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کننده رفتارهاي انحرافی در رابطه بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی نقش تعدیل
ادراك شده

Moderating role of the deviant behaviors on the relationship between job
stress and perceived psychological safety
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چکیده
با . بار هستندها زیانرفتارهاي انحرافی در اغلب شرایط براي افراد و سازمان

توانند در پاسخ به استرس شغلی به حال در سطح فردي این رفتارها میاین
این پژوهش با هدف بررسی .ه شوندعنوان رفتارهاي جبرانی در نظر گرفت

کننده رفتارهاي انحرافی در رابطه بین استرس شغلی و امنیت نقش تعدیل
روانشناختی ادراك شده و مقایسه این روابط در دو سازمان مستقل صنعتی 

و 204در اصفهان به ترتیب از میان کارکنان دو سازمان. و اداري اجرا شد
، )DBQ(هاي انحرافی رفتارهايسشنامهنفر انتخاب شدند و به پر277

. پاسخ دادند) PPS(شده و امنیت روانشناختی ادراك) JSQ(استرس شغلی 
نتایج نشان داد که بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراك شده 
رابطه منفی معنادار و بین استرس شغلی با رفتارهاي انحرافی معطوف به 

چنین نتایج نشان داد که هم. نادار وجود داردافراد و سازمان رابطه مثبت مع
شده رفتارهاي انحرافی، رابطه استرس شغلی را با امنیت روانشناختی ادراك

کند؛ به این معنا که وقتی رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد و تعدیل می
سازمان باال است، بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراك شده رابطه 

که رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد و ود ندارد، اما زمانیمعنادار وج
شده سازمان پایین است، بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراك

دهد در مجموع نتایج این پژوهش نشان می. رابطه منفی معنادار وجود دارد
ها در دو مجموعه اداري و صنعتی مورد بررسی در که با وجود برخی تفاوت

توانند به ش حاضر، رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد و سازمان میپژوه
عنوان یک عامل جبرانی در رابطه بین استرس شغلی و امنیت روانشناختی 

.  شده عمل کنندادراك
، رفتار انحرافی، امنیت روانشناختیاسترس:هاي کلیديواژه

Abstract
Deviant behaviors are harmful to individuals and
organizations in most situations. However, at the individual
level these behaviors in response to stress can be considered as
compensatory behaviors. The present study aimed to
investigate the moderating role of deviant behaviors on the
relationship between job stress and perceived psychological
safety and compare discussed relations between the two
independent organizations (an administrative organization
with an industrial organization). From employees of two
independent organizations in Isfahan city, 204 and 277
employees were selected using convenience sampling,
respectively. All participants were asked to respond to Deviant
Behaviors Questionnaire (DBQ), Job Stress Questionnaire
(JSQ), and Perceived Psychological Security (PPS). Results of
the two studies revealed that a negative significant relationship
between job stress and perceived psychological safety as well
as a positive significant relationship between job stress and
deviant behaviors toward individuals and toward organization.
Also results revealed that, deviant behaviors toward
individuals and toward organization moderated the
relationship between job stress and perceived psychological
safety. When deviant behaviors toward individuals and toward
organization were high, there was no significant relationship
between job stress and perceived psychological safety, but low
deviant behaviors toward individuals and toward organization
showed a negative significant relationship between job stress
and perceived psychological safety. In sum, the results of the
present study showed that, despite some differences in the two
sets of administrative and industrial organizations studied,
deviant behaviors toward individuals and organizations can
serve as a buffer (compensatory) factor in the relationship
between job stress and perceived psychological safety.
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مقدمه
که طی آن رااز رفتارهاییوسیعیطیف 1رفتارهاي انحرافی

افراد قواعد و هنجارهاي سازمان محل کار خود را زیر پا 
هایی به سازمان و پنهان و آسیبهاي آشکارو هزینهگذارندمی
کومی، (گیرددر بر می،کنندوارد میآنراد مرتبط با و اف

پوشی محتوایی قابل توجهی رفتارهاي انحرافی که هم. )2013
دارند، دو گروه رفتارهاي انحرافی 2تولیدبا رفتارهاي ضد

از . گیرندرا در بر می4سازمانمعطوف به و 3معطوف به افراد
توان به دزدي یانحرافی معطوف به سازمان منمونه رفتارهاي

از سرپرستان و اموال سازمان، تخریب اموال سازمان، نافرمانی
، مصرف مدیران، تاخیر و غیبت بدون هماهنگی و اطالع قبلی

و از نمونه رفتارهاي انحرافی معطوف به ؛مواد در محیط کار
انجام شوخی توان به دزدي از همکاران یا مراجعان، افراد می

خطر انداختن عمدي همکاران، افشاي رکیک با همکاران، به 
رغم میل باطنی آنها و مواردي از این دست رازهاي دیگران علی

چند دهه تالش پژوهشی به شناسایی .)2010لوین، (اشاره کرد 
) 2013دین، وبی، کریم و ابی(و معرفی عوامل مختلف شخصی 

که هر یک به نوعی) 2014ي، اکراسمیتی(و موقعیتی 
زمینه کاهش یا افزایش رفتارهاي انحرافی را پدید انندتومی

میان عوامل مختلفی که با شدت و در . منجر شده است،آورند
داراي 5، استرس شغلیداردضعف با رفتارهاي انحرافی رابطه

. اي استجایگاه ویژه
که شود اطالق میهر عاملی به در یک نگاه شغلی استرس 

ین انجام وظایف شغلی به افراد در حاز بعد فیزیکی و روانی 
دشومیفرد کند و باعث صرف نیرو و هزینه فشار وارد می

زاده و لواسانی، کیوانغالمعلی؛ 1387صباحی و عریضی، (
تعارض برپایهاین پدیده در اغلب مطالعات. )1387ارجمند، 

، عدم حمایت از طرف 8، گرانباري نقش7، ابهام نقش6نقش
مورد تعارض با همکاران و سرپرست همکاران و سرپرست و 

1. deviant behaviors
2. counterproductive behaviors
3. toward indviduals
4. toward organization
5. job stress
6. role conflict
7. role ambiguity
8. role overload

؛ باباکاس، یاواس و 2011ن، رکآال(بررسی قرار گرفته است
رابطه بین استرس شغلی با رفتارهاي انحرافی از . )2009آشیل، 

این پژوهش . استشدهطریق رویکردهاي نظري مختلف تبیین 
عدم - رویکرد استرسها و مفروضاتبینیمبتنی بر پیش

پرور، ؛ گل2012، جوادیانو ، کامکارپرورگل(9جبران-تعادل
بندي و اجرا شده، بنابراین در صورت) 1393واثقی و اشجع، 

بر اساس . بر این رویکرد تمرکز شده استي نظريهاتبیین
تواند جبران، استرس شغلی می- عدم تعادل-رویکرد استرس

افراد را از حالت تعادل هیجانی، عاطفی، شناختی و رفتاري 
این عدم تعادل ماهیت انگیزشی دارد و افراد را وا . رج سازدخا
گرفتن رفتارهاي مختلف، تعادل از دستدارد تا با در پیشمی

). 1393پرور و همکاران، گل(رفته خود را بازیابی کنند 
جبران، بر -عدم تعادل-بر اساس رویکرد استرسچنینهم

و به همین دلیل داردهم خوردن تعادل با تهدید بقا رابطه 
کنند بنابراین وقتی افراد احساس . داراي ماهیت انگیزشی است
هم خوردن تعادل روانی و جسمی که استرس شغلی موجب بر

مد با استرس در صورتی که قادر به مقابله کارآ،استآنها شده
تواند هاي رفتاري آنها میتجربه شده نباشند، یکی از گزینه

). 2012پرور و همکاران، گل(باشد رفتارهاي انحرافی
رابطه استرس مورد در ه شدهیارانظريدر حمایت از تبیین

بین استرس متعدد در مطالعات شغلی با رفتارهاي انحرافی، 
شغلی با رفتارهاي انحرافی رابطه مثبت گزارش شده است 

براي ).2010یارسولد، واکر و اسکارلیکی، ؛ ون2010سالمی، (
پژوهش،نتایج حاصل از ده مبتنی بر ادغامیفراتحلیلدر مثال، 

موقعیتی با رفتارهاي زايها و عوامل استرسبین محدودیت
اندازه اثر،انحرافی و پرخاشگرانه معطوف به افراد و سازمان

هرسکویس، ترنر، (گزارش شده است36/0تا 3/0معنادار
) 2010(ی سالم. )2007بارلینگ، آرنولد، دوپري و همکاران، 

بین استرس ،روي معلمان دبیرستانی در نیجریهپژوهشی در 
) 32/0(شغلی و رفتارهاي ضد تولید رابطه مثبت و معنادار 

نیز ) 2012(پرور و همکاران در مطالعه گل. گزارش کرده است
برابر بابین استرس شغلی با رفتارهاي انحرافی رابطه مثبت

. گزارش شده است38/0

9. stress-non-equilibrium–compensation approach
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یکی از طه استرس شغلی با رفتارهاي انحرافی، در کنار راب
ها براي وهشژکه تاکنون در نظریات و پهاییترین همبستهمهم

امنیت ادراكمعرفی شده، و رفتارهاي انحرافی شغلیاسترس 
و اگولقلو، کارای؛ یاشل2014مانگ، ککسی و آگی(است1شده

احساس در قالب نوعی اغلبامنیت روانشناختی . )2013باران، 
که در اثر یک محیط کاري شودتجربه میشناختی درونی روان

آید و آفرین از بعد فیزیکی و روانی در افراد پدید میخطر
، نگرانی و متشکل از حاالت هیجانی و عاطفی نظیر اضطراب

،میرنز، هوپ؛ 2009کارملی و گیتل، (است2گوش به زنگی
به ، حالدر عین. )2013هارپر و وایت، ؛ 2010و تتریک، فورد 

که افراد متفاوت درویژه اینهاي فردي، و بهدلیل تفاوت
امنیت روانشناختی را مشابه سطوح متفاوتی از هايمحیط

ادراك شده به واژه کنند، الزم است با افزودن میاحساس
هاي فردي در یت ادراکی و نقش تفاوته، ماانتهاي این اصطالح

مانگ، ککسی و آگی(شودتر برجستهتجربه این احساسات 
2014 .(

با امنیت و رفتارهاي انحرافیرابطه استرس شغلی
مانند ، پوش با این متغیرهاي همو سازهشده روانشناختی ادراك

توان از طریق را از بعد نظري میامنیت شغلی و ناامنی شغلی 
ها بر اساس نظریه منابع بقا، انسان. کردتبیین 3نظریه منابع بقا

براي حفظ خود و براي مقابله با هر شرایطی که با آن مواجه 
شوند، منابع مختلف روانی، شخصی و اجتماعی را در اختیار می

دسترس که منابع در زمانی). 2009باباکاس و همکاران، (دارند 
نظیر استرس شغلی مورد تهدید افراد از طریق عوامل مختلف

مالی تجربه اضطراب، هاي احتگیرند، یکی از واکنشقرار می
سیگر و (نگرانی و برانگیختگی در قالب گوش به زنگی است 

نظري کنونی هايپردازيمفهوماین تجارب در ). 2009وایس، 
کارملی و (گنجد شناختی ادراك شده میامنیت رواندر قالب
احساس ناامنی سویی، از ).2013؛ هارپر و وایت، 2009گیتل، 
،کندعمل میزاعامل استرسکه خود به عنوان یکشغلی

و به شدههاي کار ها در محیطانسانيباعث تهدید منابع بقا
هاي انحرافی افراد به شرایط و این ترتیب موجب واکنش

وبست، چیا، پرریسل، ؛ 2015چیرومبلو، (شودموقعیت می

1. perceived saftey or security
2. vigilance
3. conserving of resources theory

، اگر افراد در محیط سوي دیگراز ). 2010مالولس و کونیگ، 
شده س امنیت یا همان امنیت ادراكکاري خود داراي احسا

باشند، از انجام رفتارهاي انحرافی به این دلیل که رفتارهاي 
تواند به عنوان یک منبع تهدید کننده براي امنیت و انحرافی می

). 2014یی و وانگ، (شوندباز داشته می،تلقی شودمنابع بقا
با امنیت در حمایت از تبیین نظري رابطه استرس شغلی

رابطه امنیت یا ناامنی با نیزو شده، وانشناختی ادراكر
با استرس شغلیبین در مطالعات چندي،رفتارهاي انحرافی

وقلو و ای؛ یاشل2014مانگ، ککسی و آگی(یت روانشناختی نام
هایی شبیه امنیت ادراك شده یا سازهبین و ) 2013همکاران، 

رفتارهاي با)2014؛ یی و وانگ، 2015چیرومبلو، (به آن
مانگ ککسی و آگی.گزارش شده استمعنادار رابطه ،انحرافی

نشان دادند که بین ناامنی ادراك شده باپژوهشیدر ) 2014(
. و پریشانی روانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارداسترس 

نشان دادند که در پژوهش خود) 2013(اقلو و همکاران لییاش
ی ادراك شده داراي رابطه مثبت استرس وابسته به شغل با ناامن

رابطه بین ناامنی شغلی در پژوهشی ) 2014(یی و وانگ . است
شکلی از رفتارهاي انحرافیکه 4گیرانهرا با رفتارهاي کناره

مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که بین ناامنی شغلی است،
چیرومبلو . گیرانه رابطه مثبت وجود داردبا رفتارهاي کناره

نیز در پژوهشی بین ناامنی شغلی و رفتارهاي ضد) 2015(
که در بسیاري از ابعاد با رفتارهاي انحرافی داراي ،تولید

. رابطه مثبت و معنادار گزارش کردند،استپوشیهم
نظریات شود مطالعات متعدد و که مالحظه میچنان

با استرس شغلیدر مورد چرایی و چگونگی رابطه یگوناگون
رابطه استرس شغلی با امنیت روانشناختی ،تارهاي انحرافیرف

و رابطه رفتارهاي انحرافی با امنیت و ناامنی شغلی و شده ادراك
که منجر بهپژوهشیو این تنوع نظري. وجود داردروانی 

اغلب پژوهشگران را با ، استشدهمتنوعهاي تبیینگیريشکل
دن رویکردهاي انتخاب رویکردي خاص و در حاشیه قرار دا

اغلب به آنها اشاره شد،مطالعاتی که در .سازددیگر مواجه می
رابطه مثبت، بین با رفتارهاي انحرافیشغلیبین استرس

ك شده دراامنیت روانشناختی و بین امنیت ااسترس شغلی با
اما از . شده استگزارش رابطه منفی با رفتارهاي انحرافی 

4. withdrawal behaviors
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جبران -عدم تعادل-استرسنگاهی دیگر و مبتنی بر رویکرد
،فراتر از روابط مطرح شده در پیشینهتوان روابط دیگري می

بین استرس با امنیت ادراك شده با توجه به نقش جبرانی 
حاضر، در پژوهش بر این اساس،. کردرفتارهاي انحرافی مطرح 

جبران، این - عدم تعادل-استرسمفروضات رویکرد بر مبناي
استرس با کهزمانیکه آیا افراد استشدهبررسیسوال مطرح و 

در حال تجربه کنند که شوند و احساس میمواجه میشغلی
با انجام رفتارهاي انحرافی، سعی در ناامنی روانشناختی هستند

شدهکاهش امنیت روانشناختی ادراكجبران یا پیشگیري از 
-عدم تعادل- بر اساس رویکرد استرسیا خیر؟دارندخود 
که به تدریج تجربه استرس شغلی در صورتیهنگامن، جبرا

افراد کاهش یابد، بسیار ادراك شدهسطح امنیت روانشناختی
. احتمال دارد که افراد به انجام رفتارهاي انحرافی ترغیب شوند

با معرفی ،)2010(کریچر، پنی و هانتر پژوهشی، در 
ان دادند نش1تولید به عنوان سبک مقابله هیجانیرفتارهاي ضد

یعدالتبیرابطه ،که رفتارهاي انحرافی معطوف به تولید
و رفتارهاي انحرافی،را3با فرسودگی هیجانی2توزیعی

را با 4ايرویهعدالتیبیتوزیعی و یعدالتبیگیرانه رابطه کناره
یچر و تر، کرطور واضحبه. کنندفرسودگی هیجانی تعدیل می

عدالتی د که در صورت وجود بیننشان داد) 2010(همکاران 
اي، رفتارهاي ضدتولید و انحرافی مانع از بروز توزیعی و رویه

ایوب، اوان و در پژوهش دیگري . شوندفرسودگی هیجانی می
نقش تعاملی بدبینی سازمانی و بدرفتاري بین) 2013(بالل 

نتایج . فردي را بر تمایل به ترك خدمت مورد بررسی قرار دادند
با بدبینی سازمانی در تعاملهش نشان داد که بدرفتارياین پژو

) 2015(پرور گل.تواند بر تمایل به ترك خدمت موثر باشندمی
در پژوهشی مبتنی بر سه مطالعه مستقل نشان داد که به ویژه 
بین مردانی که در صنایع مشغول به فعالیت هستند، رفتارهاي 

دیل عجانی را تانحرافی رابطه استرس شغلی با فرسودگی هی
که وقتی رفتارهاي انحرافی در سطح باالیی ابه این معن. کندمی

دلیل . شوداست، استرس شغلی به رفتارهاي انحرافی منجر نمی
نقش جبرانی ،رافی باالحنظري این امر آن است که رفتارهاي ان

1. emotional coping style
2. distributive justice
3. emotional  exhaustion
4. procedural justice

در برابر استرس داشته و به همین دلیل مانع از بروز فرسودگی 
.شودهیجانی می

هاي نظري که مبناي بینیپیش، شدبا توجه به آن چه بیان 
شغلی استرس جا که از آن: این پژوهش بوده به این شرح است

، گرددشدهموجب تضعیف امنیت روانشناختی ادراكتواند می
تواند بسترساز تمایل افراد به رفتارهاي انحرافی میبنابراین 

ترس شغلی و امنیت رابطه بین اسموردپژوهش حاضر در .شود
با توجه به نقش رفتارهاي انحرافی از ،روانشناختی ادراك شده

-هایی است که بر اساس رویکرد استرساولین پژوهشجمله
منظراز . و اجرا شده استجبران در ایران طراحی-عدم تعادل

جبران، رفتارهاي انحرافی را- عدم تعادل-رویکرد استرس
انجام اي و جبرانی در نظر گرفت که لهرفتارهایی مقابتوانمی

شده در شرایطی است که فرد ها ناشی از تهدید ادراكآن
و ایوب(اي جز انجام این رفتارها ندارد کند چارهاحساس می

در شود که بینی میپیشبه این ترتیب ). 2013، همکاران
امنیت شغلی با استرس نباید بین شدید،رفتارهاي انحرافی 

در . وجود داشته باشدنیرومنديرابطه شده ادراكروانشناختی
مقابل در سطح رفتارهاي انحرافی پایین، چون این رفتارهاي 

و عمال نبستنداسترس شغلیجبرانی چندان قادر به تغییر 
امنیت شغلی با استرس افتد، باید بین اتفاق نمیجبران

. وجود داشته باشدنیرومندتريرابطه شدهروانشناختی ادراك
جبران به دنبال -عدم تعادل- طبیعی است رویکرد استرس

ولیت و اختیار شخصی از افراد براي انجام رفتارهاي وسلب مس
اي چهرهکه است آنبلکه هدف این رویکرد . انحرافی نیست

به آن توجه هادر پژوهشدیگر از رفتارهاي انحرافی را که کمتر
هاي گیريبا تصمیمهکه نماید و زمینه را فراهم کند یشده ارا

کمک شود تا کمتر به انجام کاردر محیطافرادبه موقع، به 
براي اجراي ترین ضرورت مهم.شوندمتمایل رفتارهاي انحرافی 

که نتایج این پژوهش دانش موجود در بوداینحاضر،پژوهش
مورد کارکردهاي رفتارهاي انحرافی را گسترش خواهد داد و از 

افتن راهکارهایی عملی یرا براي اندیشیدن و دیگر زمینهسوي
. کندمیتر رفتارهاي انحرافی فراهم گرایانهبراي مدیریت انسان

هاي مطرح در پژوهش حاضر به فرضیه،چه بیان شدبر پایه آن
امنیت با شغلیاسترس ن بی)اول:زیر مطرح شدندشرح 

)دوم، و معنادار وجود داردمنفیرابطه شدهروانشناختی ادراك
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استرس معطوف به سازمان و افراد رابطه رفتارهاي انحرافی
به این .کندتعدیل میشدهامنیت روانشناختی ادراكبا راشغلی

، رابطه رفتارهاي انحرافیکه در سطوح پایین و باالي امعن
با یکدیگر شده شناختی ادراكامنیت روانبا شغلیاسترس

. متفاوت است

مطالعه اول
روش

حاضر پژوهش :عه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشجام
کارکنان یک کلیهشاملآن همبستگی و جامعه آمارياز نوع 

که از ندنفر بود340مجموعه اداري در شهر اصفهان به تعداد 
روش از . انتخاب شدنددر دسترسنفر به شیوه 210میان آنها، 

سازمان به این دلیل استفاده شد کهگیري در دسترسنمونه
شیوه . کردگیري تصادفی را فراهم نامکان نمونهبررسیمورد 

مراجعه به اعضاي نمونه به این صورت بود که پس از مشخص 
جلب موافقت آنها، توضیحات وشدن هر یک از اعضاي نمونه

. دشه میایها ارگویی به سواالت پرسشنامهمربوط به نحوه پاسخ
گرفت تا قرار میافرادار هاي پژوهش در اختیسپس پرسشنامه

پس از بازگشت . پاسخ دهندبه آنهادهیبه صورت خودگزارش
دهینقص در پاسخپرسشنامه به دلیل ششتعداد ها، پرسشنامه

نفر204و نمونه پژوهش به گذاشته شدنداز پژوهش کنار 
هاي مطرح شده در حجم نمونه براساس توصیه. کاهش یافت

آیکن و (سلسله مراتبی انتخاب شد مطالعات تحلیل رگرسیون 
هاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی داده).1991وست، 

افزار پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با استفاده از نرم
. نسخه هجده تحلیل شد) SPSS(1آماري براي علوم اجتماعی

بودن مفروضات تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نظیر خطی
هاي نه، بررسی دادهها، اندازه مکفی حجم نموررابطه متغی

هاي کجی و کشیدگی همگی در این نوع دورافتاده، و شاخص
). 1991آیکن و وست، (تحلیل در نظر گرفته شده است 

ابزار سنجش
از نامه استرس شغلی: براي سنجش استرس شغلی، پرسش

که شامل پنج سوال است و  (JSQ) پرسشنامه استرس شغلی2
است و معرفی شده توسط گلپرور و همکاران (2012) ساخته
 (5= تا همیشه 1= پنج درجهاي (از هرگز در مقیاس به آن و
استفاده شد. گلپرور و همکاران (2012)  پاسخ داده میشود،
این پرسشنامه را بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی  روایی سازه3
را براي آن گزارش مستند ساخته و آلفاي کرونباخ برابر با 0/7
از نظر روایی سازه از  حاضر این پرسشنامه در پژوهش کردهاند.
تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و  طریق
بهدست آمد. و آلفاي کرونباخ آن برابر با 0/83 تایید شد
که این پرسشنامه در  همچنین تحلیل عاملی تاییدي نشان داد

قالب یک عامل داراي برازش مناسبی با دادهها است. 
اك شدنامه امنیت روا ن هناختی ادرپرسش براي سنجش ش :

از پرسشنامه امنیت روانشناختی  امنیت روانشناختی ادراكشده،
(PPSQ) ساخت و آماده شده بر مبناي پیشینه  ادراك شده4
(ککسی و آگیمانگ، 2014؛ یاشلیاوقلو و همکاران،  پژوهش
که شامل پنج سوال است استفاده شد. مقیاس  (2013
در  پرسشنامه پاسخگویی مورد استفاده در این پژوهش براي این
تا کامال موافقم 1= از کامال مخالفم درجهاي شش طیف لیکرت
بود. این پرسشنامه که سطح کلی امنیت روانشناختی 6=
کارکنان را در حین کار میسنجد، از نظر روایی سازه بر مبناي 
از طریق محاسبه آلفاي  تحلیل عاملی اکتشافی و از نظر پایایی5
براساس تحلیل عاملی  کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.
اکتشافی مبتنی بر مولفههاي اصلی و چرخش از نوع واریماکس

کایزر  0/8، آزمون با مقیاس باالتر از (KMO) اولکین6 مایر- -
به  p) و بارهاي عاملی 0/4 < معنادار (0/001 کرویت بارتلت7
پنج سوال این پرسشنامه به عنوان یک عامل در نظر گرفته  باال،
آلفاي کرونباخ پرسشنامه امنیت روانشناختی ادراكشده در  شد.
تحلیل عاملی تاییدي  به دست آمد. این پژوهش برابر با 0/76

نیز روایی سازه این پرسشنامه را تایید کرد.

2. Job Stress Questionnaire (JSQ)
3. construct validity
4. Perceived Psychological Security Questionnaire (PPSQ)
5. reliability
6. Kaiser-Meyer-Olkin measure
7. Barteltt's test of sphericity 1. Statistical Package for Social Science (SPSS)
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1جدول 
و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهشاستانداردمیانگین، انحراف 

MSD1234متغیر
-95/176/0رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان-1
-72/0**51/161/0رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد-2
-2/0**88/296/01/0استرس شغلی -3
--5/0**-17/0*-19/0**99/292/0شدهروانشناختی ادراكامنیت-4

مراتبی سلسله1نتایج تحلیل رگرسیون3و 2ول ادر جد
شود، در مشاهده می2که در جدول چنان.آورده شده است

بینی امنیت روانشناختی بلوك اول که استرس شغلی براي پیش
بین شده، توانسته با ضریب بتاي معادله پیششده وارد ادراك

درصد واریانس تبیین شده براي 25، - 5/0استاندارد برابر با 
در . شده به وجود آوردبینی امنیت روانشناختی ادراكپیش

بلوك دوم که رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد در کنار 
شده بینی امنیت روانشناختی ادراكاسترس شغلی براي پیش

افه شده است، این بعد از رفتارهاي انحرافی نتوانسته اض
اختی ـنشنت رواــی امنیـبینادار براي پیشـواریانس افزوده معن

1. Deviant Behavior Questionnaire (DBQ)

در بلوك سوم پس از افزوده شدن رابطه . شده پدید آوردادراك
تعاملی رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد و استرس شغلی، این 

5/1توانسته 13/0رابر با تعامل با ضرایب بتاي استاندارد ب
بینی درصد واریانس افزوده تبیین شده معنادار براي پیش

معناداري تعامل . شده پدید آوردامنیت روانشناختی ادراك
استرس شغلی با رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد به این معنا 

شده شناختی ادراكاست که رابطه استرس شغلی با امنیت روا
پایین رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد با در سطوح باال و

.یکدیگر متفاوت است

براي سنجش رفتارهاي امه رفتارهاي انحرافی : پرسشن
از پرسشنامه رفتارهاي انحرافی1 انحرافی در این پژوهش،
بنت و رابینسون، 2000) که رفتارهاي انحرافی  (DBQ؛
معطوف به سازمان و همکاران را با پانزده سوال مورد سنجش 
قرار میدهد استفاده شد. گلپرور، علیمردانی و آقایی (1389) 
را در ایران مورد سنجش قرار  روایی و پایایی این پرسشنامه
مقیاس شش درجهاي از  این پرسشنامه که روي یک دادهاند.
میشود، از روایی و پایایی  پاسخ داده 6= تا همیشه 1= هرگز
مطلوبی برخوردار است. براي نمونه گلپرور و همکاران (1389) 
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، روایی سازه آن را مستند 
را براي آن گزارش کردند. در  و آلفاي کرونباخ 0/85 ساختند
این پژوهش پس از اجراي تحلیل عاملی اکتشافی که به منظور 
بررسی روایی سازه این پرسشنامه انجام گرفت، آلفاي کرونباخ 
براي دو زیرمقیاس رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان و افراد

بهدست آمد. تحلیل عاملی  و 0/83 به ترتیب برابر با 0/83
تاییدي انجام شده در این پژوهش شاخصهاي برازش مناسب و 

مطلوبی را براي این پرسشنامه نشان داد.

یافتهها
و همبستگی بین  در جدول 1، میانگین، انحراف استاندارد
متغیرهاي پژوهش ارایه شده است. چنانکه در جدول 1

مشاهده میشود، رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد، با استرس 
شغلی رابطه مثبت و معنادار، و رفتارهاي انحرافی معطوف به 
سازمان، افراد و استرس شغلی هر سه با امنیت روانشناختی 
p) دارند. همچنین  < ادراكشده رابطه منفی و معنادار (0/01
استرس شغلی با امنیت روانشناختی ادراكشده رابطه منفی و 

.(p < معنادار دارد (0/01

*p < 0/05 **p < 0/01
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2جدول 
افراداز طریق استرس شغلی و رفتارهاي انحرافی معطوف به ادراك شدهامنیت روانشناختیبینی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش

بینپیشمتغیر
3بلوك یتعاملولی اثرات اص2اثرات اصلی بلوك 1اثرات اصلی بلوك 

تورم واریانستحمل (SE)(SE)(SE)
87/015/1- 45/0**)06/0(- 49/0**)06/0(- 5/0**)06/0(استرس شغلی 

84/019/1- 12/0)1/0(- 08/0)09/0(-رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد
13/082/021/1*) 13/0(--رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد× استرس شغلی 

R2 (R2)25/0)005/0 (26/0)015/0 (27/0--
F(F)

**27/68)49/1 (**96/34)*06/4 (**02/25--
*p < 05/0 **p < 01/0

رفتارهاي براي براي اطمینان، تحلیل رگرسیون تفکیکی 
انجام گرفت که  نتایج آن افرادمعطوف به باال و پایین انحرافی 

1نمودار طور که در همان. شودمشاهده می1نمودارر د
شود، در رفتارهاي انحرافی باالي معطوف به افراد مشاهده می

)78/0 =p ،07/0 =β ( رفتارهاي انحرافی پایین نسبت به

001/0p(معطوف به افراد  = ،52/0- =β( بین استرس شغلی ،
تري سیارضعیفرابطه مثبت بشده امنیت روانشناختی ادراكبا 

فیشر نشان داد که تفاوت دو ضریب Zآزمون . وجود دارد
مربوط به رفتارهاي انحرافی باال و پایین معطوف به افراد در 

. معنادار استp>01/0سطح 

0

1

2

3

4

5

-1SD +1SD

استرس شغلی

امنیت روان شناختی

1نمودار
افرادمعطوف به اال و پایین برفتارهاي انحرافی درشده امنیت روانشناختی ادراكرابطه استرس شغلی با 

دهد که در بلوك اول که استرس نشان می3نتایج جدول 
شده وارد بینی امنیت روانشناختی ادراكشغلی براي پیش

بین شده، توانسته با ضریب بتاي استاندارد برابر با معادله پیش
شده را درصد از واریانس امنیت روانشناختی ادراك25، 5/0

ر بلوك دوم که رفتارهاي انحرافی معطوف به د. تبیین کند

بینی امنیت سازمان در کنار استرس شغلی براي پیش
شده اضافه شده، رفتارهاي انحرافی معطوف روانشناختی ادراك

9/1، -14/0به سازمان توانسته با ضریب بتاي استاندارد برابر با 
بینی امنیت درصد واریانس افزوده معنادار را براي پیش

در بلوك سوم پس از افزوده . شده پدید آوردنشناختی ادراكروا

رفتارهاي انحرافی معطوف به ا افراد پایین
افراد باالرفتارهاي انحرافی معطوف به

استرس شغلی
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شدن رابطه تعاملی رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان و 
استرس شغلی، این تعامل با ضرایب بتاي استاندارد برابر با 

درصد از واریانس افزوده براي 9/1توانسته حدود 14/0
این . ین کندشده را تبیشناختی ادراكامنیت روابینیپیش

معنادار به این معنا است که در سطوح باال و پایین تعامل
رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان، رابطه احساس استرس 

.شده متفاوت استشغلی با امنیت روانشناختی ادراك

3جدول 
و استرس شغلیسازمانیق رفتارهاي انحرافی معطوف به از طرشده شناختی ادراكنامنیت روابینی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش

بینمتغیر پیش
3بلوك ی تعامل+ اثرات اصلی 2اثرات اصلی بلوك 1اثرات اصلی بلوك 

تورم واریانستحمل (SE)(SE)(SE)
94/007/1- 46/0**)07/0(- 49/0**)06/0(- 5/0**)06/0(استرس شغلی 

98/002/1-15/0*)07/0(-14/0*)07/0(-عطوف به سازمانرفتارهاي انحرافی م
14/094/006/1*)08/0(--رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان× استرس شغلی 

R2 (R2)
**25/0)019/0(27/0)019/0 (29/0--

F(F)
**27/68)*17/5(**42/37)*28/5(**24/27--

*p < 05/0 **p < 01/0

تحلیل ساده شیب خط رابطـه اسـترس شـغلی بـا     2نمودار
باال و پایین در رفتارهاي انحرافی شدهامنیت روانشناختی ادراك

2نمـودار طور که در همان.دهدرا نشان میسازمانمعطوف به 
شود، در رفتارهاي انحرافی باالي معطوف به سازمان مشاهده می

)54/0 =p ،12/0- =β (  پـایین  تارهـاي انحرافـی   رفنسبت بـه
بــین اســترس ) p ،63/0- =β= 001/0(معطــوف بــه ســازمان 

رابطـه مثبـت بسـیار    شـده  شـناختی ادراك نامنیـت روا شغلی با 
. تري وجود داردضعیف

0

1

2

3

4

5

-1SD +1SD

استرس شغلی

امنیت روان شناختی

2نمودار
سازمانمعطوف به و پایین باالرفتارهاي انحرافی درشده شناختی ادراكنامنیت روارابطه استرس شغلی با 

افی معطوف به سازمان پایینرفتارهاي انحر
رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان باال
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منظور سنجش تفاوتفیشر بهZنتایج آزمون 4در جدول 
ضرایب همبستگی بین استرس شغلی با امنیت روانشناختی 

.شده در رفتارهاي انحرافی پایین و باال ارایه شده استادراك
دهد که بین ضرایب همبستگی نتایج این جدول نشان می

شده در رفتارهاي انشناختی ادراكاسترس شغلی با امنیت رو
انحرافی باال و پایین معطوف به افراد و سازمان تفاوت معنادار 

.وجود دارد

4جدول
متغیرهاي پژوهشفیشر براي بررسی تفاوت ضرایب همبستگی بین Zآزمون 

)05/0(دو دامنه جدول Zمحاسبه شدهZگروه باالگروه پایینروابط
شده در رفتارهاي با امنیت روانشناختی ادراكهمبستگی استرس شغلی 
انحرافی معطوف به افراد 

**58/0-07/0*6/296/1

شده در رفتارهاي شناختی ادراكنهمبستگی استرس شغلی با امنیت روا
انحرافی معطوف به سازمان 

**63/0-12/0*07/396/1
*p < 05/0

بحث 
هد در خصـوص  دو دسـته شـوا  نتایج حاصل از این مطالعـه  

رابطـه منفـی بـین    مـورد در . هاي پژوهش به دسـت داد فرضیه
شده کـه در فرضـیه   استرس شغلی با امنیت روانشناختی ادراك

، نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با امنیـت  شداول مطرح 
نفـی  رابطـه م . شده رابطه منفـی وجـود دارد  روانشناختی ادراك

ــت روا  ــا امنی ــین اســترس شــغلی ب ختی ادراك شــده و شــنانب
امنیت شغلی در مطالعات دیگـر  مانندن آپوش با همهاییسازه

وقلـو  ای؛ یاشل2014مانگ، ککسی و آگی(نیز گزارش شده است
بـا حاضـر  هاي پـژوهش یافتهبراین اساس. )2013و همکاران، 

،از نظر رویکـرد منـابع بقـا   . همسویی داردهاي پیشینپژوهش
ــل جــديعاســترس شــغلی یکــی از  ــدوام ــرايتهدی ــابع ب من

ــال آن ایجــاد احســاس اضــطراب،    ــه دنب ــراد و ب دردســترس اف
هـر  ). 2009باباکـاس و همکـاران،   (برانگیختگی و نگرانی است 

یک از این احساسات به طور بالقوه قادر است تـا سـطح امنیـت    
. روانشناختی ادراك شده افراد را کاهش دهد

کـه رفتارهـاي   ایـن فرضیه دوم پژوهش، مبنی بـر  مورددر 
انحرافی معطوف به افراد و سازمان رابطـه اسـترس شـغلی را بـا     

نشـان داد  نتـایج  ،کندشده تعدیل میامنیت روانشناختی ادراك
وقتی رفتارهاي انحرافی در حد باالیی اسـت، بـین اسـترس    که

رابطـه معنـادار وجـود    شـده امنیت روانشناختی ادراكشغلی با 
پـایین بـین اسـترس شـغلی بـا      انحرافیدر رفتارهاياما.ندارد

وجـود  رابطـه مثبـت و معنـادار   شـده  شناختی ادراكنامنیت روا
کـم  به میـزان  وقتی رفتارهاي انحرافی ،تردقیقبه معناي. دارد

کــاهش امنیــت شــوند، اســترس شــغلی منجــر بــه انجــام مــی
در رفتارهاي انحرافـی بـاال،   اماشود، میشده روانشناختی ادراك

شـده  کاهش امنیـت روانشـناختی ادراك  سترس شغلی به دیگر ا
-رویکرد استرسمنطبق باسواز یک این یافته. شودمنجر نمی
در بسیاري از شـرایط  کردبیان میکهاستجبران -عدم تعادل

هدف بازگشت تعادل باو داردرفتارهاي انحرافی ماهیت جبرانی 
شـوند  مـی انـدازي  از دست رفته به واسـطه اسـترس شـغلی راه   

و از ) 1393پـرور و همکـاران،   ؛ گل2012و همکاران، پرورگل(
در کـه مبنـی بـر ایـن   ) 2015(پـرور  گلپژوهشدیگر با سوي

،معطـوف بـه افـراد و سـازمان    بـاال و پـایین   رفتارهاي انحرافی 
، شـود استرس شغلی به افزایش فرسودگی هیجانی منتهی نمـی 

.همسو است
،هـاي خـود  بـر پایـه یافتـه   نیـز  ) 2010(کریچر و همکاران 
اي بـا  در رابطه بین عدالت توزیعی و رویـه رفتارهاي انحرافی را 

به عنوان رفتارهایی با ماهیت مقابله هیجانی فرسودگی هیجانی 
،عـدالتی با بیواجههمکه در زمان به این معنا. اندکردهتوصیف 

از آورنـد تـا از ایـن طریـق    افراد به رفتارهاي انحرافی روي مـی 
بـه نظـر   . کنندجلوگیري خود افزایش سطح فرسودگی هیجانی 

رفتارهـاي انحرافـی را   تـوان  مـی مواقـع رسد که در بسیاري می
شـکلی از مقابلـه  ) 2010(مطابق با دیدگاه کریچـر و همکـاران   
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حال در رابطه استرس شغلی با با این. مدار در نظر گرفتهیجان
هاي حاصل از این ا یافتهمطابق بشده امنیت روانشناختی ادراك

رفتارهــاي انحرافــی بــه عنــوان مقابلــه کــردنپــژوهش تلقــی 
دلیل این امر آن است که در . ر چندان منطقی نیستمداهیجان

، رفتار شدهامنیت روانشناختی ادراكرابطه بین استرس شغلی و 
پیشگیرانه داشـته و عمـال در سـطح    ي مثبت وانحرافی کارکرد

ــ   ــایج مثبت ــردي نت ــد یف ــگیري از مانن ــت  پیش ــاهش امنی ک
فـرد رفتارهـاي   کهزمانی. به همراه داردشدهروانشناختی ادراك

دهد، کارکردش این است کـه  انحرافی را در حد باالیی انجام می
ــاهش از  ــاس ک ــناختی ادراك احس ــت روانش ــده امنی ــود ش خ

عدم -همین دلیل نیز در رویکرد استرسبه . کندپیشگیري می
به معنـاي  کهاز واژه جبرانان، به جاي واژه مقابله جبر-تعادل

و یا انجام کاري انجام کاري یا چیزي براي فراهم ساختن توازن
سـت اهامنظور کاهش آسیب ناشی از برخی شرایط و پدیدهبه 

ایـن تعریـف بـر خـالف     . ، استفاده شده است)1995، بیهورن(
،وهش بـه دسـت آمـد   چه که در این پژ، با آنمدارمقابله هیجان

بـا  هبه این مفهـوم کـه افـراد در مواجهـ    . خوانی باالیی  داردهم
دهند تا شـرایط را بـراي   استرس، رفتارهاي انحرافی را انجام می

ناشـی از بیشـتر هاي احتمالیو آسیبعدم تعادل پیشگیري از 
. استرس فراهم آورند

چگونـه رفتارهـاي انحرافـی بـاال     کـه  نکته مهم بعـدي ایـن  
ــی ــدم ــوع توان ــت روانشــناختی ادراك از وق ــاهش امنی ــدهک ش

در قالـب رفتارهاي انحرافـی در ایـن پـژوهش    . دکننپیشگیري 
ر    دبــه جـاي کــار، انجــام امــور شخصــی کــردن1پــردازيخیـال 
آسیب به اموال سازمان، اختالل در فراینـدهاي  ي کاري، هازمان

برنامـه و  یبـت بـی  غتمارض  به بیمـاري،  انجام کار در سازمان، 
توجهی  بـه دسـتورات سرپرسـت،    بیبدون اطالع رسانی قبلی، 

آهسته کار کردن، ترك کردن محل کار زودتـر از زمـان مقـرر،    
ل خصوصی  یسازي مسا، فاشناکافیدیر آمدن بر سر کار، تالش 

همکاران نزد دیگران، مسخره کردن  همکـاران بـر اثـر اشـتباه،     
زبــان زدن  بــه مکــاران، زخــمهــاي رکیــک بــا هانجـام شــوخی 

همکاران، برداشتن اموال همکاران بدون اجازه، به خطر انداختن 
مورد سـنجش قـرار   و خشمگین نمودن همکاران در محیط کار 

نشـان  مـورد سـنجش  انحرافیرفتارهايبه نگاهی . گرفته است

1. fantasizing

به نوعی مانند یـک  توانند دهد که هر یک از این رفتارها میمی
شـغلی در افـراد  موجب کاهش سـطح اسـترس  گیر ضربهعامل 
براي مثال وقتی افراد در محیط کار خود تحـت اسـترس   . شوند

کـاري، عـدم   گیرند، ممکـن اسـت از طریـق کـم    شغلی قرار می
ــا انجــام رفتارهــاي   متابعــت از رفتارهــاي سرپرســت خــود و ی

گیرانه دیگر نظیر غیبت و تاخیر سعی کنند سطح استرس کناره
هاي رکیک، طور انجام شوخیهمین. غلی خود را کاهش دهندش

سازي اطالعات و یـا بـه خطـر انـداختن دیگـران      بددهنی، فاش
ممکن است به این دلیل انجام شوند که افراد در اثر مواجهـه بـا   

به ایـن  . انداسترس شغلی دچاراحساس ناامنی روانشناختی شده
ه در اثـر مواجهـه بـا    توانند در افرادي کـ ترتیب این رفتارها می

انـد باعـث   استرس شغلی دچار احساس ناامنی روانشناختی شده
از . شده خـود را مـدیریت نماینـد   ند تا احساس تهدید ادراكشو

رود که افـراد بـا انجـام رفتارهـاي     طرف دیگر بسیار احتمال می
انحرافی از جمله رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد در صدد آن 

با این مضمون که دیگران (اد تهدید براي دیگران باشند تا با ایج
هم در اثر انجام رفتارهـاي انحرافـی معطـوف بـه افـراد توسـط       

از لحاظ شناختی ) شخص خاطی در امنیت قرار نخواهند داشت
در این صورت افراد بـا  . شواهدي براي آرامش خود فراهم سازند

رآمـدن،  گیرانـه ماننـد غیبـت، دی   انجام رفتارهاي انحرافی کناره
و تلف کردن وقت تالش خواهند کرد تا استرس شغلی کاريکم

ختی ادراك شده خود خود را کاهش و به تبع آن امنیت روانشنا
.را باال ببرند

مطالعه دوم
روش

جامعه آماري :جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش
کارکنان یک مجموعه صنعتی در کلیه ، بخش از پژوهشاین 

نفر280، از میان آنهانفر بودند که 500ان به تعداد شهر اصفه
شیوه مراجعه به اعضاي . انتخاب شدنددر دسترسبه شیوه 

نمونه به این صورت بود که پس از مشخص شدن هر یک از 
ها، توضیحات مربوط به نحوه آنو جلب موافقت اعضاي نمونه

سپس . دشه مییها اراگویی به سواالت پرسشنامهپاسخ
گرفت تا به هاي پژوهش در اختیار آنها قرار میسشنامهپر

پس از بازگشت . دهی پاسخ دهندصورت خودگزارش
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از دهیدر پاسخپرسشنامه به دلیل نقص سهها، پرسشنامه
نفر کاهش 277و نمونه پژوهش به گذاشته شدپژوهش کنار 

هاي پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون داده.یافت
افزار آماري یل رگرسیون سلسله مراتبی با استفاده از نرمو تحل

. نسخه هجده تحلیل شد) SPSS(براي علوم اجتماعی 
بودن مفروضات تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نظیر خطی

هاي نه، بررسی دادهها، اندازه مکفی حجم نمورابطه متغیر
هاي کجی و کشیدگی در این نوع تحلیل دورافتاده، و شاخص

). 1991آیکن و وست، (ر نظر گرفته شده است د

از نظر روایی حاضردر پژوهشاین پرسشنامه. استفاده شد
سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی مجدد قرار

.به دست آمد7/0برابر با آنآلفاي کرونباخ شد وتایید ، گرفت
تحلیل عاملی تاییدي نشان دادکه این پرسشنامه در قالب یک 

.ها استعامل داراي برازش مناسبی با داده

آلفاي کرونباخ پرسشنامه . شدبررسی و تایید اپژوهش مجدد
به 6/0وهش برابر با ژدر این پامنیت روانشناختی ادراك شده 

این پرسشنامه تحلیل عاملی تاییدي نیز روایی سازه.دست آمد
.را تایید نمود

براي سنجش :(رفتارهاي انحرافیپرسشنامه 
الی وسپرسشنامه پانزدهاز رفتارهاي انحرافی در این پژوهش 

، کار رفتبهدر مطالعه اول نیز که ) 2000(بنت و رابینسون 
هاي مقیاس رفتارزیرآلفاي کرونباخ براي دو .شداستفاده 

و 8/0به ترتیب برابر با افرادزمان و انحرافی معطوف به سا
تحلیل عاملی تاییدي انجام شده در این . به دست آمد77/0

هاي برازش مناسب و پژوهش روي این پرسشنامه شاخص
.دست دادبهمطلوبی را 

هایافته
و همبستگی بین استاندارد، میانگین، انحراف 5در جدول 

نشان5دول نتایج ج. ه شده استیمتغیرهاي پژوهش ارا
هاي انحرافی معطوف به سازمان و افراد با دهد که رفتارمی

استرس شغلی و امنیت روانشناختی ادراك شده رابطه منفی و 
01/0p(معنادار  چنین استرس شغلی با امنیت هم. دارند) >

01/0p(روانشناختی ادراك شده داراي رابطه معنادار است  <.(

5جدول
و همبستگی درونی بین متغیرهاي پژوهشاستانداردراف میانگین، انح

MSD1234متغیر
-72/203/1رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان-1
-87/0**65/299/0رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد- 2
-35/0**32/0**28/387/0استرس شغلی -3
--29/0**-56/0**-54/0**14/496/0شدهامنیت روانشناختی ادراك-4

براي مراتبینتایج تحلیل رگرسیون سلسله6در جدول 
طور همان.آورده شده استرفتارهاي انحرافی معطوف به افراد

شود، در بلوك اول که استرس مشاهده می6که در جدول 
اك شده وارد بینی امنیت روانشناختی ادرشغلی براي پیش

بین شده، توانسته با ضریب بتاي استاندارد برابر با معادله پیش

درصد از واریانس امنیت روانشناختی ادراك شده 4/8، - 29/0
در بلوك دوم که رفتارهاي انحرافی معطوف به . را تبیین کند

بینی امنیت روانشناختی افراد در کنار استرس شغلی براي پیش
، توانسته با ضریب بتاي استاندارد برابر با ادراك شده اضافه شده

بینی درصد واریانس افزوده معنادار براي پیش24، - 53/0

سنجشبزار ا
ترس امه  (JSQ)پرسشن شغلی براي سنجش استرس اس :

از پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه اول این پژوهش شغلی،

اامه  (PPSQ)نیت روانشناختی ادرپرسشن كشده براي ام :
از همان پرسشنامه  سنجش امنیت روانشناختی ادراك شده،
روایی  سوالی مورد استفاده در مطالعه اول استفاده شد. پنج
سازه این پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی در این 

(DBQ

*p < 0/05   **p < 0/01
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در بلوك سوم پس از . امنیت روانشناختی ادراك شده پدید آورد
افزوده شدن رابطه تعاملی رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد و 

ابر با استرس شغلی، این تعامل با ضرایب بتاي استاندارد بر
درصد واریانس افزوده تبیین شده معنادار 5/1، توانسته 14/0

این . بینی امنیت روانشناختی ادراك شده پدید آوردبراي پیش
معنادار به این معنا است که در سطوح باال و پایین تعامل

رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد، رابطه استرس شغلی با 
.فاوت استشده متامنیت روانشناختی ادراك

6جدول 
افرادو رفتارهاي انحرافی معطوف به شغلیاسترس از طریق امنیت روانشناختی ادراك شده بینی نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش

بینپیشمتغیر
3بلوك تعاملواثرات اصلی 2اثرات اصلی بلوك 1اثرات اصلی بلوك 

تورم واریانستحمل (SE))(SE(SE)
72/038/1- 04/0)06/0(-1/0)06/0(- 29/0**)06/0(استرس شغلی 

87/014/1- 53/0**)05/0(- 53/0**)05/0(-رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد
14/08/024/1**)05/0(--رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد× استرس شغلی 

R2 (R2)084/0)**24/0(**33/0)*015/0(*34/0--
F(F)

**18/25)**58/99(**89/66)*17/6(*49/47--
*p < 05/0 **p < 01/0

تحلیل ساده شیب خط رابطه استرس شغلی با 3نموداردر 
باال و پایین در رفتارهاي انحرافی شدهامنیت روانشناختی ادراك

دهد که در نشان می3نمودار .شودمیمشاهده افرادمعطوف به 
،p= 005/0(رفتارهاي انحرافی باالي معطوف به افراد 

12/0=β ( رفتارهاي انحرافی پایین معطوف به افراد نسبت به
)08/0 =p ،2/0- =β ( امنیت بین استرس شغلی با

.تري وجود داردرابطه ضعیفشدهروانشناختی ادراك

0

1

2

3

4

5

6

-1SD +1SD

استرس شغلی

امنیت روان شناختی  

3نمودار
افرادمعطوف به باال و پایین رفتارهاي انحرافی درشدهامنیت روانشناختی ادراكبا استرس شغلیرابطه 

رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد پایین
رفتارهاي انحرافی معطوف به  افراد باال
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تفاوت سنجشفیشر برايZنتایج آزمون 7در جدول 
ضرایب همبستگی بین استرس شغلی با امنیت روانشناختی 

اد معطوف به افرباال و پایینادراك شده در رفتارهاي انحرافی
دهد که بین ضرایب نشان می7نتایج جدول .ه شده استیارا

شده در همبستگی استرس شغلی با امنیت روانشناختی ادراك
رفتارهاي انحرافی باال و پایین معطوف به افراد تفاوت معنادار 

.وجود دارد

7جدول
متغیرهاي پژوهشفیشر براي بررسی تفاوت ضرایب همبستگی بین Zآزمون 

)05/0(یک دامنه جدول Zمحاسبه شدهZگروه باالگروه پایینروابط
شده در همبستگی استرس شغلی با امنیت روانشناختی ادراك

68/167/1*12/0**- 2/0معطوف به افراد باال و پایینرفتارهاي انحرافی
*p < 05/0

براي مراتبینتایج تحلیل رگرسیون سلسله8در جدول 
.معطوف به سازمان آورده شده استرفتارهاي انحرافی

شود، در بلوك اول که مشاهده می8که در جدول طورهمان
شدهبینی امنیت روانشناختی ادراكپیشاسترس شغلی براي 

بین شده، توانسته با ضریب بتاي استاندارد وارد معادله پیش
درصد از واریانس امنیت روانشناختی 4/8، - 29/0برابر با 

در بلوك دوم که رفتارهاي انحرافی . را تبیین کنددهشادراك
بینی معطوف به سازمان، در کنار استرس شغلی براي پیش

اضافه شده، رفتارهاي انحرافی شدهامنیت روانشناختی ادراك
معطوف به سازمان توانسته با ضریب بتاي استاندارد برابر با 

بینی امنیت درصد واریانس افزوده معنادار براي پیش23، - 5/0
در بلوك سوم پس از افزوده . پدید آوردشدهروانشناختی ادراك

شدن رابطه تعاملی رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان و 
استرس شغلی، این تعامل با ضرایب بتاي استاندارد برابر با 

نتوانسته واریانس افزوده تبیین شده معنادار براي09/0
بر اساس . پدید آوردشدهدراكامنیت روانشناختی ابینیپیش

طور کامل و فرضیه نتایج مطالعه دوم، فرضیه اول پژوهش به
دوم پژوهش فقط در مورد رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد 

. گیردمورد تایید قرار می

8جدول 
استرس شغلیو سازمانارهاي انحرافی معطوف به رفتاز طریق شده امنیت روانشناختی ادراكبینینتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش

بینپیشمتغیر
3بلوك ی تعاملواثرات اصلی 2اثرات اصلی بلوك 1اثرات اصلی بلوك 

تورم واریانستحمل (SE)(SE)(SE)
75/033/1- 09/0)06/0(-13/0*)06/0(- 29/0**)06/0(استرس شغلی 

89/012/1- 49/0**)05/0(-5/0**)05/0(-ه سازمانرفتارهاي انحرافی معطوف ب
09/08/025/1)05/0(--رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان× استرس شغلی 

R2 (R2)
**084/0)227/0(31/0)007/0(32/0--

F(F)
**18/25)**26/90(**81/61)82/2(**42/42--

*p < 05/0 **p < 01/0

ث بح
نیـز ماننـد مطالعـه اول نتـایج     این پـژوهش در مطالعه دوم

نشان داد که رفتارهاي انحرافی معطـوف بـه افـراد رابطـه بـین      

شــده تعــدیل اسـترس شــغلی را بـا امنیــت روانشـناختی ادراك   
،پذیري نتـایج حال به منظور تعیین میزان تعمیمبا این.کندمی
تغییر . ه اول انجام شدتغییر در این مطالعه نسبت به مطالعیک
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مورد نظر به این ترتیب بود که نمونـه ایـن مطالعـه بـر خـالف      
نمونه مطالعه اول که از یک مجموعه اداري دولتی بـود، از یـک   

بر اساس نتایج حاصل .انتخاب شدندمجموعه صنعتی خصوصی
نتـایج نشـان دادکـه وقتـی رفتارهـاي انحرافـی       این مطالعـه از 

بـاالیی اسـت، بـین اسـترس شـغلی و      در حـد معطوف به افراد
امـا رابطه معنادار وجـود نـدارد،   شده شناختی ادراكنامنیت روا

اسـت،  در حـد پـایین  معطوف به افراد وقتی رفتارهاي انحرافی 
رابطـه  شـده  شـناختی ادراك نامنیـت روا بین استرس شـغلی بـا   

این نتایج تا بـه اینجـا بـا نتـایج بـه      . معنادار وجود داردمنفی و 
امـا بـا انجـام    . خـوان اسـت  ت آمده در مطالعه اول کامال همدس

دشمشخص ،تحلیل روي رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان
توانـد رابطـه بـین    که رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان نمی

.تعدیل کنـد شده شناختی ادراكنامنیت روااسترس شغلی را با 
هـاي  اول بیـنش نسـبت بـه مطالعـه   ،این نتیجه در مطالعه دوم

کـه نتـایج   اولـین نکتـه مهـم ایـن    . آوردجود میوجدیدي را به 
دهـد کـه در سـطح متغیرهـاي     مـی حاصل از این مطالعه نشان

هاي یک متغیر با یکـدیگر و سـاختن یـک    ، ترکیب مولفهمالك
به ایـن  . شود1تواند منجر به وقوع اثر پوشیدگیمتغیر کلی، می

بخشـی از واقعیـت پنهـان   که با ساخت یـک متغیـر کلـی   امعن
کـه در  چنـان . نخواهد بـود یصو قابل شناسایی و تشخشودمی

معطـوف  رفتارهاي انحرافی کهزمانیاین مطالعه مشخص است، 
امنیـت  ، رابطـه اسـترس بـا    بررسـی شـد  هـا  در تحلیـل به افراد

به جاي رفتارهـاي  وقتی اما. دشتعدبل شدهروانشناختی ادراك
رفتارهاي انحرافی معطوف به سـازمان  فراد، انحرافی معطوف به ا

استفاده شد، نتایج نشان داد که رفتارهاي انحرافی معطـوف بـه   
امنیـت روانشـناختی ادراك  سازمان در رابطه استرس شغلی بـا  

بنابراین اگر این تحلیل جداگانـه  .نداردهکنندنقش تعدیلشده 
به که رفتارهاي انحرافی معطوفشدشد مشخص نمیانجام نمی

امنیـت روانشـناختی ادراك  سازمان نقشی در رابطه استرس بـا  
.کندایفا نمیشده 

چرا رفتارهاي انحرافی معطوف به افـراد در رابطـه اسـترس    
مطالعـه  در گروه نمونـه  شده امنیت روانشناختی ادراكشغلی با 

رفتارهاي انحرافی معطـوف  اما، کردکننده ایفا نقش تعدبلدوم 
یکی از دالیل نظري این امـر آن اسـت   حتماال اخیر؟به سازمان 

1. covering effect

ی به هر دلیل رفتارهاي انحرافـی  عتافراد در محیط هاي صنکه 
معطوف به سازمان را در سطحی متفاوت از رفتارهـاي انحرافـی   

دهند و یا این که حداقل آن را در حد معطوف به افراد انجام می
ظ عملـی  از لحا). 2015پرور، گل(کنند واقعی خود گزارش نمی

نسبت به فضاي کاري یک سـازمان  سازمان صنعتیفضاي یک 
هاي صنعتیممکن است در فضاي سازمان. استاداري متفاوت

خصوصی افراد بر اساس مجاورتی که با همکـاران خـود دارنـد،    
تر در راسـتاي  رفتارهاي انحرافی معطوف به افراد را بهتر و ساده

شناختی ادراك شـده  کاهش اثرات استرس شغلی بر امنیت روان
شـده،  در واقـع امنیـت روانشـناختی ادراك   . دکننـ خود استفاده 

. هاي انسانی استمربوط به پدیده
کـه از طریـق رفتارهـاي    بنابراین شاید افراد بـه جـاي ایـن   

انحرافی معطوف به سازمان که هـدف آن کلیـت یـک سـازمان     
ها نسانکه براي اکه حیاتی مانند آناست و احتماال به دلیل این

، افـراد تـرجیح   کردتوان براي سازمان تصور متصور هستیم نمی
می دهند تا از طریق رفتارهاي انحرافی معطـوف بـه همنوعـان    
خود در آنها احساس تهدید و نگرانی پدید آورند و به این ترتیب 

تر براي نـاامنی روانشـناختی خـود بـه دسـت      شواهدي عمومی
به دلیل تمرکـز بـر   خصوصی هاي سازمان،دیگرسوياز . آورند

اغلب تحمل کمتـري را نسـبت   منافع شخصی صاحبان سرمایه، 
. دهندبه رفتارهاي انحرافی معطوف به سازمان از خود نشان می

بـا برخـورد و تنبیـه کارکنـان     این تحمل کمتر ممکن است که
خاطی همراه شود و به این ترتیب رفتارهاي انحرافی معطوف به 

ــر رابطــه اســترس و امنیــت  ســازمان را از مــدار  تاثیرگــذاري ب
.روانشناختی خارج سازد

کلیبحث
حـداقل در سـه   نشـان داد کـه   پژوهشنتایج حاصل از این 

دو مـورد در مطالعـه اول و یـک مـورد در     (مورد از چهار مـورد  
هـاي انجـام شـده در رویکـرد     بینـی مطابق با پیش) مطالعه دوم

هاي انحرافـی در حـد   جبران، وقتی رفتار-عدم تعادل-استرس
امنیـت روانشـناختی ادراك  شغلی بـا  استرس باالیی است، بین 

پـایین  در رفتارهاي انحرافـی اما، ضعیفی وجود داردرابطه شده
رابطـه  شـده  امنیـت روانشـناختی ادراك  بـا  استرس شـغلی بین 

رفتارهاي انحرافـی  کهزمانی،تردقیقبه معناي. نیرومندتر است
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کـاهش  شـغلی منجـر بـه    استرس شوند، میکم انجامبه میزان 
شـود، ولـی در رفتارهـاي    مـی شـده  ناختی ادراكشـ امنیت روان

کاهش امنیـت  آن شدت به شغلی به استرس انحرافی باال، دیگر 
ایــن یافتــه داراي . شــودمنجــر نمــیشــده شــناختی ادراكنروا

پـژوهش نتـایج ایـن   کـه تلـویح اول ایـن  . تلویحات مهمی است
عـدم  -اسـترس هاي مطرح شده در رویکـرد  نیبیهمسو با پیش

ــادل ــران-تع ــرور و همکــاران، (جب ــرور و ؛ گــل2012گــل پ پ
نشان داد کـه رفتارهـاي انحرافـی بـه عنـوان      )1393همکاران، 

کـاهش  توانند داراي کارکرد پیشـگیري از  رفتارهاي جبرانی می
. شـغلی باشـند  اسـترس  در اثـر  شـده  امنیت روانشناختی ادراك

هـا و نظریـات قبلـی    پژوهش اگـر چـه نـاقض تبیـین    نتایج این 
هـاي روشـن و صـریحی را از    در سطح خـود تبیـین  امانیست، 

در . کنـد ه مـی یانداري دیگر در مورد رفتارهاي انحرافی اراچشم
در رویکرد به عنوان رفتار جبرانی رفتارهاي انحرافی نظر گرفتن

در برخاسـته از تفکـري متفـاوت   ،جبران-عدم تعادل-استرس
هـاي مطـرح در مـورد    نسبت به بسیاري از دیـدگاه رویکرداین 

هاي متعـارف بـه رفتارهـاي    دیدگاهدر . رفتارهاي انحرافی است
کـه در آن قواعـد   ،عمديبه عنوان اعمالی انحرافی، این رفتارها 

شود و بـه سـازمان و افـراد آن آسـیب     سازمان نادیده گرفته می
-عـدم تعـادل  -استرسیکرد رو. شودنگریسته میشود، وارد می

رفتارهاي انحرافـی را رفتارهـایی   کهبه دنبال آن نیست ،جبران
بلکه این رویکـرد بـا اسـتفاده از واژه    . مفید و مثبت معرفی کند

به دنبال آن است تا انـدکی  ،رفتارهاي جبرانی براي این رفتارها
.تغییر دهدرفتارها گونه انداز کنونی را نسبت به این چشم

در یمهمـ حاصل از ایـن پـژوهش در مجمـوع نقـش    جنتای
تعیین برخی نیازهـاي پژوهشـی در آینـده و برخـی تلویحـات      

در کـه شـود پیشنهاد میدر حوزه پژوهشی . کندنظري ایفا می
نظیـر  اسـترس شـغلی  رابطه اشکال خـاص  ،هاي آیندهپژوهش

اسـترس شـغلی  چنـین  ابهام، گرانبـاري و تعـارض نقـش و هـم    
کـاهش امنیــت  تضــعیف کننـده بـا   شـغلی اسـترس چالشـی و  

در سـطوح پـایین و بـاالي رفتارهـاي     شـده  روانشناختی ادراك
ایـن  . دنانحرافی به صورت جداگانه و کلی مورد بررسی قرار گیر

د کـه کـدام یـک از اشـکال     کـر نوع مطالعات مشـخص خواهـد   
اسـترس  یـک از انـواع   توانند رابطه کـدام رفتارهاي انحرافی می

. نـد کنل یتعدشده کاهش امنیت روانشناختی ادراكرا با شغلی

چنین مفید است که در مطالعات آینده رفتارهاي انحرافی به هم
کــاري، رفتارهــاي شــکل خــاص و جداگانــه ماننــد دزدي، کــم 

بـا  اسـترس شـغلی  در رابطه میان انواع مانند آن،پرخاشگرانه و 
. رنـد سی قرار گیمورد بررشده کاهش امنیت روانشناختی ادراك

تـر در حـوزه   بندي نظري دقیـق این نوع مطالعات نیز به صورت
مسـیر  . کارکردهاي رفتارهاي انحرافی خاص کمک خواهند کرد

تواننـد دنبـال   منـد مـی  پژوهشی دیگري که پژوهشگران عالقـه 
کننده رفتارهاي انحرافی، پرخاشگرانه بررسی نقش تعدیلکنند،
هـا و ادراکـات   با نگرششغلی استرستولید در رابطه بین و ضد

کـرد این مطالعات نیز مشخص خواهنـد  . اي استشغلی و حرفه
تواننـد داراي کـارکرد   که آیا رفتارهـاي انحرافـی و مخـرب مـی    

.باشند یا خیراسترس شغلیمحافظت نگرشی و ادراکی در برابر 
از لحاظ نظري نتایج این پـژوهش در درجـه اول نشـان داد    

کننـدگی رفتارهـاي   نـی و محافظـت  که الزم است کارکرد جبرا
کـاهش  و اسـترس شـغلی  هاي کار در رابطـه  در محیطانحرافی

مـورد توجـه قـرار    شده به طور جديامنیت روانشناختی ادراك
هاي آینده که الزم است در پژوهشنظري بعدي اینپیامد. گیرد

جداگانه به صورتمعطوف به افراد و سازمان رفتارهاي انحرافی 
کهی قرار گیرند و از سنجش کلی رفتارهاي انحرافی مورد بررس
وقوع این اثر . ، اجتناب شودشودمیوقوع اثر پوشیدگی منجر به 

تواند منجر به پوشیده ماندن بخشی از واقعیـت  در مطالعات می
، سـطح کـاربردي  در . شـود از دید پژوهشـگران و اندیشـمندان   

که در بسـیاري  از اهمیت زیادي برخوردار است، اینپیامدي که
و سـپس اجـراي   اسـترس شـغلی  اي سنجش دورهها از سازمان

پـیش از هـر برنامـه    اسـترس شـغلی  هاي مختلف تعدیل برنامه
تواند در سـطح عملـی موجـب    این امر می. دیگري ضرورت دارد

هـا  گرایانه رفتارهاي انحرافی در کارکنـان سـازمان  کنترل انسان
. شود

ه شـده در ایـن   یـ که نتایج ارادر پایان الزم است توجه شود 
هاي آن مـورد توجـه   دودیتحمطالعه را باید در سایه توجه به م

در هـر دو مطالعـه   اکثر اعضاي نمونـه  شهپژودر این . دادقرار 
این احتمال مطرح است که نتایج حاصل از . ندمردان متاهل بود

متاهل بیشتر صحیح باشد تا زنان و در مورد مردانپژوهشاین 
نقـش  ،آینـده هايپژوهشبنابراین الزم است در . راد مجردیا اف

شـغلی و  اسـترس  رفتارهاي انحرافی در رابطه بین هکنندتعدیل
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به طور مستقل در میـان  شده کاهش امنیت روانشناختی ادراك
هـا و  و نتـایج آن از نظـر شـباهت   شودزنان و افراد مجرد انجام

. یـل قـرار گیـرد   مـورد تحل با این پـژوهش هاي احتمالیتفاوت
به دلیـل  پژوهش حاضرکه نتایج حاصل از محدودیت بعدي این

غیرآزمایشی بـوده،  وطرح همبستگیکه ماهیت روش پژوهش 
گونـه کـه از طریـق مطالعـات     امکان برداشت علت و معلولی آن

محدودیت . سازدپذیر نمیامکانراآزمایشی و طولی میسر است
. اسـت در دسـترس گیري نهسوم در این پژوهش، مربوط به نمو

يهـا گیـري فاقـد تعمـیم پـذیري جـامع نمونـه      این نوع نمونـه 
احتمـال  در دسـترس گیـري  در واقـع در نمونـه  . اسـت تصادفی 

رفتارهـاي  هکـ ایـن در نهایـت . رودافزایش اثر داوطلب باال مـی 
گـزارش انحرافی در هر دو مطالعه این پژوهش به صورت خـود 

ایـن نـوع سـنجش امکـان     . استدهی مورد سنجش قرار گرفته 
بـه همـین   . کنـد پوشیده ماندن بخشی از واقعیت را فراهم مـی 

ینـده تـا حـد امکـان از     آدر پـژوهش هـاي   کهدلیل الزم است 
. هاي سرپرست براي رفتارهاي انحرافی استفاده شودسنجش
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