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سازمانی و  رفتارضدشهروندی و تنبلی  بین  حاضر، رابطۀ  هدف از پژوهش
وجدان بر  سازمانی  تربیتترومای  معلمان  باکاری    میانجی  نقش  بدنی 

راهکار    نظر  از  کمی،   اصلی،   راهبرد  نظر  از  پژوهش  این  .بود  سازمانیبدبینی
.  بود  همبستگی  -توصیفی  تحلیلی،   تکنیک  نظر  از  و  پیمایشی  اجرایی، 
نفر(    460)  غربیبدنی استان آذربایجانشامل معلمان تربیت  آماری  جامعه
 برای.  انتخاب شدند  تصادفی  گیرینمونه  ها به روشنفر از آن   210که  
کاری )کاستا و  وجدان  پنج پرسشنامه  پژوهش حاضر از  هاداده  آوریجمع
-( ، ترومای1998سازمانی )دِین و همکاران،  (، بدبینی1992کری،  مک
همکاران،  س و  )ویوان  تنبلی2015ازمانی  )کریمیان(،  و  سازمانی  پور 

)رحمانی،  1398همکاران،   ضدشهروندی  رفتار  شد. 1392(،  استفاده   ،)
روشداده  با  توصیفی  هایها  دو  آمار  کمک  به  استنباطی،    افزار نرم  و 

SPSS vs.20  وAmos .23   ساختاری   معادالت مدل روش با
رفتارضدشهروندی  .شد  تحلیل متغیرهای  که  داد  نشان  سازمانی،  نتایج 
کاری  سازمانی و وجدان سازمانی بر متغیر بدبینیسازمانی و ترومایتنبلی

ترومای رابطه  اما  دارند.  معنادار  و  مستقیم  وجداناثر  بر  کاری سازمانی 
نبود.  معنی رفتارضدشهروند همدار  متغیرهای  غیرمستقیم  اثر  چنین 

تنبلی ترومایسازمانی،  و  از سازمانی  بر بدبینی  طریق  سازمانی  سازمانی 
معناداروجدان به  کاری  میبودند.  کلی  که  طور  گرفت  نتیجه  توان 

ترومای تنبلی رفتارضدشهروندی،  و  میسازمانی  را  سازمانی  زمینۀ  توانند 
 کاری معلمان فراهم نمایند. ازمانی و کاهش وجدان سبرای افزایش بدبینی

 هاي کليدي واژه 
ترومایبدبینی ضدشهروندی،  رفتار  تنبلیسازمانی،  سازمانی،  سازمانی، 
 بدنیتربیت کاری، معلموجدان

 

 

 

 
 

 

 

 

 

The aim of this study was to the relationship the relationship 

between organizational anti-citizenship behavior, 

organizational laziness, and organizational trauma on the 

work conscientiousness of physical education teachers with 

the mediating role of organizational cynicism. Methodology 

of the research in terms of the main strategy, was 

quantitative, in terms of the strategy, was scrolling, and in 

terms of analytical, was descriptive-correlation. The 

statistical population consisted of physical education 

teachers in the West Azerbaijan province (n = 460), 210 of 

whom were selected by random sampling. To collect data, 

the present study used 5 questionnaires of Work 

Conscientiousness(Costa & Mccrae , 1992), Organizational 

Pessimism (Dean et al, 1998), Organizational Trauma 

(Vivan et al, 2015), Organizational Laziness (Karimianpour 

et al, 2019), Anti-Citizenship Behavior (Rahmani, 2013). 

The data were analyzed by descriptive and inferential 

statistics using SPSS.20 and Amos 23 software and by 

structural equation modeling.The results showed that the 

variables of organizational anti-citizenship behavior, 

organizational laziness and organizational trauma had a 

direct and significant effect on the variables of 

organizational pessimism and work conscientiousness. But 

the relationship between organizational trauma and work 

conscientiousness was not significant. Also, the indirect 

effects of the variables of organizational anti-citizenship 

behavior, organizational laziness and organizational trauma 

through organizational pessimism on work 

conscientiousness were significant. Generally it can be 

concluded that organizational anti-citizenship behavior, 

organizational trauma, and organizational laziness can 

provide the ground for enhancing organizational pessimism 

and reducing teacher work conscientiousness. 

Keywords 

Organizational Anti-Citizenship Behavior, Organizational 

Pessimism, Organizational Trauma, Organizational 

Laziness, Physical Education Teacher, Work 

Conscientiousness.   
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 مقدمه 
-برده مخصوصاً آموزش و پرورش پی آموزشی نهادهای

 قابل متعهد، مدار،اخالق کارآمد، انسانی نیروی که بدون ندا

 پاسخگوی و رسید خود نخواهند اهداف به وجدان با و اعتماد

فعلی  شرایط  بود. در نخواهند خود  جامعه روزافزون نیازهای
 که گرددمی مشاهده اوقات گاهی عالی آموزش نظام

 یا و کنندمی خالی  زیرکار شانه از  یا کار محیط  در کارکنان

در   کار از  گریز  نوعی  عبارتی هستند. به  شدید کاریکم دچار
این   بر  مؤثر عوامل  از  یکی که گرددمی مشاهده کارکنان بین

قویوجدان عدم هاکاستی بدینمی سازمان در کار   باشد. 

 کنند،کار می ترسخت باال، کاریوجدان با کارکنان که معنی

 دیده کارشان در کمتری ایراد و قائلند ارزش سازمان برای

  و   تعهد  قلبی،  رضایت  1کاری (. منظور از وجدان83شود )می
  انسان   است   قرار   که  است  هاییوظیفه  به   عملی نسبت  التزام
  بر   نیز   ناظری  و  بازرس  اگر  که   ایگونه  به  دهد،  انجام   ها راآن

 روا  قصوری  وظیفه  انجام  در   نباشد، باز هم  گرنظاره  او  فعالیت
)  نخواهد   اساسی   و  ایریشه  معضالت  جمله  از  .(49داشت 
در  ما  عالی  آموزش  نظام دانشگاه،  و  مدرسه  در  جهت   چه 

 ضعف  اجتماعی،  و  اقتصادی  فرهنگی،  توسعه  به  دستیابی
  کشور   شاغلین  از  توجهی  بخش قابل  میان  در  کاریوجدان
نمودهای    و  ساختارها  ها،مؤلفه  در  آن  هایجلوه  که  است

  عوامل   و  شودمی  مشاهده  وضوح  به  آموزشی  نهادهای
  اجتماعی،  عوامل که دخیل هستند رابطه این در نیز متعددی
  . (10روند )می  شمار  به  هاآن  ترینمهم  از   فردی  و  سازمانی

 وظیفه  داشتن  دلیل به  ورزشی  سازمانهای انسانی  منابع

مختلف به  رسانی خدمت  ورزشکاران،  مانند جامعه افراد 

 برای مناسب بستری ایجاد همچنین و دانشآموزان مربیان،

فعالیتهای تامین  جهت مختلف اقشار توسط ورزشی انجام 
 اجتماعی باال سرمایه مستلزم آنها، روحی و  جسمی سالمت

( است در چنین شرایطی که در مدارس،  23است  بدیهی   .)
از همه مهمکم تجهیزات و  و  امکانات، وسایل  منابع  بود  تر 

مالی شدیداً محسوس است و از طرفی دیگر بار امانت تعلیم 
قرار  تری است بر دوش معلمان  و تربیت که مسئولیت سنگین

-کاری معلمان فاکتور بسیار مهمی است که میدارد. وجدان
-آموزشی دانشتواند در حفظ و نگهداری تجهیزات و ارتقای  
 سازمان  رهبران  و  آموزان نقش داشته باشد. بنابراین مدیران

آموزش و پرورش باید راهکارهایی عملی و کاربردی در جهت 
 

1  . Work Conscientiousness 
2  .  Acaray, yıldırım  

باکاهش وجدان و  اتخاذ،  خود سعی    عملکرد  کاری معلمان 
وجدان  انگیزة،  درایجاد افزایش  و  معلمان    کاریروحیۀ 

 توسعه یشگامانپ بدنی که به عنوانباالخص معلمان تربیت

 .نمایند  شوند،می شناخته نشاط و تحرک، سالمتی فرهنگ و
کاری معلمان و از موانع و مشکالت ناشی از کاهش وجدان

کاری  وجدان  بر  عوامل تاثیرگذار  بدنی بکاهند. از جملهتربیت
  به   توانمی  است  حاضر  مطالعه  مدنظر  بدنی کهمعلمان تربیت

سازمانی سازمانی، ترومایسازمانی، تنبلیعوامل منفی؛ بدبینی 
 و رفتارضدشهروندی اشاره کرد.

  چهره  گذاشتن  نمایش  به  دروغگویی،  معموالً با  بدبینی
 ها همراهآن  قوت  نقاط  گرفتن  نادیده  و   دیگران  از  نادرست
 اصول  که  است  این  سازمانی بدبینی   در  اصلی  باور  است.

  مدیران   شخصی  منافع  قربانی  درستکاری  و  صداقت، عدالت 
 فریبکاری  پنهانی و  هایانگیزه  پایه  بر   اقداماتی  به   منجر  و

(، معتقدند فرد بدبین  2017)  2ییلدریم  و (. آکارای8)  است  شده
 را  دیگران که است  شخصیتی، کسی هایویژگی لحاظ از

بی دروغگو،  و بگیرد نظر در توجهبی  و عالقه خودخواه، 
خود   روابط در داده، قرار تردید مورد را آنان هایانگیزه
 وی رفتار باشد، نداشته نفس  به اعتماد و بوده محتاط

خواسته نسبت و بوده ظالمانه و خصمانه  تحمیلی هایبه 

  منفى   نگرش  یک  سازمانىبدبینى   (.2) باشد داشته تنفر افراد
  نامطلوب   ادراک فضاى  به   که   است  سازمان  به  نسبت  دفاعى  و

  منفى،   باورهاى  با  پدیدة  این.  شودمی  منجر  سازمانى
  قالب   در  و  شده  شناخته  با آن   مرتبط  رفتارهاى  و  احساسات
 کارکنان.  کندمی  بروز  رفتارى  و  شناختى  عاطفى،  بدبینى
  مانع   و  داده  قرار  تأثیر  تحت   را  کل سازمان  توانندمی  بدبین
و  7)  شوند  خود  هاىهدف  به  سازمان  رسیدن جیانگ   .)

در2019)  3همکاران عبارتی  به    کارکنان  سازمانىبدبینى  (، 
به   بدخواهانه  و  تحقیرآمیز  و  منفى  احساس   سازمان   نسبت 

بدبینی25)  دارند  خود  کارکنان  منفی  نگرش  را  سازمانی(. 
  بر   کنند کهمی  تعریف  سازمان  استخدامی  وضعیت  به   نسبت

 گذارد. اصلمنفی می تأثیر وری،بهره و سازمانی فرآیندهای

و   انسجام اعتماد، صداقت، دقت،  نبود بدبینی،  مفهوم اساسی
بدبینی   دچار  که  کارکنانی  اساس،  همین  (. بر5) است وفاداری

  به   رسیدن  از   را  آموزشی  هایسازمان  توانندمی  اندشده
  به   کارکنان  اعتقاد  نتیجه  دارند. این نگرش منفی  باز  اهدافش

سازمان  است  این   اقدامات   اینکه  و  است  صداقت  فاقد  که 

3  .  Jiang., Hu, Wang, & Jiang 
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عدالت،   اصولی   نبود  نشاندهنده  سازمان   و   صداقت  مثل 
-اعتماد می غیرقابل و باز  حقه  را  دیگران  است و   صمیمیت

 (.  35) انندد
 علم  از  سازمانی  )ضربۀ روحی(  1سازمانیترومای  تئوری

است    گردیده  سازمان   و  مدیریت  علم  برگرفته، و وارد   پزشکی 
حادثۀ   و   شوک  جراحت،  ضربه،   آسیب،  هرگونه  به   طور کلی  به

بدن   از   آنکه   شرط  به   گویندمی  تروما  جسم  بر  وارده   درون 
  ضربات   از   دسته   آن   باشد. بیانگر  داشته   خارجی  منشا  و  نبوده

 دلیل   به  معموال  که  است  سازمان  به   شده  وارد  هایشوک  و
چند  یک  سوءکارکرد   افراد،   نظیر   سازمان  ارکان  از   رکن  یا 

  عنوان آید. بهمی وجود به  محیط یا و فناوری ساختار،  اهداف،
به  کارکنان  و  مدیران  که  هنگامی  مثال   سوء   دلیل  سازمان 

  چهره   و  نموده  فراهم  را  سازمان  بدنامی  موجبات  عملکرد خود،
 این   نمایند؛می  ذینفعان، تخریب  و   جامعه  ذهن  در   را  سازمان

  و   شده  خارج  عادی  حالت  از   سازمان  جو   شودمی   سبب  امر
کارکنان  سازمان  هایزیان  و  روانی  روحی  فشارهای  آن  و 
 ساده  بیان  (. به43)نمایند    تجربه  را  توجهی  قابل  معنوی  مادی
  کاهش  نتیجۀ  در و نرمال شرایط   تغییر و  استرس  سبب  تروما

 ارائه دهندة   هایشود. سازمانمی  سازمانی  و  فردی  کارکرد
-سازمان  یکی از شان،فعالیت خاص  ماهیت دلیل به خدمات
این    .هستند  سازمانی  ترومای  به  ابتال  مستعد  های در 

جوسازمان ناامیدی  یأس   ها    و   است   حاکم  سازمان  بر   و 
 و   داده  دست  از  را  خود  کاری  هایمدیران انگیزه  و  کارکنان
 یابد،می  کاهش  مشتریان  نیازهای  ارضای  سازمان بر  تمرکز

 پدیدة   (. این55کند )می  پیدا   رواج  سازمانی نتیجه بدبینی  در
  سطح   در  سازمانی، یعنی   رایج  تحلیل  سطح  سه  در  تواند می

  نمود   فراسازمانی)جامعه(  حتی  و   سازمانی  و   گروهی  فردی،
صورت  و  کند  پیدا   و   آثار  الزم،   مدیریت  و   کنترل  عدم  در 

سازمانی  ترومای.  گذاردمی  بجا   خود   از  مخربی  پیامدهای
  قابل   شوک  وقوع،   صورت  در  که   است  منفیای  پدیده

همه  ایمالحظه   به   حتی  و   سازمانی  هایگروه  و  افراد  به 
  و محافظتی   دفاعی  ساختارهای  و  نموده  وارد  کارکنان  خانواده
  و   یاس   ناامیدی،  احساس  و   شکندمی  هم  در   را  سازمان
حاکم  بر  شدیدی  دلسردی ضربه می  سازمان  این  و    نماید 
  از  باعث نتیجه  در  کرده؛  اثر  سازمان  و   افراد  توانایی بر  روحی
اختالل   انرژی  تحلیل  استعدادها،  رفتن  دست و    سازمان 

-می  در سازمان  مختلف  سطوح  الگوهای رفتاری  در  عملکرد
   .(56شود )

 
1  . Organizational Trauma 

 و  اهمال  کاهلی،  بیکارگی،   پروری،تن  معنای  به   2تنبلی
  که   است  مواردی  از  اجتماعی  است. تنبلی  رفته  کار  به  سستی

میزان  شودمی  داده  نسبت  ایرانیان  به   از   ایرانیان  تنبلی  و 
توان آن می  و از جمله نمودهای  است  بیشتر  جهانی  متوسط

نوظهوری  وری،بهره  بودن  پایین  به؛    بین   نام  به   پدیدة 
 مدت  طوالنی  کار  به  اقبال  فراوان(، عدم  التعطیلین )تعطیالت

-درکلی  .(23تحرکی اشاره کرد )و کم  وزن  اضافه  سخت،  و
 در.  دانندمی  فقرحرکتی  با  مترادف  را  تنبلی  برداشت،  رینت

  امور   انجام  برای  آن  افراد  کند،رخنه می  تنبلی  که  سازمانی
همیشه   عمومی،  و  کاری  شخصی،  زندگی  در  بزرگ  و  کوچک

 موجب  درسازمان  تنبلی  اندازند، نفوذمی  فردا  به  را  امروز  کار
  داشته   تأخیر  و  تعلل  خود  وظایف  اجرای  در  کارکنان  شودمی

تصمیم  سازیتصمیم  در  باشند،  اثرگذار  و  فعال  هاگیریو 
  باشند. و از   نداشته را کافی انگیزة تفکر و تحلیل در و نباشند

  عدم   و   اداری  وریبهره  سطح   بودن   پایین  آن،  جمله پیامدهای
است  و  مدت  طوالنی  کار  به  اقبال  در  تنبلی(.  47)  سخت 
  عمده در   شکل  به  و  داشته  وجود  تواندمی  کاریسطوح  تمامی
)می   بروز  بیشتر  ترباهوش  افراد  بین  و  سپهوند.  (12کند 

( گاهی  (،2018همکاران  که    مخرب   رفتارکاری  معتقدند 
-می  هاسازمان  تنبلی  در نهایت  و   افراد  تنبلی  موجب  کارکنان،

رفتارها،  .شود   نقض   باعث  که  هستند  ارادی  رفتارهای  این 
  مانع   چنینهم  و  سازمان  منافع  به   سازمانی، ضرر   هنجارهای
رفتارهای   که شامل  و  شوندمی  سازمان  اهداف  به  دستیابی

 ضداجتماعی،  رفتارهای  شخصی،  انضباط  انحراف   مانند
شایعۀپراکنی،  ریاکاری،   تخریب   اذیت،  و  آزار  چاپلوسی، 
سرقت  تجهیزات استخدام  چنین  هم.  است  و  مانند  عواملی 

پارتی وجدانرسمی،  عدم  نظامبازی،  عدم  ارزشیابی    کاری، 
و یکنواخت  درست  ضعیف،  عوامل  نظارت  و  شغل   بودن 

عامل  و فرهنگی و  مؤثرند  سازمانی  تنبلی  در  نیز    محیطی 
  را   خود   وظایف  و   نقش   که   باشندمی  فردی  عوامل   آن،   اصلی

 اجرای  برای  و  دهندانجام می  صوری  و  ظاهری  صورت  به
  یک   .(46)  ندارند  کافی  تالش  خود،  نقش  کمال  و  تمام

 آن  افراد  تک  تک  که  بگیرید  نظر  در  را  توانمند  سازمان
  انجام   است   قرار  که   مأموریتی  با   رابطه   زیادی در  هایتوانایی
 و هااین توانمندی همۀ  با  است  ممکن  افراد این. دارند بشود،
  کار،   از  زیردررویی  به  شروع  فرصت  اولین  در  ها،توانایی
به   هامسئولیت  فرافکنی   امور   در  اختالل  ایجاد  طورکلی  و 
  سازمانی   تنبلی  دچار  افراد  تر،عامیانه   و  بهتر  عبارت  به .  بنمایند

2  . Laziness 
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 چرا:  دهندمی  پایان  دالیل  و  هامخاصمه  تمام  به  این عبارت  با
  عواملی   (. و از 20بدهم )  انجام  من   و  دهدنمی  انجام  فالنی

 افزایش تعداد  کند،می  کمک   سازمان  در  تنبلی  افزایش  به  که
 اگر  کنند  احساس  کارکنان  که  زمانی.  است  سازمان  کارکنان

)می  انجام  دیگری  توسط   کار  ندهد  انجام  را  کار   . (23شود 
وجدانمؤلفه با  که  آخری  رفتارهای ی  است،  مرتبط  کاری 

 ست. ضدشهروندی
-کم   چونهم  رفتارهایی  وجود  هاسازمان  معضالت  از
لجبازی،  پرخاشگری،  کاری،   توزی کینه  و  ارعاب  قلدری، 
تنها  رفتارها  این.  است تأثیرگذار   هاسازمان  عملکرد  در  نه 
 را  کارکنان همکاری روحیه و  شخصی  بین روابط  بلکه  است، 
 1سازمانی   ضدشهروندی  رفتار.  دهدقرار می  تحت الشعاع  نیز

  دامنۀ   و  مخدوش  سازمان  یک  عملکرد  تا شد  موجب خواهند
  ضدشهروندی  (. رفتارهای37)  شود  محدود  آن  هایموفقیت
  برخالف   که  خفیفی هستند  هایرفتاری  کج  شامل  سازمانی،

 نامعلوم  نیت  با  و  متقابل  احترام  بر  مبنی  سازمانی  هنجارهای
ضربه  مبهم  و .  باشندمی  مقابل   طرف  به  زدن  درصدد 

به    احترام  و   توجه  عدم  ادبی،بی  رفتارها  این  یمشخصه
  لطمه   برای  تالش  نوعی  رفتارها  این  بیشتر  در  و   است  دیگران

  ضدشهروندی   رفتارهای  ابعاد  از  (.33)  دارد  وجود  زدن
  قبیل   از  رفتارهایی)  و خودسری  لجبازی  به توانمی  سازمانی

  ، (اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  از  امتناع  مقررات،   صریح  انکار
برابر   عمومی  مخالفت)  اقتدار  برابر  در  مقاومت سازمان،    در 

  گذاشتن   کنار  یا  و   زدن  دور   خصوصی،  حریم   رعایت  عدم
  نکردن   اعاده  کار،  تعطیل کردن)  کار  از  رفتن  طفره  ،(مدیران
تماس  هاینامه  به  ندادن  پاسخ  و  هاحساب   تلفنی،   هایو 
هنگام    نبودن  دسترس  در  و  کار،  گزارش   ارائه   در  تاخیر

 غیرتجاری،  هایهزینه  کردن  خرج)  توزیکینه  ،(مراجعه
میان  و  شرکت  مواد  و  مایحتاج  دزدیدن   اسرار   گذاشتن  در 
 در  خلقی  حالت کج)  پرخاشگری  و(  بیرون  افراد  با  سازمان
 لحن  بکارگیری  همکاران،  به  خصمانه  اعتراض  مالقات،
  بروز   (. 19)  کرد  اشاره(  فیزیکی   و تهدید  ناخوشایند،   و  متکبرانه 
-ترک  افزایش نارضایتی،  به  منجر  تواندمی  رفتارهایی  چنین
  دار خدشه  یا  و  درآمد  کارکرد، کاهش  مانع  کارکنان،  خدمت
  جامعه   برای  نیز   را  تبعاتی  و  منجر شود  سازمان  اعتبار  شدن
هم  داشته  پی  در رفتارهاباشد.    کردن، شکایت  چون  چنین 

  خالی   شانه  زیرکار  )از  نشینیعقب  و  کشیوقت  لجبازی،

 
1  . Organizational Anti-Citizenship Behavior 

شامل  را  کردن( شناخت( 58)شود  می  نیز    بروز   علل  . 
 هایهزینه  تحمیل  سازمان،  از  سرقت  چونهم  رفتارهایی
  همکاران   به  نسبت  پرخاشگری  کار،  با   و غیرمرتبط   شخصی

 پا زیر  اقتدار مدیران، و  اختیار نشناختن رسمیت  به  مدیران،  و
  رفتارهای   از  نمودهایی  که)  سازمان  مقررات  گذاشتن

 تا  کندمی  کمک  مدیران  به (  هستند  سازمانی،  ضدشهروندی
 . (56) نمایند اجتناب  آنان از المقدور حتی

-دهد که وجداننشان می  کاریپیشینه پژوهش وجدان
  انجام  حسن  و  درکار  نظم  ایجاد  باعث  که  است  کاری عاملی

 سازمان  یک  در  کاریوجدان   وجود.  شودافراد می  در   وظیفه
تحول    پایدار،  توسعه  تحقق  وری،بهره  سطح  افزایش  باعث

 شودمی  اقتصادی  نظم  و  مدیریت  ثبات  سازمان،  فرهنگی
-که وجدان  است   این  از   حاکی  مختلف  (. نتایج تحقیقات52)
باک دقیق 38)  رهبری   سبک  اری    و   پذیرمسئول  بودن،  (، 

 راهنمایکار،    به  زیاد  عالقه  و  (؛ عشق 29)  بودن  یافته  سازمان
اجتماعی  توسعه   هایزمینه  تقویت  الگوسازی،   و   انسانی، 
  باور   داری وجود دارد. صاحبنظران(؛ ارتباط معنی46اقتصادی )

اعتماد   کوشی، سخت  افراد،  بین  همکاری  به  تواندمی  دارند 
وجدان  نهایت  در  و  شناسیوظیفه  تعهد  و  کاریافزایش 

)  منجر   سازمانی )36شود  بالغت  و  عطاری  در  2018(.   ،)
تعیین با عنوان  کاری وجدان  و  طلبیتوفیق  میزان   پژوهشی 

اخالقی    رفتارهای  به   پایبندی  طریق  آن از  بینیپیش  و  معلمان
کاری رابطه مثبت طلبی و وجداننشان دادند که بین توفیق

 رفتارهای بر تاثیرگذار عوامل وجود دارد. از طرفی دیگر از

(.  53باشد ) بدبینی سازمانی  تواندمی سازمانی  ضدشهروندی
-که بدبینی با پارتی  است  این  از  حاکی  مختلف  هایپژوهش
عدالت  خویشاوندگرایی،  /بازی  در  کاریسیاسی  و  کاهش 

 شغلی،  رضایت  شغلی،  عملکرد  سطح  (؛ کاهش32)  سازمان
)  ترک  افزایش  و  سازمانی  تعهد کاهش13خدمت   تعهد(؛ 

کاهش و  شغلی،  سازمانی    ضدشهروندی   رفتار  رضایت 
ضدشهروندی   (؛11)  سازمانی ) رفتار  عدم 54سازمانی  و   ،)  

اعتماد و  ناستی28)  صداقت  و  رئیسی  دارند.  ارتباط  زایی  (؛ 
بررسی1398) عنوان  با  پژوهشی  در  -بدبینی  بین  رابطه   ( 
  میانجی   نقش   با  سازمانی  ضدشهروندی   رفتار  و  ازمانیس

اهدان پرداختند نتایج نشان  سازمانی معلمان شهر ز  حسادت
  طور   به  سازمانی  ضدشهروندی  رفتار  بر   سازمانیداد که بدبینی 

 متغیر   طریق   و از  غیرمستقیم  طور   به   اما  نداشت   اثر  مستقیم
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سازمانی  رفتار  بر  سازمانیحسادت   مثبت   اثر  ضدشهروندی 
(. 39گردد )برمی  اعتمادیبه بی  سازمانی  بدبینی  ریشه.  داشت

(، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند  2019کاشف )عبدالهی و  
قلدری متغیرهای  بین  از  حسادت  و  سازمانیکه  سازمانی، 

سکون شغلیطریق  بروز  زدگی  معلمان بدبینی  در  سازمانی 
 (. 1بدنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد)تربیت

گی، محو شدن از  ورشکسته  سازمانی هم با رکود،ترومای
کاهش  صحنه وفاداری، ضعف   منابع   رقابت،  کاهش  مالی، 

  (؛ رکود، 30حافظه سازمانی و استفاده از کارکنان نامناسب )
فناوری )  عدم  عملکرد    هویت   (؛ کاهش17مناسب، کاهش 

  به   رسانیآسیب  ناامیدی،  و   یأس  روحیۀ  شدن   حاکم  سازمانی،
 وفاداری  مشتریان،  دادن  ازدست  و   بازار  سازمان، سهم  برند

سازمان  و   درجه  تنزل  و   اجتماعی  سرمایۀ  ،سازمانی ها  رتبۀ 
مهارت(56) کاهش  و  42)   کارکنان  های،  انگیزه  کاهش  (؛ 

، ارتباط  (16زهرآگین )  رهبری(؛ و سبک3عدم رضایت شغلی )
 تأثیرپذیری  عنوان  با  را  ( پژوهشی2009همکاران )  و  دارد. لیزا
 نوآوری در   و  خالقیت  در  عدم موفقیت  از  سازمانی  ترومای
)  انجام  مایکروسافت  شرکت   زارع   و   سپهوند.  (30دادند 

 بر سازمانی نقش هشیاری عنوان تحت پژوهشی ( در2018)
میانجی  به  توجه  با  سازمانی  ترومای   سیاسی   هوش  نقش 
  تأثیر   سیاسی  هوش  و  هشیاری سازمانی  که  دریافتند  مدیران
ابراهیمی  (.  45دارد )  سازمانی  ترومای  بر  داریو معنی  منفی

( نقش2019و همکاران،  عنوان  با  پژوهشی  در  -ترومای  ( 
-نشان دادند که ترومای  سازمانیبدبینی  و   سکوت  بر  ازمانیس

  و   عصبانیت؛  ترس،  افسردگی،  وجود  در بعد  کارکنان  سازمانی
  سازمانی   درون  روابط   و   اضطراب  استرس،  بعد  در  سازمان
 و مثبت تأثیر سازمانیترومای و .است گرفته تأثیر قرار تحت
بدبینی   سکوت   بر  داریمعنی   بین   عالوه  به.  دارد  سازمانیو 
دارد    وجود  داریمعنی  و  مثبت  رابطۀ   سازمانیسکوت   با  بدبینی

دهد عواملی که در ها نشان میچنین نتایج پژوهشهم  .(15)
 پاداش کار،شرایط محیط :از  اندعبارت  مؤثرند  تنبلی  افزایش

قدردانی و  (؛ نادیده انگاشتن کار شایسته، عدم27) دستمزد و
( کاهش41دستمزد  گروهی،    انسجام  کاهش  عملکرد،  (؛ 
تعارضغیبت  افزایش ؛  (40)  گروهی  درون  کاری، 

  شرایط   بین همکاران،   روابط   (؛21)  رفتارشهروندی سازمانی
)  و  پاداش  کار،محیط سیمز4دستمزد  دارند.  رابطه  و    (؛ 

  به   و  پرداختند  اجتماعی  تنبلی  وضوعم  به   ، (2014)  1نیچولس

 
1  . Simms,. & Nichols 

2  . Michel,. Bowling 

سازمان  تنبلی  که  یافتند  دست   نتیجه   این   حال   در  هادر 
 مشارکت  چونهم  اقداماتی  با   باید  مدیران  و  است   گسترش

تصمیم  کارکنان  دادن   گروه،   اندازة  کاهش  ها، گیریدر 
این    با  موقع   به  و  مناسب  پاداش  پرداخت  خالقیت،  افزایش
( در 2018پور و همکاران، )کریمیان  .(50)کنند  مبارزه پدیدة

ویژگی که  رسیدند  نتیجه  این  به   بر   فردی  هایپژوهشی 
  سازمانی تنبلی  بر  شغلی  زدگیسکون  و  شغلی  زدگی سکون

(  2018سپهوند و همکاران )  .(26دار است )اثرمستقیم و معنی
  تنبلی سازمانی   بر   نامرئی  کارکنان  در پژوهشی با عنوان نقش

کارکنان  هایسازمان  در که  رسیدند  نتیجه  این  به   دولتی 
  از   غفلت  مجازی،  خدمتترک  یعنی   آن   هایمؤلفه  و   نامرئی
طفره  ریاکاری  کار،   تأثیر   سازمانیتنبلی  بر  کار  از  رفتن  و 

دهند که رفتار ها نشان مینهایتاً پژوهش  .(46)دارد    معناداری
بزهکاری، با  رفتارانتقام   ضدشهروندی  و    سوء   جویی 

-بی  کار،محل  از  ای )گریز(؛ نبود اخالق حرفه51سرپرستان )
به سازمان(،    مراجعه  در  افراد  سرگردانی  وقت،  اتالف  نگیزگی،ا
  ؛ بیگانگی (18)  روحیه  و   ؛ کاهش عملکرد، کاهش روابط (34)
  سازمانی (؛ بدبینی9تعهد )  کاهش  و   شغلی  فرسودگی  کار،  زا
( در پژوهشی با 2014)  2بولینگ   و  (؛ ارتباط دارند. میشل53)

رفتارهای   و  شغلی  رضایت  و  خودشیفتگی  عنوان رابطه بین
بین  که  داد  نشان  نتایج  که  پرداختند    ضدشهروندی 

  رابطه   ضدشهروندی  رفتارهای  و  شغلی  رضایت  و  خودشیفتگی
دارد  معنادار  مثبت   بین   رابطه  خشونت  چنین هم.  وجود 

 را  ضدشهروندی  رفتارهای  و  شغلی  رضایت  با  خودشیفتگی
(، نیز  2017)  3الرسون   و  چاراش  -کوهن  .(31کند )می  تعدیل
بررسی   ضدشهروندی  رفتارهای  و  حسادت  رابطۀ  .  کردند  را 
  رابطۀ   عدالتیبی   شرایط  در  داد  نشان  تطبیقی  هاییافته

  . (14بود )  تر خواهدقوی  ضدشهروندی  رفتارهای  و  حسادت
  بین   (، در پژوهشی با عنوان رابطه2018شجاعی و همکاران )

ضدشهروندی    رفتارهای  و  شغلی  رضایت  با  خودشیفتگی
نتیجه رسیدند    کنندةتعدیل  نقش   با  معلمان این  به  خشونت 

  هستند،   مدارس   در  خودشیفته  دارای شخصیت  که  که معلمانی
 کمتری  شغلیرضایت  از  و  دارند  ضدشهروندی  رفتارهای

 . (48برخوردارند )
 ضرورت راستای شد در ذکر آنچه به عنایت بنابراین با

کاری وجدان توان گفت اهمیتمی حاضر پژوهش اهمیت و
بهبود بدنی تربیت باالی معلمان  در هاآن عملکرد به دلیل 

3  . Cohen-Charash, Larson  
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 آموزان ودانشمدارس، نقش آموزشی و تربیت جسم و روح 

آموزش   سازمان  بدنی تربیت بر  آن  کالن  تأثیرات  چنین،هم
عنوان  به   و گسترش  مراکز ترینبنیادی از  یکی  وپرورش 

 بیش ازپیش نمایان کشور در حرکت و ورزش فرهنگ توسعۀ

معلمان    کاریارتباط داشتن وجدان این بنابراین، در شود.می
می تربیت و  بدنی  کیفیت  در  آموزشی،  تواند  نظام  اثربخشی 

ای، عدم لزوم به  حرفهفرایند یاددهی و یادگیری، فرهنگ کار
بورکراسینظارت و  صرفهای  اداری،  متعدد  جویی های 
بهرههزینه افزایش  و  داشته  ها  تاثیر عمیقی  و کارآیی،  وری 

باشد و برعکس. و از طرفی دیگر درک این مطلب که چه  
شهروندی رفتارضد  باعث  تنبلیسعواملی  سازمانی،  ازمانی، 

شود باید سازمانی معلمان میترومای)ضربه روحی( و بدبینی
و   پرورش  و  آموزش  مدیران  سبک  در  آن  پدیدآیی  علل 

کاری، هایمدارس، رفتارهای فردی و سازمانی، تعامل گروه
افراد   فرهنگی  همکاران  رفتار  و  مقایسه  دستمزد،  تبعیض، 

این   برای روشن شدن  و  بررسی گردد.  باید مدیران  مطلب 
سرپرستان آموزش و پرورش بینشی عمیقی از رفتارسازمانی  

سرپرستی خود داشته باشند و  و مدیریت عوامل انسانی تحت 
به عوامل  شناسایی  و  بررسی  این در  تشّدید  و  آورندة  وجود 

بنابراین، باشند؛  تام داشته  اهتمام  -می مطالعه این رفتارها 
رفتار ضدشهروندی سازمانی و  رتأثی تردقیق صورت به وشدک

ترومای سازمانیتنبلی وجدان سازمانیو  معلمان بر  کاری 
 بررسی سازمانیبدبینی میانجی متغیر طریق از  بدنی راتربیت

با این اهمیت  وجود کند.   پیشینه بررسی  موضوع، زیاد 

 انجام تاکنون پژوهشی در این زمینۀ دهد می نشان پژوهش

-می آشکار حاضر مطالعه انجام بنابراین ضرورت است؛ نشده
نظری   مبانی شدن  ترغنی به مطالعه این چنین انجامود. همش

حوزه در پژوهش سازمانی،  تنبلی رفتارضدشهروندی، یپنج 
-می کاری کمک  و وجدان سازمانیبدبینی سازمانی،ترومای

 تأثیر جهت  و  شدت چگونگی،  دقیق  ترسیم با  که ندک

تنبلی ترومایرفتارضدشهروندی،  بر ،  کاری وجدان سازمانی 
تربیت بدبینیمعلمان  میانجی  با   عملی گامی شاید بدنی 

وجدان کوچک هرچند افزایش  راستای  معلمان در  کاری 
بتوانتربیت مطالعه   این   کلی  هدف  بنابراین .  برداشت   بدنی 

آیا که  است  بینرابطه  این  سازمانی،  رفتارضدشهروندی  ی 
ترومایتنبلی و    طریق   از  کاریوجدان  با  سازمانیسازمانی 
  آنچه   اساس  سازمانی وجود دارد یا نه؟ بر بدبینی   میانجی  متغیر
قرار    آزمون  مورد  و  ترسیم  زیر  مفهومی  مدل  گردید،  ذکر

 (.1گرفت )تصویر

 
 : مدل مفهومی پژوهش 1 شکل

 روش تحقیق    
  راهکار   نظر  از  کمی،  اصلی،  راهبرد  نظر  از  پژوهش  این 

  - توصیفی  تحلیلی،  تکنیک  نظر   از  و  پیمایشی  اجرایی،

تربیت  را  آماری  جامعه.  بود  همبستگی استان  معلمان  بدنی 

حجم   1398  -1399  تحصیلی  سال  در  غربیآذربایجان با 

 جمله از اخالقی مالحظات رعایت با  .دادمی  تشکیل  460

محترم  از  رضایت اخذ  تحقیق، در  شرکت  جهت همکاران 

 روند دادن ادامه در عدم اجبار افراد، اطالعات ماندن محرمانه

 سؤاالت پاسخگویی به جهت محقق  بودن دسترس  در کار،

 بین پرسشنامه در توزیع پژوهش به اجرای مجوز کسب و

  )دردسترس(   نوع  از  گیرینمونه  روش . گردید اقدام معلمان،

  در   با  و  مورگان  -کرجسی  مدل  به  توجه  با  نمونه  حجم.  بود

.  شد  گرفته  نظر  در  نفر  α،  210=    05/0خطای    گرفتن  نظر

از  هاداده  آوریجمع  برای حاضر  پرسشنامه   پژوهش  پنج 

کری  مک  و  کاری کاستاوجدان  هایاستفاده شد: پرسشنامه

  اتکا قابلیت:  بعد  2  و  گویه  16  قالب  در  پرسشنامه  (، این1992)

 این  پایایی.  باشدمی(  گویه  8)  مداریموفقیت  ،(گویه  8)

مطالعه  کرونباخ  آلفا  آزمون  از  استفاده  با  پرسشنامه  در 

همکاران و    . است   شده   گزارش0/ 78(،  1396)  روزبهانی 

(،  1998دهاروادکار )  و  براندز   دِین،  سازمانی پرسشنامه بدبینی

  عاطفی بدبینی:  بعد  3  و   سوال  13  قالب  در  پرسشنامه  این

و  (  9  تا  5  هایگویه)  شناختیبدبینی   ،( 4  تا  1  هایگویه)

پایاییمی(  13  تا   10  هایگویه)  رفتاریبدبینی   این   باشد. 

رئیسی  مطالعه در کرونباخ آلفا آزمون از استفاده با پرسشنامه

ناستی پرسشنامه    . است  شده  گزارش   88/0  ،(1397)  زایی و 

  در   پرسشنامه  (، این2015سازمانی ویوان و همکاران )ترومای

(، 3تا    1های  بعد: یاس وناامیدی )گویه  3  و  سوال  9  قالب

(، عدم ارتباط با سازمان  6تا    4های  عدم ارتباط با محیط )گویه

  آلفا   آزمون  از  استفاده  با  پرسشنامه  این  پایایی  ( بود. 9تا    7)
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همکاراناب  مطالعه  در  کرونباخ و    ، (1397)  راهیمی 

تنبلی  . است  شده  گزارش88/0 از  پرسشنامه  سازمانی 

( استفاده شد که  1398پور و همکاران )ی کریمیانپرسشنامه

  آزمون   از  استفاده  با   پرسشنامه  این  پایایی  . باشدمی   5دارای  

  85/0  (، 1398پور و همکاران )در مطالعه کریمیان  کرونباخ  آلفا

است. پرسشنامه رفتارضدشهروندی: پرسشنامه گزارش شده  

  سوال   24  قالب  در  پرسشنامه  باشد، این( می1392رحمانی )

 در (، مقاومت5تا    1های  خودسری )گویه و بعد: لجبازی  5  و

(،  15تا    10کار ) از رفتن (، طفره9تا    6های  اقتدار )گویه برابر 

( 24تا    20پرخاشگری ) (، و19تا    16های  توزی )گویهکینه

  در   کرونباخ  آلفا   آزمون  از   استفاده  با  پرسشنامه  این  پایایی  بود.

  . است  شده  گزارش86/0  ،(1397)زایی  رییسی وناستی  مطالعه

سازمانی،  کاری، بدبینیگذاری هر پنج متغیر وجدان شیوه نمره

سازمانی و رفتارضدشهروندی سازمانی سازمانی، تنبلیترومای

تا کامالً   5ای )کامالً موافقم:  درجهبر اساس طیف لیکرت پنج  

محتوایی 1مخالفم:   روایی  پژوهش حاضر  در  شدند.  ارائه   )

ابزارها با نظر استاد راهنما و یک تن از اساتید روانشناسی و  

چنین یک نفر متخصص تحقیقات آموزشی  تربیتی و همعلوم

پایایی پرسشنامه برای  آلفای تایید شدند و  از ضریب  نیز  ها 

پایایی کل پرسشنامهکرونبا استفاده شده و  -های وجدانخ 

بدبینی ترومایکاری،  و  سازمانی،  سازمانی  تنبلی  سازمانی، 

برابر   ترتیب  به  سازمانی  ،  93/0،  89/0رفتارضدشهروندی 

  به   سایراطالعات مربوط  .دست آمدندبه   72/0،  88/0،    90/0

 . است شده  ارائه 1 جدول در پژوهش ابزارهای

 یفیآمار توص  یروشها  ، یاصل  لیقبل از پرداختن به تحل

روشها  ¬انحراف  ن،یانگی)م و  استنباط  یاستاندارد(    ی آمار 

اسم ، KMO  ،VIFآزمون    رنوف، ی)کولموگروف 

و    ی( بررسرسونیپ  یهمبستگ  بیپارامترتحمل، بارتلت و ضر

نها  دییتا در  افزار  ¬داده  تیشدند.  نرم  دو  از  استفاده  با  ها 

SPSS vs.20   و  Amos 23  مدل معادالت   یابی¬در 

 شدند. لیتحل یساختار

 ر یمتغ هر  به مربوط ییایپا و  آن  یها هیگوتعداد  و  رهایمتغ:  1 جدول

 آلفای کرونباخمقدار پایایی در ضریب  تعداد گویه  هاسازه هاپرسشنامه 

 وجدان کاری 

91/0 8 قابلیت اتکا   

90/0 8 موفقیت مداری   

89/0 16 کاری وجدان  

 بدبینی سازمانی 

81/0 4 بدبینی رفتاری  

78/0 5 بدبینی شناختی  

89/0 4 بدبینی عاطفی  

87/0 13 سازمانی بدبینی  

88/0 5 تنبلی سازمانی تنبلی سازمانی   

 ترومای سازمانی 

83/0 3 وناامیدی یاس   

82/0 3 عدم ارتباط با محیط   

76/0 3 عدم ارتباط با سازمان   

90/0 9 سازمانی ترومای  

 رفتار ضد شهروندی 

88/0 5 لجبازی وخودسری  

81/0 4 مقاومت در برابر اقتدار   

72/0 6 طفره رفتن از کار   

77/0 4 کینه   

80/0 5 پرخاشگری   

72/0 24 سازمانی رفتار ضد شهروند   

 ق یتحق   یها افتهی

 وضیعت استخدام، سن، مقطع تدریس، سابقه کار توزیع فراوانی برحسب جنس، : 2 جدول
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 فراوانی متغیر  فراوانی  متغیر 

 جنسیت 
 ( 3/43)  91 مرد 

ع 
ض

و

ام 
خد

ست
ا

 

 ( 3/44)  93 رسمی

 ( 7/55)  117 پیمانی یا قراردادی  ( 7/56)  119 زن

ی 
صیل

ح
ک ت

در
م

 

 ( 2/15)  32 کاردانی 

ت 
دم

 خ
حل

م
 

 

 ( 9/21)  46 دوره ابتدایی 

 ( 6/27)  58 راهنماییدوره  ( 5/29)  62 لیسانس

 ( 1/39)  82 دوره دبیرستان  ( 3/53)  112 لیسانسفوق

 ( 4/11)  24 غیر انتفاعی  ( 9/1) 4 دکتری 

ت 
دم

 خ
قه

ساب
 

 ( 2/25)  53 سال  10کمتر از 

ی 
صیل

ح
ه ت

شت
ر

 

 

 ( 5/40)   85 علوم ورزشی 

 ( 0/21)  44 مدیریت ورزشی ( 9/41)  88 سال   20تا   11

 ( 5/19)  41 فیزیولوژی ورزشی ( 9/32)  69 سال بیشتر  21از 

ن
س

 

 ( 8/13)  29 رشد و یادگیری حرکتی ( 1/17)  36 سال  30زیر 

 ( 8/3) 8 آسیب و حرکات اصالحی  ( 9/42)  90 40تا   31

 ( 4/1) 3 بیومکانیک  ( 0/40)  84 سال به باال  40

 

 

 های خطی چندگانهشاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش و شاخص : 3 جدول

 میانگین  متغیر 
انحراف  

 استاندارد 
 کشیدگی   چولگی 

تورم واریانس   عامل
(VIF) 

 پارامتر تحمل 

رفتارضدشهروندی)کل(-1  20/79  15/9  601/0-   951/0  - 19/2 96/0  
44/19 لجبازی و خودسری   91/4  541/0  - 499/1     

41/18 مقاومت در برابر اقتدار   42/3  675/0  - 76/1     
16/15 طفره رفتن ازکار   84/3  772/0 - 557/2 -   

32/14 توزی کینه  43/3  079/0 - 742/0   
90/12 پرخاشگری   49/4  943/0  - 562/1   

سازمانی)کل(تنبلی  -2  22/19  74/4  840/0-   46/1   78/1  92/0  

ترومای سازمانی)کل(  -3  13/35  23/6  051/1 - 734/2 - 90/2  71/0  
77/11 یاس و ناامیدی   34/2  996/0 - 733/1   

23/11 عدم ارتباط با محیط   58/2  091/ - 743/0   
65/12 عدم ارتباط با سازمان   05/3  279/0 - 851/0   

سازمانی )کل( بدبینی  -3  73/49  08/8  938/0 - 474/1 - 97/3  86/0  
36/15 بدبینی رفتاری  46/3  007/1   645/2 -   
08/19 بدبینی شناختی  75/3  128/1 - 461/2   
34/15 بدبینی عاطفی  16/3  173/ - 677/0   

وجدان کاری)کل( -4  74/61  83/9  83/0 - 48/1   - - 
74/30 قابلیت اتکا   27/6  41/0 - 861/0   

98/30 موفقیت مداری   54/6  76/0 - 928/0     

 

در جدول    یفیتوص  یها¬یژگیو نمونه  گزارش شده    2افراد 
  ی فراوان  نیشتریب  ی(؛ دارا7/52زنان با )  ت،یاست. که در جنس

تحص مدرک  در  )  ارشد¬یکارشناس   ،یلیبودند.  در 3/54با  (؛ 

سال به باال    31(؛ در سن،  %37سال با )20تا    11سابقه خدمت،  
(؛  3/51با )  یادو قرارد  یمانیپ  ، یاستخدام  تی(؛ در وضع9/40با )

  ، یلی(؛ و در رشته تحص6/35با )  رستان یدر محل خدمت، دوره دب
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ورزش )  یعلوم  دارا9/39با   بود.   یفراوان  نیشتریب  ی(؛ 
 میانگین،  شامل  متغیرها  توصیفی  هایشاخص  3جدول    در

واریانس و   تورم عامل و کشیدگی و چولگی استاندارد،  انحراف
 ارزیابی  هاداده  بودن  نرمال  برای  . است  شده  تحمل ارائه  پارامتر
چولگی  قرار  بررسی  مورد  کشیدگی  و  چولگی که  و   گرفت 

 نرمال  از  حاکی  که  بود  (-2  و+  2)  یبازه  بین  متغیرها  کشیدگی
 نرمال  یعنی  علی  یابیمدل  فرضبنابراین پیش.  بود  هاداده  بودن

 متغیرها  برای تمامی  VIF  مقدار  .است  برقرار  متغیری  تک  بودن

پارامتر .  باشدمی  10  از  ترپایین   ( Toleranceتحمل)  مقدار 
است  نزدیک یک به و بزرگتر صفر از تمامی متغیرها برای نیز
 بینپیش  پایین متغیرهای  خطی  هم   گربیان  شاخص   هردو  که

 .باشد می

  زیر   بین  در  که   گرددمی  مالحظه   3  جدول  هاییافته  اساس   بر
شهروند  هایمقیاس  لجبازی   مقیاس  زیر  سازمانی،رفتارضد 

 زیرمقیاس  سازمانی،ترومای  مقیاس  زیر  بین  ؛ در  44/19±91/4

  مقیاس   زیر  بین  ؛ در05/3  ±65/12با    عدم ارتباط با سازمان
؛  75/3  ±  08/19با    بدبینی شناختی  زیرمقیاس  سازمانی،   بدبینی

 مداریموفقیت  زیرمقیاس  کاری،وجدان  مقیاس  زیر  بین  ودر

  را   میانگین و انحراف استاندارد  مقدار  باالترین  54/6±  98/30با
تحلیل   مطالعات  اساس   و   پایه  که  جایی  آن   از .  باشندمی  دارا

شماره    باشد،می  هامتغیر  بین  همبستگی  مسیر، جدول   4در 
.شده است آورده پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس

 

 پژوهش  یرها یمتغ یهمبستگ سیماتر. 4 جدول

 5 4 3 2 1 متغیرها 

     1 رفتارضد شهروندی
    1 -233/0** تنبلی سازمانی

   1 -258/0** 786/0**  ترومای سازمانی 

  1 598/0** 259/0** 601/0 ** سازمانی بدبینی 

 1 -832/0 ** -738/0 ** -893/0 ** -760/0 ** کاری وجدان

 کاه  گرددمی  مالحظاه  4  جادول  هااییاافتاه  اسااااس  بر

مربوط  ضاااریااب  باااالترین   بین  یرابطااه  بااه  همبساااتگی 

 ضااریب  ترینپایین ( و-893/0سااازمانی)تنبلی و کاریوجدان

ساازمانی و رفتارضادشاهروند ساازمانی  همبساتگی هم بین تنبلی

  ساطح در  آماری  نظر از دو  هر که آمده،  دسات  به  (-233/0با )

 و  اعتباار  بررسااای  اناد. برایگرفتاه  ( قرارp<01/0معنااداری )

  مقدار که  اسات  شاده اساتفاده KMO  شااخص  از  هاداده کفایت

پژوهش؛ پرساشانامه    پرساشانامه  5  هایداده شااخص برای این

، برای پرسااشاانامه 82/0رفتارضاادشااهروندی سااازمانی با 

، 91/0ساازمانی با  ، پرساشانامه ترومای87/0ساازمانی با تنبلی

 پرساشانامه ، و برای87/0  با  برابر  ساازمانیبدبینی پرساشانامه

 در شااااخص ؛ باه دسااات آماد. این88/0 باا  برابر کااریوجادان

  به شااخص  این مقدار  چه هر و  دارد، قرار یک تا صافر یدامنه

  برای  نموناه  انادازه  نظر  مورد  هاایبااشاااد داده  ترنزدیاک  یاک

برای   نیز  بارتلت آزمون  از.  هساااتند  ترمناساااب عاملی تحلیل

 آزمون.  شااد  اسااتفاده همبسااتگی ماتریس  چگونگی  بررساای

  مقدار از کوچکتر  داد که نشاان پرساشانامه  ساه هر برای  بارتلت

(01/0>p)همبستگی  ماتریس  بودن  ( بوده و فرض یکه )واحد 

 نمودارهای  تحقیق هایبررساای فرضاایه  برای.  شااودمی رد

  اساتاندارد ضارایب  حالت  درAmos) )آموس   افزارنرم خروجی

 تایید  به  ساپس و  شاده  ارائه  (t-value)   داریضارایب معنی و

 .پرداخت خواهیم پژوهش هایفرضیه رد و
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 پژوهش  یساختار مدل  استاندارد  نیتخم بیضرا.  2 شکل

 

 پژوهش  یساختار مدل( t-value)  یداری  معن اعداد.  3 شکل
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 :کرد تحلیل گونه این را پژوهش فرضیات  توانمی( 2و1  شااکل) آمده  دساات  به مدل  به  توجه با

 پژوهش  ی رهایمتغ اثر بیضرا. 5 جدول

ضریب  مسیر 

 مسیر 
 t اثر کل 

 داری معنی

  به متغیر  متغیر از 
 است  مثبت و  معنادار رابطه 36/7 52/0   52/0 بدبینی سازمانی  رفتارضدشهروندی 
 رابطه معنادار و منفی است  - 90/4 - 42/0 - 42/0 وجدان کاری  رفتارضدشهروندی
 است  مثبت و  معنادار رابطه 37/2 22/0 22/0 سازمانی بدبینی تنبلی سازمانی
 است  منفی و  معنادار رابطه - 95/9 - 64/0 - 64/0 وجدان کاری  تنبلی سازمانی
 است  مثبت و  معنادار رابطه 84/7 55/0 55/0 بدبینی سازمانی  ترومای سازمانی 
 رد فرضیه  - 54/1 - 09/0 - 09/0 وجدان کاری  ترومای سازمانی 
 است  منفی و  معنادار رابطه - 58/3 - 29/0 - 29/0 وجدان کاری  بدبینی سازمانی 

 است  منفی و  معنادار رابطه - 34/26 - 67/0 - 150/0 کاری طریق بدبینی سازمانی در وجدان  از رفتارضدشهروندی
 است  منفی و  معنادار رابطه - 48/8 - 70/0 - 063/0 کاری طریق بدبینی سازمانی در وجدان از  سازمانیتنبلی
 است  منفی و  معنادار رابطه - 06/28 - 25/0 - 16/0 کاری سازمانی در وجدان سازمانی از طریق بدبینیترومای

 

متغیر  اثر مسااتقیم که گفت توانمی 5 جدول اساااس بر

بتای  با سااازمانیمتغیر بدبینی سااازمانی بر رفتارضاادشااهروندی

(52/0   =β( و )36/7   =t؛ معنی)چنین اسااات، و هم و مثبات  دار

کاری با رفتارضادشاهروندی بر متغیر وجدانمتغیرهای   اثر مساتقیم

( )β=  -42/0بتااای  و   )9/4-  =tتنبلی متغیر  (؛  بر  سااااازمااانی 

ساااازمانی بر (؛ تنبلیt=  37/2( و )β=    22/0ساااازمانی )بدبینی

سااازمانی بر (؛ ترومایt=    -95/9( و )β=   -64/0کاری )وجدان

سااازمانی بر (؛ بدبینیt=    84/7( و )β=    55/0سااازمانی )بدبینی

دار و (؛ رابطاه معنیt=    -58/3( و )β=    -29/0کااری )وجادان

( و β=    -09/0کاری )ساازمانی بر وجدانمثبت اسات. اما ترومای

(54/1-    =t؛  رابطه معنی)مسایر  ضاریب  دار نیسات، نهایتاً مقدار

ساازمانی بر بدبینی  طریق رفتارضادشاهروند ساازمانی از غیرمساتقیم

بتاای  وجادان باا  اثر (t=    -34/26)  و(  β=    -  150/0)کااری  ؛ 

ساااازماانی بر بادبینی  طریق  ساااازماانی ازتنبلی  غیرمساااتقیم

 ؛ و اثر غیرمسااتقیم(t=    -48/8) و(  β=  -063/0)کاری با وجدان

کااری باا ساااازماانی بر وجادانبادبینی طریق  ساااازماانی ازتروماای

(16/0-  =β )و (06/28  - =t)دارناد   معناادار  مثبات  ، تااثیر و رابطاه

(05/0>p ). مقادیر tتر متغیرهای باال تمامی آمده برای به دسات

شاوند. با های پژوهش تایید میفرضایه  نتیجه اسات. در 96/1از 

مادل   طراحی  باه  پژوهش،  متغیرهاای  رابطاه بین  برقراری باه  توجاه

فرضایات پژوهش   بررسای  از قبل. شاد پرداخته سااختاری  معادالت

  شااامل،  برازش هایشاااخص  اساااس نظر محققان؛باید گفت بر  

  شااده هنجار  برازش  ، شاااخص(GFI)برازش    نیکویی  شاااخص

(NFI)  تطبیقی  برازش  و شاااخص (CFI) 9/0از  بیشااتر مقادیر 

 خطای مجذورات مدل هساتند، شااخص مناساب برازش  نشاانگر

 بر دو  خی شااااخص و ،08/0  مقاادیر کمتر از  RMSEA تقریب

 مناسب  برازش  ، نشانگر3کوچکتر از  (  X2\df) آزادی  درجه روی

 .است شده ارائه 5 جدول در مدل خروجی هستند. که نتایج مدل

 پژوهش  مدل یبرازندگ یآمار یهاشاخص خالصه : 6 جدول
 نتیجه برازش  دامنه مورد قبول مقدار به دست آمده  های مربوط به برازش مدلشاخص

 تایید مدل X2\df < 3 60/1 آزادی  درجه بر دو  خی

GFI > 90/0 94/0 برازش نیکویی  تایید مدل 

< CFI 97/0 ای مقایسه  برازش شاخص   تایید مدل   90/0

< NFI 93/0 بونت(-)بنتلر  شده هنجار  برازش شاخص   تایید مدل  90/0 

RMSEA < 08/0 067/0 تقریب میانگین  مجذور  ریشه خطای  تایید مدل 
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 ریشاه  شااخص ضاریب که دهدمی  نشاان باال جدول نتایج

(، 067/0با )  برابر  RMSEAتقریب    خطای  مجذورات  میانگین

 ، شااااخص97/0  باا  ( برابرCFIتطبیقی ) برازنادگی  شااااخص

  هنجار   ، شااخص برازندگی94/0( برابر با GFI)  برازش  نیکویی

 درجه روی  بر دو خی  شاااخص ، و93/0( برابر با  NFI)   شااده

  برازش  بر  ، اسااات. کاه داللات60/1( برابر باا  X2\dfآزادی )

 دارد  مدل مطلوب و مناسب

 بحث و نتیجه گیری

رفتارضدشهروندی بین  که  داد  نشان  دوم  و  یافته  سازمانی 
داری وجود دارد. در تایید این  کاری ارتباط منفی و معنیوجدان

می رفتارضدشهروندیفرضیه  که  گفت  موجب   سازمانی  توان 
-موفقیت  دامنۀ   و  مخدوش  سازمان یک  عملکرد  شود که تا می
 و خودسری،   لجبازی  که به صورت  (.37)  شود  محدود  آن  های

  کار،  کردنتعطیل)  کار  از  رفتن   طفره  اقتدار،   برابر   در  مقاومت
 هایتماسو    هاینامه  به  ندادن  پاسخ  ها،حساب  نکردن  اعاده
  ،(هنگام مراجعه  دسترس  عدم   کار،گزارش  ارائه  در  تاخیر  تلفنی،
  این  بروز (. و20) دهدخود را نشان می پرخاشگری و توزیکینه

شکایت  به   منجر  تواند می  رفتارها نارضایتی،    کردن، افزایش 
کردن(،    خالی  شانه  زیرکار  )از  نشینی کشی، عقبوقت  لجبازی،

. با استناد به مطالب فوق به نظر (58)کارکنان شود    خدمتترک
-محقق داشتن رفتارهای ضدشهروندی در معلمان )مانند خراب

حسادت، پرخاشگری،   و   غیراخالقی  رفتارهای  کاری، 
ناپذیری سازمانی و طفره رفتن از کار و ...(،  اطاعت  ضداجتماعی،

اگر   هستند  شغل  با  ارتباط  در  منفی  رفتارهای  همگی  در  که 
محیط مدرسه و کار از معلمی مشاهده شود. احتماالً نشانگر این  

ایی که الزاماً  بعضی از معلمان نسبت به کار و وظیفه  است که
بی مقرر هستند  در وقت  آن  انجام  به  به  متعهد  و  بوده  تفاوت 

انجام وظایف خود اهمیتی قایل نیستند، که احتماالً نشانگر عدم 
مناسب  وجدان پژوهش  باشد.کاری  نتایج  با  مقتدایی  که  های 

(  2007(، بولینو و همکاران )1397(، شجاعی و همکاران )1396)
 (. 48،  34،  18،  7باشد )(، مشابه می2009پور و همکاران )و قلی

بین تنبلی و  یاافتاه ساااوم نشااااان داد کاه  سااااازماانی 

داری وجود دارد. در تایید سااازمانی ارتباط مثبت و معنیبدبینی

 مخرب،  کااری  توان گفات کاه رفتاارهاایمی  این فرضااایاه

سااازمانی،   هنجارهای  نقض  باعث که  هسااتند ارادی  رفتارهای

 رفتارهای مانند که شااامل  شااوندمی سااازمان  منافع  به ضاارر

  ریاکاری،  ضااداجتماعی،  رفتارهای شااخصاای، انضااباط  انحراف

تجهیزات، سارقت،  تخریب  اذیت، و آزار  چاپلوسای، شاایعۀپراکنی،

بودن   کاری، یکنواختبازی، عدم وجداناساتخدام رسامی، پارتی

ساازمانی محیطی اسات که در تنبلی و فرهنگی شاغل، عوامل

  معتقادناد کاه   (،1397همکااران )  و  پورکریمیاان  .(46)  مؤثرناد

 نساابت  منفی  نگرش  اداری،  حمایت  فقدان  حقوق،  بودن  پایین

 باا  تعاارض  نااکاافی،  عمومی، درآماد  حماایات  شاااغال، فقادان  باه

 سااختار  ارتقا، برای فشاار و نامسااعد  مدیران، شارایط و  همکاران

 مدیریت توجهیگیریها، بیتصمیم در شرکت عدم  بوروکراتیک،

چنادپاایاه،    هاایکالس  در تادریس  کاارکناان،  رفااهی  مساااائال باه

تنبلی   سااااززمیناه  توانادمی  متفااوت  هاایفرهناگ  و  هاایارزش

با اساتناد به مطالب فوق، وقتی معلمی در  (.26)باشاند   ساازمانی

کار شاااهد نقض هنجارهای سااازمانی )مانند مدرسااه و محیط

اساتخدام رسامی سافارشای،   چاپلوسای، شاایعۀپراکنی، دساتمزد،

کااری و نقض عوامال فرهنگی از جملاه باازی، عادم وجادانپاارتی

اسات که همگی در عدم احترام به عقاید و افکار شاخص و ...(  

دهنده این سااازمانی موثر هسااتند. از طرفی دیگر نشااانتنبلی

مداری،  ساااالری، لیاقتاساات که در آن سااازمان شااایسااته

رناگ ماداری و رعاایات احترام متقاابال وجود نادارد یاا کمقاانون

اسات، طبیعتاً فضاا برای بدبینی ساازمانی فراهم خواهد شاد. به  

تاکید دارد که نظر محقق علت این ارتباط بیشاتر بر این مفهوم 

معلم نسابت به همکاران، مدیران و در کل به مجموعه ساازمان 

باز  بدبین اسات و همگی را فاقد صاداقت، اعتماد و به نوعی حقه

(، 1391هاای کشااااورز حقیقی )بیناد. کاه باا نتاایج پژوهشمی

 (.41، 27باشد )(، مشابه می1392نیا و همکاران )صفاری

کاری سازمانی و وجدانتنبلی  یافته چهارم نشان داد که بین

داری وجود دارد. در تااییاد این فرضااایاه  ارتبااط منفی و معنی

 خاصاای سااازمان به محدود  سااازمانیتوان گفت که تنبلیمی

 این با که  ساازمانی (،1397همکاران ) و  پورباشاد. کریمیاننمی

 باه را امروز  کاارهاای دارناد  کاارکناان تماایال  اسااات، مواجاه  پادیاده

واگذار   دیگران  به  را  ساازیتصامیم  و  گیریتصامیم  بیندازند، فردا

. کننادمی  آرزو  را  تحول  و  تغییر  اقادامی  هیچ  بادون  و  کرده

 کم کار به اشاتیاق و  و عالقه  پایینبسایار شاغلی بازده  بنابراین

  .شاود نمی ایجاد یا و  شاودمی ایجاد  به کندی  تغییرات و  شاودمی

 دهدمی نشاان ساابقه  بدون و  ساابقه دارای معلمان  در مقایساه

 ساایر و هاآن کار  شادنتکراری و  و ساابقه  سان افزایش  با که
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 تنبلی  احتماال  معلماان تحرک  و  برانگیزه تاأثیرگاذار منفی  عوامال

عوامالرغبات  و  عالقاهعادم.  کنادمی  پیادا  افزایش  معلماان، 

 ضاعف علمی،ضاعف  روانی، و جسامانی  مشاکالت  و  هابیماری

  احتماال  تردیاد  درس، بادون کالس  یادارة در  نااتوانی و ارتبااطی

  مدرسااه تنبل، کند. معلمانمی  بیشااتر معلمان را  بین در تنبلی

 آموزش و پرورش تنبال  تنبال،  مادارس  و  ساااازنادمی  تنبال

توان گفت های مربوطه میبا اساتناد به پژوهش (.26)  ساازندمی

 من  و  دهادنمی  انجاام  فالنی  وقتی معلمی باه این جملاه ) رچرا

کناد و در انجاام وظاایف  بادهم  اعتقااد دارد و عمال می  انجاام

(، یاا 20رود )خود باه نوعی اختالل، فرافکنی و از زیرکاار در می

بجاای انجاام وظیفاه، خالقیات و بروز و نشاااان دادن خود دائمااً 

چااپلوسااای،   ریااکااری،  ضاااداجتمااعی،  مشاااغول رفتاارهاای

عبارتی نساابت به  تجهیزات اساات و بهتخریب شااایعۀپراکنی،

تفاوت است پس این معلم احتماالً کار و بیانجام وظایف اهمال

کاری مناسابی نسابت به انجام کار و آموزش در کالس وجدان

پور و همکااران هاای کریمیااندرس نادارد. کاه باا نتاایج پژوهش

(، ردینکس و همکااران 1397(، ساااپهوناد و همکااران )1397)

 (. 46، 40، 26باشد )(، مشابه می2006)

سااازمانی و بدبینی یافته پنجم نشااان داد که بین ترومای

داری وجود دارد. در تااییاد این فرضااایاه ارتبااط مثبات و معنی

 ای منفیروحی( پدیدهساازمانی)ضاربهتوان گفت که ترومایمی

ساازمان  بر شادیدی  دلساردی و یاس  ناامیدی،  که احسااس  اسات

(، معتقدند که 2019همکاران ) و  ابراهیمی. (56نماید )می ایجاد

 حتی و  نفرت  اضاطراب، متنوعی شاامل  منفی  افراد احسااساات

  تجربه را سااازمان  به کردن  هنگام فکر  شاارمندگی  احساااس

 فرساااودگی  باه  منجر  منفی  بااورهاای  عواطف و  این.  کننادمی

 نتیجاه  در  کاه  شاااودمی  آناان  و افساااردگی  کاارکناان  عااطفی

ها آورده کارکنان وقتی. داشات خواهد پی را در  ساازمانیترومای

 احسااس نموده و مقایساه  همکاران ساایر  با را خود  هایداشاته و

  مالی،  مزایای و  نظیر حقوق  هایزمیناه در عدالت و  برابری عدم

  های رده  هم  با  در مقایساااه جسااامی و فیزیکی  کارهای  انجام

 نوع دلیل  به مافوق دسااتورات اجباری  انجام میزنشااین، پشاات

 همکااران  باا  خادمات ارائاۀ  تعاداد  تفااوت در  اساااتخادامی،  قرارداد

 نمایند، می  مشاهده مرکزی، حوزة  از  واحدهای خارج در  مشاغول

گردد می  افراد  در  ساااازماانیبادبینی حس  تقویات امر بااعاث  این

توان گفت . بنابراین به نظر محقق، در علت این ارتباط می(15)

ماحایاط در  ماعالامای  دچااار  کااار  وقاتای  اداره(  یااا  )ماادرسااااه 

بیند نه تنها در شااود یا میروحی( میسااازمانی)ضاارباتترومای

گاذارد بلکاه در عملکرد و کاارآیی آموزشااای وی تااثیر منفی می

نگرش و رفتار وی، نسابت به ساازمان نیز تاثیر دارد. در نتیجه 

احتمااالً نسااابات باه مسااائوالن و همکااران و کساااانی کاه در 

شود ت به او یا دیگری نقش داشتند بدبین  سازمانی نسبترومای

ها را فاقد صاااداقت، اخالص، اعتماد و مشاااروعیت جلوه و آن

(، همساو 2019ابراهیمی و همکاران ) دهد. که با نتایج پژوهش

 (.15باشد )و همخوان می

ساااازماانی و یاافتاه شاااشااام نشاااان داد کاه بین تروماای

پیشاینۀ   بررسای داری وجود ندارد. درکاری ارتباط معنیوجدان

با  سااازمانیرابطه ترومای بررساای به که ایمطالعه پژوهش

رسااد از نظر نگردید. به نظر می مشاااهده بپردازد کاریوجدان

سااازمانی در برخی مواقع اثر سااوء بدنی ترومایمعلمان تربیت

هاا را تحات تااثیر قرار دهاد.  کااری آنتواناد وجاداننادارد و نمی

اند.  کاری مربوط ندانساتهساازمانی را به وجدانبنابراین ترومای

نموناه آمااری، روش تحقیق و هم چنین محادود بودن تعاداد 

تواند دلیلی بر به دسات آمدن منطقه نمونه آماری حاضار نیز می

 باشد. کاری اطالعات محدود در زمینۀ ارتباط تروما و وجدان

کاری نسازمانی و وجدایافته هفتم نشان داد که بین بدبینی

داری وجود دارد. در تااییاد این فرضااایاه  ارتبااط منفی و معنی

  کاارکناان   منفی  نگرش  را  ساااازماانیتوان گفات کاه بادبینیمی

 بر کنند کهمی تعریف ساازمان  اساتخدامی وضاعیت  به نسابت

(.  5) گاذاردمنفی می  تاأثیر  وری،بهره  و  ساااازماانی  فرآینادهاای

بدبینی    دچار  که  کارکنانی  معتقدند(، هم 2013کایفای ) و نافیی

 اهدافش  به  رسایدن از  را آموزشای  هایساازمان  توانندمی  اندشاده

  اساات این  به  کارکنان  اعتقاد  نتیجه دارند. این نگرش منفی باز

نشاان  ساازمان اقدامات  اینکه  و  اسات صاداقت فاقد که ساازمان

 اسات و صامیمیت و  صاداقت مثل عدالت،  اصاولی نبود دهنده

(. بنابراین به  35) داننداعتماد می غیرقابل و بازحقه را دیگران

نظر محقق علات این ارتبااط احتمااالً این باشاااد وقتی که معلم 

کاری و سااالری، سایاسایعدم صاداقت و اعتماد، عدم شاایساته

کند  های سافارشای رو در فضاای ساازمان مشااهده میاساتخدامی

کارکنان اجرایی آن بالطبع نگرشای منفی نسابت به ساازمان و 

وری تواناد در کاارآیی و بهرهخواهاد داشااات کاه این بادبینی می

کاری وی را کاهش عبارتی وجدانوی تاثیر منفی داشااته، و به
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هاای چیاابورو و همکااران دهاد و برعکس. کاه باا نتاایج پژوهش

 (.13، 11باشد )(، مشابه می2008(، براون و کریگن )2013)

ه اثر غیرمساااتقیم رفتاار یاافتاه هشاااتم نشاااان داد کا

کاری ساازمانی بر وجدانساازمانی از طریق بدبینیضادشاهروندی

توان گفت وقتی دار اسات. در تایید این فرضایه میمنفی و معنی

معلمی در فضاااای ساااازمانی و آموزشااای شااااهد رفتارهای  

  کاری، پرخاشگری، حسادت، سرقت،ضدشهروندی )مانند خراب

ضاااداجتمااعی، طفره رفتن از کاار و   و  غیراخالقی  رفتاارهاای

غیره(، اسات، یا خود به طور مساتقیم در معرض این رفتارهای 

منفی درگیر باشاد. طبیعی اسات که نسابت به همکار و ساازمان 

ها را فاقد صداقت، اعتماد ببیند. به نظر محقق بدبین باشد و آن

تواند احتماالً فضاای اثربخشای فرایند آموزش و این بدبینی می

کاری وی را دچار مخاطرة بیندازد و نسابت به انجام کار دانوج

تفاوت شااود و بیشااتر در فکر این باشااد که روزها بگذرد و بی

 حقوق خود را دریافت نماید.

ساازمانی یافته نهم نشاان داد که اثر غیرمساتقیم رفتار تنبلی

دار اسات. کاری منفی و معنیساازمانی بر وجداناز طریق بدبینی

توان گفت وقتی هنجارهای سااازمانی د این فرضاایه میدر تایی

اسااتخدام رساامی    )مانند چاپلوساای، شااایعۀپراکنی، دسااتمزد،

کاری و نقض عوامل فرهنگی بازی، عدم وجدانسفارشی، پارتی

از جمله عدم احترام به عقاید و افکار شااخص و غیره(، توسااط  

شاااود و از طرفی دیگر رعایت ساااازمان و همکاران نقص می

شاوند.  سااالری، عدالت و تخصاص در ساازمان غریبه میساتهشاای

بالطبع جوی بدبینی )احسااس منفی و ساردی ارتباط نسابت به  

تواناد در هماه( بر ساااازماان حکمفرماا شاااده، کاه احتمااالً می

 کاری و عملکرد معلمان تاثیر منفی بگذارد.وجدان

رفاتااار   اثارغایارمساااتاقایام  کااه  داد  نشااااان  دهام  یااافاتااه 

کاری منفی ساازمانی بر وجداناز طریق بدبینیساازمانی ترومای

توان گفت معلمان در دار اسات. در تایید این فرضایه میو معنی

اوایل اسااتخدام شااور و نشاااط خیلی فراوانی برای انجام کار، 

خالقیت و ارتقاء شاغلی و کاری دارند. در چنین شارایطی وقتی 

تروماای آموزشااای و سااااازماان دچاار  -معلم در فضااااای 

نوعی بدترین ضااربه شااود که بهروحی( می)ضاارباتسااازمانی

تواند باشااد و سااالیان متمادی فرد را تحت روحی و روانی می

 اضطراب،  مانند  منفی  تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی احساس

ساااازماان،   باه  هنگاام فکرکردن شااارمنادگی  احسااااس  نفرت،

که از عالیم آن اسات؛ ممکن  و افساردگی  عاطفی  فرساودگی

ساازمانی نسابت به  ها منفی به شاکل بدبینیاین احسااساسات  

آموزشاای و سااازمان نمود پیدا کند که به نظر محقق فضااای

کااری و عملکرد وی تواناد احتمااالً تااثیر مخربی بر وجادانمی

 داشته باشد. 

، وجود رفتارهای ضدشهروندی  توان گفت کهدر مجموع می

  بااعاث  توانادمی بادنیمعلماان تربیات  ساااازماانیتنبلی، تروماای

آموزش و پرورش یا احیاناً   به  نسبت هاآن  منفی  نگرش  افزایش

 برای  منفی  ایجااد پیاامادهاای  ساااباب  عاامال  این  و  شاااود  افراد

.  اسات ساازمانی  بدبینی  کاری وکاهش وجدان جمله از  ساازمان

رفتارهای ضااادشاااهروندی، تنبلی، تروما و   با کاهش  در رابطه

 خود  همکااران  باه  کاه افراد  زماانی گفات  ساااازماانی باایادبادبینی

باشاااند و همۀ امور بر پایۀ اصااال صاااداقت،  داشاااته اعتماد

 کاهش شااانمنفی احساااسااات  مداری و احترام باشاادقانون

 بر ساااازماان  همکاارشاااان در  کاه  دریاابناد  کاارکناان اگر .یاابادمی

 ترفیع،  ساازمانی عدالت حساب  بر و شاایساتگی لیاقت،  اسااس

  ساازمانیبدبینی  میزان از اسات مطمئناً  و اساتخدام شاده  ارتقاء

 آموزش و پرورش  مدیران  شااود. بنابراینمی نیز کاسااته هاآن

هاای، آموزش نحوه فرهناگ رویاۀ  دقیق در  باازنگری  باایاد باا

ای کاار، توزیع حرفاهرفتاارساااازماانی در بادو اساااتخادام، اخالق

 مدیران ارتباط مناساب ساازمانی، نحوه امتیازات منافع و عادالنه

معلمان و همکاران نسااابت بهم، و با رعایت اصااال اعتماد،  با

 این متغیرهاای منفی،  کااهش  ضااامن صاااداقات و شااافاافیات؛

بادنی( در تربیاتکااری معلماان )توانناد تااثیر مثبتی در وجادانمی

با افزایش   رابطه و در  .ساازمان آموزش و پرورش داشاته باشاند

 و تعهد قلبی،کاری رضاااایتتوان گفت وجدانکاری میوجدان

  انساان  اسات قرار  که  اسات  هاییوظیفه  به  عملی نسابت التزام

 بر  نااظری  و  باازرس  اگر  کاه  ایگوناه  باه  دهاد،  انجاام  هاا راآن

انجام   قصوری  وظیفه  انجام  در  نباشد، باز هم  گرنظاره  او فعالیت

کاری یکی از فاکتورهای مربوط به شغل است که ندهد. وجدان

رساااانی، بااال بردن ر کیفیات خادماتاهمیات بسااایاار فراوانی د

 از اساتفاده  وجود این، کیفیت آموزشای و آرامش روحی دارد. با

 گذاران و مدیران آموزش و پرورشتمهیداتی از طرف سایاسات

اثر متغیرهاای منفی یااد شاااده و افزایش   میزان  کااهش  برای
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  اساات برخوردار خاصاای اهمیت  از  معلمین بین در کاریوجدان

های و ساایاساات  اسااناد باال دسااتی، اهداف  تحقق  برای زیرا

کاری  آموزشای کشاور که شااهرگ حیاتی کشاور هساتند، وجدان

تواند روند تحقق اهداف را تساااریع و کیفیت توام با آگاهی می

تواند این مساایر  چنان که این متغیرهای منفی میهم .ببخشااد

 باا تحقق اهاداف رو باا چاالشااای جادی توام نماایناد. درپاایاان،

این  در مورد بررسای متغیرهای متفاوت نقش شادن مشاخص

 بدنیتربیت معلمان کاریوجدان کاهش یا افزایش در پژوهش

آموزش  ساازمان ریزانو برنامه مسائوالن که شاودپیشانهاد می

 تغییر طریق از را ساایاساای تعهد از باالیی سااطح وپرورش،

فراهم  ساازمان، و شاغل از مناساب تصاویر منفعالنه، ارائۀ نگرش

 پرداخت منصافانه، مناساب، شاغلی مسایر و ارتقاء شارایط نمودن

 در ایحرفه هویت پرورش و هاپاداش توزیع در عدالت رعایت

افزایش  زمینۀ وسااایلهبدین تا ایجاد کنند بدنیتربیت معلمان

 این شااود. در پایان باید گفت انجام فراهم هاآن کاریوجدان

 که  این جمله از  .است بوده  مواجه نیز هاییمحدودیت با مطالعه

 از خاصای  بخش  به محدود صارفا  مکانی نظر  از  حاضار مطالعه

بدنی جنوب معلمان تربیت  نظرات که آشاکارا اسات  اسات؛  ایران

  نظرات  از  کااملی  نماایناده  توانادنمی  غربیاساااتاان آذرباایجاان

 پژوهش  مکانی  تعمیم مسائله این  کشاور باشاد، کل در  کارکنان

 بررسای متغیرهای که  جاآن از.  ساازدمی مواجه محدودیت  با را

 با و  اسات گرفته  انجام دهیخود گزارش  ابزار طریق  از پژوهش

 بااقی  محرمااناه  بر  مبنی  هااباه آزمودنی  اطمیناان  دادن  وجود

وجهه   خاطرحفظ به) هاآن تمام  اساات ممکن  اطالعات،  ماندن

 نبود.  باشااند نداده پاسااخ سااواالت  به کامل صااداقت با( خود

 این  نظری چارچوب  ارتباط با در راستاهم  و  مشاابه هایپژوهش

  بحث  نظری تبیین حدودی  تا  خارجی،  و داخلی  منابع  در مطالعه

  تحقیقات نتایج با پژوهش  این نتایج  مقایساۀ  امکان  محدود و را

 نماید.می سلب پژوهشگر از را مشابه

 از که بینندمی الزم خود بر محققین  تشکر: و تقدیر

 ویژة به داشتند، ما همکاری با پژوهش این در که کسانی همۀ

تربیت موردمعلمان   را قدردانی  و  تشکر کمال مطالعه،  بدنی 
 . باشند داشته
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