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چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان است .این تحقییق بیر
اساس هدف ،کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک تحقیق توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آمیاری تحقییق
حاضر شامل پرسنل یک سازمان نظامی در شهر تهران می باشد که تعداد آنها  549نفر می باشند .برای انتخیاب
نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد  755نفر و بر اساس روش نمونه گییری تصیادفی سیاده انتخیاب
شده اند .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامههای استاندارد در زمینه متغیرهای تحقییق مییباشید.
روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق به وسیلۀ اساتید خبره و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است .نتایج نشیان دادنید
که عوامل زمینهای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند .همچنین وابسیتگی سیاسیی(،)9/45
پیچیدگی قوانین و مقررات( ،)9/10فرهنگ کار ضعی ( )9/15و شرایط نامناسب بیازار کیار( )9/15نییز بیر بیروز
رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.
واژه های کلیدی :رفتارهای انحرافی ،وابستگی سیاسی ،پیچیدگی قوانین ،فرهنگ کار ،بازار کار.

 .7دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،گروه مدیریت  ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران.
 .5استادیار،گروه مدیریت واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسالمی  ،فیروزکوه ،ایران( .نویسنده مسئول)؛
Dr.jahangirfard@gmail.com

 .5استادیار،گروه مدیریت واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسالمی  ،فیروزکوه ،ایران.
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مقدمه

9

کارکنان بزرگترین سرمایه های سازمان هستند و عملکرد سازمان به عملکرد آنها وابسته است.
رفتار کارکنان در محل کار یکی از اصلیترین فاکتورهای ارزیابی عملکرد محسوب
میشود(موسوی و زارع . )7505 ،محل کار ،مکانی است که در آن رفتارهای متنوعی روی
می دهد .هر یک از این رفتارها ،پیامدهای مختلفی را برای افراد شاغل در سازمان و کل سازمان
دارد .در حالت ایدهآل ،این رفتارها با هنجارهای سازمان منطبق است(پاکو.)5971 ،5
هنجارهای سازمانی ،یک ساختار متشکّل از رفتارهای مورد انتظار ،زبانها و اصولی هستند که
اجازه میدهند محل کار به شیوهای مناسب شکل بگیرد(بهرامی و همکاران .)7502 ،هنگامی
که رفتارهای کاری عادی در خارج از هنجارهای سازمان رواج مییابد ،عواقب آن بسیار گسترده
بوده و بر تمام سطوح سازمانی تأثیر میگذارند(گل پرور و سلحشور .)7502 ،محققان نامهای
مختلفی به این رفتارها دادهاند ،از جمله انحرافات محل کار ،رفتار مخرب و رفتار ضد اجتماعی
و  ...که در این پژوهش اینگونه رفتارها را رفتارهای انحرافی کارکنان در نظر گرفته شدهاند.
رفتار انحرافی کاری عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نق کرده و سالمتی
سازمان ،کارکنانش و یا هر دو را تهدید میکند(واعظی و همکاران .)7502 ،رفتارهای انحرافی
کارکنان در سازمانهای دولتی به مراتب بیشتر از سازمانهای خصوصی دیده میشود .از
رفتارهای انحرافی کارکنان در سازمانها به عنوان یک پدیده منفی و مخرب اقتصادی نیز یاد
می شود .لذا این رفتارها در بعد فردی ،میان فردی ،سازمانی ،اقتصاد و اجتماعی تأثیرات منفی
بر جای می گذارند(منتخب یگانه و همکاران.)7502 ،
بیان مسئله
همیشه سازمانها با کارکنانی مواجه میشوند که علیرغم سعی و کوشش مدیران و مسئوالن
در ایجاد محیطی مناسب برای کار و فعالیت ،موجب ایجاد انحرافاتی در سازمان میشوند .این
افراد با رفتارهایی مانند درگیری با سایر کارکنان و مدیران ،سرپیچی از دستورات مافوق ،نادیده
گرفتن قوانین ،وضعیت موجود و مطلوب سازمان را دچار آشفتگی میسازند و در تالش هستند

 - 7مقاله حاضر خروجی رساله دکتری رشته مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروز کوه می باشد.
5-Pacu
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تا از این طریق قوانین را زیر پا گذاشته و امتیازی کسب نمایند(سیلوا و همکاران.) 5971 ،7
تقریبا هر روز در روزنامهها گزارشهایی را از بدرفتاری کارکنان و یا حتی سازمانهایی که در
بدرفتاری کارکنان درگیر هستند ،مطالعه میکنیم .گزارش شده که بال بر12درصد از کارکنان
حداقل سالی یک بار ،و نیمی از آنها حداقل سالی دوبار چنین رفتارهایی را مرتکب میشوند.
به نظر میرسد که این رفتار در محل کار یک پدیده شایع باشد(موسوی و زارع .)7505 ،وجود
کارکنانی با رفتارهای انحرافی میتواند موجب کاهش بهرهوری سایر کارکنان ،رایج شدن
رفتارهای انحرافی و افزایش هزینههای سازمانی گردد(چن و همکاران .)5971 ،5کسانی که
رفتارهای انحرافی دارند برای سازمان تهدید محسوب میشوند؛ زیرا میتوانند بقیه کارکنان و
مشتریان را نیز به سوی این افکار سوق دهند .این رفتارها  ،رفتارهای تنگ نظرانه و غیرقانونی
هستند که اقتدار رسمی و ایدئولوژی سازمان آن را مجاز نمیداند (کالرک و همکاران.)5975 ،5
با توجه به اینکه رفتارهای انحرافی کارکنان در محیط کاری ،سالمت سازمان را تهدید میکند و
از آنجایی که اثربخشی و کارایی همیشه یکی از دغدغههای اصلی سازمانها بوده است و این
م فاهیم با کارکنان و رفتار آنها نیز در ارتباط است و همچنین با توجه به سیاستهای حداکار
سازی سود سازمانها ،بازده و بهرهوری از دست رفته کارکنان همیشه یک نگرانی خیلی مهمی
بوده است ،از این نقطه نظر وجود رفتارهای انحرافی در محل کار به دلیل اثرات مضر آن یک
عامل محوری برای سازمانها است و توجه به این رفتارها در بسیاری از سازمانها در اولویت
باالیی قرار داشته و یک موضوع بسیار مهم برای محققان سازمانی است(واعظی و همکاران،
 .)7502در باب اهمیت موضوع پژوهش ،ذکر این نکته کفایت میکند که بزرگترین دغدغه
رهبران جامعه امروز ما ،حرکت در راستای افق7898و رفع مظاهر مختل فساد از جمله
سیاسی شدن سازمانها و رفتارهای مخرب کارکنان باید باشد .بنابراین این بحثها نشان
میدهد که تأثیر این رفتارها مهم و جدی است؛ در نتیجه نیاز است که به وسیله محققان
سازمانی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .از جمله مهمترین عوامل بروز رفتارهای نامتعارف
کارکنان در محل کار عوامل زمینهای میباشند .این عوامل که تقریباً خارج از دسترس و کنترل

7-Chen et al
5-Silva et al
5-Clark et al
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سازمانها می باشند ،موجب بروز انحرافات کاری شده است .از جمله مهمترین متغیرهای این
عوامل میتوان اشاره کرد به وابستگی سیاسی ،پیچیدگی قوانین و مقررات ،فرهنگ کار ضعی
و شرایط نامناسب بازار کار(دی استفانو و همکاران .)5971 ،7لذا با توجه به مطالب فوق الذکر،
سؤال اصلی تحقیق عبارت است از این است که آیا عوامل زمینهای بر بروز رفتارهای انحرافی
کارکنان تأثیر معناداری دارد؟
مبانی نظری
انحراف
انحراف ،هرگونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروههای مشخص درون جامعه
منطبق یا سازگار نباشد .به عبارت دیگر ،انحراف ،دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی
رخ میدهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمیکنند(کیم و همکاران .)5975 ،ما
معموالً انحراف را به رفتاری که جنبه منفی دارد ،اطالق میکنیم .مانند بزهکاری ،اما فردی که
قدم فراتر از معیارهای جامعه میگذارد ،نیز میتواند رفتارش انحراف محسوب شود(موسوی و
زارع .) 7505 ،رفتار انحرافی و عمل منحرف با توجه به هنجارهای موجود در فرهنگ تعری
میشوند .رفتار و عملی که ممکن است در یک موقعیت خاص قابل قبول باشد ،ممکن است در
جاهای دیگر غیرقابل قبول باشد(واعظی و همکاران.)7502 ،
رفتارهای انحرافی
رفتارهای انحرافی به تمامی اعمالی گفته میشود که بر خالف هنجارها و نرمهای اجتماعی از
افراد سر میزند .عالوه بر آن ،ا ین رفتارها غیرعادی ،آزارنده ،غیراخالقی ،مضر و سزاوار سرزنش
در نظر گرفته میشوند(تریدوی و همکاران .)5975 ،5رفتار انحرافی کاری عبارت است از:
« رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نق کرده و سالمتی سازمان و یا کارکنانش و یا هر دو
را تهدید میکند(سیلوا و همکاران .)5971 ،رفتارهای انحرافی از لحاظ طبقه بندیهای کنونی
از زمره رفتارهای منفی محسوب میشوند که دارای مشخصه ها یا معیارهای اصلی به این شکل
هستند:
1- Di Stefano et al
2-Treadway et al
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 .7تخطی از هنجارها ،رسوم و قواعد مورد پذیرش سازمان؛
 .5عمدی و ارادی بودن؛
 .5هدفمندی مبتنی بیر تالفیی جیویی و ییا آسییب رسیانی بیه سیازمان و افیراد آن(تاکلییا و
همکاران.)5972 ،7
طبیعی است که بسیاری از رفتارها در محیط کار بخشی از این معیارها را پوشش
می دهند .به این لحاظ اگر رفتاری تخطی از هنجارها ،رسوم و قواعد باشد ،اما عمدی و
آگاهانه نباشد و آسیب جدی به سازمان و افراد وارد نکند ،در زمره رفتارهای انحرافی و ضد
تولید تلقی نمیشود(هاروی و همکاران .)5971 ،5به هر حال طی متنوع رفتارهای سوم،
قواعد و هنجارها ،نظیر دزدی از سازمان و افراد ،کم کاری و غیبت یا تأخیر عمدی ،آسیب
به اموال ،اثاثیه و تجهیزات افراد و سازمان ،مصرف مواد مخدر و یا همراه داشتن آن در
محیط کار و استفادههای شخصی از وسایل و امکانات سازمان ،امروزه همه در حیطه
رفتارهای انحرافی طبقه بندی میشوند(گالپرین و همکاران .)5975 ،5طبقهبندی زیادی از
رفتارهای انحرافی کاری صورت گرفته است که معروفترین آنها ،این رفتارها را به چهار
گروه تقسیم میکند:
 .7انحراف تولیدی :8زمانی رخ میدهد که کارکنان استانداردهای کیفیت و کمیت در تولید
خدمت یا محصول را نق میکنند و میتواند باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش در
کنترل موجودی شود.
 .5انحراف سیاسی :2زمانی رخ میدهد که کارکنان از سهامداران خاص حمایت کنند که در این
صورت سایرین در معرض مضراتی قرار میگیرند .چنین حمایتهایی ممکن است هزینههایی
ایجاد کند که ناشی از کیفیت بیثبات خدمات ،نارضایتی و احساس بیعدالتی است.

1. Tuclea et al
2- Harvey et al
3- Galperin et al
4. Production Deviance
2. Political Deviance
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 .5انحراف مالی :7شامل کسب یا اتالف اموال شرکت بدون تأیید شرکت است؛ مال دزدی و
دستکاری در حسابهای هزینه.
 .8تهاجم شخصی :5شامل خصومت و رفتارهای تجاوزکارانه نسبت به دیگران میشود که
می تواند اعتبار شرکت را به خطر بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد مورد نظر داشته
باشد .نمودار زیر به این طبقهبندی اشاره کرده و نمونههایی از هر طبقه را نشان میدهد
(کورا.)5975 ،
عوامل زمینهای
پدیدههای سازمان و مدیریت را میتوان برحسب سه دسته عوامل رفتاری ،ساختاری و زمینهای
بررسی و تجزیه و تحلیل نمود .عوامل رفتاری(محتوایی) کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی که
محتوای سازمان را تشکیل میدهند مانند انگیزش ،روحیه کار و رضایت شغلی شامل میشود؛
عوامل ساختاری دربرگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان که بدنه آن را
میسازند مانند ساختارسازمانی ،قوانین و مقررات میباشد؛ و سرانجام عوامل زمینهای شامل
محیط و شرایط بیرونی میگردد که سببساز عوامل رفتاری و ساختاری هستند (فرریس،5
.)5971
رفتار
(محتوا)
سازمان و
مدیریت
ساختار

زمینه

شکل شماره :9مدل سه شاخه ساختار -رفتار -زمینه

7. Property Deviance
5. Personal Aggression
Ferris

5-
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مدل سه شاخگی دارای سه بعد ساختاری ،زمینهای و رفتاری است .علت نامگذاری مدل
این است که ارتباط بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای به نحوی است که هیچ پدیدهای
نمیتواند خارج از تعامل این سه شاخه انجام گیرد .در واقع ،رابطۀ میان این سه شاخه یک
رابطۀ تنگاتنگ ناگسستنی است که در عمل از هم جدایی ناپذیرند .به عبارتی بین سه شاخه به
هیچ وجه سه گانگی حاکم نیست؛ بلکه سهگونگی حاکم است .تمایز و تشخیص این سه جنبه
صرفاً نظری و به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت مفاهیم پدیدهها است(جان و جوزپ،7
.)5975
عوامل ساختاری :در برگیرندۀ تمام عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان
است که با نظم ،قاعده و ترتیب خاص و به هم پیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته و بدنۀ فیزیکی و
مادی سازمان را میسازد .بنابرای ن تمام منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی و فنی که با ترکیب خاصی
در بدنۀکلی سازمان جاری میشوند ،جزء شاخۀ ساختاری قرارمیگیرند.
عوامل رفتاری :شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان است که هنجارهای رفتاری ،ارتباط
غیررسمی و الگوهای ویژه به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل میدهند .این
عوامل محتوایی در واقع پویایی بخش و زنده سازمانی تلقی میشوند و هر گونه عوامل و
متغیرهایی که به طور مستقیم مربوط به نیروی انسانی باشند در این شاخه قرار میگیرند.
عوامل ساختاری و رفتاری ،درون سازمانی و محصور در مرزهای سیستم سازمان
هستند(پولیچ.)5978 ،5
عوامل زمینه ای :شرایط و عوامل محیطی برون سازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه
میکنند ،با سازمان تأثیر متقابل دارند و خارج از کنترل سازمان هستند .هر نظام یا سازمانی در
جایگاه ویژه خود همواره با نظامهای محیطی درکنش و واکنش دائمی است .از این رو ،همه
علل و عواملی که امکان برقراری ،تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سایر
نظامها را فراهم میآورند ،زمینه یا محیط نامیده میشوند .در این تحقیق عوامل زمینهای در

7- Juan, R. &Jusepe
5-Pulich
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قالب  8بعد؛ وابستگی سیاسی ،پیچیدگی قوانین و مقررات ،فرهنگ کار ضعی
نامناسب بازار کار تعری شده است.

و شرایط

پیشینه تجربی تحقیق
در ارتباط با متغیرهای تحقیق حاضر مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که
خالصهای از آنها در جدول شماره  7گزارش شده اند.
جدول شماره  :9پیشینه تجربی تحقیق

محقق(سال)

عنوان

نتایج

ردی

7

ارشدی و پیریایی()7507

اعتمادپذیری کارکنان ،قابلیت
اعتماد سرپرست و اعتماد بین
فردی به عنوان پیشایندهای
رفتارهای انحرافی محیط کار

اثرهای منفی غیرمستقیم
اعتمادپذیری کارکنان و
قابلیت اعتماد سرپرست بر
رفتارهای انحرافی در محیط
کار از طریق اعتماد بین
فردی نیز حمایت دریافت
نمودند.

5

منتخب یگانه و همکاران
()7502

بررسی رابطه رهبری اخالقی
با رفتارهای انحرافی در محیط
کار :نقش میانجی تعهد
عاطفی و جو اخالقی

بین رهبری اخالقی و
رفتارهای انحرافی در محیط
کار رابطه عکس و معناداری
وجود دارد .تعهد کارکنان و
جو اخالقی نیز این رابطه را
افزایش می دهند.

5

واعظی و همکاران()7502

تاثیر عدالت سازمانی در بروز
رفتار انحرافی بر اساس نقش
میانجی ادراک از عدالت
سازمانی

عدالت سازمانی ادراک شده
(ادراک مطلوب) بر کاهش
رفتارهای انحرافی در محل
کار تأثیر معناداری دارد.

8

گل پرور و سلحشور()7502

الگوی ساختاری رابطه رهبری
مخرب با تمایل به خشونت و
رفتارهای انحرافی در کارکنان

بین رهبری مخرب و
رفتارهای انحرافی رابطه
مابت و معناداری وجود
دارد.

2

موسوی و زارع()7505

بررسی نقش رفتارهای سیاسی

رفتارهای سیاسی مدیران بر

اثر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان 999 /
بروز رفتارهای منافقانه
بر بروز رفتارهای منافقانه با
توجه به نقش میانجی معنویت کارکنان تأثیر معناداری دارد.

5

هان و همکاران()5975

1

دی استفانو و همکاران()5971

اثرگذاری رفتارهای سیاسی بر
واکنش های کارکنان

رفتارهای سیاسی در سازمان
موجب ادراک بی عدالتی،
بروز رفتارهای انحرافی و
خروج کارکنان از سازمان
می شود.

فرهنگ کار ضعی  ،فرهنگ
جامعه ،بازار کار و قوانین
فرهنگی پیچیده بر بروز
رفتارهای انحرافی کارکنان
تأثیر فرهنگ سازمانی بر بروز
دارد.
معناداری
تأثیر
رفتارهای انحرافی در محل کار
همچنین عوامل زمینهای نیز
بر بروز رفتارهای انحرافی
بیشترین تأثیرگذاری را
دارند.

4

چن و همکاران()5971

رابطه بین امنیت شغلی و
رفتارهای انحرافی کارکنان در
محل کار

امنیت شغلی موجب بروز
رفتارهای انحرافی کارکنان
در محل کار می شود.

0

قدرتیپور و حسن
مرادی()7505

میزان تأثیر عوامل سازمان و
مدیریت در بروز رفتار کاری
انحرافی

کارکنان،
بیاعتمادی
نگرشهای منفی و بدبینانه،
ابهام در عملکرد شغلی،
ساختار جبران خدمات،
قوانین غیر منصفانه و
فرهنگ سازمانی به ترتیب
بیشترین تأثیر را در بروز
رفتار کاری انحرافی دارد.

79

فرهادی نژاد و لگزیان (7509

علل فساد اداری و روشهای
کنترل آن در دستگاههای
اجرایی خراسان رضوی

نبود وجدان کاری ،احساس
کارکنان دولت در مورد
وجود نابرابری اقتصادی در
مقایسه با افراد شاغل در
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سایر بخشها ،عدم پایبندی
جامعه به رعایت موازین
شرعی و قانون گریزی به
عنوان معضلی فرهنگی،
مهمترین عوامل پدید آورنده
فساد اداری به اعتقاد افراد
جامعه مورد مطالعه بودهاند

77

هاروی و مارتینکو و
بورکوسکی)5971(7

توجیه رفتار مخرب :نقش
نگرشها و احساسات اخالقی

عوامل فردی و زمینهای
نقش مهمی در شکلدهی به
فرآیندهای ادراکی و عاطفی
بازی میکنند که از طریق
آن افراد واکنشهایی به
وقایع اثرگذار نامطلوب محل
کار شکل میدهند

75

چرای و آنیتی)5977(5

بررسی و تأثیر بحرانهای
اقتصادی بر استرس شغلی و
رفتارهای انحرافی در
رستورانهای زنجیره غذایی

ادراک افراد از بحرانهای
اقتصادی ،کار بیش از حد،
سالمت روانی درک شده،
سالمت فیزیکی درک شده،
استرس درک شده و رضایت
شغلی پیشبینی کنندههای
مهمی برای غیبت در کار و
دزدی میباشد و در مجموع
بحرانهای
از
ادراک
اقتصادی تأثیر مابتی بر
رفتارهای انحرافی دارد

75

کرای و همکاران ()5978

عوامل بروز رفتارهای مخرب
کارکنان

عوامل اصلی که موجب بروز
رفتارهای مخرب کاری
کارکنان میشوند ،عبارتند

Harvey, Martinko & Borkowski
and Aniţei

7.

5.Chraif

اثر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان 993 /
از :فرهنگ سازمانی ،قوانین
ناعادالنه ،نگرشهای منفی،
ابهامات شغلی ،ساختار
جبران خدمات و پاداش و
کنترلهای رسمی و غیر
رسمی

موضوع رفتارهای انحرافی به وسیله کارکنان و نحوه پیشگیری آنها در کشور ایران هنوز به
صورت دقیق و جامع مورد توجه و تحقیق قرار نگرفته است و احتماالً پژوهشگران رفتار
سازمانی رغبتی جدی برای ورود به این عرصه نداشتهاند؛ بنابراین حلقه گمشده پژوهشهای
پیشین مسئله رفتار مخرب در سازمانها است که در صورت عدم توجه به چنین رفتارهایی
منابع مالی ،اجتماعی و فیزیکی سازمانها افزایش یافته ،کار ارباب رجوع و یا همکاران به تأخیر
میافتد ،مشتریان نسبت به سازمان بدبین میگردند ،و شهرت سازمانها به خطر خواهند افتاد.
در اغلب تحقیقات ذکر شده در جدول فوق رفتارهای انحرافی به صورت کلی و با یک یا دو
متغیر دیگر به صورت کمی مورد بررسی قرار گرفته است .ولی در هیچ کدام از تحقیقات انجام
شده پیشین تقسیم بندی ساختاری– رفتاری -زمینهای در رفتارهای انحرافی صورت نگرفته
است که در این تحقیق شاخه عوامل زمینهای مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیرگذاری این
عوامل بر رفتارهای انحرافی مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به مدل مفهومی تحقیق در مجموع  2فرضیه برای تحقیق طراحی شده است؛ یک
فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی که عبارتند از:
 عوامل زمینهای بر برزو رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارد(فرضیه اصلی)؛ وابستگی سیاسی بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارد(فرضیه فرعی اول)؛ پیچیدگی قوانین و مقررات بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارد(فرضیهفرعی دوم)؛
 فرهنگ کار ضعی بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارد(فرضیه فرعیسوم)؛
 شرایط نامناسب بازار کار بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارد(فرضیه فرعیچهارم).
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مدل مفهومی تحقیق

عوامل زمینه ای

کارکنان

رفتارهای انحرافی

وابستگی سیاسی
پیچیدگی قوانین و مقررات
فرهنگ کار ضعیف
شرایط نامناسب بازار کار

شکل شماره  :9مدل مفهومی تحقیق(منبع :اقتباس از مدل دی استفانو و همکاران( )2197و
گلپرور و سلحشور())9315

روششناسی تحقیق
این تحقیق جزء تحقیقات کمی می باشد که از نظر هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت روش یک
تحقیق توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر معادالت ساختاری میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل پرسنل یک سازمان نظامی 7در شهر تهران میباشد که تعداد آنها  549نفر هستند .برای
انتخاب نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد  755نفر و بر اساس روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامههای استاندارد
در زمینه متغیرهای تحقیق میباشد .مشخصات پرسشنامه تحقیق در جدول شماره  5گزارش
شده است.
جدول شماره  :2مشخصات ابزار تحقیق
متغیر

ردی
7

ابعاد

گویه ها

وابستگی سیاسی

5

 -7با توجه به مسائل امنیتی و درخواست سازمان مذکور از اسم این سازمان خودداری شده است.

منبع

اثر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان 995 /
عوامل زمینهای

پیچیدگی قوانین و مقررات
فرهنگ کار ضعی

5
5

شرایط نامناسب بازار کار
5

دی استفانو و
همکاران()5971

رفتارهای انحرافی
کارکنان

5
گل پرور و سلحشور
()7502

4

ابزار جمع آوری اطالعات باید از روایی و پایایی الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههیای
متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهها و تجزیه و تحلیل آنهیا ،فرضییههیای
مورد نظر خود را بیازماید .به علت اینکه سؤاالت پرسشنامه استاندارد است و معرف ویژگیهایی
است که محقق قصد اندازهگیری آنها را دارد در واقع آزمون دارای اعتبار محتیوا اسیت کیه ایین
اعتبار توسط اساتید متخصص و خبره تأیید شده است .عالوه بر روایی محتوایی از رواییی سیازه
نیز استفاده شده است .با توجه به اینکه همه بارهای عاملی متغیرهای تحقییق بزرگتیر از 9/29
شدهاند و از طرفی نیز مقدار  AVEبرای همه متغیرها نیز بزرگتر از  9/29شیدهانید ،لیذا رواییی
سازه نیز مورد تأیید قر ار گرفته است .برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پاییایی
ترکیبی ( )C.Rاستفاده شده است .با توجه به اینکه ضیریب آلفیای کرونبیاخ و ضیریب پاییایی
ترکیبی برای همه متغیرهای بزرگتر از  9/19شده است ،لذا پایایی پرسشنامه تحقیق نیز میورد
تأیید قرار گرفته است .نتایج بررسی روایی و پایایی در جدول شماره  5گزارش شده است.
جدول شماره  :3نتایج بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق
متغیر

سؤاالت

بارهای عاملی

وابستگی سیاسی

سؤال 7

9349

سؤال 5

9345

سؤال 5

9342

سؤال 7

9340

سؤال 5

9349

سؤال 5

9348

پیچیدگی
قوانین و مقررات

AVE

9350

9319

ضریب آلفای
کرونباخ
9344

9342

C.R

9309

9307
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فرهنگ کار
ضعی

شرایط
نامناسب بازار کار

رفتارهای
انحرافی

سؤال 7

9345

سؤال 5

9310

سؤال 5

9342

سؤال 7

9342

سؤال 5

9342

سؤال 5

9344

سؤال 7

9345

سؤال 5

9344

سؤال 5

9349

سؤال 8

9314

سؤال 2

9349

سؤال 5

9342

سؤال 1

9345

سؤال 4

9348

9351

9315

9319

9345

9344

9340

9340

9305

9305

تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
انحراف ،هرگونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروههای مشخص درون جامعه
منطبق یا سازگار نباشد .به عبارت دیگر ،انحراف ،دوری جستن و فرار از هنجارها است و
هنگامی رخ میدهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمیکنند(کیم و همکاران،
 .)5975ما معموالً انحراف را به رفتاری که جنبه منفی دارد ،اطالق میکنیم؛ مانند بزهکاری،
اما فردی که قدم فراتر از معیارهای جامعه میگذارد ،نیز میتواند رفتارش انحراف محسوب
شود(موسوی و زارع .)7505 ،رفتار انحرافی و عمل منحرف با توجه به هنجارهای موجود در
فرهنگ تعری می شوند .رفتار و عملی که ممکن است در یک موقعیت خاص قابل قبول باشد،
ممکن است در جاهای دیگر غیرقابل قبول باشد(واعظی و همکاران .)7502 ،در این تحقیق
عوامل زمینه ای نقش متغیر مستقل دارند و شامل چهار متغیر؛ وابستگی سیاسی ،پیچیدگی
قوانین و مقررات ،فرهنگ کار ضعی  ،شرایط نامناسب بازار کار میباشد و با استفاده از
پرسشنامه استاندارد که با طی پنج گزینهای لیکرت تنظیم شده ،سنجیده شدهاند .رفتارهای

اثر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان 997 /

انحرافی کارکنان نیز نقش متغیر وابسته دارد و در این تحقیق بصورت یک مرحلهای(بدون بعد)
در نظر گرفته شده و با استفاده از پرسشنامه استاندارد که با طی پنج گزینهای لیکرت نظیم
شده ،سنجیده شده است.
شرایط نامناسب بازار کار :شرایط اقتصادی سازمان(مال مسائل مالی) موجب رفتار
غیراخالقی در سازمان میشود .معیارهای اقتصادی بلندمدت با تصمیمات اخالقی همبستگی
بیشتری دارند .شرایط نامناسب بازار کار وشرایط اقتصادی بیثبات و فشارهای رقابتی میتواند
به رفتار غیراخالقی در سازمان دامن بزند(توالیی.)5994 ،
فرهنگ کار :فرهنگ کار بر اساس دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .آنچه
به فرهنگ کار مشروعیت میبخشد نظم پذیری جمعی ،کار دلسوزانه و باورهای عملی به ارزش
کار یدی ،فکری و سازگار شدن با شرایط ،قواعد و رفتارهای صنعتی و تولیدی است(وکیلی،
.)7505
پیچیدگی قوانین و مقررات :گاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد نمیتوانند در
چالشهای اخالقی که به صورت روزمره با آنها درگیر هستند ،از این قوانین استفاده کنند.
خیلی وقتها مردم فکر میکنند چون کارشان مشکل قانونی ندارد ،پس اخالقی است .اما
قانونی بودن و اخالقی بودن ضرورتاَ با هم معنای یکسانی ندارند (توالیی.)5994 ،
وابستگی سیاسی(محیط سیاسی) :رفتارهای سیاسی ،ماهیتی منفعتطلبانه دارند و ظهور
این گونه رفتارها در سازمان باعث ایجاد محیط کاری تفرقهافکن و مخرب خواهد شد و آثار
منفی فزایندهای بر سازمان دارد .بوچانتان ( )5994در این زمینه بیان میدارد که با توجه به
ماهیت دوگانه و نسبی بودن رفتار سیاسی ،افزایش کاربرد این مفهوم در محیط کار ،عدم وجود
درک دقیق ی از رفتار سیاسی و نیز نیاز به رعایت الزامهای اخالقی در به کارگیری این نوع
رفتارها ،اهمیت مطالعه رفتار سیاسی افزایش یافته است(شیری و همکاران .)7508 ،گاهی
اوقات ،کارکنان رفتارهای سیاسی را جهت دستیابی به اهداف شخصی خود نشان میدهند که
در غیر این صورت نمیتوانند به آن دست یابند .شرایط سیاسی بیثبات میتواند بر رفتار
اخالقی تأثیر بگذارد.
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یافتههای تحقیق
برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق از تکنیک معادالت ساختاری با
استفاده از نرم افزار لیزل استفاده شده است که در ادامه نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
گزارش شده است.

شکل شماره  :2مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره  :3مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری

اثر عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان 991 /

با توجه به شکل های شماره  5و  5که خروجی مدل ساختاری فرضیه اصلی تحقیق
میباشند ،نتایج فرضیه اصلی در جدول شماره  8گزارش شده است.
جدول شماره  :4نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق
ضریب تأثیر

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اصلی

عوامل زمینهای

رفتارهای انحرافی 9345
کارکنان

عدد معناداری

نتیجه

79382

تائید

فرضیه اصلی تحقیق مدعی این است که عوامل زمینهای بر رفتارهای انحرافی
کارکنان تأثیرگذار است .بر اساس جدول شماره  8ضریب تأثیر بین دو متغیر عوامل
زمینهای و رفتارهای انحرافی کارکنان برابر با  9345است ،و با توجه به  tبه دست آمده
( )79382که بزرگتر از  7305میباشد ،لذا فرضیه اصلی تحقیق تأیید میگردد .پس
میتوان نتیجه گرفت که عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان دارای تأثیر
مستقیم ،مابت و معناداری است.از این رو فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید است.

شکل شماره  :4مدل ساختاری فرضیههای فرعی تحقیق در حالت تخمین
استاندارد
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شکل شماره  :5مدل ساختاری فرضیههای فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری

با توجه به شکلهای شماره  8و  2که خروجی مدل ساختاری فرضیه های فرعی تحقیق
میباشند ،نتایج فرضیه های فرعی در جدول شماره  2گزارش شده است.
جدول شماره  :5نتایج بررسی فرضیههای فرعی تحقیق
فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب تأثیر

عدد معناداری

نتیجه

فرعی
اول

وابستگی سیاسی

رفتارهای انحرافی کارکنان

9345

79351

تائید

فرعی
دوم

پیچیدگی قوانین و
مقررات

رفتارهای انحرافی کارکنان

9310

0342

تائید

فرعی
سوم

فرهنگ کار ضعی

رفتارهای انحرافی کارکنان

9315

0350

تائید

فرعی
چهارم

شرایط نامناسب بازار
کار

رفتارهای انحرافی کارکنان

9315

0375

تائید

بر اساس جدول شماره  2با توجه به اعداد معناداریبه دست آمده که هر چهار عدد بزرگتر از
 7305میباشند ،لذا فرضیههای فرعی تحقیق تأیید میگردند .پس میتوان نتیجه گرفت که
وابستگی سیاسی( ،)9345پیچیدگی قوانین و مقررات ( ،)9310فرهنگ کار ضعی ( )9315و
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شرایط نامناسب بازار کار( )9315بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان دارای تأثیر مستقیم ،مابت
و معناداری میباشند .از این رو فرضیههای فرعی پژوهش مورد تأیید هستند.
شاخصهای برازش برای مدل ساختاری فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی در جدول شماره
 5گزارش شده اند.
جدول شماره  :6شاخصهای برازش مدلهای ساختاری تحقیق
مدل ساختاری

کای دو به
درجه آزادی

RMSEA

GFI

AGFI

فرضیه اصلی

7381

93922

9300

9304

فرضیات فرعی

7395

93950

9304

9305

جدول شماره  5شاخصهای برازش مدل از قبیل نسب کای دو به درجه آزادی،
 GFI ،RMSEAو  AGFIرا نشان میدهد .اگرمقدار نسبت  به درجه آزادی( )dfکوچکتر
از  RMSEA ،5کوچکتر از  ،937و نیز  GFIو  AGFIبزرگتر از  09درصد باشند ،میتوان
نتیجه گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبی دارد .همان طور که مشاهده می شود ،با توجه
به مقادیر به دست آمده از جدول شماره  ،5برازش مدل فرضیه اصلی و مدل فرضیههای فرعی
پژوهش هر دو تأیید میشوند.
2

بحث و نتیجهگیری
مدیران ضمن اینکه اغلب با مشکالت رفتاری در سازمان روبرو میشوند ،شکلهای مختلفی از
بدرفتاری را در محیط کار تجربه میکنند .دانشمندان سازمانی توصیه کردهاند ،برای جلوگیری
از اشاعه این رفتارها و پیامدهای منفی آن ،چنین مسائل رفتاری بایستی مدیریت ،تجزیه و
تحلیل و حل گردند .بروز رفتارهای انحرافی در سازمانها و نهادهای عمومی ،با توجه به
گستردگی و اهمیت آنها ،ممکن است آنها را با بحرانهای جدی مواجه سازد .انجام چنین
رفتارهایی در سازمانها ،که زندگی انسانها در آنها سپری میشود ،اعتماد عمومی را
خدشهدار ،شهرت سازمان را تضعی و در کارکردهای این سازمانها اختالل ایجاد میکنند.
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عوامل زمینهای از جمله عواملی هستند که با تأثیرپذیری از محیط و فرهنگ موجود میتوانند
موجب بروز رفتارهای انحرافی در سازمانها شوند .تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیرگذاری
عوامل زمینه ای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان نگارش شده است .نتایج تحقیق نشان داد که
عوامل زمینهای بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارد و همچنین متغیرهای
وابستگی سیاسی ،پیچیدگی قوانین و مقررات ،فرهنگ کاری ضعی و شرایط نامناسب بازار کار
نیز در بروز رفتارهای انحرافی تأثیر مابت معنیداری دارند و نتایج کسب شده در این تحقیق به
صورت مستقیم و غیر مستقیم با نتایج محققانی از قبیل ارشدی و پیریایی( ،)7507منتخب
یگانه و همکاران ( ،)7502واعظی و همکاران( ،)7502موسوی و زارع( ،)7505دی استفانو و
همکاران( ،)5971چن و همکاران( ،)5971گل پرور و سلحشور ( ،)7502پنگ و همکاران
( ،)5975هاروی و مارتینکو و بورکوسکی ( ،)5971محمدی مقدم و آزاده ( ،)7502عبدی
( ،)7505آالیس و همکاران ( ،)5975ارشدی و پیریایی ( ،)7507عباسیخواه و بهبودی گنجه
( ،)7502تونا و همکاران ( )5975و  ...همراستا میباشد.
اولویت تأثیرگذاری متغییرهای عوامل زمینهای در این تحقیق به ترتیب متغیرهای وابستگی
سیاسی ،پیچیدگی قوانین و مقررات ،فرهنگ کاری ضعی و شرایط نامناسب بازار کار است.
یکی از اصلیترین متغییرهای عوامل زمینهای وابستگی سیاسی میباشد که بیشترین تأثیر را
داشته ،لذا مدیران سازمان میبایست به دور از جانبداری و وابستگی در انتخاب و انتصاب افراد،
شایستگی ،مهارت و تخصص کارکنان معیار ترقی و ارتقا آنان قرار دهند و پیشنهاد میگردد
دولتها و صاحبان قدرت و مقامات دولتی فارغ از جناحبندیها و وابستگیهای سیاسی و
نگاه های حزبی عمل کنند و در توزیع قدرت و ثروت فارغ از جانبداری و وابستگیها و بر اساس
شایستگی ،اصول منفعت جامعه و سازمانها اقدام نمایند و اصل بیطرفی سیاسی(اتخاذ تصمیم
همراه با استقالل و بدون منفعت طلبی سیاسی) را مد نظر قرار دهند؛ زیرا که بیطرفی سیاسی
موجب بوجود آمدن خدمات دولتی همراه با افراد و مردمی وفادار و پشتیبان تداوم و استمرار
خدمات دولتی به صورت عادالنه ،حرفهایگرایی و تخصصگرایی ،جلوگیری از بروز فساد ،به
وجود آمدن مبنای اخالقی برای خدمات دولتی ،جلوگیری از تبعی و استفاده از خدمات
دولت ی برای عموم باعث بروز رفتارهای شهروند سازمانی و ...میگردد که این موضوعات نه تنها
به گسترش اعتماد برای دولت کنونی و حزب حاکم ،بلکه برای دیگر دولتها نیز کمک کننده
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خواهد بود و به کاهش انحرافات و رفتارهای انحرافی کمک خواهد کرد.
همچنین پیشنهاد میشود برای پرهیز از رفتارهای سیاسی در سازمان ،مدیران به تدوین
اصول و الزامات اخالقی بصورت دقیق و شفاف مبادرت کنند .از مهمترین ابزارهای کاهش
رفتارهای سیاسی ،نظام ارزشیابی مستمر و ارزیابی عملکرد کارکنان است .ضروری است نظام
ارزیابی عملکرد مناسبی در سازمان استقرار یابد و در دورههای زمانی منظم رفتارها و سبکهای
رفتاری مدیران را مورد ارزیابی قرار دهد.
عامل مهم دیگر که بر بروز رفتارهای انحرافی تأثیرگذار است فرهنگ کاری ضعی میباشد.
برای اینکه سازمان های دولتی از گزند رفتارهای انحرافی کارکنان در امان باشند ،باید به مقوله
فرهنگ و فرهنگسازی توجه بیشتری داشته باشند .با تقویت شاخصهای فرهنگی در
سازمانها میتوان تا حد زیادی سازمان را در برابر این جریانها حفظ کرد .لذا با توجه به
اهمیت فرهنگ کاری در کاهش رفتارهای انحرافی پیشنهاد میگردد گرایشها ،بینشها و
دانش الزم نسبت به کار در جامعه و سازمان ایجاد شود و با ایجاد سازوکارهایی نسبت به
پذیرش اصول ،الگوها ،رفتارها و قواعد صنعت تولید اقدام ،و آگاهی سازی عمومی نسبت به
مفاهیم و جایگاه فرهنگ کار و نتایج آن و ارزش کار یدی و فکری و سازگار شدن آن با شرایط،
قواعد و رفتارهای صنعتی و تولیدی صورت گیرد و مجموعهای از مزایا ،شرایط ،کمکها به
منظور تشویق افراد برای یافتن کار و ماندن در آن و نیز ترغیب کارفرمایان به استخدام افراد و
نگه داشتن آنان در شغل خود فراهم گردد که در این راستا با توجه به نقش خانواده در تقویت
فرهنگ کار و دوام و استمرار آن ،با برقراری ارتباط و کنش متقابل میان خانواده و فرد میتوان
به صورت ضمنی و غیر مستقیم بسترسازی الزم برای پرورش فرهنگ کار فراهم ساخت.
عامل مهم دیگر در بروز رفتارهای انحرافی ،پیچیدگی قوانین و مقررات موجود میباشد .از
این رو پیشنهاد میشود سازمانها در نگارش بخشنامهها و تفسیر قوانین و مقررات سازمانی
تجدید نظر نمایند و تا جایی که امکان دارد از بوروکراسی موجود کاسته شود ،وضع مقررات و
قوانین صریح و شفاف و قابل اجرا برای همه کارکنان سازمان ،ایجاد وحدت رویه در اجرای
قوانین و مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها ،و اطالعرسانی و ابالغ به موقع قوانین و مقررات
و آگاه سازی کارکنان از پیامدهای اخالقی و کاری رفتارهای انحرافی در دستور کار قرار گیرد.
عامل مهم بعدی ،شرایط نامناسب بازار کار میباشد .با توجه به اینکه بیثباتی و شرایط
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نامناسب بازارکار و عدم امنیت شغلی در رفتار و تصمیم کارکنان و بروز رفتارهای منفی و
انحرافی تأثیر دارد .لذا در این خصوص پیشنهاد میشود که سازمانها در استخدام پرسنل خود
شرایط ویژه ای در نظر بگیرند و از تسهیالت مکمل در بدو استخدام افراد نیز استفاده نماید.
همچنین ،با توجه به شرایط نامناسب بازار کار و عدم ثبات اقتصادی ،مدیران برنامهریزی الزم
برای جلوگیری از فشار محیط بیرون بر کارکنان انجام دهند و از طریق تسهیالت رفاهی و
پرداخت های مستقیم وغیر مستقیم و نقدی و غیرنقدی جهت جلوگیری از رفتارهای انحرافی
کارکنان اقدامات شایسته را انجام دهند و همچنین سازمانها در راستای تحقق امنیت شغلی
مناسب بایستی نسبت به ایجاد و تقویت نظام یکپارچه حمایتی و رفاهی برای کارکنان شامل:
بهداشت و درمان ،مسکن ،تحصیل فرزندان ،حمایت اجتماعی و خدمات رفاهی ،تأمین شرایط
الزم برای جنبههای اساسی شغل مانند پیشرفت شغلی ،اعتبار و منزلت اجتماعی ،رسیدگی به
شکایات و اعتراض کارکنان ،تأکید بر مسولیت و تعهدات قانونی کارفرما (مانند قانون کار)،
تامین شرایط مناسب کار (ایمنی و ارگونومی) ،ایجاد تعادل میان خانواده و شغل و  ...اقدام

کنند.
به طورکلی اطالعرسانی ،آگاهی و آموزش کافی کارکنان در خصوص انواع رفتارهای انحرافی
و پیامدها و نتایج منفی این رفتارها برای کارکنان و سازمان از طریق برگزاری دورهها و
کارگاه های آموزشی و توجیهی و همچنین قرار دادن این موضوع به عنوان سرفصل دورههای
توجیهی بدو خدمت کارکنان و اجرای دقیق قوانین ،حذف فضای روابط شخصی و پارتیبازی در
واگذاری مشاغل ،تفوی اختیار و واگذاری مسئولیت به افراد بر اساس شایستگی آنها باعث
کاهش و حذف رفتارهای انحرافی در سازمان خواهد شد.
فهرست منابع
ارشدی ،نسرین؛ پیریایی ،صالحه( )7507اعتمادپذیری کارکنان ،قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین
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