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 گری میانجی بر تمرکس با انسانی منابع وری بهره بر سازمان -فرد تناسب تأثیر

  اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره در سازمانی رفتارهای منفی متغیرهای
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 چکیده

مىاتغ اوساوی تا تمرکس تر متغیرَای میاوجی استرس،  یير تُرٌسازمان تر -تىاسة فرد ریتأثتحلیل َذف اصلی پژيَص حاضر 

جامؼٍ آماری ایه پژيَص ازخًدتیگاوگی ي رفتارَای مخرب محل کار تٍ ػىًان متغیرَای مىفی در رفتار سازماوی می تاضذ. 

وفر تًدٌ اوذ ي ومًوٍ آماری تر مثىای جذيل  180کارمىذان ادارٌ تؼاين، کار ي رفاٌ اجتماػی استان یسد کٍ مطتمل تر کلیٍ 

َا از مىاتغ  تصادفی سادٌ تیه کارمىذان در ایه ادارٌ اوجام گرفتٍ است. ترای جمغ آيری دادٌ وفر کٍ تٍ صًرت 118مًرگان 

در ایه پژيَص از ريش مطالؼٍ ای ي اسىادکايی تٍ مىظًر تررسی ادتیات مًضًع ي پیطیىٍ تحقیقاستفادٌ ضذٌ است.  کتاتخاوٍ

ترای  SPSSي  Smart PLSي تا استفادٌ از ورم افسارَای  ای ترای ضىاسایی تأثیر میان متغیرَاوامٍپیمایطی ي از اتسار پرسص

آزمًن استفادٌ ضذٌ است. تذیه مىظًر  رای تررسی پایایی پرسطىامٍ از ريش پیصَا استفادٌ ضذٌ است. تتجسیٍ ي تحلیل دادٌ

وظر تًزیغ گردیذ ي پس از جمغ آيری، اقذام تٍ محاسثٍ ضریة  پرسطىامٍ در تیه ومًوٍ آماری مًرد  30تًسط محقق تؼذاد 

دست   تٍ 946/0کلی آلفای کريوثاخ تراتر ترای پرسطىامٍ مًرد وظر ومًد. ضریة  SPSSآلفای کريوثاخ تا استفادٌ از ورم افسار 

آمذ. َمٍ اػذاد تیاوگر آن است کٍ پرسطىامٍ طراحی ضذٌ ترای اوجام تحقیق از پایایی الزم ترخًردار است. وتایج پژيَص وطان 

متغیر از فرد سازمان تیطتریه راتطٍ تا  -دارد. َمچىیه تىاسة ریتأثمىاتغ اوساوی  یير تُرٌسازمان تر  _می دَذ تىاسة فرد

 خًد تیگاوگی ي کمتریه راتطٍ تا رفتارَای مخرب کارکىان دارد کٍ ایه راتطٍ تصًرت مؼکًس می تاضذ. 
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