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 چکیده   

زی که باعث نگرانی مدیران در این میان چیاما    است،   شده  هاناپذیر از سازماناینترنت بخشی جدایی  امروزه

های شخصی کارکنان از اینترنت است که  شده است، استفادهها تبدیل  اصلی آن  و به دغدغة  ها شدهسازمان

به   آن  می از  یاد  تأشود.  »سایبرلوفینگ«  بررسی  به  پژوهش  این  سایبرلوفینگ در  بر  منفعالنه  رهبری  ثیر 

پژوهش    .شودو جوانان استان لرستان پرداخته می  کل ورزش   ی انزوای کاری در ادارةنقش میانج  کارکنان با

شامل همة کارمندان    پژوهش  آماری  از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نوع پژوهش، همبستگی بود. جامعة

استان   جوانان  و  ورزش  کل  تعداد  ادارة  از    نفر  158به  آماری  جامعة  محدودبودن  به  توجه  با  که  روش  بود 

تمامنمونه از پرسشگیری  متغیرهای پژوهش  برای سنجش   بهره  استاندارد  نامةشماری استفاده شده است. 

و روایی همگرا )رهبری منفعالنه    صوری  روایی  روش   از  استفاده  با  ترتیببه  آن  پایایی  و   روایی  که  شد  گرفته

)رهبری منفعالنه   کرونباخ  آلفای  و(  819/0  با  برابر  سایبرلوفینگ  و  836/0، انزوای کاری برابر با  804/0برابر با  

با   با  811/0برابر  برابر  کاری  انزوای  با   سایبرلوفینگ  و  863/0،  تجزیه   .دش  ییدتأ(  752/0  برابر  وتحلیل برای 

مدلداده از  نرمها  و  ساختاری  معادالت  شد  افزارسازی  استفاده  نتپی.ال.اس.  که  .  داد  نشان  پژوهش  ایج 

هم   منفعالنه  مستقیبهرهبری  زمینهصورت  کار،  محل  در  انزوا  طریق  از  هم  و  سایبرلوفینگ  سم  اصلی  از 
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 مقدمه 
های محلی به ابزاری ضروری برای موفقیت  های کامپیوتری و شبکه سیستمامروزه مزایای استفاده از  

 شود. دراینامری عادی محسوب میدنیا  است و در بیشتر کشورهای پیشرفتة  مدیران تبدیل شده  

ها با فعالیت  ، اینترنت بخشی اساسی از زندگی کاری و روزانة بسیاری از کارکنان است و سازمانبین

گوناگوبخشدر   فرصتهای  سریع  خیلی  ظرفیتن،  و  ارائهها  بههای  کسب وسیلة  شده  را  اینترنت 

،  1، ماچادو و سوسا ماچادو خوبی استفاده می کنند )ها برای رسیدن به اهدافشان بهو از آنکنند  می

به155،  2014 اینترنت  در(.  ارتباطی  پلی  می  عنوان  فراهم  را  امکان  این  جهان  تا همة  سطح  آورد 

مشترک پیگیری کنند. ی  بسترسویه و در  طات و مراودات خود را همگام و یکها بتوانند ارتباسازمان

، اما  شودکند، ابزار تجاری کارآمدی نیز محسوب میمان ایجاد میاینترنت در کنار مزایایی که در ساز

خوش بزرگ ابزار  و  ترین  درگذرانی  نیز  را  دنیا  )تفریحی  است  داده  قرار  کارکنان  ،  2زوقبی دسترس 

از  ،  2012 نقل  قلیبه  پیرانرزمی،  و  چی504،  2018،  نژادپور  میان  این  در  نگرانی  (.  باعث  که  زی 

ی بسیار جدی برای مقابله با آن  هایها سیاستها در سازمانآن   و بیشتر  است  ها شدهمدیران سازمان

 . است 3« سایبرلوفینگ» دیدة اند، پ درپیش گرفته

  نگ« عبارت است از هرگونه استفادة شخصی کارکنان از اینترنت دردسترس سازمان درسایبرلوفی»

اداری گشت  ساعات  هدف  وببا  در  با  سایتوگذار  غیرمرتبط  بررسیهای  همچنین  و  ایمیل   شغل 

اینترنتی  زمینة گشترفتار منحرف کارکنان در    سایبرلوفینگ،  ، درواقعبرای مقاصد شخصی.   وگذار 

فعالیت 74،  2009،  4ونگاس)  است رابطه  این  در  شبکه (.  از  استفاده  قبیل  از  اجتماعی،  هایی  های 

ای  های رایانها، خرید آنالین، استفاده از بازیها، دانلود و آپلود محتوها و پادکستاستفاده از وبالگ

بط با کار و بررسی و ارسال  اطالعات غیرمرتجوی  ووب، بررسی قیمت سهام و بورس، جست تحت  

میایمیل  را  شخصی  بههای  مفهوم سایبرلوفینگ »عنوان  توان  راویشانکار)کرد  سازی  «  و  ،  5شریف 

 (.  23، 2015، آباد و معدنیقاسمزاده، تقوی مقدم، وهابیبه نقل از محمد ،2012

است  عارضة  سایبرلوفینگ  پدیدة  که گونه  آن  سازمان   کنند می  احساس  و  اندانگیزهبی  که  کارکنانی 

  مناسب  کاری  مشغولیت  نبود  حاصلکه    انگیزگیاین بی  . کندنمی  در کار   درگیر   را  ها آن  شاید   و   باید 

  6هبالنچارد و هنل  (. 16،  2013)کاکلیان،    است  شده  سایبرلوفینگ  به  آنان  آوریروی  ساززمینه   ،است
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شخصی  منظور مقاصد    ز اینترنت و ایمیل در حین کار بهشخصی ا  سایبرلوفینگ را استفادة  (2008)

رامی آن  و  می  دانند  تقسیم  و شدید  نوع خفیف  دو  و    سایبرلوفینگ  کنند: به  ارسال  شامل  خفیف 

های  سایتهای خبری و وبسایت  زنی در های شخصی در محل کار و همچنین پرسه دریافت ایمیل

های پورنوگرافیک، حفظ سایبرلوفینگ شدید شامل مشاهدة سایت  شود.مالی و خریدهای آنالین می

شخصی،  وب درآنالین  تعامل  سایت  دیگران  وبالگرومچت  با  یا  ها،  قمار  شخصی،  تبلیغات  و  ها 

آنالین و دانلودکردنبندی بهشرط  به  2008بالنچارد و هنله،  )  ودش نی موسیقی میغیرقانو  صورت   ،

همکاران،   و  رزمی  از  اینترن  ، درواقع  (.506،  2018نقل  به  امری  دسترسی  به  کارکنان  بین  در  ت 

کنند  کننده نگاه میمنزلة وسیلة تفریحی و سرگرماست و کارکنان به اینترنت به متداول تبدیل شده  

قل از رزمی  به ن  ،2008بالنچارد و هنله،  )  پردازندو به اهداف غیرمرتبط کاری در حین کار کردن می

   (.504، 2018، و همکاران

،  1سبک رهبری همواره با نگرش و رفتارهای کارکنان در ارتباط بوده است )خائوال و کولدول  ،طرفیاز

درواقع195،  2019 انگیزش،   ،(.  روحیه،  افزایش  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  مدیران  رهبری  سبک 

اثربخشی و   به نقل از جعفری ،  2011،  2کوهاست )وری در سازماندرنهایت بهرهعملکرد، کارایی و 

نجفی،   و  موف  ، دیگرعبارتبه  (؛59،  2017هرندی  ازپیش  میزان  اهداف  به  رسیدن  در  سازمان  قیت 

به رفتارها    ، بودن رهبر بر کارکنانتالش کارکنان برای موفقیت سازمان و تأثیرگذارشده، مقدار  تعیین

های  در بین سبک  (.11،  2010،  فرد، یوسفی و میرزادهایر حقیقی مع)ی وابسته است  و سبک رهبر

تواند سایبرلوفینگ کارکنان را عاملی است که می  3رسد رهبری منفعالنهنظر میمتفاوت رهبری به

منفعل  .  کند تشدید   رهبری  نظریةساختار  رهبری    بر  مهمکامل  از  یکی  که  است  ترین مبتنی 

)چارچوب  است  شده  شناخته  معاصر  رهبری  ادبیات  در  مهم  و آنتونیکاسهای  باستاردوز   ،

یک  بودن  غیرفعالثباتی و  دهندة الگویی کلی از بی(. رهبری منفعل نشان156،  2014،  4اسچریشیم

گرفتن مشکالت در محل کار و  گیری، نادیدهرفتارهایی نظیر اجتناب از تصمیم  که شاملرهبر است  

رهبری    (. این نوع19،  2015،  5هارولد و هولتز) شود  سازی یا تقویت رفتار مناسب مینی در مدلناتوا
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  عدم)منفعل( و رهبری    1مبنای استثنا برمدیریت    ند از:اشود که عبارتبه دو دستة اصلی تقسیم می

 .2گرمداخله
  نشان   خود  از  العملی عکس  هیچ  مشکل  بروز  زمان  تا  مدیر  ،منفعل  یاستثنا  برمبنای  مدیریت  در  

منفعل  از  که  رهبری  یعنی؛  دهد نمی   برآورده   استانداردها  اینکه  از  پس  تنها   ،کند می  استفاده  نوع 

اینمی  مداخلهکرد،    بروز  مشکل  یا   نشدند  انحراف  منتظر  غیرفعال  طوربه  مدیران  کند.    ،ها دیدن 

 منتظر   منفعل  طوربهیعنی    ؛دهندنمی  نشان  العملعکس  نیفتد  اتفاقی  تا  و  هستند  خطاها  و  اشتباهات

  جلب  رسمی  توبیخ  یا   منفی  به بازخورد  اصالحی   اقدام  از  قبل  را  هاآن   توجه  تا  شوندمی  پیروان  اشتباه

 (.  79،  2017به نقل از جعفری هرندی و نجفی،  ، 2006، 3کرکبراید کنند )

  ارائة  یا  توافق  ابراز  از  و   دهندنمی  انجام  ایمبادله  نوع  هیچ   ، کنندمی  استفاده  سبک  این  از  که  رهبرانی

  را  اعمال  دیگر  و   اقتضایی  هایمجازات  مدیران  این.  کنندمی  خودداری  خود  پیروان  به  معیار  هرگونه

 رهبران   این.  گیرند نمی  کاربه  استانداردشده  عملکرد  از  واضح  هایانحراف   به  گوییپاسخ  با  رابطه  در

  که   هاییسازمان  در  و  شودمی  ترجدی   مشکل  ،درنتیجه  نیستند؛  مداخله  به  قادر  مشکل  بروز  هنگام

و  )  شودمی  مزمن  معموالً  مشکالت  ، دهندمی  انجام  را  آن  مدیریت  رهبران  گونهاین ،  4میسکلهوی 

   (.20، 2010 ،فرد و همکارانحقیقی معایربه نقل از ، 2008

  از  اجتناب  یا  رهبر  نداشتنحضور  زمان  در   پیروان  آزادگذاشتن  گر،مداخله  عدم   رهبری  از  منظور

  ، درمقابل.  آید می  شماربه  نوع رهبری  ترین غیرفعال  رهبری،  طیف  در   واقع   در  است که   کردنرهبری 

دهد.  می  نشان  رای  تفاوتبی  و  غیرتبادلی   ًکامال   حالت  یک  یعنی  نکردنمداخله  حالترهبری تبادلی،  

رهبران  براین، عالوه نمی  ندارند   تمایل   گیریتصمیم  به  این  کنند؛    استفاده  خود  اختیار  از  خواهندو 

مسئولیت اندازند  می  تأخیربه   را  خود  هایفعالیت  بنابراین، .  گیرندمی  نادیده  را  خود  رهبری  هایو 

،  2004  موغلی، رود )می  بین  از  رهبر   در  و دوراندیشی  رسدمی  حداقل  به  پیروان  و رضایت  انگیزش

صورت متغیر مستقل یا  ند بهتوامتغیر مهم دیگری است که می  5انزوا در محل کار  ،همچنین  (.104

تأثیرمیان بر سایبرلوفینگ کارکنان  باشد. جی  از سوء  گذار  رفتارهای سازمانی  انزوا در محل کار یکی 

به  که  است  توجه  بیدرخور  یا  اجتماعی  محرومیت  کار  همیش  یتوجهعنوان  محل  در  همکاران  گی 

 (. 184، 2019، 6، یولهاک و عظیم کلرکدی شود )شناخته می
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فرد درک    است که به میزانی اشاره دارد که  پرخاشگری منفعل در محیط کاریدر محل کار،    انزوا 

همکاران  کند  می میتوسط  گرفته  نادیده  محروم  خود  یا  لیان فریز)شود  میشود  و  بری  بروان،   ،1  ،

به خستگی عاطفی  تواند  شود که میزا محسوب میی استرسعامل(. انزوا در محل کار  1355،  2008

ایوارسون و )  ترل و موجودیت فرد شودنفس، احساس تعلق، کنرفتن عزت سبب ازدست   منجر شود و

نمونه 71،  2011،  2الرسن  از  برخی  قرار(.  موردانزوا  عبارتهای  کار  محل  در  سکوت ازاند  گرفتن   :

  اطالعات مهمدانستن شدن فرد منزوی از وگونکردن با او و محرومگفتهمکاران در برابر فرد منزوی، 

پژوهشگران1129،  2018  ،3اوکای ) کارکنا  (.  که  متفاوتیدریافتند  روانی  پیامدهای  از  منزوی    ن 

،  2012، 4، یم، کوان و ژانگ ووبرند )افسردگی روحی و تنش شغلی رنج می همچون خستگی عاطفی،

لیو و )  (. این اثرهای منفی ممکن است به رضایت شغلی کم و عملکرد کاری ضعیف منجر شوند184

کنند،  از انزوا در محل کار را احساس میکارکنانی که سطح باالتری    ،(. همچنین198،  2016،  5ژیا

و رفتارهای  کردن دانش، نگهداری دانش  که در رفتارهای منفی همچون پنهاناحتمال بیشتری دارد  

کنند  مشارکت  کاری  ژیا )  خالف  و  به335،  2017،  6ژائو  می  ، عالوه (.  کار  محل  در  به  انزوا  تواند 

ی احساسی منفی همچون پریشانی و اضطراب شود که واکنش ها  منجر  دناکی های منفی و درتجربه 

افراد منزوی به دو صورت72،  1991،  7رتیل)  پی داردرا در ها ممکن است برای است: آن  (. واکنش 

گروهی   داخل  آنشوند  اینکه  استکه  کرده  طرد  را  اینکه ها  یا  بزنند  خودشیرینی  به  دست   ،

 (.  1130، 2018، اوکای )از آن گروه کنند  اشگرانه، اقدام به تالفی پرخ

ان داد که انزوا در محل کار  نش  « انزوای کاری و سایبرلوفینگ»با عنوان    ( در پژوهشی 2018)  اوکای

عاطفی   خستگی  میبه  به منجر  سایبرلوفینگ  به  را  کارکنان  امر  این  که  راهبرد شود  یک  عنوان 

میمقابله تحریک  علیادیل.  کندای  و،  ظفر  پژوهشی  2018)  8ریزوی   خان،  در  عنوان  (  رهبری »با 

نشان دادند که رهبری   «ثیربا نقش میانجی اعتماد مبتنی بر تأ منفعل و ارتباط آن با عدالت سازمانی 

بر عدالت سازمانی ادراکمنفعل   دادن رفتارهای منفی همچون انجام  شده دارد که موجباثر منفی 

رهبری منفعل بر    »اثرهایبا عنوان    پژوهشی ( در  2015شود. هارولد و هولتز )تی میروی اینترنطفره

نشان دادند که رفتارهای رهبر منفعل اثر مستقیم و معناداری بر خشونت کاری دارد   «خشونت کاری

 
1. Ferris, Brown, Berry & Lian 

2. Ivarsson & Larsson 

3. Okay 

4. Wu, Yim, Kwan & Zhang 

5. Liu & Xia 

6. Zhao & Xia 

7. Taylor 

8. Adeel, Ali Khan., Zafar., & Rizvi 
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با عنوان   ای( در مطالعه2011)  1، وو، چن و یانگشود. لئونگاین امر موجب انزوای کارکنان می  که

کاا  »اثرهای سازماننزوای  بر  خدماتیری  و    «های  کاری  انزوای  بین  منفی  ارتباط  که  دادند  نشان 

موردانزوا قرار نشان داد افرادی که در محل کار    ایمطالعه( در  2010)  2عملکرد وجود دارد. کیدول 

رفته  ها نادیده گکنند موجودیت آنگیرند؛ زیرا، احساس میکار نمی، تمام تالش خود را بهاندگرفته

   .نشدن تمام تالش فرد در کارش استکارگرفتهسایبرلوفینگ یک شکل جدید از به شده است و

چنورت داکت و  پویتراس  پژوهشی2009)  3،  در  عنوان    (  تعارضبا  بر  رهبری   « کاری  های»اثرهای 

های کاری دارد که  استثنا )منفعل( اثر مثبت و معناداری بر تعارض  نشان دادند که مدیریت مبتنی بر

(  2008) شبانی شیخ هاشمی . شودمنجر میبه افزایش رفتارهای منفی همچون سایبرلوفینگ این امر 

 «کار  محیط  در  ضدشهروندی  رویرفتار کج  مظاهر  از  یکی  اینترنتی  رویطفره»  عنوانبا    ایمقاله  در

  در   رویکج  یا  سازمانی   ضدشهروندی  رفتار   ترکلی  چارچوب مفهوم  در  را  پدیده   این   است  کرده   تالش

.  بررسی کند  را  آن  سنجش  نحوة  و   آن  بر   مؤثر  عوامل  برخی  آن،  انواع  و   پردازی کندمفهوم  کار  محیط

کرده   آن  بررسی  ضرورت  و  شیوع  میزان  درخصوص  ،براینافزون ارائه    ،همچنین.  است  توضیحاتی 

  آژانس  سایبرلوفینگ در  و پیامدهای  علل  بررسی»  عنوان  با   خود  نامةپایان  در(  2011)  ارفع  موسوی

  وی   سایبرلوفینگ پرداخت.  پیامدهای  و   عوامل   به بررسی  «1390  سال   در  تهران  در   تندر  هواپیمایی

خصوص  در  کهکرد    بیان  به   اینترنتی  زنیپرسه   از  حاصل  شدةوارد  هایخسارت   به  توانمی  این 

سازمان  هاشرکت باعث    اینترنتی  گذرانی وقت  براین،افزون.  کرد  اشاره  وریبهره  همچنین  و   هاو 

 متحمل  نیز   را  های هنگفتی هزینه   و   بگیرند   قرار  غیراخالقی  مسائل  درمعرض   ها سازمان  که شود  می

هیئت  .شوند با  جوانان  و  ورزش  حوزةادارة کل  در  ورزشی  دارد  های  سروکار  قهرمانی  و  و    عمومی 

رقابت و  مسابقات  در  افتخار  کسب  و  موفقیت  رهببرای  نیازمند  ورزشی  مشارکت  های  و  فعال  ری 

است همچونکارکنان  سازمان  این  در  اما  برای    ،  مدیران  دولتی  ادارات  اهداف  سایر  به  دستیابی 

به  پایه  سازمانی  نیازهای  و  پاداشانگیزش  و  ندارند  توجه خاصی  خود  کارکنان  با  های  ای  متناسب 

ارائه افراد  بهنمی  عملکرد  حوزةدیگرعبارتشود؛  در  موفقیت  نبود  و  موفقیت  تقریباً  ،  برای ورزشی   

بی و  کارکنان سازمان  است  ارتقاتأثیر  و  پاداش  در  تفاوت  نمیها  آن  یبه  در   ،همچنین  .شودمنجر 

بهسازمان دولتی  سازمانهای  جو  درمودلیل  که  نادرستی  سازمانی  فرهنگ  و  ارزشی  کاری  رد  های 

در راستای امور شغلی انجام    های کاری راکنند حداقل معیارها سعی میکارکنان سازمان  ،وجود دارد

حوزة از  دریافتی  اطالعات  سازمان  دهند.  اطالعات  اغلب    نیز   فناوری  که  است  این  از  حاکی 

 
1. Leung, Wu, Chen & Young 

2. Kidwell 

3. Doucet, Poitras & Chênevert. 
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به حوزةوجو جست  و  است  غیرکاری  اینترنتی کارکنان  آن  های  بیکامالًها  تخصصی وظایف  ارتباط   

و    سمت سکوت و انزوا پیش بروندشود که کارکنان به خودی خود بههمین مسئله موجب می  است.

به حداقلتنها  استخدامی  روابط  حفظ  کنندمنظور  رعایت  را  کاری  برای    های  زیادی  زمان  و 

ر کاربرد ابزار های غیرمفید و نبود نظارت صحیح بکردن در سازمان داشته باشند. فراوانی زمانصرف

از مأموریت و فلسفة   کارکنان کاری و دورشدن    یبه انزوااینترنت، هم  بسیار کارآمد و گران قیمت  

. با توجه به ضرورت کندوده میرا به پدیدة مخرب سایبرلوفینگ آل  آنها شود و هم  وجودی خود می

سوء  ایران،  درمان  اداری  محیط  در  سایبرلوفینگ  همچون  سازمانی  قصد  رفتارهای  پژوهش  این  در 

بدنی استان لرستان بررسی فینگ کارکنان را در ادارات تربیتاثر رهبری منفعالنه بر سایبرلوداریم  

انزوا  کنیم متغیر  به و  را  کاری  موری  میانجی  متغیر  دهیمعنوان  قرار  مبانی    .دمالحظه  به  توجه  با 

 ارائه شده است. صورت شکل شمارة یکنظری، مدل مفهومی پژوهش به

 

 مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

 

 پژوهش روش
 از رهبری منفعالنه    سنجش  برای.  است  شده  انجام  کاربردی  نوع  از  و  توصیفی  صورتبه  پژوهش  این

انزوای   سنجش  برای  هشت گویه است.  شامل  کهاستفاده شده است  (  2017)و هو  هولتز    نامةپرسش

بردهبه(  2018)اوکای    نامةپرسشکاری   است    کار  سنجش است  گویه    10شامل    کهشده  برای  و 

است که2008)  بالنچارد و هنل  نامةاز پرسش سایبرلوفینگ   استفاده شده   است. گویه    22شامل    ( 
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پرسش پایایی  شمهنابرای  استفاده  کرونباخ  آلفای  از  برای  ها  کرونباخ  آلفای  نتایج  که  ازد   هریک 

سنجش لفهمؤ دوهای  شمارة  جدول  در  است.  شده  شده  گردآوری    ارائه  ابزار  روایی  سنجش  برای 

با آشنا  اساتید  نظر  از  استفاده  با  صوری  روایی  روش  از  براساس    اطالعات  که  شد  استفاده  موضوع 

روایی پرسشآن  نظرهای تأیید شدها  پنج  هاسؤال  به  دهیپاسخ  برای.  نامه  معیار    لیکرت  سطحیاز 

  برایپنج    تا یک    اعداد   از   و   شد  استفاده (  مخالف  کامالً   و   مخالف  نظر، بی  موافق،  موافق،  کامالً )

و    پژوهش  آماری  جامعة.  دش   استفاده  هاپاسخ  به  امتیازدهی ادارة کل ورزش  شامل همة کارمندان 

لرستان استان  تعداد    جوانان  محدودبودن    نفر  158به  به  توجه  با  که  روش بود  از  جامعه  تعداد 

 آزمون  و  هافرضیه بررسی برای پژوهش  این در ،همچنینشماری استفاده شده است.  گیری تمامنمونه 

 تکنیک  این .  شد   استفاده  1اسمارت پی.ال.اس.  افزارنرم  و  ساختاری  ه معادل  سازیمدل  تکنیک  از  مدل، 

  فراهم  زمانهم  صورتبه(  مشاهدهقابل  متغیرهای)  را  هاسنجه  و  پنهان  متغیرهای  روابط  بررسی  امکان

  هاسازه  زیادی  تعداد  که  زمانی   و  است  مناسب  بینیپیش  قدرت  دارای  تکنیک  این  ،همچنین  کند.می

  )داوری و رضازاده،  دنکن  برازشرا    مدل  خوبیبه  توانندمی  باشد،   داشته  وجود  مدل  در  ها شاخص  یا

2014) . 
 

 نتایج 
 نتایج  که  است  شده   پرداخته  پژوهش  شناختیجمعیت  متغیرهای  بررسی  به  ابتدا  پژوهش  این  در

یک  شمار  جدول  در  پژوهش  آماری  نمونة  از  آمدهدستبه  اطالعات  وتحلیلتجزیه   از  حاصل  ارائه ة 

 . است شده
 

 شناختی پژوهشمتغیرهای جمعیت -1 جدول

 تعداد  متغیر

 جنسیت
 111 مرد

 47 زن 

 مدرک تحصیلی 

 43 تر کاردانی و پایین

 81 کارشناسی 

 34 و باالتر  ارشد کارشناسی

 سن 

30-20 22 

40-31 67 

50-41 41 

 28 سال  50  یشتر ازب 

 
1. Smart PLS 
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 روش  در  هامدل  تحلیل  الگوریتماز    ها فرضیه   آزمون  و  پژوهش  مفهومی  مدل  برازش  بررسی  برای

 اندازه گیری  هایمدل  برازش  بررسی  به  ابتدا  گیری،اندازه  مدل  برازش  برای.  استفاده شدپی.ال.اس.  

  پایایی   و  کرونباخ  آلفای  ضرایب  عاملی،  بارهای  ضرایب)  شاخص  پایایی  معیار  سه  از  استفاده  با

  و  ترکیبی  پایایی  کرونباخ،  آلفای  ضرایب  به  مربوط  نتایج.  شودمی  و روایی همگرا پرداخته  1ترکیبی

 است.  شده  ارائهشمارة دو  جدول در همگرا روایی
 

 روایی و پایایی متغیرهای پژوهش -2جدول  

 

متغیرهای )  گیریاندازه  هایشاخص  اینکه  کردنمشخص  برای  اطالعات  آوریجمع  از   پس

مرحلة   در  باید  باشند،  قبولقابل  پنهان  متغیرهای  سنجش  درخصوص  اندازه  چه  تا (  شدهمشاهده

برازش  هایشاخص  رو،ازاین  شوند؛  آزمایش  مجزا  طوربه  شدهمشاهده  متغیرهای  همة  نخست  کلی 

گیری  الگوهای  برای برازششاخص   آزمون  شدند.   ارزیابی(  تأییدی  عاملی  تحلیل)  اندازه    برای   های 

حاکی  عاملی  تحلیل  هایمدل است،  شده  ارائه  دو  شمارة  جدول  در  که   که   است  آن  از  تأییدی 

  پنهان  متغیرهای  گیریاندازه  و  سنجش  درخصوص(  آشکار  متغیرهای)گیری  اندازه  هایشاخص

 از وضعیت مطلوبی برخوردارند. رهبری منفعالنه، انزوای کاری و سایبرلوفینگ()
 

 داری برای هر متغیرمعنا مقدارهمراه بار عاملی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی به -3 جدول

 بار عاملی  متغیر آشکار  متغیر پنهان
 مقدار

 معناداری 

 رهبری منفعالنه 
 001/0 732/0 )منفعل(  مبنای استثناءمدیریت بر

 001/0 825/0 گر رهبری عدم مداخله

 انزوای کاری 

Q1 631/0 001/0 

Q2 722/0 001/0 

Q3 876/0 001/0 

Q4 686/0 001/0 

Q5 676/0 001/0 

 
1. Composite Reliability 

 شده میانگین واریانس استخراج پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  متغیر

 804/0 869/0 811/0 رهبری منفعالنه 

 836/0 902/0 863/0 انزوای کاری 

 819/0 796/0 752/0 سایبرلوفینگ 
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 داری برای هر متغیر معنا مقدارهمراه بار عاملی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی به -3 جدولادامه 

 بار عاملی  متغیر آشکار  متغیر پنهان
 مقدار

 معناداری 

 انزوای کاری 

Q6 804/0 001/0 

Q7 893/0 001/0 

Q8 851/0 001/0 

Q9 899/0 001/0 

Q10 720/0 001/0 

 سایبرلوفینگ 
 001/0 864/0 سایبرلوفینگ خفیف 

 001/0 858/0 سایبرلوفینگ شدید 

 

  افزار پی.ال.اس. استفاده شدسازی معادالت ساختاری با کمک نرمبرای بررسی فرضیه از روش مدل

و  که در شکل تی  آمارة  مقدار  به  مربوط  و شمارة سه ضرایب  دو  ارائه معنا  مقدارهای شمارة  داری 

 شده است.  

 

 
 ها معناداری فرضیه مقداره با ضرایب استاندارد و شده همرامدل ترسیم -2 شکل
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 شده همراه با مقادیر آمارة تی مدل ترسیم -3شکل 

 

لی برای بررسی برازش کلی مدل است و بین صفر حپی.ال.اس. راهدر مدل    1نیکویی برازش   شاخص

. این شاخص توانایی مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستندتا یک قرار دارد که  

بینی متغیرهای مکنون  شده در پیشکند و اینکه آیا مدل آزمایشبینی کلی مدل را بررسی میپیش

بدرون بررسی  برای  خیر.  یا  است  بوده  موفق  معیار  زا  از  کلی  مدل  برازش  رازش  استفاده نیکویی 

برای مقدار بزرگ     = 36/0GOF  مقدار متوسط و   = 25/0GOFمیزان کم،    GOF = 1/0شود که  می

 (. 186، 2009، 2وتزلس، اسچرودر و ون اوپن) است پی.ال.اس.های سنجش اعتبار مدل

محاسبه    زیر  فرمول  طریق  از  معیار  این .  است  شده  ارائهشمارة سه    جدول   در  مدل  کلی  برازش  نتایج

 : ودشمی
 

)                               2= sqrt (Avg ( Gommunalities) × Avg (R GOF 
 

ب به مقدار  برای  دستهبا توجه  برازش بسیار مناسب مدل 581/0به میزان  برازش کلی مدل  آمده   ،

می تأیید  عالوهکلی  جدول    ،اینبر  شود.  به  توجه  بر  2Rضرایب  چهار  شمارة  با  برای  رسی معیاری 

پنهان درون  2Rد. ضرایب  شونبرازش مدل ساختاری محسوب می متغیرهای  )وابسته( مدل  به  زای 

 
1. Goodness of Fit (GOF) 

2. Wetzels, Schroder & Van Oppen 
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که  مربوط   بهاست  نتایج  به  توجه  مقادیدست با  به   2Rر  آمده،  مربوط  نتایج  خالصة  است.  مطلوب 

 ارائه شده است.شمارة چهار ها در جدول آزمون فرضیه 

 
 مدل  برازش کلی هایشاخص -4 جدول

 Communalities 2R متغیر پنهان

 - 614/0 رهبری منفعالنه 

 489/0 652/0 انزوای کاری 

 533/0 721/0 سایبرلوفینگ 

 511/0 662/0 میانگین 

GOF 581/0 

 

 گیرینتیجه بحث و 
فناوری در  ظهور  اینترنت  از  فزاینده  استفادة  و  جدید  دگرگونی  سازمانهای  موجب  امروزی  های 

شده  وککسب بارها  توجهی  درخور  تأثیرات  و  زن است  و  کار  جهان  ر  سراسر  در  افراد  دگی شخصی 

و محصوالت دهند  های خود را کاهش  کند که هزینهها را قادر میایجاد کرده است. اینترنت، سازمان

است  کارها فراهم آورده  وسیاری برای کسباینترنت مزایای ب  و خدمات بهتری را ارائه دهند. با اینکه

ها و خدمات شده است، معایبی نیز برای این پدیدة قرن کاالموجب افزایش سرعت و دقت در ارائة  و  

فراحاضر می فناوری،  را کارآمدتر  توان برشمرد.  فرایندهای کارآمد  ناکارآمدتر  یو  را  ناکارآمد  ندهای 

ورزش و جوانان استان لرستان    کل  ادارةجمله  های دولتی ازنکند؛ بنابراین، ازآنجاکه اغلب سازمامی

رویه و  هستند  محور  فناوریفرایند  ظهور  ندارند،  کارآمدی  به  های  اوقات  گاهی  ارتباطی  های 

ای است  است. سایبرلوفینگ کارکنان پدیده  ه منتهی شد  رفتارهای کاری همچون سایبرلوفینگسوء 

می انجامکه سبب  از  کارکنان  سازمان  ندادشود  در  خود  درواقع،  وظایف  کنند.  خالی  شانه  هایشان 

صی و غیرمرتبط با شغل  کارهای شخ  دادنهای ارتباطی سازمان به انجامکارکنان با استفاده از شبکه

  با هدف  این پژوهش  .کنندهای غیرکاری میرمیو زمان کاری خویش را صرف سرگ  پردازندخود می

اثر   منفعالنه  بررسی  در  رهبری  کارکنان  سایبرلوفینگ  جوانان  بر  و  ورزش  با ادارات  لرستان  استان 

 . انجام شدکاری  یانزوانقش میانجی 

 ر سایبرلوفینگ کارکنان دارد؛داری برهبری منفعالنه تأثیر مثبت و معنا  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج

فتن مشکالت کارکنان و  گر ها همچون نادیدهنة مدیران سازمانبرخی رفتارهای منفعال  ،دیگرعبارتبه

آنبی به  شانههااعتنایی  مسئولیت خالی،  بار  زیر  از  و  ایجادها،  کردن  کارکنان  در  انگیزش  نشدن 

وجودآمدن این حس در کارکنان بب بهس  ،هامتناسب با عملکرد آن  نشدن حقوق پرداخت همچنین  
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را رعایت نکرده است.  آنقبال  شود که سازمان در  می عدالت  شود که  همین موضوع موجب میها 

ی منفی ازجمله  رفتارها  دادنبه انجامن  گرفتن از سازمامنظور انتقامنوعی بهتفاوتی و بهکارکنان با بی

ورزند مبادرت  پژوهش  .سایبرلوفینگ  نتایج  با  یافته  همکاران  این  و  داکت  و و    (2009)های  ادیل 

 ( همخوانی دارد.2018) همکاران

معناپژوهش  نتایج براساس   و  مثبت  تأثیر  منفعالنه  رهبری  دارد؛ د،  کارکنان  کاری  انزوای  بر    اری 

بیشتر  ،دیگرعبارتبه منفعل    بازخورد   دادن  و  پیروان  تخلفات  و  اشتباهات  کشف  دنبالبه   رهبران 

 روشنی   دلیل  امر  همین  که  دارد  قرار  بعدی  اولویت  ها دربرای آن   اقدامات اصالحی  وهستند    منفی

  مدیر  تنبیهات  و  بازخوردها  از  اینکه  دلیلبه  هاآن.  کار است  در محیط  کارکنان  یسکوت و انزوا   برای

و  می  سکوت  و  کرده  خودداری  وی  به  خود  هاینارضایتی  و  بیان مشکالت  از  ،باشند  امان  در کنند 

هارولد و  این یافته با نتایج پژوهش  شود به مرور زمان به انزوا کشیده شوند.همین موضوع موجب می

 همخوانی دارد. (2015هولتز )

 سایبرلوفینگ کارکنان  بر  داریمعنا  و  مثبت  ثیرتأ   انزوای کاری کارکنان  داد که  نشان  ژوهشپ   نتایج

میدیگرعبارتبه  ؛دارد احساس  منزوی  کارکنان  آن کنند  ،  شده موجودیت  گرفته  نادیده  و    ها  است 

ازمان  عاطفی این افراد با س  شود که رابطةتفاوت است. همین موضوع موجب میها بیآن   سازمان به

آن تعهد  در  و  برود  بین  شود.  از  وارد  خدشه  سازمان  به  میدرواقعها  سعی  افراد  این  تنها  ،  کنند 

دارندبه که  را  مشخصی  وظایف  استخدامی  روابط  سر  ، منظور حفظ  انجدر  زمان  تا  یعترین  دهند  ام 

این   . تی کنندزنی اینترنرقه همچون گشت کارهای متف  دادن انجام  را صرفخود  وقت اداری  ماندة  باقی

 ( همخوانی دارد.2018)اوکای و  (2010) کیدولیافته با نتایج پژوهش  

نشان داد که   پژوهش  انزوانتایج  از طریق  تأثیر رهبری منفعالنه  بر سایبرلوفینگ کارکنان  ی کاری 

دارد؛ معناداری  و  مداخلهعبارتیبه  مثبت  با  منفعالنه  رهبری  پیاده،  و  طراحی  در  کردن  نکردن 

شود و از این اهداف کارکنان و اهداف سازمان میمحور، موجب واگرایی  فرایندهای کارآمد و نتیجه

انزوای منابعطریق زمینة گوشه  را فراهم می  گیری و  این  کند  انسانی سازمان  به نوبةامر بهکه  خود 

فعالیتروی به  کارکنان  شبکة  آوردن  در  غیرکاری  سایبرلوفینگ  های  یا  سازمان  منجر ارتباطات 

ب  د.شومی نتایج  به  توجه  سوء دستهبا  شیوع  از  ممانعت  زمینة  در  سایبرلوفینگ آمده  کاری  رفتار 

و  شود  های اینترنت و اینترانت سازمان محدود  میزان دسترسی کارکنان به شبکهشود  پیشنهاد می

صورت ها بههای غیرکاری آنشود و فعالیتمتناسب با سطح نیاز آنان به استفاده از اطالعات تعیین  

هفتگی یا ماهانه گزارشی صورت  بهشود  پیشنهاد می  شود و بازخورد مناسب ارائه گردد.منظم پایش  

شبکه به مدیر بالفصل ارائه شود و تمدید دسترسی به  تراک  استفاده از ساعات اختصاصی اش  از نحوة

به  شبکة باالدست شود.    سازمان منوط  سبک رهبری منفعالنه اصالح  شود  پیشنهاد میاجازة مدیر 
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شیوه و  همچون  شود  فعال  تحولهای  همگرا  آفرینرهبری  سازمانی  برای  و  فردی  اهداف  کردن 

 ( شود  کیخاجایگزین  و  مقدمی  پروژهعالوهبه،  (2010  ، یعقوبی،  ادارات ،  در  خدمات  محورکردن 

و میزان نیاز به دسترسی   ها و اختصاص وقتارکنان و بخشبدنی برای پایش مداوم خروجی کتربیت

شبکه  سازمانبه  ارتباطی  برهای  گیرد،  قرار  کار  دستور  در  کارها  اهمیت  و  فعالیت  میزان    .اساس 

مکانیسمهمچنین عملکرد  ،  ارزیابی  گوشه خروجیهای  از  جلوگیری  برای  امحور  و  نزوای  گیری 

آموزش و  شود  پیاده  اسکارکنان  برای  شبکهمطلو  تفادة هایی  از  کاری  اهداف  با  مرتبط  و  های  ب 

ارائه شود سازمان  آن  ارتباطی  کارآمدی  از  بهو  سوء منظور کمها  بازخورد کردن  سایبرلوفینگ  رفتار 

 گرفته شود.
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Abstract 

Today’s the Internet has become an integral part of the organization and has led to 

increased productivity and improved communication. Meanwhile, something that has 

become a concern for the managers of organizations and become their main concern, 

staff's Personal use of the Internet is referred to as cyberloafing. This research investigates 

the effect of passive leadership on staff cyberloafing with the role of mediating of 

workplace ostracism in Department of Sports and Youth of Lorestan Province. The 

research is a descriptive correlation in terms of its purpose and in terms of research type. 

The statistical population of the study consisted of all employees of the department of 

Sports and Youth of the Province, numbering 158 people. Due to the limited number of 

communities, the total number method has been used. In order to measure the variables of 

the research, standard questionnaire was used. Validity and reliability of the questionnaire 

were confirmed by using the content validity and AVE validity method (passive 

leadership, 0.804, workplace ostracism, 0.836, Cyberlofing 0.819) and Cronbach's alpha 

(passive leadership, 0.811, workplace ostracism, 0/863, Cyberlofing 0.752). For data 

analysis, structural equation modeling and PLS software have been used. The results of 

the research show that passive leadership is both directly and through workplace ostracism 

as the main cause of the cyberlofing of employees and exacerbate this misconduct. 

 

Keywords: Internet Abuse, Laissez-Faire Leadership, Management-By Exceptions, 

Ostracism Employee. 
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