوان مهمترين متغیر در معادله مديريت راهبردي مورد توجه قرار ميدهد (دي سوات و همکاران ،)2151 ،1يکي از
عوامل شناختهشده در ارتباط با عوامل مؤثر بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار است .بهبود کیفیت زندگي کاري چه ناشي از
عملکرد فردي باشد چه ناشي از سیاستهاي سازماني در جهت ارتقاء بهرهوري موجب انگیزه کارکنان براي عملکرد بهتر ،جو
سازماني مثبت و اجتناب از رفتارهاي ضد تولید در محیط کار خواهد شد (نظري و همکاران .)5371 ،در واقع يکي از نقاط بارز

1 Chênevert
2 Organizational deviance
3 Interpersonal deviance
4 De Sivatte
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مديريت موفق و مؤثر ،توجه به کیفیت زندگي کاري کارکنان زيرمجموعه ميباشد که تأثیر خود را بر عملکرد نیروي کار در مواردي
نظیر اجتناب از وارد نمودن خسارات به سازمان ،تمايل به مشارکت و مسئولیتپذيري در زندگي سازماني و ارائه تصوير مثبت از آن
منعکس ميسازد (ناستيزايي و همکاران .)5377 ،حساسیت اين موضوع در رابطه با واحدهاي شناور نظامي و نیروي دريايي
راهبردي ارتش به عنوان سازماني که همواره مورد رصد دوست و دشمن بوده و هرگونه رخدادي در آن با تحلیل و ارزيابي
متخصصین نظامي کشورهاي ديگر همراه ميشود اگر بیشتر از سازمانهاي غیرنظامي نباشد ،يقیناً کمتر نیست .بر اين مبنا در اين
تحقیق به بررسي و چگونگي اين ارتباط در رابطه با مأموريتهاي دريانوردي پرداخته شده است.
نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و رفتارهای انحرافی در محیط کار
متغیر میانجي متغیري است که بین دو متغیر ديگر قرار ميگیرد و موجب ارتباط غیرمستقیم آنها با يکديگر ميشود ،میانجيگري
يا اثر غیرمستقیم زماني رخ مي دهد که اثر يک متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طريق متغیر میانجي منتقل شود (عزيزي.)5372 ،
از ديدگاه نظري ،بیشترين کاربرد رايج میانجيگري ،شرح چرايي و چگونگي وجود رابطه میان يک سازه برونزا و درونزا است که با
دريافت ورودي از يک سازه برونزا و تبديل آن به يک خروجي سازه درونزا عمل ميکند (هیر و همکاران ،5ترجمه آذر و غالمزاده،
 .)5371بر اساس نظريه و منطق ارتباط بین کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي در محیط کار طبق ادبیات موضوع محتمل
است اما چیزي که در تحقیقات صورت گرفته در ارتباط بین اين دو متغیر مغفول مانده چگونگي و چرايي اين رابطه با توجه به
ثبات تقريبي شرايط پیراموني است .امري که با رويکردي نوآورانه در اين تحقیق به آن پرداخته شده است.
رفتارهاي انحرافي در محیط کار بهعنوان رفتارهايي فردي شناختهشده که با اقدامات از قبل هماهنگ شده خرابکارانه جمعي
متفاوت است (يلديز و الپکان .2)2151 ،بروز چنین رفتارهايي در شرايط يکسان محیطي براي کلیه کارکنان توسط فردي مشخص،
اين فرض را تقويت مينمايد که متغیري وابسته به ادراکات روانشناختي و فردي عاملي مؤثر در بروز چنین رفتارهاي مخربي است.
در چنین مواردي ،مشاهدات منجر به اين سؤال مي شود که آيا فرايندهاي ديگري هستند که بر رابطه بین دو متغیر مؤثر باشند؟
(هیر و همکاران )5371 ،3تعهد سازماني متغیري نیرومند و مؤثر در بروز رفتارهاي مثبت و منفي فردي و جمعي در يک سازمان
شناخته ميشود (جنويچیت و اندريلیشنب )2151 ،1از آن جا که بررسي مباني نظري پیشینه تحقیق نشان داد که تعهد سازماني
بهعنوان متغیري تأثیرپذير از کیفیت زندگي کاري و مؤثر بر بروز رفتارهاي انحرافي در محیط کار متغیري قابل توجه و مؤثر است،
اين فرض را در اين تحقیق تقويت گردانید که ميتواند بهعنوان عامل میانجي تبیینکننده رابطه بین دو سازه اصلي ذکر شده باشد.
پیشینه تحقیق
الف -داخلی
گلپرور و نادي ( )5371در تحقیق خود با موضوع "ن قش میانجي وفاداري سازماني در رابطه بین اخالق کاري با رفتارهاي انحرافي
در محیط کار " بیان کردند ارزشهاي معنوي و مذهبي ،مسئولیت در رشد شخصي و ارزشهاي مثبت واحد کاري ،به ترتیب
مهمترين ابعاد معنويت مؤثر بر وفاداري هستند و الزم است براي افزايش سطح وفاداري کارکنان مورد تقويت قرار گیرند .مهداد و
همکاران ( )5371در پژوهشي با عنوان "رابطه ابعاد کیفیت زندگي کاري با تعهد سازماني و مؤلفههاي آن " به تعیین رابطه ساده و
چندگانه ابعاد کیفیت زندگي کاري با تعهد سازماني و ابعاد آن پرداختند .نتايج تحلیل آنها نشان داد که بین ابعاد کیفیت زندگي
کاري ،تعهد سازماني و مؤلفههاي آن رابطه معناداري وجود دارد و ابعاد کیفیت زندگي کاري پیشبیني کننده تعهد سازماني و
1 Hair
2 Yldiz & Alpkan
3 Hair
4 Genevičiūtė & Endriulaitienėb
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مؤلفههاي آن ميباشد .قصري و همکاران ( ،)5371در پژوهش خود با موضوع "نقش کیفیت زندگي کاري در تعهد سازماني
کارکنان دانشگاه علوم انتظامي " بیان کردند بین ويژگيهاي خود شغل با تعهد سازماني کارکنان و نیز بین ويژگيهاي محیط شغل
با تعهد سازماني کارکنان رابطه وجود دارد و بین اين دو در شدت رابطه تفاوتي وجود ندارد .رستمي و همکاران ( )5371در تحقیق
خود با عنوان "بررسي تأثیر کیفیت زندگي کاري بر عملکرد شغلي با میانجيگري توانمندسازي روانشناختي شهروندان "با هدف
طراحي الگوي ساختاري از روابط میان کیفیت زندگي کاري با عملکرد شغلي و نیز بررسي نقش میانجي توانمندسازي روانشناختي
شهروندان به بررسي اين عوامل پرداختند و بیان کردند که تأثیر مستقیم کیفیت زندگي کاري بر عملکرد شغلي معنادار بوده و
تأثیر غیرمستقیم آن نیز از طريق توانمندسازي روانشناختي شهروندان تائید ميشود .منتخب يگانه و همکاران ( )5371در پژوهش
خود با عنوان " بررسي رابطه رهبري اخالقي با رفتارهاي انحرافي در محیط کار :نقش میانجي تعهد عاطفي و جو اخالقي " عالوه بر
تائید اثر مستقیم رهبري اخالقي بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار ،اثر غیرمستقیم بین اين دو متغیر را از طريق تعهد عاطفي و
جو اخالقي تائید کردند .تاري و خدايي ( )5377در تحقیق خود با عنوان "بررسي نقش کیفیت زندگي کاري در سرمايه انساني و
تعهد سازماني " نشان دادند که بین کیفیت زندگي کاري با متغیر سرمايه انساني رابطه وجود دارد ،همچنین ،به جز بعد توسعه
قابلیت انساني ،ساير ابعاد کیفیت زندگي کاري با تعهد سازماني رابطه معناداري داشته و بعد قانونگرايي در سازمان و فضاي کلي
زندگي بیش از ساير ابعاد قادر به پیشبیني تعهد سازماني ميباشد.
ب-خارجی
نورماال ،)2151( 5با بررسيهاي خود در تحقیقي با عنوان "بررسي رابطه بین کیفیت زندگي کاري و تعهد سازماني در میان
کارکنان شرکتهاي مالزي " در يک موسسه بازرگاني در مالزي نشان داد که بین کیفیت زندگي کاري و تعهد سازماني رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد و برنامههاي کیفیت زندگي کاري ميتواند اعتماد و توانايي حل مسئله کارکنان را افزايش دهد و در
نتیجه رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها را ارتقا بخشد .گدا )2153( 2با بررسي ارتباط کیفیت زندگي کاري و تعهد سازماني در
کارمندان بانک تجاري اتیوپي در تحقیقي با عنوان "کیفیت زندگي کاري و تعهد سازماني کارکنان در بانک تجاري اتیوپي "بیان
کرد کیفیت زندگي کاري تأثیري مستقیم بر تعهد سازماني داشته و  %70/7از تغییرات در تعهد سازماني توسط کیفیت زندگي
کاري قابل بیان است .روبل و کي ( )2151در تحقیق خود با موضوع "کیفیت زندگي کاري و عملکرد کارکنان " وجود رابطه قوي
بین کیفیت زندگي کاري با رضايت شغلي و رفتارهاي انحرافي در محیط کار را تائید کردند .زيگنشیک و همکاران )2151( 3در
تحقیق خود با عنوان "نقش واسط قراردادهاي روانشناختي در ارتباط بین رفتارهاي ماکیاولیايي و شهروندي کارکنان و رفتارهاي
انحرافي "دريافتند که قراردادهاي روانشناختي به عنوان متغیر تعديلکننده در ارتباط بین تعهد سازماني و رفتارهاي انحرافي در
محیط کار عمل ميکند .دمیرتاش )2151( 1در تحقیق خود با عنوان "تأثیرات رهبري اخالقي در سازمانها " به اين موضوع اشاره
کرد که ارتباط معني داري بین رهبري اخالقي و تعهد سازماني و رفتارهاي انحرافي در محیط کار وجود دارد .دارماونسي و
همکاران )2150( 1در تحقیق خود با عنوان "تأثیر استرس شغلي ،کیفیت زندگي کاري و جو سازماني بر رضايت کارکنان " بیان
کردند کیفیت زندگي کاري با پرخاشگري شخصي ،بهرهوري در کار و رفتارغیردوستانه اثر مستقیم دارد.

1 Normala
2 Geda
3 Zagenczyk
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5 Darmawansyah
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مدل مفهومی

در اين پژوهش بر اساس ابعاد مفهومي و نظري مطرحشده که مبتني بر متغیرهاي کیفیت زندگي کاري ،تعهد سازماني و رفتارهاي
انحرافي در محیط کار دريايي ميباشد  ،چارچوب نظري تحقیق ،تبیین شد .متغیر وابسته تحقیق ،رفتارهاي انحرافي در محیط کار
واحد شناور است که براي سنجش آن از الگوي بنت و رابینسون ( ،)2111استفاده شده است .متغیر مستقل تحقیق ،کیفیت زندگي
کاري در واحد شناور است که براي سنجش آن مدل والتون ( )5793بهکار گرفته شد و در نهايت متغیر تعهد سازماني بر اساس

مدل ميير و همکاران )5773( 5بهعنوان متغیر میانجي مورد سنجش قرار گرفته است.
تعهد سازماني
کیفیتزندگيکاري در واحدهاي شناور

رفتارهاي انحرافي در محیط کار واحدهاي شناور
شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق
 .5کیفیت زندگي کاري در واحدهاي شناور بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار واحدهاي شناور تأثیرگذار است.
 .2کیفیت زندگي کاري در واحدهاي شناور بر تعهد سازماني در محیط کار واحدهاي شناور تأثیرگذار است.
 .3تعهد سازماني در واحدهاي شناور بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار واحدهاي شناور تأثیرگذار است.
 .1کیفیت زندگي کاري در واحدهاي شناور از طريق تعهد سازماني بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار واحدهاي شناور

تأثیرگذار است.
روش تحقیق
پژوهش انجامشده به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردي و به لحاظ شیوه اجرايي ،پیمايشي -تحلیلي است .جامعه تحقیق
شامل کلیه کارکنان اعزامشده به دريانوردي خارجي طي سالهاي  531( 5377 – 5371نفر) ميباشد که با توجه به در دسترس
بودن نفرات  71نفر بهعنوان نمونه پژوهش در اين تحقیق همکاري داشتند 32.نفر از افراد نمونه آماري با مدرك کارشناسي ارشد و
 50نفر کارشناسي و  51نفر کمتر از کارشناسي بودند 0 .نفر داراي سابقه کاري  7تا  51سال 21 ،نفر داراي سابقه کاري  55تا 51
سال 52 ،نفر  57تا  21سال 51 ،نفر  25تا  21سال و  1نفر داراي سابقه کار بیش از  21سال بودند .براي سنجش کیفیت زندگي
کاري از پرسشنامه کیفیت زندگي کاري والتون با  27گويه براي سنجش تعهد سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني ميير و
همکاران با  50گويه و براي سنجش رفتارهاي انحرافي در کار از پرسشنامه بنت و رابینسون که داراي  57گويه ميباشد ،استفاده
شده است .براي آزمون فرضیات و برازندگي مدل نیز از مدليابي معادالت ساختاري 2و روش حداقل مربعات جزئي 3استفاده شده
است.
بررسی مدل نظری تحقیق
براي آزمون صحت مدل نظري تحقیق و محاسبه ضرايب تأثیر از روش مدليابي معادالت ساختاري به وسیله نرمافزار Smart

 PLSاستفاده شده است .مدليابي معادالت ساختاري يک تکنیک تحلیل چند متغیري بسیار کلي و نیرومند از خانواده رگرسیون
چند متغیري و به بیان دقیقتر بسط "مدل خطي کلي " است که به پژوهشگر امکان ميدهد تا مجموعهاي از معادالت رگرسیون را
به گونهاي همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدليابي معادله ساختاري يک رويکرد جامع براي آزمون فرضیههايي درباره روابط
1 Meyer
)2. Structural Equation Model (SEM
3 . Partial Least Squares
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متغیرهاي مشاهدهشده و پنهان است .اين قسمت شامل ارزيابي مدل اندازهگیري ،ارزيابي مدل ساختاري و آزمون فرضیهها
ميباشد .آزمون مدل در  Smart PLSبر دو نوع است :الف) آزمون الگوي اندازهگیري که مربوط به بررسي روايي و پايايي ابزارهاي
اندازهگیري است .ب) آزمون الگوي ساختاري که به آزمون فرضیات تحقیق و اثر متغیرهاي پنهان بر يکديگر مربوط است.
ارزیابی مدل اندازهگیری
5

براي سنجش میزان پايايي در اين تحقیق از سه معیار )5 :آلفاي کرونباخ و  )2پايايي ترکیبي و  )3بار عاملي استفاده شد .ضريب
آلفاي کرونباخ ،بیانگر میزان توانايي سؤالها در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است که بین صفر و يک تغییر ميکند .ضريب
پايايي صفر معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يک معرف پايايي کامل است .مقادير باالي  1/9براي آلفاي کرونباخ مطلوب است.
ضريب پايايي ترکیبي میزان همبستگي سؤالهاي يک بعد را به يکديگر براي برازش کافي مدلهاي اندازهگیري مشخص ميکند
(شريفي و شاهطلبي .)5371 ،بارهاي عاملي نشاندهنده میزان همبستگي متغیرها با گويههاي خود ميباشند .براي اينکه مدل از
برازش خوبي برخوردار باشد بايد ضرايب مسیر مدل بیروني (بارهاي عاملي) بیشتر از  1/9باشد .بنابراين ،مقدار کمینه بارهاي عاملي
را ميتوان  1/9در نظر گرفت (رستمي و همکاران .)5371 ،همچنین ،براي سنجش روايي ،از شاخص میانگین واريانس
استخراجشده 2استفاده شده است ،AVE .میانگین اشتراکات هر متغیر مفهومي را در مدل نشان ميدهد .در مدلهاي مناسب مقدار
اين شاخص بايد بیشتر از  1/1باشد .به عبارت ديگر حداقل پنجاه درصد تغییرات نشانگرها بايد توسط متغیر مفهومي خودش قابل
بیان باشد (حسینیان و همکاران .)5373 ،نتايج بهدستآمده در جدول زير آورده شده است.
جدول ( )1بار عاملی گویههای تحقیق
گويه

بار
عاملي

گويه

بار
عاملي

گويه

بار
عاملي

گويه

بار
عاملي

گويه

بار
عاملي

گويه

بار
عاملي

گويه

بار
عاملي

س5

1/053

س 55

1/917

س 25

1/095

س 35

19977

س 15

1/901

س 15

19927

س 75

1/955

س2

1/097

س 52

1/917

س 22

1/099

س 32

1/979

س 12

1/055

س 12

1013

س 72

1/073

س3

1/913

س 53

1/013

س 23

1/031

س 33

1/991

س 13

1/971

س 13

1/710

س 73

1/991

س1

1/917

س 51

1/039

س 21

1/921

س 31

1/022

س 11

1/991

س 11

1/759

س1

1/951

س 51

1/092

س 21

1/959

س 31

1/937

س 11

1/972

س 11

1/033

س7

1/051

س 57

1/025

س 27

1/921

س 37

1/911

س 17

1/021

س 17

19091

س9

1/903

س 59

1/031

س 29

1/071

س 39

1/922

س 19

1/025

س 19

19021

س0

1/013

س 50

1/972

س 20

1/031

س 30

1/079

س 10

1/011

س 10

1/017

س7

1/011

س 57

1/917

س 27

1/033

س 37

1/011

س 17

1/711

س 17

1/902

س 51

1/977

س 21

1/011

س 31

1/030

س 11

1/011

س 11

1/052

س 71

1/059

جدول( )2پایایی و روایی
تعداد گويهها

ضريب آلفاي کرونباخ

پايايي مرکب

میانگین واريانس استخراج شده

متغیر
کیفیتزندگيکاري

27

1/73

1/71

1/75

تعهد سازماني

50

1/00

1/7

1/11

برخوردار 1ميباشد.
1/75برازش مناسبي
دهد مدل اندازهگیري از
فوق
شاخصدرهاي
/72
کارنشان مي 57
محیط
بررسي انحرافي
رفتارهاي

1/10

1. Composite Reliability
)2. Average Variance Extracted (AVE
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ارزیابی مدل ساختاری
2

براي بررسي برازش مدل ساختاري در اين پژوهش از ضرايب  Rمربـوط بـه متغیرهـاي پنهـان درونزاي (وابسـته) مـدل و معیـار
وارسي اعتبار افزونگي )Q2( 5استفاده شده است .ضريب تعیین يا  R2رايجترين سنجه مورد استفاده بـراي ارزيـابي مـدل سـاختاري
است .اين ضريب سنجه دقت پیش بیني مدل است و برابر با توان دوم همبستگي میان مقادير واقعي و پـیشبینـيشـده يـک سـازه
درونزاي معین است R2 .فقط براي متغیرهاي درونزا محاسبه ميشود و نشان ميدهد چند درصد واريـانس متغیـر درونزا توسـط
مدل قابل تبیین است .سه مقدار  1/33 ،1/57و  1/79به عنوان مقدار مالك براي مقادير ضعیف ،متوسط و قوي  R2در نظر گرفتـه
ميشود .عالوه بر ارزيابي بزرگي مقدار  R2بهعنوان معیاري براي دقت پیشبیني ،محققان بايد مقـدار  Q2اسـتون-گیسـر را بررسـي
کنند .معیار  Q2قدرت پیشبیني مدل را مشخص ميسازد و در صورتي که مقدار  Q2در مورد يک سـازه درونزا سـه مقـدار ،1/12
 1/51و  1/31را کسب نمايد ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبیني ضعیف ،متوسط و قوي سازه يا سازههاي برونزاي مربوط بـه آن را
دارد .در مدل ساختاري مقدار بیشتر از صفر براي يک متغیر مکنون درونزاي انعکاسي معین ،نشاندهنده تناسب پـیشبـین مـدل
مسیري براي اين سازه خاص است.
جدول ( )3نتایج معیار  R2برای سازه درونزا
R2

متغیرهاي مکنون
تعهد سازماني

1/120

رفتارهاي انحرافي در دريا

1/132

با توجه به مقادير مالك ،مناسب بودن برازش مدل ساختاري مورد تائید است.
جدول( )4نتایج معیار  Q2برای سازه درونزا
2

متغیرهاي مکنون

Q

تعهد سازماني

1/259

رفتارهاي انحرافي در دريا

1/357

نتايج جدول فوق نشان از قدرت پیشبیني مناسب مدل در خصوص سازههاي درونزاي پژوهش داشته و برازش مناسب مدل

ساختاري را تائید ميسازد.
آزمون فرضیات
شاخصهاي بهدستآمده نشاندهنده برازش مناسب مدل ميباشد ،بعد از تائید مدل ميتوان نتايج تحلیل مسیر را در آزمون
فرضیات بهکار برد و به تفسیر آنها پرداخت.

1-Construct Cross validated Redundancy
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18

16

17

0.77

0.76

15

0.81

14

0.78

13

0.84

0.84
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12

0.89

11

0.72

10

0.75

9

0.73

8

0.82

7

0.77

6

0.79

5

0.79

0.83 0.83

4

3

0.83

2

0.89

1
0.81

2

0.87

3

1
2
3
4
5
6

0.76

8

0.71

0.82

0.81

7

0.428

0.84

0.78

0.9

0.80

11

0.83

10
0.76

0.576

-0.549

0.80

10

0.84

تعهد سازمانی

0.72

0.91

0.70
0.75
0.84

0.532

-0.604

0.83

0.87

12
13
14

0.82

رفتارهای انحرافی

0.85

در محیط کار

کیفیتزندگیکاری

15

0.82
0.83
0.79

14

0.78

15

0.81
0.71

0.80

17

11

0.87

0.74

16

8
9

9

13

0.70

5
6

0.90

12

0.74

4

0.82

0.81

7

1

16
17
18
19

0.86

0.87

20

0.77
0.87

21

18
0.83

22

19
0.72

23

شکل ( )1مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی)

0.71

24
0.72

25
26

07

شماره  51زمستان 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

تعهد سازماني
3.019

8.792

5.306
رفتارهاي انحرافي

کیفیتزندگيکاري

در محیط کار

شکل ( )2مدل آزمون شده پژوهش (مقدار  Tمسیرها)

بر اساس بوتاستراپینگ ميتوان به بررسي فرضیههاي تحقیق پرداخت .از آنجايي که سطح خطاي تعريفشده در تحقیق 1/11
ميباشد ،نمرات مقدار  Tباالتر از  5/77نشاندهنده پذيرش فرضیه ميباشد.
جدول ( )5ضریب مسیر فرضیههای تحقیق ،مقدار احتمال  P-valueو عدد معنیداری
ضريب مسیر

P-value

T

 .5کیفیت زندگي کاري←رفتارهاي انحرافي در دريا

-1/711

1/111

1/317

تائید

 .2کیفیت زندگي کاري←تعهد سازماني

1/197

1/111

3/157

تائید

 .3تعهد سازماني←رفتارهاي انحرافي در دريا

-1/117

1/111

0/972

تائید

فرضیه

نتیجه

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود فرضیههاي اول تا سوم تائید شدند .به اين ترتیب که با توجه به ضريب مسیر اگر مقدار
احتمال ( )P-Valueاز سطح معنيداري  1/11کمتر باشد و عدد معنيداري از  5/77بزرگتر باشد ،ميتوان نتیجه گرفت که اين
ضريب مسیر در سطح  1/11معنيدار است .براي بررسي فرضیه چهارم از تحلیل میانجيگري بر اساس رويکرد بارون و کني
استفاده شده است.
تحلیل میانجیگری
در آزمونهاي آماري متغیرهاي میانجي بايد به دو سؤال پاسخ داد شود :الف) آيا اثر غیر مستقیم ( Xمتغیر مستقل) از طريق
(متغیر میانجي) بر ( Yمتغیر وابسته) معنادار است؟ و ب) اثر غیر مستقیم  Xاز طريق  Mبر  Yچقدر است؟ (سادات حسینیان و
همکاران.)5371 ،
الف) گذراندن چهار گام براي تائید نقش يک متغیر میانجي است:
گام اول اين است که متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه معنيدار داشته باشد .در گام دوّم معناداري رابطه بین متغیّرهاي مستقل
و میانجيگر و در گام سوّم معناداري رابطه بین متغیّرهاي میانجيگر و وابسته بررسي ميشود .گام چهارم اين است که وقتي متغیّر
میانجيگر وارد معادالت رگرسیوني ميشود ،رابطه بین متغیّر مستقل و وابسته غیر معنادار شود که در اين حالت متغیّر مورد نظر،
میانجي گر کامل است و يا اينکه اين رابطه در حضور متغیّر میانجي گر کاهش يابد (حداقل  )%51ولي همچنان معنادار باقي بماند
که در اين حالت نقش متغیّر میانجيگر جزئي خواهد بود( .عموزاده و همکاران77 ،؛ به نقل از بارون و کني.)5707 ،
M
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جدول ( )6تحلیل میانجیگری برای فرضیه چهارم پژوهش
ẞ

T
3/171

گام

متغیر مستقل متغیر وابسته

5

کیفیت زندگي کاري رفتارهاي انحرافي در محیط کار

-1/759

2

کیفیت زندگي کاري تعهد سازماني

1/127

9/751

3

تعهد سازماني رفتارهاي انحرافي در محیط کار

-1/711

1/017

1

کیفیت زندگي کاري
تعهد سازماني

-1/711

رفتارهاي انحرافي در محیط کار

1/317

بر اساس نتايج بهدستآمده در جدول  ،7سه شرط اولیه معنادار شدهاند .در گام چهارم يعني ورود متغیر میانجي ،بتاي استاندارد
براي رابطه بین کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي در محیط کار کاهش يافته ولي همچنان معنيدار باقي مانده است.
بنابراين نفش متغیر تعهد سازماني ،میانجيگري جزئي است.
ب) جهت محاسبه میزان اثر غیرمستقیم کیفیت زندگي کاري بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار بر اساس جدول فوق تأثیر کیفیت
زندگي کاري بر تعهد سازماني  1/127و تأثیر تعهد سازماني بر رفتارهاي انحرافي در محیط کار  -1/711ميباشد که حاصلضرب
آن برابر  -1/359بوده که بیانگر اثر غیرمستقیم بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق است.
بحث و نتیجهگیری
تمرکز بر مفاهیمي چون سرمايه انساني در مطالعات معاصر مؤيد نقش حساس نیروي انساني در دستیابي سازمانها به اهداف خود
ميباشد که اهمیت مطالعه انواع متغیرهاي مؤثر بر عملکرد نیروي انساني را نمايان ميسازد .بروز رفتارهاي انحرافي توسط کارکنان
در محیطهاي کوچک و پرتنش و سخت دريا به معناي وجود مشکالت ريشهاي در سازمان است که بايد براي آن چارهاي انديشیده
شود .به حداقل رساندن احتمال بروز رفتارهاي انحرافي از طريق بررسي ريشهاي و تبیین عوامل تأثیرگذار بر آن ميتواند در جهت
دستیابي بهینه نداجا به اهداف عملکردي خود مؤثر باشد .در اين پژوهش با در نظر گرفتن چنین ضرورتي به بررسي رابطه کیفیت
زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي و نقش واسط تعهد سازماني در ارتباط با اين عوامل پرداخته شد .نتايج به دست آمده در اين
قسمت گزارش ميشود.
بر اساس نتايج به دست آمده ميتوان بیان کرد که بخش قابل مالحظهاي از رفتارهاي انحرافي در محیط کار در واحدهاي شناور
تحت تأثیر کیفیت زندگي کاري و تعهد سازماني است .توجه به کیفیت زندگي کاري در واحد شناور توسط فرماندهان با فراهم
آوردن محیط مساعد و ايمن جهت توسعه قابلیتهاي انساني ،ميتواند فضاي کلي محیط کاري را تحت تأثیر قرار داده و يکپارچگي
و انسجام را به همراه داشته باشد .وجود چنین فضايي در واحدهاي شناور احساس معناداري ،شايستگي و مؤثر بودن را در افراد
تقويت کرده و موجب تقويت تعهد سازماني و تعلق سازماني ميشود.
رابطه کیفیت زندگي کاري با رفتارهاي انحرافي با توجه به تأثیرات گستردهاي که ادراك افراد از کیفیت زندگي آنان (کاري،
شخصي و ساير حوزههاي مرتبط) دارد ،قابل تبیین ميباشد .بر طبق نتايج به دست آمده فرضیه اول اين پژوهش مبني بر
تأثیرگذاري کیفیت زندگي کاري بر رفتارهاي انحرافي در واحد شناور مورد تائید قرار گرفت و رابطه معکوس بین تغییرات اين دو
متغیر مشاهده شد .اين نتیجه با يافتهها و نظريات محققیني چون روبل و کي ( )2151و دارماونسي و همکاران ( )2150همخواني
دارد .مفهوم کیفیت زندگي کاري با رضايت افراد از زندگي ،شغل و ساير جنبههاي مرتبط با شغل درآمیخته است (روبل و
کي .) 2151،رفتارهاي انحرافي نیز تا حد زيادي ناشي نارضايتي افراد از وضعیت موجود آنهاست (کلوز و بوکلي .)2153،ناديده
انگاشتن تأثیرات عواملي غیر از عوامل موجود در محیط کار ،ميتواند به عنوان يکي از عوامل عدم موفقیت سازمانها در رسیدن به
اهداف خود در مبارزه با رفتارهاي انحرافي در کار قلمداد شود ،امري که در اين تحقیق با توجه به جامعیت ابعاد کیفیت زندگي
کاري مورد توجه قرار گرفت .اين امر بیانگر اين است که زماني که ادراکات و باورهاي افراد از فضاي کلي کار در نیروي دريايي
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ارتش و باألخص واحد شناور  ،مثبت و داراي رضايت باشد ،اين باور در جهت تضعیف رفتارهاي انحرافي در محیط کار عمل خواهد
کرد و احتمال بروز رفتار انحرافي را کاهش خواهد داد .با توجه به نتايج به دست آمده ،تقويت تعهد سازماني در اثر بهبود کیفیت
زندگي کاري در محیطهاي سخت و بخصوص واحد شناور نیز عاملي قابل توجه به شمار ميآيد و رابطه مستقیم بین تغییرات اين
دو متغیر مشاهده شد که اين نتیجه نیز با نتايج تحقیقات پژوهشهاي افرادي چون گدا ( ،)2153نورماال ()2151و رستمي و
همکاران ( )5371مطابقت دارد.
5
اين ارتباط را ميتوان بر اساس يافتههاي تیان و همکاران ( ) 2157شرح داد ،احساس رضايت از موقعیت شغلي و خوشبختي در
شغل بر حاالت رواني فرد بسیار مؤثر است و به اين علت فرد تمام تالش خود را براي حفظ شغل خود انجام ميدهد و بر همین
اساس ،عملکرد بهتر و مطلوبتري از خود نشان مي دهد زيرا عملکرد وي برابر با احساس شادي و خوشحالي خواهد بود و موفقیت
سازمان براي او همانند موفقیت در زندگي خصوصي محسوب ميشود .بنابراين ،با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش
ميتوان اين نظر را مطرح کرد که در صورت بهبود سطح کیفیت زندگي کاري در واحد شناور و فراهم آوردن شرايطي مناسب براي
کارکنان ،انتظار مي رود تا تعهد سازماني و وابستگي کارکنان نسبت به سازمان و اهداف آن افزايش يابد .همچنین در اين تحقیق
تأثیرگذاري تعهد سازماني بر رفتارهاي انحرافي در کار مورد تائید قرار گرفت و رابطه معکوس بین تغییرات اين دو متغیر مشاهده
شد .محققیني چون دمیرتاش ( ،)2151زينگشیک و همکاران ( )2151و منتخب يگانه و همکاران ( )5371در تحقیقات خود به
نتايجي مشابه دست يافته بودند .تعهد سازماني بیانگر نوعي وابستگي به سازمان و پذيرش اهداف آن به شمار ميرود .بنابراين
تقويت اين بعد از نگرش کارکنان نیز ميتواند در کاهش بروز رفتارهاي انحرافي در واحدهاي شناور تأثیر مثبت داشته باشد.
همانطور که اشاره شد ،تعهد ،نوعي اعتقاد قوي نسبت به سازمان و پذيرش اهداف آن در فرد ايجاد ميکند که از طريق آن فرد
نه تنها تالش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابي به اهداف سازمان از طريق تغییر در سطح عملکرد از خود نشان ميدهد ،بلکه
تمايل کامل براي باقي ماندن در سازمان را نیز تعیین ميکند .بنابراين ،بر اساس نتايج به دست آمده در اين تحقیق تقويت تعهد
سازماني کارکنان در کاهش بروز رفتارهاي انحرافي مؤثر خواهد بود .نکته مهم در اين پژوهش بررسي نقش میانجي تعهد سازماني
در ارتباط بین کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي بود .با توجه به معناداري روابط بین هر يک از اين متغیرها با رفتارهاي
انحرافي و ارتباط قابل مالحظه بین کیفیت زندگي کاري با تعهد سازماني و تعهد سازماني با رفتارهاي انحرافي ،نقش تعهد سازماني
در کاهش احتمال بروز رفتارهاي انحرافي در کار مؤثر خواهد بود .اين امر نگاهي کاملتر نسبت به نحوه مديريت رفتارهاي انحرافي
و ناب هنجار را در اختیار مديران و فرماندهان قرار ميدهد و گزينههاي بیشتري براي تأثیرگذاري بر رفتارهاي انحرافي و کاهش بروز
آن ايجاد ميکند.
نظام ارزشي کیفیت زندگي کاري ،سرمايهگذاري بر روي افراد را بهعنوان مهمترين متغیر در معادله مديريت راهبردي مـورد توجـه
قرار ميدهد (دي سوات و همکاران )2151 ،2بنابراين ،بر اساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش پیشنهاد ميشود براي دستیابي
به سطح باالتري از بهرهوري و کارايي بهطور جامع به ارتباط کارکنان و سازمان توجـه شـود و بـرآورده شـدن نیازهـاي کارکنـان از
طريق منابع ،فعالیتها و نتايجي که از مشارکت در محیط کار به دست ميآيد (کیفیت زندگي کاري) ،در يک الگوي جـامع مـدنظر
قرار گیرد .ضروري است که معاونت نیروي انساني نداجا در برنامهاي منسجم روشهاي بهبود ابعاد کیفیت زندگي کاري کارکنـان را
تهیه و در يک چارچوب زماني مشخص ،اجرا و تأثیرات آن مورد بررسي قرار دهد .همچنین ،پیشنهاد ميشود دانشگاه علوم دريـايي
امام خمیني (ره) براي تدوين مؤثرتر چنین برنامهاي عوامل زمینهاي مؤثر در ارتباط بین کیفیت زندگي کاري و رفتارهاي انحرافي را
بهطور عام شناسايي و در زمینه بهبود آن گفتمانسازي و نظريهپردازي نمايد .همچنین ،بـا توجـه بـه اثبـات نقـش میـانجي تعهـد
سازماني و تأثیر آن در تضعیف احتمال بروز رفتارهاي انحرافي ،لزوم تمرکز بر تعهد سازماني در بـدو اسـتخدام و در زمـان تربیـت و
آموزش و جامع پذيري به عنوان متغیري تأثیرگذار بیش از پیش نمايان مـيشـود .تقويـت جنبـههـاي مـؤثر بـر تعهـد سـازماني و
1 Tian
2 de Sivatte
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برنامه ريزي براي بهبود کیفیت زندگي کاري براي مديريت رفتارهاي انحرافي و هموار کردن مسیر سازمان براي رسیدن بـه اهـداف
خود بر اساس همراهي رضايتمندانه و داوطلبانه کارکنان سازمان ،ميتواند به عنوان پیام اصلي اين پژوهش در نظر گرفته شود.
منابع
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الماسي ،حسن ،لطف الهي ،محمد ،زارعي يزداني ،مريم ( ،)5371کیفیت زندگي کاري و عملکرد کارکنان ،فصلنامه مديريت کسب و کار،)7(2 ،
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مديريت و اقتصاد در توسعه.
تابلي ،حمید ،محمدباقري ،پروانه ،)5371( ،رفتارهاي انحرافي و بينزاکتي در محیط کار و تبعات سازماني ،اولین کنفرانس بینالمللي مديريت،
اقتصاد ،حسابداري و علوم تربیتي.
تواليي ،روحاهلل؛ باقري ،مسلم ،)5307( ،بررسي تأثیر تعهد سازماني بر عملکرد سازمانها ،دو ماهنامه علمي-ترويجي توسعه انساني پلیس،
.77-93 ،)31(9
حسینیان ،سیمین ،پردالن ،نوشین ،حیدري ،حمید و سلیمي ،سمانه ،)5373( ،تحلیل ساختاري فرسودگي شغلي پرستاران با مؤلفههاي مبتني
بر پذيرش ،تعهد و تنظیم هیجان ،مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران.17-39 ،)553(21 ،
حقیقت منفرد ،جالل ،حضرتي ،علي اوسط و میرزازاده ،حجت ،)5307( ،تأثیر تعهد سازماني بر عملکرد کارکنان ،فصلنامه مديريت کسب و کار،
.552 - 09 ،)7(2
رستمي ،رضا ،محمدي ،عبدالمجید ،نظري ،محمد ،ويسمرادي ،اکبر و بحريني ،سید صادق ،)5371( ،بررسي تأثیر کیفیت زندگي کاري بر
عملکرد شغلي با میانجي گیري توانمندسازي روانشناختي شهروندان ،فصلنامه مديريت شهري.317-322 ،)15(7 ،
سادات حسینیان ،سید رسول ،صادقي ،تورج و زندهدل ،احمد ،)5371( .بررسي رابطه بین اعتماد بر عملکرد اقتصادي کسب و کار با توجه به
نقش میانجي تعهد و اشتراك دانش در صنعت داروسازي ثامن مشهد ،فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداري.517-517 ،)3(2 ،
سید حسیني ،سیده صديقه ،زارعي ،اقبال ،ابهري ،علياصغر ،فالحچاي ،سیدرضا ،)5375( ،اثرات روانشناختي اعزام به مأموريتهاي رزمي
دريايي طوالنيمدت بر خانوادههاي کارکنان ،پژوهش کیفي ،مجله طب نظامي.553-525 ،)51(2 ،
شريفي ،ناهید ،شاه طلبي ،بدري ،)5371( ،مدليابي معادالت ساختاري روابط بین سرمايه روانشناختي با تعهد سازماني و ادراك از عملکرد
شغلي ،فصلنامه رفاه اجتماعي.511 - 525 ،)17(51 ،
صادقي ،مريم ،گروسي ،امیر ،)5371( ،رابطه میان ويژگي هاي شخصیتي با رفتارهاي انحرافي کارکنان (مورد مطالعه بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران) ،اولین کنفرانس ملي مديريت و اقتصاد جهاني.
صباحي ،پرويز ،نوري ،ابوالقاسم ،عريضي ساماني ،سید حمیدرضا ،گلپرور ،محسن ،)5300( ،سهم عوامل عاطفي و شناختي در رفتار ضد تولید
کارکنان ،فصلنامه پژوهشهاي روانشناختي ،دوره .72 - 11 ،)21(3 ،52
عزيزي ،شهريار ،)5372( ،متغیرهاي میانجي ،تعديلگر و مداخلهگر در پژوهشهاي بازاريابي :مفهوم ،تفاوتها ،آزمونها و رويههاي آماري،
فصلنامه علمي-پژوهشي تحقیقات بازاريابي نوين ،دوره .511-591 ،)7(2 ،3
عسکريان،مصطفي ،دهقان نجم آبادي ،منصور ،برجیخاني ،محمدعلي ،)5371( ،بررسي تأثیر سرمايه اجتماعي بر توسعه منابع انساني ،آموزش و
توسعه منابع انساني.521 - 79 ،)1(2 ،
عموزاده ،جعفر ،فالح ،وحید و صفاريان ،سعید ،)5377( ،ارائه مدل تأثیر آموزش دانشگاه (با تأکید بر دانشگاه علوم دريايي) بر اقتصاد مقاومتي
بهواسطه نقش زيرساختهاي فرهنگي ،منابع انساني ،سیاسي-اجتماعي و اقتصادي ،فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي،
.59-32 ،)2(1
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 بررسي نقش واسط عدالت سازماني در رابطه بین معنويت در محیط کار و تعهد،) 5373( ، اصغر، سیده زهرا و مشبکي اصفهاني،فاطمي
.10 - 27 ،)52(1 ، پژوهشنامه مديريت تحول،سازماني
، نقش کیفیت زندگي کاري در تعهد سازماني کارکنان دانشگاه علوم انتظامي،)5371( . عباس، قادر و قبادي، عبدالعلي پور، محمد،قصري
.573 - 599 ،)2(7 ،)پژوهشهاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي
، نقش میانجي وفاداري سازماني در رابطه بین اخالق کاري با رفتارهاي انحرافي در محیط کار،) 5371( . محمدعلي، محسن و نادي،گلپرور
.12-13 ،)5(7 ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوري
 بررسي رابطه رهبري اخالقي با رفتارهاي انحرافي در،)5371( . سولماز، مرجان و هزاريان، شمسي، کیومرث، بشلیده، محمد،منتخب يگانه
.513 - 539 ،)51(5 ، نشريه مديريت فرهنگ سازماني دانشگاه تهران، نقش میانجي تعهد عاطفي و جو اخالقي:محیط کار
- نشريه علمي، رابطه ابعاد کیفیت زندگي کاري با تعهد سازماني و مؤلفههاي آن،)5371( . محسن، ندا و گلپرور، مهدوي راد، علي،مهداد
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