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 چکیده

، ها پادکستو  ها وبالگاجتماعی، استفاده از  های شبکهاز قبیل استفاده از  هایی فعالیت
تحت عنوان  توان میدانلود و آپلود محتوا و خرید آنالین و... در محیط کار را 

رفتارها پیامدهای منفی، از قبیل  گونه این. کرد سازی مفهوم، "اینترنتی گذرانی وقت"
در پی دارد. از همین رو،  ها سازمانمالی را برای  های زیانو  وری بهرهکاهش سطح 

هدف ما از انجام این پژوهش، تعیین نقش ادراک از حضور فیزیکی سرپرست، کنترل 
ترنتی کارکنان در محیط کار این گذرانی وقتو ترس از مجازات، بر  شده ادراکسازمانی 

پرسشنامه که  513از  شده گردآوری های دادهاست. مدل پژوهش کنونی، بر اساس 
، بر شده آوری جمع، توزیع و خودرو ایرانتصادفی میان کارکنان گروه صنعتی  صورت به

لیزرل مورد  افزار نرم(، از طریق SEMمعادالت ساختاری ) سازی مدلاساس روش 
، میان ادراک از دهد یمنشان  ها دادهاز تحلیل  آمده دست بهنتایج فته است. آزمون قرار گر
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و  =t)01/15و  =β 35/0( شده ادراکو کنترل سازمانی  حضور فیزیکی سرپرست
و =β 76/0(همچنین میان ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات

50/4(t=.میان دهد یمهمچنین نتایج نشان  ، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ،
و همچنین  =t) -00/4و  =β -35/0(اینترنتی  یگذران وقتو  شده ادراککنترل سازمانی 

، رابطه معکوس =t) -38/0و  =β -55/0(اینترنتی  گذرانی وقتمیان ترس از مجازات و 
ات، و ترس از مجاز شده ادراکوجود دارد. در این زمینه رابطه میان کنترل سازمانی 

ادراک از حضور فیزیکی  افزایش رسد یمبه نظر  آمده دست بهبا توجه به نتایج نشد.  تأیید
در  تواند یمو ترس از مجازات  شده ادراکافزایش کنترل سازمانی  ی واسطه بهسرپرست، 

 واقع شود. مؤثراینترنتی کارکنان  گذرانی وقتکاهش 

ادراک از حضور فیزیکی سرپرست، کنترل سازمانی، ترس از مجازات،  :کلیدواژگان
 اینترنتی. گذرانی وقت

 
 
 

 
 
 
 

  



 22  …شده  ادراک یرابطه کنترل سازمان

 مقدمه

 و مدیران از بسیاری ذهن که اخیر های دهه در برانگیز بحث موضوعات از یکی
 در انحرافی رفتارهای بحث است کرده جلب خود به را رفتاری علوم پژوهشگران

 سازمان در انحرافی رفتارهای. است بوده رفتارها گونه این مدیریت چگونگی و سازمان
 سازمان هنجارهای که شود می اطالق کارکنان ارادی و داوطلبانه رفتارهای از دسته آن به
 کنند می دیدته و مزاحمت ایجاد آن اعضای و سازمان برای و گیرند می نادیده را

 سازمان در انحرافی رفتارهای از یکی اینترنتی گذرانی وقت(. 1883، 1)رابینسون و بنت
 سازمان، دسترس در اینترنت از کارکنان استفاده از است عبارت که آید می شمار به
 کارفرمایان اغلب که رسد می نظر به. کاری ساعات طول در شخصی امور انجام منظور به
 قرار مدنظر را اجباری های استراتژی تشدید اینترنتی، گذرانی وقت ی پدیده با مواجهه در
 کارکنان میان در سازمانی کنترل از ادراک افزایش طریق از هم آن، کارکرد که دهند می

 رسمی، مجازات از ترس ایجاد و انضباطی های محدودیت افزایش وسیله به هم و است
 را سازمان هنجارهای با انطباق سطح باالترین با اینترنت از استفاده به کارکنان هدایت

 های استفاده عنوان بهاینترنتی،  گذرانی وقت(. 0007، 2)دالرا و همکاران نماید می دنبال
شده است )یاشار و  تعریف کار محیط در کارکنان وظایف از جدا اینترنت از شخصی

؛ بالنچارد و 0011، 5؛ چن، راس و یانگ0010، 4؛ رونینگ ساویتری0015، 3یودوگول
 مشغول کارکنان دیگر بیانی (. به0000، 8لیم؛ 0006، 7؛ فیلیپس و ردیه0003، 6هلن
 این در. باشند وظایفشان انجام مشغول باید که هنگامی هستند اینترنت در گذرانی وقت
 و ها وبالگ از استفاده اجتماعی، های شبکه از استفاده قبیل از هایی فعالیت رابطه

 تحت ای رایانه های بازی از استفاده آنالین، خرید محتوا، آپلود و دانلود ،ها پادکست
 و بررسی و کار با مرتبط غیر اطالعات جستجوی بورس، و سهام قیمت بررسی وب،

 سازی مفهوم ،"اینترنتی گذرانی وقت" عنوان تحت توانمی را شخصی های ایمیل ارسال
 علوم پژوهشگران موردتوجه اخیر های سال در که (0010، 9نمود )شریف و راویشانکار

                                                                                                                             
1. Robinson & Bennett. 

2. De Lara. 

3. Yasar & YURDUGÜL 

4. RuningSawitri. 

5. Chen, Ross & Yang. 

6. Blanchard & Henle. 

7. Philips, & Reddie. 

8. Lim. 

9. Sheriff  & Ravishankar. 
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 (.0010، 1است )دالرا و مسا بوده رفتاری

 بیان مسئله و ضرورت

 با معاشرت نهار، زمان دادن طول قبیل از کار، محل در گذرانی وقت اَشکال اغلب 
 سرپرستان توسط آسانی به ،ها این مانند و تلفن از شخصی استفاده همکاران،

 برای اینترنتی، گذرانی وقت تشخیص اینترنت، ماهیت دلیل به اما است، تشخیص قابل
 کار مشغول سخت که کنند وانمود توانند می کارکنان. است دشوارتر بسیار ناظران،
 مرتبط غیر هایی سایت وب از بازدید حال در مجازی فضای طریق از که درحالی هستند،

هستند )واگنر و همکاران،  خود شخصی منافع و ها مندی عالقه تأمین منظور به کار، با
 غیر کار، محل در اینترنت از استفاده درصد 73 تا 53 دهد می نشان ها پژوهش (.0010
 در پژوهش یک دیگر، سوی از (.0011، 2است )رستوبوگ و همکاران شغل با مرتبط
 700 ساالنه کارفرمایان، برای وب در کارکنان گذرانی وقت که است داده نشان بریتانیا
 قبیل از منفی پیامدهای رفتار، گونه این ازآنجاکه بنابراین، ؛دارد بر در هزینه دالر میلیون
 به را ریسک معرض در گرفتن قرار و مالی های زیان افزایش ،وری بهره سطح کاهش
 نشان آمارها دیگر سوی (، از0011، 3)لیبرمن و همکاران کند می تحمیل ها سازمان

 ی دهنده نشان که است نفر 43003744 بر بالغ ایران در اینترنت کاربران تعداد دهد می
 بنابراین، ؛(1580 اینترنت، ملی توسعه مدیریت مرکز) % است3/38 اینترنت نفوذ ضریب

 از استفاده گسترش به توجه با که گفت توان می پژوهش این اهمیت و ضرورت بیان در
 بر اینترنتی گذرانی وقت که هایی هزینه و ها خسارت از آگاهی کشور، در اینترنت
 و تشدیدکننده عوامل از اطالعی کم و شود می تلقی مهم بسیار کند می تحمیل ها سازمان
 ها سازمان برای آن از ناشی های خسارت بروز موجب رفتارها این ی کننده کنترل

 از ترس و سازمانی کنترل نقش که است آن بر سعی پژوهش این در بنابراین گردد؛ می
 سوی از. گیرد قرار سنجش مورد کار، محیط در اینترنتی گذرانی وقت کنترل بر مجازات

 کشور داخل در حوزه این در مطالعات کمبود و موضوع بودن جدید دلیل به دیگر
 کنونی ، مطالعهخودروسازی صنایع قبیل از مادر صنایع در الخصوص علی و عام طور به

 بهتر درک ایجاد به است قادر کنونی تحقیق نتایج همچنین. رسد می نظر به اهمیت حائز

                                                                                                                             
1. De Lara & Mesa. 

2. Restubog et al. 

3. Liberman et al. 
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 .شود منجر آن از ناشی های آسیب کاهش و اینترنتی گذرانی وقت مشکل از
 از کارکنان ادراک میان رابطه تا است برآن کنونی پژوهش ،ذکرشدهبه مطالب  توجه با 

 مورد کار محیط در اینترنتی گذرانی وقت با را مجازات از ها آن ترس و سازمانی کنترل
 فیزیکی حضور از ادراک میان ی رابطه پژوهش این دیگر، سوی از. دهد قرار مطالعه

. دهد می قرار مطالعه مورد نیز را شده ادراک ترس و سازمانی کنترل از ادراک سرپرست،
 شرکت ترین بزرگ ،خودرو ایران خودروسازی شرکت مطالعه این در همچنین

 در "مطالعه مورد" ،عنوان به سال در خودرو هزار 630 از بیش تولید با ایران خودروساز
 گسترده کارکنان تعداد به توجه با که است سبب بدان امر این. است شده گرفته نظر

 اینترنتی گذرانی وقت از ناشی های آسیب شرکت، این در شاغل اداری های بخش
 بنابراین ؛است مترتب و توجه قابل مطرح، بالقوه صورت به شرکت این در کارکنان
 از کارکنان ادراک میان است که آیا طرح قابل شکل به این کنونی پژوهش اصلی پرسش
 شرکت کارکنان ترس نیز و شده درک سازمانی کنترل و سرپرست فیزیکی حضور

 رابطه اینترنت در ها آن گذرانی وقت درنهایت و مجازات از خودرو ایران خودروسازی
 کنترل از کارکنان ادراک میان ی رابطه تا است برآن کنونی پژوهش ،رو ازاین ؟دارد وجود

 مورد مطالعه را کار محیط در اینترنتی گذرانی وقت با مجازات، از ها آن ترس و سازمانی
 .دهد میدهد و در پایان پیشنهادهایی را ارائه  قرار

 بانی نظریم

2شده ادراککنترل سازمانی 
 

 نوعی اجتماعی سازمان. کند می اشاره کنترل به تلویحاً سازمان لفظ و مفهوم اصوالً
 محدود به کنترل فرآیندهای. است ها انسان تک تک تعامالت از مند قاعده و منظم ترتیب
 عقالنیت با متناسب را ها آن و کند می کمک شخصی یها قهیسل رفتارهای کردن

 است عبارت کنترل واقع، در (.1581 همکاران، و خاشعی) دارد یم نگه منطبق سازمانی
 برای را اطالعاتی که یا گونه به نتایج و ها تیفعال ،ها طرح نقادانه و موشکافانه ارزیابی از

 از پشتیبانی دیگر، تعریفی (. در1863، 2کند )اسچریوگ و استینمن فراهم آتی اقدامات
 به کمک و دهد می رخ[ بیرونی محیط] بازار و[ درونی محیط] سازمان در آنچه فهم
 تعریف کنترل درون، و بیرون محیط بر[ گذارانه اثر] جویانه مشارکت اقداماتی بر نفوذ

                                                                                                                             
1. perceptions of organizational control (POC) 

2. Schreyogg and Steinman. 
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مفهوم کنترل را در این عبارت خالصه  2(. داگالس شروین1885، 1)کونسنسکی شود می
کنترل، اقدام به تنظیم عملیات بر اساس استانداردهای از قبل تعیین شده  جوهره: کند می

(. همچنین برخی از اندیشمندان 0010، )دفت استاست که مبتنی بر اطالعات مدیران 
: میزان ادراک ذهنی یک کارمند از درجه کنترل کنند یمتعریف  گونه نیاکنترل را 

 (.0007رفتارش توسط سازمان )دالرا و همکاران، 
 و پنهان صورت به کنترل تعاریف که است این گیریم میتعاریف  این از که مهمی نتیجه

 در دارد. کنترل کارکرد با ناگسستنی پیوندی و کند میمشخص  را کنترل کارکرد آشکار،

 هدف همچون متفاوتی های واژهو  اصطالحات با کنترل کارکرد مفهوم به مدیریت ادبیات

، شامل برخی 1است. در این زمینه جدول شماره  شده اشاره ... و کنترل مقصود کنترل،
 است. سازمانی کنترل مختلف های نظریه از

 مختلف های یهنظر و ها مدل در کنترل کارکردهای و انواع. 2جدول 

 کنترل کارکردهای  /کنترل انواع الگو نام  / پردازان ظریه
1834، 3دوز و پراهاالد  تعارض حل و مدیر مدیریت اطالعات، مدیریت  

1883، 4سیمونز  
 رشد و مدت کوتاه نتایج توازن کنترل، و رشد سود، توازن 

 بازده تقویت مختلف، نفعان ذی انتظارات میان توازن بلندمدت،

 انسانی رفتار های انگیزه مدیریت مدیریت،
1868، 5اوچی  (خانوادگی) اجتماعی و رفتاری خروجی، 

1868، 6برونز و واترهاوس  فردی بین و اداری 

1868، 7بارتلت  
 طریق از کنترل تصمیم، جوهره مدیریت طریق از کنترل 

 موقت ائتالف مدیریت طریق از کنترل و تصمیم مدیریت زمینه

1833، 8مرچنت  
 و پذیری مسئولیت پیشینی، بازبینی رفتاری، های محدودیت

 فرهنگ و شخصی، اجتماعی
1866، 9انصاری  رفتاری رویکرد و ساختاری رویکرد 
1864، 10هوپ وود  اجتماعی و اداری 

                                                                                                                             
1. Konsynski. 

2. Douglas Sherwin. 

3. Doz and Prahalad. 

4. SIMONS 

5. Ouchi 

6. Bruns & Waterhouse 

7. Bartelt 

8. Merchant 
9. Ansari 

10. Hopwood 
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 کنترل کارکردهای  /کنترل انواع الگو نام  / پردازان ظریه
1861، 1دالتون  اجتماعی شخصی، سازمانی، 

1833، 2جاوروسکی  
خویشتن، ) غیررسمی خروجی( و و فرآیند رسمی )ورودی،

 فرهنگی( و اجتماعی
1831، 3چایلد  سازمانی )غیررسمی( فرهنگی بوروکراتیک )رسمی( و کنترل 

1836، 4اندرسون و اولیور  
و  مبنا: ذهنی ساده، رفتار های روش و عینی مبنا: مقادیر نتیجه ن

 به نسبت کردن وفادار و شدن اجتماعی و پیچیده های روش

 سازمان و اهداف اصول

1888، 5مورالیدهاران و همیلتون  
 کنترل فرآیند؛ کنترل (،ها ارزش کنترل :مثال) ورودی کنترل 

 وری بهره اهداف کنترل خروجی؛ کنترل و گیری تصمیمفرآیند 

0004، 6مورالیدهاران  
 به دادن شکل :راهبرد محتوای کنترل راهبرد؛ اجرای کنترل 

 اجرا دوره طول در راهبرد محتوای
1836، 7اسشریوگ و استینمان  اجرا کنترل و مفروضات راهبردی، کنترل وسیع نظارت 

0000، 8کلوت و مارتین  
 

بر  متمرکز و دورهای دهی گزارش پایین، به باال) سنتی سیستم 
 تمامی حضور با نوین )همکارانه مالی(، سیستم معیارهای

 مالی معیارهای به توجه واقعی و زمان ، گزارش دهینفعان ذی

 غیرمالی( و

 .2942منبع: خاشعی و همکاران، 

وظیفه کنترل، شامل تعیین مکانیزم های کنترلی است که از اجرای واقعی برنامه 
استراتژیک بازخور بدهد، بگونه ای که در هر مرحله بتواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

انحراف از انتظارات واقعی را نشان دهد و عالوه گیرد. سیستم نظارتی باید همچنین، 
بر آن، دالیل این انحرافات را مورد بررسی قرار داده و معیارهای مناسب برای اصالح 

 (.316: 1585انحرافات را بکار بندد )مقیمی، 
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2. Jaworski 
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8. Kloot and Martin 
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 2ادراک از حضور فیزیکی سرپرست

 یک عنوان به کار، محیط در سرپرست فیزیکی حضور از ادراک تأثیر رسد می نظر به
 حضور که ازآنجایی است شده پذیرفته ای گسترده طور به کارکنان، رفتار کنترل در عامل

 از ادراک ،دهد می افزایش را کارکنان با سرپرست بین تعامل ظرفیت سرپرست، فیزیکی
 باالتر مقام بودن ناظر مورد در احساس که شود آن به منجر تواند می نیز فیزیکی حضور

 در تواند می امر این رسد می نظر به که یافته افزایش اینترنتی گذرانی وقت به مرتکبان در
 داشتن نگه پنهان درواقع باشد. مؤثر اینترنتی گذرانی وقت به ارتکاب از جلوگیری

 رایانه از استفاده زیرا بود، خواهد دشوار بسیار حالتی چنین در اینترنتی گذرانی وقت
 حضور از ادراک دیگر سوی از. است دیگران توسط مشاهده قابل و آشکار نسبتاً عملی

 در که دلیل این به شود اینترنتی گذرانی وقت کاهش به منجر تواند می سرپرست فیزیکی
 به(. 0007)دالرا،  دهد می کاهش را مجازات از معافیت احساس رفتار این به مرتکبان
 سرپرست حضور مورد در روانی سرپرست، احساس فیزیکی ادراک از حضور عبارتی

است دالرا و  کارمند بر همواره ناظر سرپرست که است مطلب این کننده تداعی که
 (.0007همکاران، 

 و ادراکات از کارکنان انحرافی رفتارهای که دهد می نشان گذشته های پژوهش
 ادراک ویژه به(. 1887، 3؛ وردی و وینر0001، 2)وردی پذیرد می تأثیر ها آن های نگرش

شغلی )دیلی و  رضایت قبیل از ها خروجی از برخی با سازمانی عدالت از کارکنان
؛ کونوفسکی و 1838، 6سازمانی )فولگر و کونوفسکی (، تعهد0000، 5؛ تپر1880، 4کیرک

؛ مورمن و 0000، 8شهروندی )مسترسون و همکاران رفتار .(1881، 7کروپانزانو
؛ 1887، 11؛ گرینبرگ و اسکات1880، 10)گرینبرگ رفتار سوء و (1883، 9همکاران

 عدالت مورد در ها پژوهش بعالوه،. است مرتبط (،1886، 12اسکارلیکی و فولگر
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 منصفانه مورد در شده ادراک عدالت مورد در قضاوت تنها نه که دهد می نشان سازمانی،
 بودن کم یا زیاد مورد در شده ادراک عدالت بلکه سازمانی، های رویه و پاداش بودن

دارد  رابطه افراد رفتار و نگرش با نیز رفتاری تعامالت در صداقت و مدیر احترام
(. 1880، 3؛ تایلر و بیز1883، 2؛ لیند و تایلر1880؛ گرینبرگ، 0004، 1)آکونیو و همکاران

 انسانی تعامالت که کنند می استدالل اجتماعی، مبادالت پردازان نظریه زمینه این در
 ی مبادله یک وارد افراد که دادهایی درون سنخیت یعنی اجتماعی، اقتصاد وسیله به

 شوند می تعیین کنند می دریافت مبادله این از که دادهایی برون با کنند می اجتماعی
 محدود مادی کاالی و پول به تنها مبادالت اجتماعی مبادالت (. در1873، 4)آدامز

 جایگاه از برخورداری و احترام اطالعات، مانند اجتماعی کاالهای بلکه ،شوند نمی
 و مبادله فرایند در آن ماهیت و انصاف مالحظه با. شود می ردوبدل نیز اجتماعی،
 سازمانی عدالت عنوان به مهم بحث یک ،دهد می رخ سازمان اعضای بین که تعامالتی

 در تعامالت و مبادالت در انصاف بر سازمانی عدالت که گفت توان می و شود می مطرح
 .(1580 همکاران، و مشبکی) دارد داللت سازمان

 اینترنتی گذرانی وقت

 نمود، استفاده ،5اینترنتی گذرانی وقت واژه از بار نخستین برای که (0000) لیم ی گفته به
 در اینترنت از کارکنان داوطلبانه ی استفاده هرگونه از است عبارت اینترنتی گذرانی وقت

 مرتبط غیر های یتسا وب در وگذار گشت منظور به اداری، ساعات طی سازمان، دسترس
شخصی  مقاصد برای( ارسال و دریافت شامل) ایمیل کردن چک همچنین و شغل با

 از کارکنان داوطلبانه ی استفاده اینترنتی، گذرانی وقت دیگر تعریفی (. در0000)لیم، 
 تعریف شخصی مقاصد منظور به کار طول در شرکت توسط شده ینتأم ایمیل و اینترنت

 (.0003، 6است )بالنچارد و هنله شده
 اینکه نخست. دارند یدتأک مؤلفه دو بر اینترنتی، گذرانی وقت مفهوم از تعاریف اغلب
 طی مذکور رفتار اینکه دوم و است داوطلبانه و ارادی رفتاری اینترنتی گذرانی وقت

 ،(0008) هو و بوک .پذیرد یم صورت شخصی اهداف تأمین منظور به و اداری ساعات
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 با نامرتبط رایانش" عنوان تحت را شخصی مقاصد برای کار محل در اینترنت از  استفاده
 عبارتی کار، با نامرتبط نویسندگان، رایانش این منظر از. نمودند یساز مفهوم ،1"کار

 ،"ینترنتیا گذرانی وقت" و "محتوا یب رایانش" مفهوم دو از متشکل که ترکیبی است
 منابع از کارکنان ی استفاده" از است عبارت محتوا بی رایانش آنان، تعریف در. است

 اهداف با مرتبط غیر و شخصی مقاصد تأمین منظور به سازمان اطالعاتی یها سامانه
 کارکنان ی عامدانه ی استفاده" از است عبارت اینترنتی، گذرانی وقت همچنین. "یسازمان

 (. در0008، 2)بوک و هو "کار حین در سازمان توسط شده فراهم اینترنت و ایمیل از
 اشاره شخصی اهداف تأمین جهت سازمان منابع از استفاده به مفاهیم، این هردوی واقع

 از شخصی استفاده به خاص طور به اینترنتی، گذرانی وقت که تفاوت این با اما دارند،
 .دارد اشاره اینترنت

 با معاشرت نهار، زمان دادن طول قبیل از کار، محل در گذرانی وقت اَشکال اغلب
 سرپرستان توسط یآسان به ،ها ینا مانند و تلفن از شخصی استفاده همکاران،

 برای اینترنتی، گذرانی وقت تشخیص اینترنت، ماهیت دلیل به اما است، یصتشخ قابل
 کار مشغول سخت که کنند وانمود توانند یم کارکنان. است دشوارتر بسیار ناظران،
 مرتبط غیر هایی یتسا وب از بازدید حال در مجازی فضای طریق از که یدرحال هستند،

هستند )واگنر و همکاران،  خود شخصی منافع و ها یمند عالقه تأمین منظور به کار، با
0010.) 

 9ترس از مجازات قانونی

، ترس از مجازات قانونی یعنی احساس یک کارمند در مورد اینکه باید از یطورکل به
سازمان )دالرا و همکاران،  لهیوس بهقوانین سازمان پیروی کند به دلیل هراس از تنبیه او 

مفاهیم مربوط در این مقوله، ترس از مجازات و کنترل رفتار  نیتر مهم(. یکی از 0007
 .میکن یماست که در ادامه به آن اشاره 

 مجبور با است مرتبط ،ها سازمان در اجبار استراتژی: رفتار کنترل و مجازات از ترس
 که ییها بیآس از متفاوتی اشکال به تهدید طریق از کاری انجام به کارکنان کردن

 نیتر مهم عنوان به مجازات، زمینه، این در(. 1880 باس،) گردد ها آن متوجه تواند یم

                                                                                                                             
1. Non-Work Related Computing (NWRC) 
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 است شده شناخته ،ها سازمان در اجتماعی کنترل منظور به اجباری، یها یاستراتژ ابزار
 مورد این در عمومی باور معتقدند، دیدگاه این طرفداران(. 0007 همکاران، و دالرا)

 ،ردیپذ یم انجام آگاهانه و منطقی شکل به سازمان در رفتارها سوء اغلب که دارد وجود
 ی نهیهز میزان که نمایند احساس و شوند روبرو مجازات تهدید با کارکنان اگر نیبنابرا
 مولم،) کرد خواهند نظر صرف رفتار این انجام از است، آن منفعت از بیش رفتار سوء

 وجود با دیگر، سوی از(. 1838 پوفر، و اریلی ؛1880 بریتثوایت، و آیرس ؛1884
 اداری و قانونی ابزاری سازمانی، مجازات از ترس ،کردهایرو سایر از ها سازمان استفاده
 (.0007 همکاران، و دالرا) دیآ یم شمار به اجتماعی یها کنترل اعمال جهت

 1از طریق ایجاد ترس از اثرات تهدید طورمعمول بهاستفاده از مجازات،  که ازآنجایی
آن، اثرات بازدارنده ترس از مجازات  0، نه از طریق اثرات آموزشیگیرد میشکل 

که ترس از  دهد میه است. در این زمینه، تحقیقات نشان بود برانگیز سؤالهمواره 
ناخواسته، از قبیل افسردگی، اضطراب و  های آشفتگیمنجر به  تواند میمجازات شدید، 

؛ 1873، 5؛ گرگوپولوس1866، 4؛ مورگان1833، 3کاهش سطح تالش، گردد )دئوتسچ
 دارد میتحقیقات متعددی وجود دارد که بیان  وجود بااین(. 1870، 6دچارمز و همبلین

که افراد بر مبنای الگوهای رفتاری عقالیی رفتار  شود میکه تهدید به مجازات، موجب 
تهدید به مجازات  (. در این زمینه ممکن است که1888، 7نمایند )تنبراسل و مسیک

معتقد شوند  اه آن، در کارکنان شود، به ابن صورت که 3منجر به نوعی مقاومت روانی
 تواند میخود  ی نوبه بهکه این امر  رفتارهای سوء دیده شود ها آنکه انتظار است از 

(. 1883، 9انگیزه درونی کارکنان برای انجام رفتارهای اخالقی را کاهش دهد )کیالدینی
 ی هزینهبرخوردار است.  ای ویژه، کارکنان از اهمیت 10در این زمینه هزینه مورد انتظار

احتمال کشف  ضرب در 11کشف رفتار خالف ی هزینهانتظار عبارت است از: مورد 
و مجازات،  کنترل های سامانه(. در واقع، 0007)دالرا و همکاران،  10عمل خالف
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را در نزد مرتکبان رفتار انحرافی  "انتظارمورد  ی هزینه"قادر نیستند تا  تنهایی بههرکدام 
، منجر به ارزیابی کارکنان از تنهایی بهمجازات  در سازمان باال ببرند، به این دلیل که

و از جانب دیگر،  شود میاگر که گرفتار شوند  "خالفکشف رفتار  ی هزینه"
 ؛خواهند بود "خالفاحتمال کشف رفتار " افزایشکنترلی، تنها قادر به  های سامانه

انحرافی خود در سازمان،  رفتارهای ی ادامهی جلوگیری مرتکبان از بنابراین در زمینه
و  0، پایش1که حضور سرپرست رسد میدر اینترنت، به نظر  گذرانی وقت ازجمله

واقع شود )همان(.  مؤثراثربخش  ای گونه به تواند میمتعامل  صورت به سه هر، 5مجازات
"مجازاتترس از "که سازه  است آندر این پژوهش سعی بر 

، احساس کارکنان در 4
تارهایشان با قوانین سازمانی به جهت ترس از مجازات توسط سازمان مورد مطابقت رف

تر نیز بیان شد، انتظار از که پیش گونه همانرا، مورد سنجش قرار دهد. از سوی دیگر، 
کنترل سازمانی، ممکن است، منجر به افزایش ترس از مجازات گردد، زیرا کارکنان 

را در سازمان  ها آن، سوء رفتار کنترل سازمانی فرایندهایتصور خواهند کرد که 
مشخص خواهد کرد. در واقع کنترل سازمانی منجر به کاهش شانس مرتکبان به 

 ها آنرفتارهای سوء، در مورد فرار از مجازات خواهد بود که منجر به افزایش احساس 
؛ 1838، 6؛ کورکوندا و هانت1873، 5)داویس گردد میدر مقابل مجازات  پذیری آسیباز 

 (.1830، 7بیللوکن

 پژوهش پیشینه

 کنترل از ادراک ی رابطه و اینترنتی گذرانی وقت مورد در ییها پژوهش اخیر یها سال در
 یک نتایج. است گرفته صورت اینترنتی گذرانی وقت با مجازات از ترس و سازمانی
 که داد نشان پذیرفت انجام اسپانیا ملی دانشگاه کارکنان از نفر 146 روی بر که پژوهش

 مطالعه این همچنین. دهد می کاهش را اینترنتی گذرانی وقت سازمانی، کنترل از ادراک
 و سازمانی کنترل از ادراک با سرپرست، فیزیکی حضور از ادراک میان که نمود تصریح

 (. نتایج0007دارد )دالرا و همکاران،  وجود معنادار و مستقیم ی رابطه مجازات از ترس
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 است کنترل و تنبیهتوأمان  افزایش با تنها که بود امر این ی دهنده نشان دیگر مطالعه یک
 (.0010داد )دالرا و مسا،  کاهش را کارکنان اینترنتی گذرانی وقت توان یم که
 از ترس با یا مراوده عدالت میان که دهد می نشان دیگر پژوهشی نتایج دیگر سوی از

 متغیر عنوان به مجازات از و ترس دارد وجود دار معنی و معکوس ی رابطه مجازات
کند )دالرا و  می ایفا نقش اینترنتی انحرافی رفتارهای و یا مراوده عدالت مابین میانجی

 نشان خود ی مطالعه در ،(0011) همکاران و رستوبوگ همچنین. (0007همکاران، 
 و معکوس ی رابطه اینترنتی گذرانی وقت و سازمانی عدالت از درک میان که دادند
 .(0011همکاران،  و دارد )رستوبوگ وجود یدار معنی

 شیخ هاشمی اینترنتی، گذرانی وقت مفهوم روی بر داخلی یها پژوهش ی نهیزم در 
 رفتار مظاهر از یکی اینترنتی یرو طفره" عنوان تحت یا مقاله در( 1536) شبانی

 چارچوب در را پدیده این است نموده تالش "کار محیط در یضد شهروند یرو کج
 یپرداز مفهوم کار محیط در یرو کج یا سازمانی شهروندی ضد رفتار تر یکل مفهوم
 مورد بررسی را آن سنجش نحوه و آن بر مؤثر عوامل برخی آن، مختلف انواع و نماید
 توضیحاتی آن بررسی ضرورت و شیوع میزان در خصوص این بر افزون. دهد قرار

 روی بر ،(1580) همکاران و مشبکی توسط که دیگر پژوهشی در. است کرده عرضه
 است پذیرفته صورت خودروسازی ی نهیزم در فعال شرکت یک کارمندان از نفر 130
 و یا هیرو عدالت توزیعی، عدالت) سازمانی عدالت میان که است امر این بیانگر نتایج

 وجود یدار معنی و معکوس ی رابطه اینترنتی گذرانی وقت میزان و (یا مراوده عدالت
 .دارد

 و علل بررسی" عنوان تحت خود نامه انیپا در ،(1580)ارفع  موسوی همچنین
 به "1580 سال در تهران در تندر هواپیمایی آژانس اینترنتی در گذرانی وقت پیامدهای

 این در که کند می بیان و پردازد یم اینترنتی گذرانی وقت یامدهایپ و عوامل بررسی
 و ها شرکت به اینترنتی زنی پرسه از حاصل آمده وارد یها خسارت به توان یم خصوص

 باعث اینترنتی گذرانی وقتانجام  طرفی از. داشت اشاره یور بهره همچنین و ها سازمان
 یها نهیهز ضمن در و بگیرند قرار یراخالقیغ مسائل معرض در ها سازمان که شده

 .اند شده متحمل آن بابت نیز را هنگفتی

 مفهومی پژوهشمدل 

 ، مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر قابل ارائه است.شده مطرحبا توجه به مبانی نظری 
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 مدل مفهومی پژوهش. 2نمودار 

(Sources: de Lara & Olivares Mesa, 2010; de Lara, et al. 2006) 

 فرضیات پژوهش

 از. اند عبارت، فرضیات پژوهش کنونی شده عنوان تر یشپبا توجه به مطالب 
H1. کارکنان  شده ادراکادراک از حضور فیزیکی سرپرست و کنترل سازمانی  میان

 .معناداری وجود دارد ی رابطه خودرو ایرانشرکت خودروسازی 
H2. ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات کارکنان شرکت  میان

 معناداری وجود دارد. ی رابطه خودرو ایرانخودروسازی 
H3. و ترس از مجازات کارکنان شرکت خودروسازی  شده ادراککنترل سازمانی  میان

 معناداری وجود دارد. ی رابطه خودرو ایران
H4. اینترنتی کارکنان شرکت  گذرانی وقتو  شده ادراککنترل سازمانی  میان

 معناداری وجود دارد. ی رابطه خودرو ایرانخودروسازی 
H5.  اینترنتی کارکنان شرکت خودروسازی  گذرانی وقتمیان ترس از مجازات و

 معناداری وجود دارد. ی رابطه خودرو ایران

 تحقیق شناسی روش

این پژوهش  شود میمواجهه با بازار استفاده  منظور بهنتایج این پژوهش  که ییازآنجا
، این پژوهش بر اساس مسیر حال یندرع شود میهدف از نوع کاربردی تلقی  برحسب

. همچنین روش شوند ینم یکار دستاز نوع توصیفی است زیرا متغیرهای پژوهش 

کنترل سازمانی 
 شدهادراک

ترس از 
 مجازات

 یگذرانوقت
 اینترنتی

ادراک از 
حضور 
فیزیکی 
 سرپرست

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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 )پرسشنامه(، در ها دادهزیرا ابزار گردآوری  استتحقیق در این پژوهش پیمایشی نیز 
از روش همبستگی در این  ضمناً. شود می یآور جمعتوزیع و سپس  یموردبررسجامعه 

(. 1533مورد بررسی است )میرزایی،  یرهامتغزیرا روابط بین  گردد یمپژوهش استفاده 
 از که است پرسشنامه و یا کتابخانه روش از تلفیقی تحقیق این در ها داده گردآوری روش

 ها پرسشنامه از و تحقیق موضوع ادبیات و نظری مبانی تبیین جهت یا کتابخانه مطالعات

 از استفاده با تحقیق یها داده شده است. استفاده ها یآزمودن از ها داده یآور جمع برای

 در متغیرها، سنجش منظور به پژوهش این در . همچنینشود می گردآوری پرسشنامه

سنجش  منظور به .است شده استفاده لیکرت ای ینهگز پنج طیف با هایی گویه از پرسشنامه
بر مبنای تحلیل عاملی،  1سنجش اعتبار سازه یها روشاز  ها داده یگردآوراعتبار ابزار 

، استفاده شده، 4و سنجش اعتبار صوری 5بر مبنای روش الوشه 0سنجش اعتبار محتوا
ش و همچنین سنج 3سنجش میزان پایایی از روش پایایی باز آزمایی منظور بههمچنین 

، بر مبنای روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن استفاده 7پایایی همسانی درونی
 شده است.

متعددی وجود دارد که یکی از  یها روشبرای تعیین اعتبار پرسشنامه اعتبار محتوا: 
. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای استاعتبار محتوا  ها روشاین 

شود. اعتبار محتوای یک ابزار  گیری به کار برده می تشکیل دهندة یک ابزار اندازه
پرسشنامه معرف  یها سؤالآن بستگی دارد. اگر  دهنده یلتشک یها سؤالگیری به  اندازه

را داشته باشد،  ها آنگیری  های باشد که محقق قصد انداز ویژه یها مهارتها و  ویژگی
آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن 

 یها قسمتگیری معرف  ابزار اندازه دهنده یلتشک یها سؤالابزار چنان عمل کرد که 
 محتوای انتخاب شده باشد.

با تدوین  زمان همگیری است که  بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه
شود. اعتبار محتوای یک آزمون معموالً توسط افرادی متخصص  آزمون در آن تنیده می

شود. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط ضریب  تعیین می موردمطالعهدر موضوع 
قرار گرفته است. با توجه به ضریب  تأییدنفر خبره مورد  13الوشه و بنا به اظهار نظر 

                                                                                                                             
1. Construct validity 

2. Content validity 

3. Lawshe 

4. Face validity 

5. Test-retest relialbility 

6. Internal consistency 
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)میرزایی،  است 48/0ارزیاب که برابر با  13 برای اعتبار محتوا با قبول قابلوشه ال
مورد(، در پژوهش کنونی،  16گویه ها )هر  ی یهکلضریب الوشه برای  (،35: 1533

بیش از این مقدار را ثبت نمود، بنابراین  نمایش داده شده است، 0در جدول  که چنان آن
 .استن پژوهش دارای اعتبار محتوا اطالعات در ای یگردآورابزار 

 .(1494: الوشه ضریب برای قبول قابل حد) ها گویه الوشه ضریب محاسبه .1  جدول

 گویه ها متغیر

فق
موا

ف 
خال

م
 

 ضریب الوشه

ادراک از 
حضور 
فیزیکی 
 سرپرست

1 
کنم در محل کار، رئیسم خیلی اطراف محل  یماحساس 

 است وآمد رفتکارم در 
65/0 پذیرش 

0 

توانم بگویم که رئیسم، از طریق حضور فیزیکی  یم
طور مناسب حریم خصوصی شغلی من را  خود، به

 کند. رعایت نمی

7/0 پذیرش 

5 
نزدیک به محل کار من در رفت و آمد  قدر آنرئیسم 

 به من احاطه دارد کامالًکنم  یماست که اغلب احساس 
7/0 پذیرش 

ترس از 
مجازات 

 رسمی

 زیرا... کنم یقوانین و مقررات را در محل کار رعایت م

 پذیرش 7/0 ی کالمی دریافت کنماخطارهاترسم از رئیسم  یم 4

 پذیرش 65/0 از توبیخ کتبی توسط رئیسم وحشت دارم 3

7 
ترسم رئیسم از نزدیک رفتارم را مشاهده و کنترل  یم

 کند
 7/0 پذیرش 

6 
هستم که سازمان، اقدامات انضباطی که از این نگران 

 منجر به اخراج من شود، انجام دهد
 7/0 پذیرش 

کنترل 
سازمانی 

 شده ادراک

3 
کنم روابطم با سایر همکاران و مشتریان  یماحساس 

 شود. شرکت توسط شرکت کنترل می
65/0 پذیرش 

8 
هستم تا اهداف شغلیم را  فشار تحتکنم که  یماحساس 

 محقق سازم.
36/0 پذیرش 

10 

طور  کنم اینکه از ابزار کاری در شرکت به یماحساس 
کنم یا نه ممکن است توسط شرکت  یمصحیح استفاده 

 کنترل شود.

7/0 پذیرش 

11 
متهم شوم که به تعهدات کاریم  هرلحظهممکن است 

 کنم. ینمعمل 
36/0 پذیرش 

گذرانی  وقت
 اینترنتی

 منظور ... به کنم یمن از اینترنت شرکت استفاده م

10 
ها برای دنبال کردن  یخبرگزارها و  یتسا وببازدید از 

 به آن عالقه دارم شخصاًاطالعاتی که 
 7/0 پذیرش 

 پذیرش  65/0ها برای استفاده خود، دوستان و  یلفاو  افزار نرمدانلود  15
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 گویه ها متغیر

فق
موا

ف 
خال

م
 

 ضریب الوشه

 ام خانواده

 پذیرش  36/0 یت بانک برای چک کردن حسابمسا وببازدید از  14

13 
های شخصی )غیر مرتبط با  یمیلاخواندن و فرستادن 

 کار(
 00/1 پذیرش 

 پذیرش  7/0 اینترنتی و کمی استراحت وگذار گشت 17

16 
بوک، توئیتر،  یسفی اجتماعی )ها شبکهچک کردن 

 ...(و  گوگل پالس
 36/0 پذیرش 

 

 تحقیق های یافته

. شود می استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روش از گیری نمونه برای پژوهش این در
گروه  زیرمجموعه های شرکتجامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت ساپکو یکی از 

 ی نمونهخواهند بود. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول حجم  خودرو ایرانصنعتی 
: N=1441( استفاده شده است و با توجه به حجم جامعه )35: 1533یامانی )میرزایی، 

 .گردد میبه شکل زیر محاسبه  ±%3تعداد پرسنل ساپکو(، حجم نمونه در سطح دقت 
  

 

       
      

             
 = 08/515  315 

گردید.  آوری جمعیع و پرسشنامه میان کارکنان این شرکت توز 513بنابراین، تعداد 
گردید و سپس با استفاده  آزمون یشپپرسشنامه  40بدین منظور، یک نمونه اولیه شامل 

میزان  Spssافزار آماری  ها و به کمک نرم از این پرسشنامه آمده دست بههای  از داده
 3001/0عدد  سؤاالتضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل 

، ادراک از حضور فیزیکی سرپرست، کنترل یرهامتغ تک تک یو براآمد  به دست
، 3653/0، 3174/0اعداد  اینترنتی گذرانی وقتو  ، ترس از مجازاتشده ادراکسازمانی 

آن است که پرسشنامه  دهنده نشانآمد. این اعداد  به دست 3447/0، 6541/0
 .استز پایایی الزم برخوردار ا یگرد عبارت به، از قابلیت اعتماد و یا مورداستفاده
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آزمون یشپنتایج آلفای کرونباخ . 9جدول   

 ضریب آلفا سؤاالتتعداد  دهندگان پاسختعداد  متغیر

 3401/0 16 40 کل پرسشنامه
 3034/0 7 40 ادراک از حضور فیزیکی سرپرست

 3353/0 7 40 شده کنترل سازمانی ادراک
 6340/0 3 40 ترس از مجازات

 3437/0 0 40 گذرانی اینترنتی وقت
 
 شامل یا مقوله مقیاس با گروه نمونه شناختی جمعیت و فردی اطالعات اینکه به توجه با

 از ها آن یها شاخص بیان برای بنابراین است، شده گردآوری و ترتیبی، اسمی های یاسمق

 4 جدول در آمده دست به و نتایج شده استفاده نما و فراوانی درصد فراوانی، یها شاخص
 .است درآمده به نمایش

 نمونه گروه شناختی جمعیت و فردی های یژگیو نمای و فراوانی درصد فراوانی، .9  جدول

 نما درصد تعداد متغیر فرعی متغیر

 جنسیت
 %64 056 مرد

 مرد
 %07 35 زن

 
 سن

13-05 54 11% 

50-53  

04-08 31 03% 

50-53 83 51% 

57-41 74 00% 

 %15 45 40بیشتر از 

 میزان تحصیالت

 %0 0 زیر دیپلم

 کارشناسی

 %00 74 دیپلم

 %35 178 کارشناسی

 %07 34 کارشناسی ارشد

 %1 5 دکتری

 تأهلوضعیت 
 %43 145 مجرد

 متأهل
 %33 166 متأهل

 سابقه کار

 %50 105 سال 3کمتر از 

 سال 10تا  3
 %53 110 سال 10تا  3

 %00 75 سال 13تا  11

 %15 40 سال 13بیش از 
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 بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره

مدل، در این فاز از تحقیق  یرپذ اندازه یرهایمتغتوصیفی  یها آمارهبعد از مشخص شدن 
الزم است تا وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرها مشخص شود. جهت نشان دادن این 

شرایط نرمال بودن توزیع را دارند از آزمون  موردمطالعه یرهایمتغموضوع که 
کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در این آزمون فرض صفر مبنی بر نرمال 

باشد، نشان از نرمال  03/0ی کمتر از دار معنیسطح  که یدرصورت ؛ وبودن توزیع دارد
اصل از این آزمون در فرض مخالف است. نتایج ح یدتائو  موردمطالعهنبودن متغیرهای 

 ، نمایش داده شده است.3جدول 

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف. 2 جدول

 گیری یجهنت فرضیه یدتائ مقدار خطا داری یمعنسطح  متغیر

ادراک از حضور 
 فیزیکی سرپرست

060/0 03/0 H0 نرمال است 

کنترل سازمانی 
 شده ادراک

141/0 03/0 H0 نرمال است 

 نرمال است H0 03/0 035/0 ترس از مجازات

 نرمال است H0 03/0 103/0 گذرانی اینترنتی

 
است فرض صفر مبنی بر  03/0ی باالی دار معنیبنابراین، با توجه به اینکه تمام سطوح 

جهت  موردمطالعه یرهایمتغ. لذا شرایط نرمال بودن شود مینرمال بودن توزیع پذیرفته 
 است. اتکا قابلمجهول  یپارامترها برآورد

( ضریب استاندارد و عدد معناداری مدل پژوهش حاضر را نشان 0( و )1دیاگرام )
)شاخص نیکویی برازش(،  X2 ،GFIهای برازش مناسب مدل شامل  دهد. شاخص می

AGFI شده نیکویی برازش(،  )شاخص تعدیلCFI ای( و  )شاخص برازش مقایسه
RMR صورت مدل از برازش مناسب  است. بدین مانده( )ریشه میانگین توان دوم باقی

بیشتر از  CFIباشد، مقدار  5تر از  ( کمdfبه درجه آزادی ) X2برخوردار است که نسبت 
 03/0تر از  کم RMSEAدرصد و مقدار  30بیشتر از  AGFI ،GFIدرصد، مقدار  80

 (.103: 1533باشد )کالنتری، 
 

PX= leader physical proximity 
OC= perceptions of organizational control 
FP= fear of formal punishment 
CYL= Cyberloafing 
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 نداردمدل کلی در حالت تخمین ضرایب استا. 2یاگرام د

 

PX= leader physical proximity 
OC= perceptions of organizational control 
FP= fear of formal punishment 
CYL= Cyber loafing 
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کلی تحقیق در حالت تخمین معناداری ضرایب مدل. 0اگرام دی  

 

 
 
 
 
 

 ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداریمدل . 1مودار ن

 مقدار و 0353/0 برابر RMSEA مقدار ،دهند می نشان 0 و 1 های دیاگرام که طور همان
X2 آزادی درجه به (df )شاخص مقدار. است 716/0 با برابر CFI، AGFI و GFI به 

 ساختاری مدل مناسب برازش از نشان که است 817/0 و 83/0 ،847/0 با برابر ترتیب
 .دارند

 بررسی نتایج فرضیات تحقیق

بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق، از  منظور بهکه در قبل توضیح داده شد،  طور همان
را بیان  ها آناستفاده کردیم که در ادامه نتایج هریک از  SPSSلیزرل و  افزارهای نرم
 .کنیم می

 تحقیق فرضیات نتایج .6جدول 

 فرضیات تحقیق
ب ضری

 (βاستاندارد )
 tآماره 

نتیجه فرضیه 
 محقق

کنترل سازمانی  ← ادراک از حضور فیزیکی سرپرست
 شده ادراک

 شود می تأیید 01/15** 35/0

 شود می تأیید 50/4** 76/0 ترس از مجازات ← ادراک از حضور فیزیکی سرپرست
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ادراک از حضور فیزیکی سرپرست رابطه معناداری با کنترل سازمانی  فرضیه اول:
 دارد شده ادراک

H0 رابطه وجود  شده ادراک: بین ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و کنترل سازمانی
 ندارد.

H1 رابطه وجود  شده ادراک: بین ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و کنترل سازمانی
 دارد.

و همچنین دیاگرام  7که در جدول  tاز ضریب مسیر و آماره  آمده دست بهبر طبق نتایج 
کنترل سازمانی و ادراک از حضور فیزیکی سرپرست بین نشان داده شده است،  0و  1

 -33/0خارج بازه  tآماره ) دارد% رابطه معناداری وجود 88در سطح اطمینان  شده ادراک
ع گفت که نو توان می+ قرار گرفته است(. با توجه به مثبت بودن ضریب بتا 33/0تا 

بنابراین هر چه قدر ادراک از حضور  است؛ جهت همی دو متغیر مستقیم و  رابطه
کند ادراک از کنترل سازمانی نیز در  فیزیکی سرپرست در جهت مثبت افزایش پیدا 

 کند. جهت مثبت افزایش پیدا می
ادراک از حضور فیزیکی سرپرست رابطه و معناداری با ترس از مجازات  فرضیه دوم:

 دارد
H0: .بین ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات رابطه وجود ندارد 
H1 : دارد.بین ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات رابطه وجود 

 و همچنین دیاگرام 7که در جدول  tاز ضریب مسیر و آماره  آمده دست بهبر طبق نتایج 
بین ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات نشان داده شده است،  0 و 1

+ 33/0تا  -33/0خارج بازه  tدارد )آماره % رابطه معناداری وجود 88در سطح اطمینان 
ی دو  گفت که نوع رابطه توان میقرار گرفته است(. با توجه به مثبت بودن ضریب بتا 

ز حضور فیزیکی سرپرست ادراک ابنابراین هر چه قدر  است؛ جهت هممتغیر مستقیم و 
نیز در جهت مثبت افزایش پیدا ترس از مجازات کند  در جهت مثبت افزایش پیدا 

 کند. می
 رابطه معناداری با ترس از مجازات دارد. شده ادراککنترل سازمانی  فرضیه سوم:

H0 : و ترس از مجازات رابطه وجود ندارد. شده ادراکبین کنترل سازمانی 

H1 :دارد.و ترس از مجازات رابطه وجود  شده ادراکمانی بین کنترل ساز 
 و همچنین دیاگرام 7که در جدول  tاز ضریب مسیر و آماره  آمده دست بهبر طبق نتایج 

در سطح ترس از مجازات و  شده ادراککنترل سازمانی بین نشان داده شده است،  0 و 1
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+ قرار 87/1تا  -87/1داخل بازه  t)آماره  % رابطه معناداری وجود ندارد83اطمینان 
 ی پایهبیان نمود که بر  توان مییعنی  شود؛ میصفر رد ن ی فرضیه، بنابراین ؛گرفته است(

معناداری  ی رابطهترس از مجازات و  شده ادراککنترل سازمانی پژوهش میان  های یافته
 یافت نشده است.

 اینترنتی دارد. گذرانی وقتی با رابطه معنادار شده ادراککنترل سازمانی  فرضیه چهارم:
H0 : اینترنتی رابطه وجود ندارد. گذرانی وقتو  شده ادراکبین کنترل سازمانی 

H1 : دارد.اینترنتی رابطه وجود  گذرانی وقتو  شده ادراکبین کنترل سازمانی 
 و همچنین دیاگرام 7که در جدول  tاز ضریب مسیر و آماره  آمده دست بهبر طبق نتایج 

در اینترنتی  گذرانی وقتو  شده ادراککنترل سازمانی بین نشان داده شده است،  0 و 1
+ قرار 33/0تا  -33/0خارج بازه  tدارد )آماره % رابطه معناداری وجود 88سطح اطمینان 

ی دو متغیر  گفت که نوع رابطه توان میگرفته است(. با توجه به منفی بودن ضریب بتا 
در جهت ادراک از کنترل سازمانی نابراین هر چه قدر ب است؛معکوس و خالف جهت 

 کند. نیز در جهت منفی کاهش پیدا میاینترنتی  گذرانی وقتکند  مثبت افزایش پیدا 

 اینترنتی دارد. گذرانی وقتترس از مجازات رابطه معناداری با  فرضیه پنجم:
H0 : اینترنتی رابطه معنادار وجود ندارد. گذرانی وقتبین ترس از مجازات و 

H1 : اینترنتی رابطه معنادار وجود دارد. گذرانی وقتبین ترس از مجازات و 
 و همچنین دیاگرام 7که در جدول  tاز ضریب مسیر و آماره  آمده دست بهبر طبق نتایج 

اینترنتی رابطه  گذرانی وقتترس از مجازات و  ینبنشان داده شده است،  0 و 1
+ 33/0تا  -33/0خارج بازه  t)آماره % یافت شد 88کوس و معنادار در سطح اطمینان مع

ی دو  گفت که نوع رابطه توان میقرار گرفته است(. با توجه به منفی بودن ضریب بتا 
در جهت ترس از مجازات بنابراین هر چه قدر  است؛متغیر معکوس و خالف جهت 

 در جهت منفی کاهش خواهد یافت.نترنتی ای گذرانی وقتکند،  مثبت افزایش پیدا 

 گیری نتیجه

 بر عالوه ،ها سازمان در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده افزایش به توجه با
 انحرافی رفتارهای جهت نیز را ای تازه های راه داشته، پی در روند این که مزایایی
 توسط شده  فراهم اینترنت از کارکنان استفاده. است گشوده کار، محیط در کارکنان
 پژوهش یک نتایج. است ها آفت این از یکی شغل با مرتبط غیر مقاصدی برای سازمان

 میلیون 134 معادل زیانی انگلستان در کارکنان اینترنتی گذرانی وقت که دهد می نشان
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 بوده آن پی در کنونی تحقیق نتایج(. 0008 ،1چن و لیم) دارد پی در را سال در پوند
. دهد دست به ایرانی های سازمان در اینترنتی گذرانی وقت مشکل از بهتر درک که است
 و سازمانی کنترل سرپرست، فیزیکی حضور از ادراک نقش پژوهش این در رو ازاین
 هگرفت قرار بررسی مورد کار، محیط در اینترنتی گذرانی وقت کنترل بر مجازات از ترس
 میان پرسشنامه، 500 تعداد ،(نفر 513) شده محاسبه نمونه حجم به توجه با. است

 معادل) نفر 056 ،دهندگان پاسخ نفر 513 میان از. گردید آوری جمع و توزیع ها آزمودنی
 در همچنین. اند نموده مشارکت پژوهش در زن،( %07 معادل) نفر 35 و مرد( 64%

 استفاده "لیزرل" و SPSS آماری افزارهای نرم های بسته از آماری وتحلیل تجزیه فرایند
بیان نمود که به دلیل  توان مینتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش با توجه به  .است شده

وجود رابطه مستقیم و معنادار میان ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و کنترل سازمانی 
در جهت مثبت افزایش یابد ادراک از حضور فیزیکی سرپرست هرچقدر ، شده ادراک

این فرضیه با نیز در جهت مثبت افزایش خواهد یافت.  شده دراکاکنترل سازمانی 
( همسو است، آنان در پژوهش 0007توسط دالرا و همکاران ) گرفته انجامپژوهش 

میان ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و کنترل سازمانی  ی رابطهخود، معناداری 
، 06/0، برابر با β ی آماره. در این پژوهش میزان اند دادهقرار  تأییدرا مورد  شده ادراک

همچنین  .است%، معنادار 83، در سطح اطمینان tکه با توجه به مقدار آماره  آمده دست به
سلسله  ی چندگانهخود، با استفاده از تکنیک رگرسیون (، در پژوهش 0010دالرا و مسا )

 گذرانی وقتمراتبی، نشان دادند که حضور فیزیکی سرپرست و پایش تنها هنگامی 
 که همراه با هم باشند و همچنین با مجازات همراه باشند دهد میاینترنتی را کاهش 

( 1580(. همچنین، این نتیجه همسو با نتایج تحقیق موسوی ارفع )0010)دالرا و مسا، 
پژوهش کنونی منطبق بر  1 ی فرضیهبیان نمود که نتیجه آزمون  توان یم رو ینازا است.

 ه است.مورد اشاره بود یها پژوهش
گفت که  توان میبه مثبت بودن ضریب بتا و همچنین با توجه  0 نتایج فرضیه به توجه با

بنابراین هر چه قدر ادراک از حضور  است؛ جهت همی دو متغیر مستقیم و  نوع رابطه
فیزیکی سرپرست در جهت مثبت افزایش یابد ترس از مجازات در میان کارکنان نیز در 

توسط دالرا و همکاران  گرفته انجامپژوهش کند و بالعکس.  می جهت مثبت افزایش پیدا
 میان ادراک از حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات ی رابطه(، معناداری 0007)

                                                                                                                             
1. Lim & Chen. 
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، β ی آمارهقرار داده است. در این پژوهش میزان  تأیید% مورد 88را در سطح اطمینان 
قرار  تأییدمستقیم بین این دو متغیر را مورد  ی رابطهمحاسبه شده که 03/0برابر با 

برابر  βی آمارهو  50/4برابر با  t)آماره بنابراین نتایج حاصل از پژوهش کنونی ؛ دهد می
است و در این مورد هر دو پژوهش به نتایجی  راستا هم ذکرشدهبا پژوهش  (،76/0با 

 .اند یافتهمشابه دست 
و ترس از  شده ادراکمیان کنترل سازمانی  کند می بیان که 5 نتایج فرضیه به توجه با

طبق  معناداری وجود دارد. ی رابطه خودرو ایرانمجازات کارکنان شرکت خودروسازی 
با توجه به عدم معناداری رابطه  قرار نگرفت. تأییدفرضیه مورد آماری، این  های تحلیل

معناداری میان  ی رابطه گفت که در این پژوهش توان می شده محاسبه tبا توجه به آماره 
 گرفته انجامپژوهش  و ترس از مجازات کارکنان، یافت نشد. شده ادراککنترل سازمانی 

و  شده ادراککنترل سازمانی میان (، معناداری رابطه 0007توسط دالرا و همکاران )
را  β ی آمارهقرار داده است. این پژوهش میزان  تأییدرا مورد  ترس از مجازات کارکنان

مستقیم بین این دو متغیر را  ی رابطهمحاسبه نموده است بنابراین، این پژوهش  56/0
 ذکرشدهبا پژوهش  ،بنابراین نتایج حاصل از پژوهش کنونی ؛دهد میقرار  تأییدمورد 

. در این میان اند نیافتهو در این مورد دو پژوهش به نتایجی مشابه دست  استمتفاوت 
و ترس از  ای مراودهگری نشان داد میان ادراک از عدالت (، در پژوهش دی0007دالرا )

مجازات رسمی، رابطه معکوس وجود دارد، همچنین ترس کارکنان از مجازات رسمی 
و رفتارهای انحرافی  یا مراودهمیان ادراک از عدالت  ی رابطهنقش میانجی را در 

(، در 0010مسا ) این در خالی است که دالرا و .کند میاینترنتی در محیط کار ایفا 
سلسله مراتبی، نشان دادند که  ی چندگانهپژوهش خود با استفاده از تکنیک رگرسیون 

 دهد میاینترنتی را کاهش  گذرانی وقتحضور فیزیکی سرپرست و پایش تنها هنگامی 
 نتایج با فرضیه این نتیجه اما؛ که همراه با هم باشند و همچنین با مجازات همراه باشند

آنان در تحقیق خود به این نتیجه  .است همسو( 1580) همکاران و کیمشب تحقیق
 نقش سازمانی کنترل درک که دهد می نشان پژوهش دوم فرضیه آزمون نتایج رسیدند که

 .کند نمی ایفا اینترنتی روی طفره و سازمانی عدالت بین رابطه در کننده تعدیل
و  شده ادراکمیان کنترل سازمانی  کند می بیان که 4 نتایج فرضیه به توجه با 

معناداری وجود  ی رابطه خودرو ایراناینترنتی کارکنان شرکت خودروسازی  گذرانی وقت
ی دو متغیر معکوس  گفت که نوع رابطه توان میبا توجه به منفی بودن ضریب بتا  دارد.

در جهت مثبت  شده ادراککنترل سازمانی بنابراین هر چه  است؛و خالف جهت 
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 در جهت عکس کاهش خواهد یافت.اینترنتی کارکنان  گذرانی وقتکند،  ایش پیدا افز
کنترل  میان ی رابطه(، معناداری 0007توسط دالرا و همکاران ) گرفته انجامپژوهش 
 تأیید% مورد 83را در سطح اطمینان  اینترنتی کارکنان گذرانی وقتو  شده ادراکسازمانی 

محاسبه شده که  -03/0، برابر با β ی آمارهیزان قرار داده است. در این پژوهش م
بنابراین نتایج حاصل از ؛ دهد میقرار  تأییدمعکوس بین این دو متغیر را مورد  ی رابطه

با پژوهش  (،-35/0و ضریب بتا برابر با  -00/4برابر با  t ی آماره)پژوهش کنونی 
 راستا هم ذکرشدهاست و در این مورد نتایج این پژوهش با پژوهش  راستا هم ذکرشده

 است.
گذرانی اینترنتی  میان ترس از مجازات و وقت کند می بیان که 3 فرضیه به توجه با

بر اساس ی معناداری وجود دارد.  خودرو رابطه کارکنان شرکت خودروسازی ایران
یج آماری حاصل از روش معادالت و با استناد بر نتا شده یگردآورهای  تحلیل داده

، بین ترس از مجازات و tآمده از ضریب مسیر و آماره  دست نتایج بهو  ساختاری
 % یافت شد88معکوس و معنادار در سطح اطمینان  گذرانی اینترنتی کارکنان رابطه وقت

خارج بازه  t، همچنین آماره -55/0و ضریب بتا برابر با  -38/0برابر با  tی  )آماره
توان گفت که  + قرار گرفته است(. با توجه به منفی بودن ضریب بتا می33/0تا  -33/0

ترس از بنابراین هر چه قدر  ی دو متغیر معکوس و خالف جهت است؛ نوع رابطه
در جهت منفی گذرانی اینترنتی کارکنان  وقتکند،  در جهت مثبت افزایش پیدا مجازات 

(، معناداری 0007توسط دالرا و همکاران ) گرفته انجام پژوهش کاهش خواهد یافت.
% 88را در سطح اطمینان  گذرانی اینترنتی کارکنان رابطه میان ترس از مجازات و وقت

برابر با  tی  )آمارهبنابراین نتایج حاصل از پژوهش کنونی ؛ مورد تأیید قرار داده است
راستا است و در این مورد  ده همبا پژوهش ذکرش (،-55/0و ضریب بتا برابر با  -38/0

 نتایج با همسو نتیجه این همچنین، راستا است. نتایج این پژوهش با پژوهش ذکرشده هم
 رسد یم نظر بهآمده  دست به نتایج به توجه با. است( 1580) ارفع موسوی تحقیق
 شده ادراک سازمانی کنترل افزایشواسطه  به سرپرست، فیزیکی حضور از ادراک افزایش

 .شود واقعمؤثر  کارکنان اینترنتی گذرانی وقت کاهش در تواند می مجازات از ترس و
 سازمانی کنترل که در قبل اشاره شد، هدف این تحقیق، بررسی رابطه طور همان
 در گروه کار محیط در کارکنان اینترنتی گذرانی وقت با مجازات، از ترس و شده ادراک

، میان ادراک دهد مینشان  ها دادهاز تحلیل  آمده دست بهنتایج  .است خودرو ایران صنعتی
و همچنین میان ادراک از  شده ادراکو کنترل سازمانی  از حضور فیزیکی سرپرست
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حضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 
اینترنتی و  گذرانی وقتو  شده ادراک، میان کنترل سازمانی دهد میهمچنین نتایج نشان 

اینترنتی رابطه معکوس وجود دارد. در  گذرانی وقتهمچنین میان ترس از مجازات و 
 توجه بانشد.  تأییدو ترس از مجازات،  شده ادراکاین زمینه رابطه میان کنترل سازمانی 

 سرپرست، فیزیکی حضور از ادراک افزایش رسد یم نظر به آمده دست به نتایج به
 کاهش در دتوان می مجازات از ترس و شده ادراک سازمانی کنترل افزایش ی واسطه به

. شود می تأیید پژوهشی ی فرضیه بنابراین؛ شود واقع مؤثر کارکنان اینترنتی گذرانی وقت
 فعال طور به دارند نیاز مدیران که است ینا نتایج این پژوهش عملی کاربردهای ازجمله

فراهم نمایند  کار محیط در اینترنت از کارکنان ی استفاده اثربخش جهت در را اقداماتی
. کارکنان سازمان برای مطلوبی امکانات و فضا مگر با ایجاد شود میکه این مهم میسر ن

 تا موجبات هستند فضایی چنین نیازمند ،ها سازمان اصلی های یهسرما عنوان به کارکنان
 .شوند باعث اثربخشی سازمان را

 شنهادهایپ

میان ادراک از حضور  دهد میجه به نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش که نشان با تو
 توان میمستقیم وجود دارد،  ی رابطه، شده ادراکفیزیکی سرپرست و کنترل سازمانی 

افزایش ادراک کارکنان از تحت کنترل بودن،  منظور بهپیشنهاد نمود که در صورت نیاز و 
از سوی حضور فیزیکی خود را در حریم کاری کارکنان افزایش دهند،  بایدسرپرستان 

ادراک از  میان دهد میبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش که نشان دیگر، 
 مستقیم وجود دارد، ی رابطهحضور فیزیکی سرپرست و ترس از مجازات کارکنان 

کارکنان از  شده ادراکس تر توان میپیشنهاد نمود که با حضور سرپرست،  توان یم
با توجه به نتایج حاصل از چهارم و پنجم همچنین مجازات رسمی را افزایش داد. 

و  اینترنتی کارکنان گذرانی وقتو  شده ادراک، کنترل سازمانی دهد میپژوهش که نشان 
اینترنتی کارکنان رابطه معکوس وجود  گذرانی وقتمیان ترس از مجازات و  همچنین

اینترنتی،  گذرانی وقتکاهش تمایل کارکنان به  منظور بهپیشنهاد نمود که  وانت یمدارد، 
افزایش ادراک از کنترل سازمانی و  ی واسطه بهاز طریق افزایش حضور سرپرست و  یدبا

بنابراین با توجه به نتایج ؛ افزایش حس ترس از مجازات رسمی در کارکنان، اقدام نمود
 گذرانی وقتسازمانی و ترس از مجازات ارتکاب به  پژوهش، افزایش ادراک از کنترل

 .دهد میاینترنتی را کاهش 
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ارتباطات  یآور فنبا توجه به فراهم شدن بستر مناسب در کشور برای توسعه استفاده از 
، ها سازمان، حرکت به سمت استفاده از این فناوری در ها سازمانو اطالعات برای 

افزایش  منظور به وجود ینبااقرار گیرد.  مدنظرژیک، یک بدیل استرات عنوان بهد توان می
ناشی از آن نیز، باید در نظر گرفته شود. به  های یبآسبر کاهش  مؤثر، عوامل یور بهره

کاهش  منظور بهکه  کند میاین سبب، نتایج حاصل از پژوهش کنونی، پیشنهاد 
است،  ها سازماناطالعات به  یآور فنورود  های یبآساینترنتی که یکی از  گذرانی وقت

و ترس از مجازات رسمی،  افزایش حضور فیزیکی سرپرست، ادراک از کنترل سازمانی
به زبان ساده، حضور فیزیکی سرپرست و پایش تنها  درواقعد به کار گرفته شود. توان می

که همراه با هم باشند و همچنین با  دهد میاینترنتی را کاهش  گذرانی وقتهنگامی 
 مجازات همراه باشند. ترس
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