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چکیده
در طی سالیان گذشته ،ورود فناوری های الکترونیکی ،به ویژه اینترنت در سازمان ها ،مزیت های بسیاری را برای سازمان و کارکنان
آن فراهم کرده است .با این وجود فناوری های نوین از جمله اینترنت ،پیامدهای منفی نیز در پی داشته اند .در این پژوهش سعی شده
است تا یکی از پیا مدهای منفی ورود فناوری های نوین به سازمان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .طفره روی اینترنتی که بر استفاده
غیر کارکردی از اینترنت به وسیله کارکنان در سازمان داللت دارد ،موضوع مورد بحث در پژوهش حاضر است .پژوهش حاضر با
هدف نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی انجام گردید .تحقیق حاضر از منظر هدف
کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری مطالعه حاضر کارکنان شرکت شهرک
های صنعتی فارس است .به تعداد  060نفر در نظر گرفته شد ،شیوه نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول
کوکران به تعداد  790مشخص گردید .به منظور جمع آوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق ،از پرسش نامه
استاندارد استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  LISREL 8.8استفاده شد .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عوامل
سازمانی شامل عدالت و درگیری شغلی ارتباط معکوس و معناداری با طفره روی اینترنتی دارد و همچنین طفره روی اینترنتی ارتباط
منفی و معناداری با عملکرد مالی دارد.
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 .1مقدمه
محل کار ،محیطی است که در آن رفتارهای متنوعی روی می دهد .هر یک از این رفتارها ،پیامدهای مختلفی را برای
افراد شاغل در سازمان دارد .در حالت ایده آل ،این رفتارها با هنجارهای سازمان منطبق است .هنجارهای سازمانی ،یک
ساختار متشکّل از رفتارهای مورد انتظار ،زبان ها و اصول اند که اجازه می دهند محل کار به شیوه ای مناسب شکل
بگیرد .هنگامی که رفتارهای کاری عادی در خارج از هنجارهای سازمان رواج می یابد ،عواقب آن بسیار گسترده بوده
و بر تمام سطوح سازمانی از جمله :فرایند تصمیم گیری ،بهره وری و هزینه های مالی تأثیر می گذارد (اپلبام ،آیکنی و
متوسک .)7002،9طی دهۀ گذشته ،مفهوم رفتار انحرافی ،بسیاری از توجهات به خود جلب کرده است .رفتار های
انحرافی یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد و هنجارهای سازمانی اثر گذار است (واعظی و همکاران)9911 ،؛
بنابراین فهم این گونه رفتار ها و ارتباط آنها با نگرش های کاری ،نتایج قابل توجهی را به بار می آورد .رفتار انحرافی در
محل کار را رفتار اختیاری که هنجارها و قوانین سازمانی را نقض کرده است تعریف کرده اند (یلدیز و آلپکان.)7091 ،7
بسیاری از مجریان ،مدیران و دانشمندان علوم اجتماعی ،رفتار انحرافی را به عنوان یک سرطان کار بر بافت جامعه در
بسیاری از سازمان های امروزی می بینند .استدالل آنها این است که رفتار های انحرافی می توانند قدرت رقابتی سازما
نها را تضعیف کنند (شارما ،سینگ و کیشور.)7090 ،9
طفره روی اینترنتی 0یکی از رفتارهای انحرافی در سازمان به شمار می آید که عبارت است از استفاده کارکنان از اینترنت
در دسترس سازمان ،به منظور انجام امور شخصی در طول ساعات کاری (چن و همکاران7099 ،1؛ یاسر .)7099 ،6به بیانی
دیگر کارکنان مشغول وقتگذرانی در اینترنت هستند هنگامی که باید مشغول انجام وظایف شان باشند .در این رابطه فعالیت
هایی از قبیل استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده از وبالگ ها و پادکست ها ،دانلود و آپلود محتوا ،خرید آنالین،
استفاده از بازیهای رایانهای تحت وب ،بررسی قیمت سهام و بورس ،جستجوی اطالعات غیر مرتبط با کار و بررسی و
ارسال ایمیل های شخصی را می توان تحت عنوان طفره روی اینترنتی مفهوم سازی نمود (شریف و راویشانکار.)7097 ،2
همه این مطالعات بر این موضوع تاکید می کنند که نخست طفره روی اینترنتی رفتاری ارادی و داوطلبانه است؛ و دوم این
که رفتار مذکور در ساعت های کاری انجام می شود و برای اهداف شخصی کارکنان است؛ بنابراین می توان گفت که
طفره روی اینترنتی یکی از مظاهر رفتار های انحرافی در سازمان است که در ردیف رفتارهایی مانند غیبت ،عدم صداقت،
دزدی ،تخاصم و درگیری در محل کار قرار می گیرد (بلوو و همکاران.)7006 ،1
اگر چه اینترنت سهم بسزایی در کارایی کارکنان دارد ،با اجازه دادن به کارکنان ،برای دسترسی سریع به اطالعات در
موضوعات مختلف و تسهیل ارتباطات در سراسر دنیا ،نگرانی هایی برای کارفرمایان ایجاد کرده است (ماکادو و
همکاران .)70901،مطالعه بر روی  9000نفر از کارکنان آمریکایی که اساس کارشان بر استفاده از رایانه بود ،نشان داد که
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 10در صد کارکنان درگیر استفاده شخصی از رایانه شان هستند (گرت و دانزیگر .)7001 ،9پژوهشگران بر این باورند که
در هر صورت طفره روی اینترنتی بد و یا ناشایست نیست .آنان بر آن اند که اینترنت نیازهای متفاوت کاری آنان را مرتفع
ساخته و همچنین توانسته آنان را به سمت خالقیت ،انعطاف پذیری ،دوستی و رفاقت سوق دهد و محیط آموزشی را توسعه
ب خشد .کارکنانی که آزمایشی استخدام می شوند ،احتماال طفره روی اینترنتی در بهبود مهارت های الزم و همچنین کسب
دانش به آنها کمک می کند و این امر سبب می شود که آنها به افرادی مفید تر و با ارزش تر برای سازمان تبدیل شوند
(هنل .)7001 ،7برخی از پژوهشگران نیز بر این ب اورند که طفره روی اینترنتی همچون ارسال و دریافت ایمیل های شخصی
همانند انجام تلفن های شخصی در سر کار عمل می کند و بدین ترتیب این گونه به نظر می رسد که آنها را به وجد و
نشاط می آورد.
سوء استفاده از اینترنت در محیط کار به مشکلی فراگیر برای کارفرمایان تبدیل شده است .هنگامی که کارکنان با فعالیت
هایی مانند بازی های آنالین ،خرید آنالین ،مدیریت سرمایه گذاری های شخصی ،چت کردن ،تماشای رسانه ها ،از
اینترنت سوء استفاده می کنند ،آن ها وقت کاری شان را به هدر می دهند و باعث کاهش پهنای باند اینترنتی سازمان می
شوند (اوگرین و همکاران .)7001 ،9تخمین زده می شود تقریبا  00درصد استفاده از اینترنت برای اهداف تفریحی است
(دسنزو و رابینز .)7090 ،0واضح است که این پدیده می تواند مشکلی برای سازمان ها باشد ،چون باعث از بین رفتن بهره
وری و همچنین می تواند منابع سازمانی را هدر دهد (ویتی و کار.)7006 ،1
بی شک علل گوناگونی می تواند موجب عملکرد پایین سازمان شود اما آنچه که ذهن مدیران سازمان در عصر حاضر
بیشتر به خود مشغول ساخته است رفتارهای انحرافی است .عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ای است و آن چه شرکت
تولید می کند و نیز حوزه های تعامل با آنها را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر ،عملکرد سازمانی به چگونگی انجام
دادن مأموریت ها ،وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج آنها اطالق می شود .عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی
است (حقیقی .)7099 ،6این ارزیابی در مقوله های مالی ،عملیاتی و فعالیت های اقتصادی سازمان دارای اهمیت زیادی
است در حال حاضر ،ارزیابی عملکرد بسیاری از شرکت ها و سازمان ها براساس شاخص های مالی صورت می گیرد.
به طورکلی ،عملکرد مالی 2هر سازمان ،نشان دهنده خالصه و سر جمع عملیات و فعالیت های مالی یک سازمان بوده و
ارزیابی مستمر عملکرد مالی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بهبود عملکرد سازمانی و تسهیل چرخش سیکل مدیریت
یعنی بودجه ریزی ،برنامه ریزی ،انجام کار ،بررسی کار و عمل مناسب و صحیح نقش بسزایی دارد (چان و همکاران،1
.)7001
می توان اشاره کرد که موضوع عملکرد مالی همواره از جمله موضوع های مطرح در مبانی نظری مالی بوده است و
موجب نگرانی اصلی دست اندرکاران کسب وکار در همه نوع سازمانی می باشد؛ زیرا عملکرد مالی داللت بر سالمت
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یک سازمان داشته و سرانجام موجب بقای آن می شود (الماجالی و همکاران .)7097 ،9به طوریکه می تواند ضامن اجرای
اهداف سازمان و توسعه و پیشرفت آن باشد (کاپالن .)9116 ،7به همین منظور ،ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از
مهمترین موضوع های مورد توجه سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان ،دولتها و مدیران است (آدامز .)9111 ،9با توجه به
اهمیت عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد ،تعریف عملکرد
مالی عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید.
این اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می
کند ،دربرگیرنده شاخص ها و معیارهایی نظیر سود ،بازده دارایی ،بازده سرمایه گذاری و غیره می باشد که بخشی از
عملکرد سازمان را شامل می شود و در نهایت منجر به تشخیص و تبیین میزان اثربخشی سازمانی می شود (صالحی،0
.)7090
هدف اصلی ما در این پژوهش شناسایی عوامل سازمانی که نقش موثری بر کاهش طفره روی اینترنتی ،به عنوان یکی از
مصادیق رفتار انحرافی در سازمان است .در این مطالعه نقش عدالت سازمانی ،هویت سازمانی و درگیری شغلی در بروز
این گونه رفتار ها مورد بررسی قرار می گیرد.
عدالت سازمانی به عنوان ادراک کارکنان از انصاف تخصیص منابع در سازمان تعریف شده است (گیرنبرگ و بارون،1
 .)7000واژه عدالت هم معنی واژه انصاف است که به اقدامات و تصمیم گیری هایی تلقی می شود که مبنای اخالقی،
مذهبی و قانونی دارند .عدالت در سازمان به معنای پاداش های نقدی و غیر نقدی مانند پرداخت منصفانه و انگیزش،
شرایط مساوی برای پیشرفت و نیز رویه های منصفانه برای ارتقا عملکرد است ،در نتیجه مفهوم عدالت سازمانی به کارکنان
مربوط می شود .از آنجا که کارکنان از مدیر خود دستورات را دریافت می کند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند،
ادارک وی از این تصمیمات ،سرآغاز احساس انصاف یا بی انصافی است و این بسیار مهم است ،به سبب اینکه این طرز
تلقی مبنای رفتار فرد می شود (یان و یوسف.)7096 ،6
بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه ی هویت سازمانی مبین این نکته اند که هویت سازمانی ،از عوامل مؤثر بر بهره
وری در سازمان ها و کاهش رفتار انحرافی است (برگامی7000 ،2؛ بیلو و همکاران .)7001 ،1هویت سازمانی با بسیاری از
رفتارها ،نگرش ها و متغیرهای زمینه ای کاری در ارتباط است (ریکتا)7001 ،1؛ و نقشی محوری در تنظیم هنجارهای
رفتاری اعضای سازمان ایفا می کند (رحمنیا .)7096 ،90این مفهوم از جمله نگرش های کارکنان است که پس از دهه ی
 9110به خط مقدم مطالعات سازمانی انتقال یافته و درک مدیران را از رفتار کارکنان و سازمان افزایش داده است
(کرنالیسن .)7007 ،از طریق هویت یابی ،کارکنان ویژگی های مهم سازمان را به عنوان ویژگی های خود جذب می
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کنند( .پوسا .)7006 ،9صاحب نظران این عرصه ،هویت سازمانی را چنین تعریف می کنند :ادراک یکی بودن (متعلق
بودن) با سازمان ،جایی که افراد خود را بر اساس خصوصیات سازمانشان تعریف می کنند .مدیران همواره به دنبال
ارزیابی و ارتقای هویت سازمانی (محمد زاده و همکاران .)7099 ،7تا زمانی که کارکنان سازمان احساس هویت قوی
تری با سازمان داشته باشند ،باور آن ها درباره ی سازمان بیش تر جنبه ی مثبت می یابد و با آگاهی کامل برای تحقق
اهداف سازمان تالش می کنند (االحیاری)7099 ،9؛ و تعهد باالتری به سازمان خود دارند (دیکنیک.)7099 ،0
نهایتا آخرین متغیر سازمانی موثر بر طفره روی در این پژوهش درگیری شغلی است .درگیری شغلی میزانی است که فرد
برای انجام وظایف شغلی صرف می کند (هایاتی و همکاران .)7090 ،1درگیری شغلی به درجه ای که اشخاص به لحاظ
روانشناختی با شغل فعلی شان هویت یابی می کنند اشاره دارد (مودراک .)7000 ،هرچه سطح درگیری شغلی کارکنان
یک سازمان باالتر باشد ،اثربخشی آن نیز افزایش خواهد یافت .به منظور افزایش سطح درگیری شغلی باید به تعیین
کننده های آن نگاهی جامع نگر و همه جانبه داشته باشیم .در بین دیدگاههای مختلف ،در واقع نگرترین دیدگاه،
درگیری شغلی تابعی از شخصیت و فضای سازمانی است (النکمار .)7000 ،6با توجه به مطالب بیان شده حاضر با هدف
نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی صورت پذیرفت.
 .2پیشینه تجربی پژوهش
منسوبی و همکاران ( )9912در تحقیق خود به بررسی نقش طفره روی اینترنتی بر عملکرد مالی سازمان پرداختند .نتایج
یافته ها نشان داد که بین طفره روی اینترنتی با عملکرد مالی سازمان ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد.
رزمی و همکاران ( ،)9912در مقاله خود به بررسی پیشایندهای مؤثر بر سایبرلوفینگ پرداختند .نتایج تحلیل رگرسیون در
مدل نهایی نشان میدهد که متغیرهای طفرهروی غیراینترنتی ،خودکارآمدی اینترنتی ،نگرش مثبت به سایبرلوفینگ و
سایبرلوفینگ ادراکشده از همکاران پیشبینیکنندههای معناداری برای سایبرلوفینگاند .این مطلب مؤید آن است که
مشارکتکنندههایی که درگیر رفتارهای سایبرلوفینگاند خودکارآمدی اینترنتی و طفرهروی غیراینترنتی بسیار زیادی
دارند و همچنین نگرش مثبت به سایبرلوفینگ داشته و سایبرلوفینگ را بهمنزلۀ هنجار عمومی سازمانی پذیرفتهاند.
اندل و همکاران ) 7091( 2در تحقیقی که در رابطه با طفره روی سایبری در محل کار انجام دادند به این نتیجه رسیدند
کارکنان از م کانیزم طفره روی سایبری به عنوان یک مکانیزم مقابله با استرس در محیط کار استفاده می کنند .این یافتهها
حاکی از آن است که مدیران ممکن است اجازه دهند تا درجه ای از طفره روی سایبری را به گونه ای تنظیم کنند تا
کارکنان بتوانند با استرس کاری مقابله کنند.
پیندک و همکاران )7091( 1در تحقیقی با عنوان طفره روی سایبری به عنوان یک مکانیسم برخورد با خستگی محل کار به
این نتیجه رسیدند طفره روی سایبری تا حد زیادی می تواند خستگی کار کارمندان را بهبود ببخشد و به عنوان یک رفتار
غیر بهره ور شناخته نشد.
1
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کوآی و سو )7091( 9در تحقیقی با عنوان آیا طفره روی سابیری بر عملکرد کارکنان تاثیر نامطلوب دارد؟ به این نتیجه
رسیدند که طفره روی سابیری می تواند تأثیر مثبت ،منفی یا غیر قابل توجهی بر عملکرد کاری داشته باشد .یافته ها نشان
داد که ابعاد طفره روی سابیری نقش مهمی در تعیین تأثیر آن در عملکرد کار دارد .عالوه بر این ،تناقض در ساختار
مفهومی مورد استفاده در مطالعات مختلف برای نشان دادن عملکرد کار ،پیچیدگی را در تشخیص درستی از تاثیر واقعی
طفره روی سابیری بر عملکرد کاری افزایش می دهد.
 .1-2مدل و فرضیه های پژوهش

هر تحقیق علمی بر پایه یک چارچوب نظری استوار است که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص
می نماید .اساس این تحقیق بر دیدگاه چند تن از محققان و مدل های ارائه شده توسط آنها شکل گرفته است .در
تحقیق حاضر متغیرها به سه دسته مستقل ،میانجی و وابسته تقسیم می شوند .متغیر وابسته در این تحقیق ،عملکرد
مالی می باشد .متغیرهای مستقل این پژوهش شامل عوامل سازمانی که شامل ابعاد (عدالت سازمانی ،هویت
سازمانی ،درگیری شغلی ) است می باشد .نهایتا متغیر میانجی پژوهش حاضر طفره روی سایبری است .در نهایت با
توجه به مطالب بیان شده مدل مفهومی تحقیق و همچنین ارتباط بین متغیرها این پژوهش شکل گرفت.
عوامل سازمانی
عدالت سازمانی

طفره روی
هویت سازمانی

سایبری

عملکرد مالی

درگیری شغلی

نمودار  - 1مدل مفهومی پژوهش محقق ساخته

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت و روش ،بدلیل اینکه به دنبال شناسایی عوامل و متغیر های مرتبط با
بروز عملکرد مالی و تعیین روابط بین آنهاست ،توصیفی -پیمایشی است و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار
می آید .در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات به منظور آزمون فرضیه ها ی تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی ( )9919که دارای  79گویه ،پرسشنامه عدالت سازمانی

Koay & Soh
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نیهوف و مورمن )9111( 9که شامل ( 90گویه) و پرسشنامه هویت سازمانی ون دیک و همکارن )7001( 7که شامل (1
گویه) ،پرسشنامه درگیری شغلی لودهال و کجنر )9161( 9که شامل ( 2گویه) ،پرسشنامه طفره روی اینترنتی زوقبی

0

( )7006که شامل ( 97گویه) ،می باشد .جامعه آماری مطالعه حاضر کارکنان شرکت شهرک های صنعتی فارس به تعداد
 060نفر در نظر گرفته شد؛ که حجم آن .روش نمونه گیری در این پژوهش ،به صورت گروهی صورت گرفت .حجم
نمونه بر اساس فرمول کوکران  790نفر تعیین گردید.
)

)

(

(

جهت انجام روایی و پایایی پرسشنامه ها به صورت زیر عمل شد .مشهورترین ابزار برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه ،یا
همان پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ است که به منظور محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه
هایی که ویژگیهای مختلفی را می سنجند ،به کار می رود .این کمیت بین صفر و یک تغییر می کند ،ضریب پایایی صفر،
معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک ،معرف پایایی کامل است .مقادیر باالی  0/2برای آلفای کرونباخ مطلوب است.
همچنین جهت انجام روایی ،به صورت محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
جدول  .1پایایی آلفای کرونباخ متغیرها
متغیرها

آلفای کرونباخ

عدالت سازمانی

07121

هویت سازمانی

07121

درگیری شغلی

07119

طفره روی اینترنتی

07119

عملکرد مالی

07109

همان طور که از نتایج جدول فوق بر می آید همه اعداد باالی  0/2می باشند ،می توان گفت ابزار اندازه گیری از پایایی
نسبتاً خوبی برخوردار می باشد ،به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با استفاده از
نرم افزار  Lisrel 8.8برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است.
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 .4یافتههای پژوهش
قبل از آزمون فرضیه ها و برازش مدل پژوهش آزمون نرمال بودن متغیرها انجام می گیرد .لذا جهت آزمون نرمال بودن
متغیر ها از آزمون چولگی (کجی و کشیدگی) استفاده می شود.
جدول  .2شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کجی

کشیدگی

متغیر
عدالت سازمانی

-0/720

-0/921

هویت سازمانی

-0/999

9/612

درگیری شغلی

0/010

-0/190

طفره روی اینترنتی

0/900

0/797

عملکرد مالی

-0/991

0/021

همانطور که در جدول  .7مشاهده می شود با توجه به مقادیر بدست آمده کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش که بین
 -7و  +7قرار دارد ،توزیع تمامی متغیرها نرمال است ،بنابراین می توانیم جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش
تحلیل مسیر استفاده کنیم .لذا در ابتدا مدل برازش شده و بر اساس آن آزمون فرضیه های تحقیق که به صورت تحلیل مسیر
( اثراث مستقیم و غیر مستقیم) صورت پذیرفت ارائه می گردد و سپس شاخص های نکویی برازش مدل تحقیق انجام می
شود.
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نمودار  - 2مدل برازش شده با ضرائب استاندارد

نمودار  - 3مدل برازش شده با ضرائب معناداری ()t- value

 .1-4اثرات مستقیم
در این قسمت با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )9به بحث و بررسی پیرامون رد یا تایید فرضیه های مرتبط با اثرات
مستقیم متغیرها بر یکدیگر می پردازیم.
جدول  .3برآوردهای ضرایب اثر مستقیم
متغیرها

ضریب مسیر

t

نتیجه فرضیه

اثر عدالت سازمانی بر:
طفره روی اینترنتی
اثر هویت سازمانی بر:
طفره روی اینترنتی

**

-0/00

*

0/71

-0/19
7/90

تایید
تایید

اثر درگیری شغلی بر:
طفره روی اینترنتی

**-0/06

-0/11

تایید

اثر طفره روی اینترنتی بر:
عملکرد مالی

**-0/11

-6/00

تایید
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 .2-4اثرات غیرمستقیم
در این قسمت با توجه به اطالعات مندرج در جدول ( )0به بحث و بررسی پیرامون رد یا تایید فرضیه های مرتبط با اثرات
غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر می پردازیم.
جدول  .4برآورد ضرایب اثر غیر مستقیم
متغیرها

t

ضریب مسیر

نتیجه فرضیه

اثر غیرمستقیم عدالت سازمانی بر:
**0/70

عملکرد مالی

تایید

9/21

اثر غیرمستقیم هویت سازمانی بر:
*0/90

عملکرد مالی

تایید

7/91

اثر غیرمستقیم درگیری شغلی بر:
**0/71

عملکرد مالی

تایید

9/19

 .3-4شاخص های برازندگی مدل
در مطالعه حاضر ،برای سنجش برازش مدل ،از شاخص های برازش مطلق ،تطبیقی و تعدیل یافته استفاده شده است که
نتایج آن در جدول ( )1ارایه شده است.
جدول  .5شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش

شاخص

شاخص های برازش مطلق
AGFI
GFI

SRMR

مقدار بدست آمده

0/12

0/10

0/00

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0/10

بیشتر از 0/10

کمتر از 0/01

شاخص

شاخص های برازش تطبیقی
NFI
CFI

NNFI

مقدار بدست آمده

0/11

0/12

0/17

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0/10

بیشتر از 0/10

بیشتر از 0/10

شاخص های برازش تعدیل یافته
PNFI
X2/df

RMSEA

شاخص
مقدار بدست آمده

9/22

0/297

0/01

حد قابل پذیرش

کمتر از 9

بیشتر از 0/60

کمتر از 0/1

نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی

99

 .5بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش میانجی طفره روی سایبری در رابطه ی بین عوامل سازمانی با عملکرد مالی
صورت پذیرفت .این پژوهش بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی اسـت کـه قصـد دارد از طریق روشهای علمی به
توسعه عملکرد مالی در بلندمدت کمک کند.
نتایج یافته ها نشان می دهد که عدالت سازمانی بر طفره روی اینترنتی ارتباط معکوس و معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عدالت سازمانی ارتباط معناداری و معکوسی با طفره روی اینترنتی
دارد؛ که این نتیجه با پژوهش های مشبکی و همکاران ( ،)9910لیم ( )7007و زوقبی ( )7001همسو است .نتایج پژوهش
های پیشین گویای این مطلب است که عدالت تاثیر منفی بر ترس از تنبیه دارد و ترس از تنبیه باعث می شود رابطه میان
عدالت سازمانی و طفره روی اینترنتی تعدیل شود به این صورت که هرگاه کارمندی رفتار سازمان خود را نا عادالنه ببیند،
احتمال بروز طفره روی اینترنتی باال می رود .اگر همین کارمند احساس کند که اگر سازمان سوء استفاده های او از
اینترنت را متوجه شود ،با تنبیه شدید مواجه می شود ،احتمال رخ دادن این رفتار ها کم تر می شود.
نتایج یافته ها نشان می دهد که هویت سازمانی بر طفره روی اینترنتی ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
هویت سازمانی سازه ای زیر بنایی در رویدادهای سازمانی است و به عامل نهفته بسیاری از رفتار های سازمانی تبدیل شده
است .افرادی که احساسات منفی بیشتری در خصوص خود دارند و به عبارتی خصوصیات و تواناهای منفی خودشان را
قبول دارند و ضعف های خودشان را بیشتر از قوت شان می دانند ،این احساسات نامطلوب به محیط کاری و سازمانی آنان
نیز تسری خواهد یافت .این افراد نسبت به محیط سازمانی و کاری خود نیز احساسات منفی دارند و سعی می کنند خود را
با سازمان ناهمسو کنند در نهایت نتیجه ای که از این رابطه حاصل می شود افزایش رفتار های انحرافی در محیط کار
خواهد بود .یافته ها این فرضیه همسو با نتایج تحقیق نورمن و همکاران )7090( 9همسو است.
نتایج یافته ها نشان می دهد که درگیری شغلی بر طفره روی اینترنتی ارتباط معکوس و معنادار دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درگیری شغلی ارتباط معنادار و معکوسی با طفره روی اینترنتی دارد.
درگی ری شغلی میزانی از انرژی است که فرد برای انجام وظایف شغلی صرف می کند .در گیری شغلی بر طفره روی
اینترنتی در محیط کار تاثیر منفی داشت و لذا می توان با بهبود درگیری شغلی ،باعث کاهش رفتار های انحرافی در محیط
کار شد .این نتیجه با نتایج تحقیق شانتز و همکاران )7099( 7همسو می باشد .درگیری شغلی می تواند با بهبود عملکرد
افراد ،باعث بقاء سازمان بویژه در شرایط دشوار رقابتی و اقتصادی شود.
نتایج یافته ها نشان می دهد که طفره روی اینترنتی بر عملکرد مالی ارتباط معکوس و معنادار دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که طفره روی اینترنتی با عملکرد مالی سازمان ارتباط معکوس و معنادار دارد .به این معنا که هر چه
طفره روی اینترنتی در سازمان توسط کارکنان بیشتر انجام بپذیرد عملکرد مالی سازمان کاهش می یابد .طفره روی اینترنتی
یکی از مسایل مبتال به عصر حاضر است .با توجه به افزایش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان ها ،عالوه
بر مزایایی که این روند در پی داشته ،راه های تازه ای را نیز جهت رفتارهای انحرافی کارکنان در محیط کار ،گشوده
است .استفاده کارکنان از اینترنت فراهم شده توسط سازمان برای مقاصدی غیر مرتبط با شغل یکی از این آفت ها
1

Norman et al
�
Shantz et al

2

901- 979  ص،9911  بهار،72  شماره،رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

97

 میلیون پوند910  نتایج یک پژوهش نشان می دهد که وقت گذرانی اینترنتی کارکنان در انگلستان زیانی معادل.است
 نتایج تحقیق کنونی در پی آن بوده است که درک بهتر از مشکل طفره روی اینترنتی در سازمان.در سال را در پی دارد
 با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پژوهش می توان بیان نمود که به دلیل وجود تاثیر منفی و.های ایرانی بدست آورد
 عملکرد مالی در، هرچقدر طفره روی اینترنتی در جهت مثبت افزایش یابد،معنادار میان طفره روی اینترنتی و عملکرد مالی
 انجام گرفت آنها بر این دیدگاه بودند9 در این زمینه پژوهشی توسط بارال و همکاران.جهت عکس کاهش خواهد یافت
که طفره روی اینترنتی به خاطر از بین رفتن زمان کاری عملکرد را کاهش می دهد در واقع زمانی که صرف طفره روی
 همان زمانی است که باید صرف امور کاری شود و انتظار می رود که هر گونه از دست رفتن زمان کاری،اینترنتی می شود
 همچنین با نتایج منسوبی و.باعث از بین رفتن بهره وری شود بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش ذکر شده هم راستا است
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Abstract
Over the years, the advent of electronic technologies, especially the Internet in organizations, has
provided many benefits to the organization and its employees. However, new technologies such as the
Internet have had negative consequences. In this study, one of the negative consequences of the
introduction of new technologies into the organization has been studied. Cyber-loafing, which implies
non-functional use of the Internet by employees in the organization, is the subject of the present study.
The purpose of this study was to the role of Cyber-loafing mediator on the relationship between
organizational factors and financial performance. The present study is a descriptive-correlational one in
terms of purpose and applied data collection. Statistical population of this study The statistical
population of the present study is employees of Fars Industrial Estates Company. 460 people were
selected. The sample size was 210 and the sample size was determined by Cochran formula. A standard
questionnaire was used to collect the required data and to evaluate the research variables. The results of
the path analysis showed that organizational factors including justice and job involvement were
inversely and significantly related to Cyber-loafing. And also Cyber-loafing has a negative and
significant relationship with financial performance.
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