فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالم 
یواحدگرمسار
سال دهم ،شماره  ،3پاییز 95 31
صص 15-66
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الهام پورمختاری ،1فریبا کریمی
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براساس اعتماد سازمانی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکناننن س دات ییی آم زو ششش و پ رور ششش شهررر اص اهف ننن براساس س
س
اعتماد سازمانی بوده اس .ت ا نی پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهشهای کاربردی و از لحا یروآدرگ شور ظ   
نکراک هیلک ان رادا ات

دادههااا از ن یفیصوت عو       -همب مآ هعماج .دوب یگتس ا یر لماش رضاح شهوژپ رد

                

آموزشوپرورش به تعداد  366نفر بودند که بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران  243نفر بهعن اب یرامآ هنومن ناو    
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند .در نها تی

 241نفر ،پرسشنامهها ای توز ار هدش عی   
3

تکمیل و عودت دادند .به منظور جمعآوری اطالعات ،پرسشنامههای اعتما اراکمه و ننولا ینامزاس د نننن ننننن ،) 2008 ( ،
رفتارهای انحرافی بنت و رابینسون ) 2000 ( ،4استفاده شد .پایایی پرسشنامهها ا با  ،خابنورک یافلآ زا هدافتسا  ا متع اد      
سازمانی (  ،)0/ 88و رفتار انحرافی (  )0/ 73محاسبه گردید .ت یزج ه و تحلیل یافتهههها ا با یگتسبمه بیرض زا هدافتسا      
پیرسون ،رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس انجام شد .نتا اد ناشن جی د نیب هطبار هک  ینامزاس دامتعا        
(  )p>0/ 01 r,=-0/ 180و مؤلفه اعتماد مؤسسهای (  )p>0/ 01 ,r=-0/ 190با رفتارهای انحرافی معن سوکعم و راد ی   
اس .ت نتایج حاصله از آزمون رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفههای اعتماد سازمانی تنها اعتماد مؤسسهههای قا هب رد   
پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی بود.
کلید واژهها :اعتماد سازمانی ،اعتماد موسسهای ،اعتماد افقی ،اعتماد عمودی ،رفتارهای انحرافی
دریا تف

مقاله5931/1/52 :

 .1دانشجوی کارشناسی ارشدمدیر تی

پ یذ رش مقاله5931/7/ 28 :

آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) (نو سی نده مسئو )ل

faribakarimi2005@yahoo.com
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مقدمه
شتررر نی عامل یلوت دد ددد و ارائههه خ امد تتت و همچن نی ، ،
ی با ا ارز 
درمحیط رقابتی امروز ،مناب ععع انسانی ی
ش آنها، ،
متر نی دارایی و سرمایه هر سازمانی م سح وب میشوند به قسمی که م یرید تتت اث خبر ش ش
مه 
زمینه را برای تعالی سازمان فراهم میسازد .در مواردی نیز ممکن است کارکنا ب ن هه ههه رفتارهایییی
گرایش داشته باشند که با هنجارهای سازمانی مطاب تق

ندارند و از ای ننن طریققق س مال تتت خ  دو ووو

ی آ ن ها ا ر ا
ی کههه از بعددد رفتاررر سا نامز ی ی
سایر کارکناننن را تهدیددد م ممیکننددد .ب ور ززز چن فر نی تتارهایی ی
"رفتارهای کاری انحرافی "مینامند ،میزان توسعه یافتگی کارکنان سازمان را تح تتت ت یثأ ررر ق ار ررر
یدهد (باغبانیان و خمرنیا). 92 31،
م 
رفتار انحرافی کاری عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سالمتی
یکند .منظور از هنجارها ای سا امز ننی ،هنجارها ایی
سازمان و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید م 
هستند که قوانین سازمانی ،آنها را تعریف کرده و بهعنوان استانداردهای کاری مطرح میشوند.
همچنین هر رفتاری که هنجار را نقض کند انحرافی نی تس

و مالک ،تهدید کردن سازمان اس .ت

یرساند و بهههعن راتفر ناو   
مث ًالًال پوشیدن لباس خارج از فرم سازمانی معمو ًالًال به سازمانها آسیبی نم 

انحرافی به شمار نمیآید نی( و تنگ ). 2013 ،1رفتارهای انحرافی میتوانند تأثیرات سوء عمیقی

بر کارکنان و نیز سازمان داشته باشند .رفتارهای انحرافی طیف وسیعی از رفتارهایی را کههه طییی
آن افراد قواعد و هنجارهای سازمان م لح کار خود را زیر پا می ذگ ارند و هزینههاییی آش اک ررر و
پنهان و آسیبهایی به سازمان و افراد مرتبط با آن وارد میکنند ،در بر میگیرد (کومی). 2013 ،2

ف دزدی و فر ییی ب ک ککاری
بر اساس زگ ارش کیس  ) 2000 ( 3حدود  95درصد از سازمانها ،هدف ف

کارکنان قرار میگیرند .به علت پیامدهای منفی مالی و جانی رفتارهای انحرا ففف ی در م ححح یط ک ککار
برای سازمان ،شناسایی پیشایندهای این گونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است .به اعتقاد گروی ز

و ساکت ،) 2003 ( 4رفتارهای انحرافی محیط کار به رفتارهایی اطالق میشوددد ک ککه بههه گونهههای
ف و عالئققق سا امز ننن در تضا ند
عمدددی توس ططط اعضا ای سا امز ننن انجام م ممیگیرنددد و با ا اه اد ف ف

د.
دد

فعالیتهای ضد تولید در محیط کار میتوانند شامل رفتارهایی با شدت کم مانند شایعه پراکنی
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ی ماننددد آزار و اذ ییی ت ،خرابک ککاری ،دزدی و
یتری ی
و استفاده نامناسب از اینترنت تا رفتارهای جد 

خشونت فیزیکی باشند (مانت و همکاران). 2006 ،1
یکی از وظایف استراتژیک مدیر تی

سازمانها آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای خاص،،

محیطی مناسب برای شکوفایی استعدادها و تواناییهای کارکنان به وجود آورد و احساس مثبت
در کارکنان را ا زف ایش دهد و احساسات منفی را کاهش تا آنان با انرژی بیشتری کار کنند .چراا
ب بههه می از ننن
که احساس مثبت ،استرس را کاهش میدهد و یکی از عاملهای ای ننن احساسسس خوب ب
تما لی فرد به نسبت دادن نیات خوب به دیگران و داشتن اطمینان به گفتار و کردار آنها میباشد

که نام آن را کوک و وال 2اعتماد ذگ اشتند .در مطالعات سازمانی از اعتماد بهعن او ننن عامل هم مم ممم
برای اثربخشی سازمانها نام برده میشود (شفیعی). 90 31 ،
مطالعات اخیر ،اعتماد سازمانی را به عنوان یک نیاز اساسی ب مزاس یگچراپکی یار ا و هعماج ،ن   

ا جی اد دموکراسی در سازمانها مطرح میکند (هورن نورد و همکاران ). 2014 ،3اعتماددد بهههعن او ننن

وا هژ بسیار مهمی تاکنون مورد مطالعه بسیاری قرار گرفته است .به ا نی دلیل که موجب بسیاری از
تالشها و رفتارهای مشارکتی میشود و در بسیاری از روابط بین فردی نقش بسیار مهم و کلیدی
را ایفا میکند .تعاریف بسیار مختلف جو دامتعا زا ی و راد د د هک 

دامتعا فیراعت نیا رتشیب

ار         

بهعنوان یک حالت ،باور و یا انتظار مثبت تعریف کردهاند .اعتماد قبول ا هک تسا عوضوم نی

   

طرف مقابل آسیبی نخواهد داشت ،اقدامات معتبر و قابل قبولی خواهد داشت و در حال باق ت للللل

قبول دوطرفه رفتار خواهد ک اپ( داد دهاوخ خساپ و در ل یویکزی چچچچ چچچچچ و کوهانگگگ ). 2013 4اعتماددد
سازمانی بهطور کلی عبارت است از تما لی یک گروه یا طرف رابطه به آسیبپ یذ ر بودن در برابر
گروه دیگر بر پایه انتظار یا باوری که گروه دیگر مطمئن ،قابل اطمینان ،متوجه و نگ نار  ،،و قاب للل
اعتماد است .اعتماد ،تصمیم اطمینان کردن به دیگری است با ا ا ییی ن انتظاررر ک ککه او براساسسس یک ک
ک
توافق مشترک ،عمل خواهد کرد .در هر سطحی از اعتماد ،یک میزان معیار از ریسک بهههعن او ننن
ا نی که دیگری ممکن است براساس توافق عم للل نکند ،،وجوددد دارد (ک ککارال و اینک کک نپ ). 2002 ،5
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اعتماد در محیطهای کاری به عنوان عامل اصلی با وقل هههای اس تتت ک ککه منجررر بههه بهبوددد عملکرددد
سازمانی میشود و میتواند یکی از منابع م تیز

رقابتی در بلند مدت باشد ،نیز به س عر تتت م رو ددد

توجه قرارگرفته اس .ت ا جی اد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است ،تأثیرات مثبت زیادی برای
یو
سازمانها دارد ،برعکس ،هزینههای بی اعتمادی به علت عد ممم تمای للل کارکناننن بههه همکاری ی
مشارکت ،خطر پ یذ ری به خاطر رفتارهای نامناسب ،کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل ،میتوانددد
سنگین باشد (پوستا تی

و المسا ). 2008 ،1اعتماد سازمانی میتواند با بهبود ارتباطاتتت و همکاری ی
ی

ی میاننن ت تتیمها ا موجببب حفظظظ و بهبوددد کارکناننن شوددد.
میان کارکنان و مدیران و ارتقا ءءء کا یآر ی ی
کارکنان هنگامی که به همکاران و مدیرانشان اعتماد میکنند ،احساس مالکیت و تعهددد بیش یرت
میکنند .ا جی اد محیطی که همراه با اعتماد سازمانی کاربردهای مثبت زیادییی ب ار ییی سا امز ننن دارد
(ولز ). 2006 ،2فرآیند ا جی اد اعتماد سا ومع یاهنامزاس رد ینامز می     برعهد ههه م ربهر و نارید ا نن ننن

واجد شرا طی میباشد .نقش مدیران و رهبران در اجرای اصالحات در سازمان حائزاهمیت اس .ت
به منظور فرآیند بازخورد موفق و مشاهده رفتار سازمانی پیشرفته نیاز به درجه باالیی از اعتماد بین

ش) 2008 ( 4
فردی در میان همکا جو نامزاس رد نار و راد د د یکاب(  وووو ووووو ). 2013 ،3ال نو ن نن و همکا نار ش ش
اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بین فردی( 5ارتباطییی) و غیرشخصییی (موسسهههای )6تفکیک ک
ک

کردند .اعتماد فردی میتواند به دو مؤلفه ت سق یم شود :اعتماد ا قف ی 7که به اعتماددد بی ننن کارکناننن
مربوط میشود و اعتماد عمودی 8کههه بههه اعتماددد بی ننن کارکناننن و مدیرانشاننن برم ممی درگ ددد .ای ننن
اعتمادها بر اساس صالحیت ،خیرخواهی و یا اعتبار هستند (رنزوالز و سویال). 5 201 ،9

مقتدری و همکاران ( ) 93 31در پ دوخ شهوژ    نشا اد ن دددن نند کههه ،ب تفر اب رظان هب دامتعا نی ار       
شهروندی و تعهد حرفهای رابطه مثبت و معنی دار و با رفتار انحرافی رابطه منفی معنی دار وجود
داش .ت همچنین بین تعهد حرفهای با رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنی دار و با رفتا یفارحنا ر   
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رابطه منفی و معنی دار برقرار بود .بهتر نی پیش بینی کننده رفتار شهروندی سا رت هب ینامز ت ،بی    
اعتماد به ناظر و تعهد حرفهای بود .نتایج حاصل از ت قح یق ابراهیم زاده و همکاران ( ،) 93 31نشان
داد که اعتماد سازمانی از طریق رفتار شهروندی بر رفتارهای ضد تولید کارکنان شرررکت م رو ددد
بررسی ،تأثیر دارد و میزان تأثیر برابر  - 0/ 23میباشد .همچنین نتایج بیانگر تأثیر مستقیم و قوییی
اعتماد سازمانی بر رفتار انحرافی میباشد.

نتایج پ شهوژ

ب و رفتارهای انحرافی
ی مخر 
پوالدی دورهونی ( ،) 93 31نش ششان داد که بین رهبر 

ل رگرس سسیون همزمان نیز نش ششان داد که از بین متغیرهای
جود ندارد .نتایج تحلی 
رابط هه ه معنادار و 
ب و رفتار انحرافی س سسازمانی
ی مخر 
ش میانجی در رابطه بین رهبر 
س منفی ،نق 
واسطه ای تنها استر 
ک از متغیرهای واس سسطههه ای نق 
ش
کرد س سسازمانی هیچ ی 
ب با عمل 
ی مخ خخر 
دارد و در رابطه بین رهبر 
گویان بر
جانبی نیز نش ششان داد که بین نظرا تت ت پاس سسخ 
میانجی ندارند .همچنین نتایج تحلیل های 
ل ،سابقه کار و سطح تحصیالت) در
ت تأه 
س ،وضعی 
ختی(سن ،جن 
ت شنا 
ی جمعی 
اساس متغیرها 
ی انحرافی س سسس ازمانی،
کرد س سسس ازمانی ،درک از رفتارها 
ب ،درک از عمل 
ی مخر 
درک از رهبر 
ی وجود ندارد.
ت معنادار 
ت و منفی تفاو 
ختی و عاطفه مثب 
س شغلی ،به یزستی روانشنا 
استر 
همچنین ،شیرازی و احمدی زهرانی ( ،) 93 31در پژوهش خود دریافتند که براساس مدل تحلیل
مسیر در حالت ضریب استاندارد و معنا نانیمطا حطس رد لدم یراد     

 % 95میا و یقالخا وج ن

اعتماد و تعهد از یک سو و میان اعتماد و تعهد از دیگر س هطبار و    عّلّلییی معنا  دوجو یراد د درا .....
عالقمندی سازمانی ،کارآیی ،دوستی ،روحیه کا ارگروهی ،معنویا  اب یدرف ت ا س دامتع ا ینامز      
رابطه دارد و ضمن اینکه بیشتر نی رابطه با اعتماد سازمانی ب هب طوبرم بیترت ه ب دع و ییآراک   
دوستی اس .ت
یافتههای پژوهش باغبانیان و خمرنیا ( ) 92 31نشان داد که پرس ارات ننن دارای بیش یرت ننن و کارکناننن
اداری دارای کمتر نی میزان رفتارهای کاری انحرافییی بودنددد .همچنی ننن رابطههه معنییی داری بی ننن
میانگین نمره رفتارهای انحرافی شغلی بر اساس میزان ت صح یالت ،سطح درآمد و شغل کارکنان
مشاهده شد .رفتارهای انحرافی در افراد با مدرک لیسانس بیشتررر از د لپی ممم بوددد .در ای ننن مطالعه،،
د.
رابطهای بین سن ،سابقه کار و جنس کارکنان با رفتارهای کاری انحرافی در آنان مشاهده نشد د

ارشدی و پیریایی ( ) 91 31در پژوهشی با عنوان "اعتمادپذیری کارکنان ،قابلیت اعتماد سرپرست

و اعتماد بین فردی" به عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار به ا نی نتیجه دست یافتند
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که بین اعتمادپذیری کارکنان ،قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی با رفتارها یفارحنا ی   
رابطه منفی وجود دارد.

مازنی و روزیا ،)5 201 (1در پژوهشی ت تح

عنوان "پیشبینیکنندههای سازمانی رفتا فارحنا ر یی ییی"

به بررسی یک نمونه  220نفری از کارکنان ادارههای دولتی مالزی پرداختند و ا نی نتیجه رسیدند
که اعتماد سازمانی ،جواخالقی و عدالت پیشبینیکنندههای خوبی برای رفتار انحرافی ه و دنتس
هر سه مؤلفه (اعتماد سازمانی ،جواخالقی ،عدال )ت با رفتار انحرافی رابطه منفی و معنیدار دارند.

ح اعتماددد بههه ب ور ززز
چلیک و همکاران ) 2011 ( 2در مطالعه خود بیان م ممیدارنددد ک ککه ک ککاهش سطح ح

رفتارهای انحرافی در کارکنان میانجامد .در پژوهش پوس راکمه و تیت ا نن ننن ) 2010 ( 3با ونع  ا نن ننن"
اعتماد سازمانی در یک محیط اجتماعی فاقد اعتماد" یک چارچوب مفهومی را با نییعت فده     

رابطه متقابل اعتماد سازمانی و ابزارهای مدیر تی

اخالقیات و فعالیتهای اخالقی سازمانی م درو

استفاده قرار دادند .ت یزج ه و تحلیل دادهها نشا ق لباقتم یگتسباو هک داد ن ا لب     
اعتماد سازمانی و فعالیتهای اخالق قرب نامزاس ی ر  را ا .تس    
گادوت و تالمود ) 2010 ( 4نشان داد وقتی اعتماد و حما تی

مالحظهههای ب نی

از س یاتن ،ییو جج ججج بررسییی ویگ دو

اا-

اجتماعی بر جو سازمانی حاکم شود،

شود ،عواقب منفی سیاست سازمانی کنترل میشود و کاهش مییابد.
باتوجه به ا نی که ،سازمان آموزش و پرورش در هر جامعهای مهد تربی ییت انسانننها ای فرهیخته،،
دانشگر و عامل توسعه و پیشتازی جامعه م سح وب میشود پرداختن به مسائل درون سازمانی آن
اهمیت ویژهای مییابد .نی سازمان تنها سازمانی است که م صح ول ،نتیجه و برون داد آن انساننن
ش و پ ب شرور هه ههه
است (بنی طبا و همکاران ). 1388 ،درنتیجه ،توسعههه و پیش امزاس تفر نن ننن آم زو ش ش
واسطه داشتن رسالت فردی و جمعی هدایتگر ،مدیریت مؤثر منابع انسانی و رفتار سازمانی ام یر
مهم به شمار میرود .لذا در این پژوهش ،پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آم شزو
و پرورش شهر اصفهان براساس اعتماد سازمانی ،بررسی شده اس .ت

1

.Mazni & Roziah
. Çelik.
3
.Pucetaite et al.
4
. Vigoda-Gadot, Talmud
2
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فرضیههای پژوهش
 .1ب س دامتعا نی او ینامز        

مؤلف ههه ههااای آن با هراتفر  ا  ی ا د یفارحن ر ک  ا تس نانکر ا ید       

        

شوپرورش رابطه وجود دارد.
آموز 
شوپ رور ششش
 .2بین مؤلفههای اعتماد سازمانی با رفتارها اک رد یفارحنا ی رر رررکنا تس ن ا ید    آم زو ش ش
رابطه چندگانه وجود دارد.
 .3بین نظرات پاسخگویان برحسب عوامل دموگرافیک در م مزاس دامتعا درو ا هراتفر و ین ای     
شوپرورش تفاوت وجود دارد.
انحرافی در کارکنان ستادی آموز 
روش پژوهش
ا نی پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی اس .ت

جججامع یرامآ ه   

در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ادارات آموزشوپرورش است که تع داد آنها ا  366نفر
بودند  243نفر بر اساس فرمول کوکران بهههعن اب یرامآ هنومن ناو شور    

ی تصا یفد
نمونهههگیری ی

طبقهای ،انتخاب شدند % 99 / 18 .از پرسشنامههای تکمیل شده عودت داده شدند .در ا نی پژوهش
برای سنجش اعتماد سازمانی ،از پرسشنامه الونن و همکاران (  ) 2008استفاده شد .ا نشسرپ نی ا هم   
دارای  49گویه با مقیاس  5درجهههای لیک ککرت اس .ت

ووو  3مؤلفههه (اعتماددد بی ننن کارکنا امتعا ،ن دد ددد

کارکنان به مدیر و اعتماد مؤسسهای) را اندازه گیری میکند .ب شجنس یار

تفر ا  یاهر ا یفارحن     

پرسشنامه بنت و رابینسون (  ) 2000استفاده شد .ا نی پرسشنامه دارای  19گویه با مقیاس  5درجهای
لیکرت است و  2مؤلفه (رفتارهای انحرافییی ن بس تتت بههه همکا اهراتفر ،نار یی ییی انحرا بسن یف تتتتت بههه
سازمان) را اندازه گیری میکند .از آنجا که هردو پرسشنامه در پژوهشهای زیادی مورد اس هدافت
قرار گرفتهاند ،به روایی آن اعتماد شده اس .ت شیرازی و همکاران ( ،) 91 31شمس و اس یرایدنف
مقدم ( ،) 94 31آدابی و یکتایار ( ) 94 31روایی ابزار اعتمادسازمانی و ارشدی و پیریا  یی ((( ،) 91 31
گل ورپ ر و 

همکارا  ن (((  ،) 1387گل ورپ ر و 

همکارا  ن (((  ،) 93 31روا اتفر رازبا یی ر رد ار یفارحنا    

     

مطالعات خود در حد مطلوب زگ ارش کردند .پایایی پرسشنامهها با اس هدافت ،خابنورک یافلآ زا    
اعتماد سازمانی (  ،)0/ 88و رفتا  یفارحنا ر (((((  )0/ 73محاس یزجت .دیدرگ هب ه لیلحت و    

یافتهههها ا با

استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام و آزمون تحلیل واریانس توسط ن مر
ا زف ار  spss22انجام شد.
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یافتهها
یافتهها براساس ت یزج ه و تحلیل آزمونهای استنباطی حاصل از بررسی فرضیههای پ هوژ ششش ،ارائههه
شده اس .ت
 -1بین اعتماد سازمانی و مؤلفههای آن با رفتارهای انحرافی در کارکنان ستادی
شوپرورش رابطه وجود دارد.
آموز 

جدول  .1ضریب همبستگی بین اعتماد سازمانی و مؤلفههای آن بارفتارهای انحرافی

متغیر مالک رفتارهای انحرافی
شاخص آماری

ضریب همبستگی

متغیر پیش بین
اعتماد سازمانی

سطح معناداری

م ذج ور ضریب همبستگی

** -0/ 180

0/ 032

0/ 005

-0/ 006

0/ 001

0/ 922

اعتماد کارکنان به مدیر

- 0/460

0/ 004

0/ 321

اعتماد مؤسسهای

** -0/ 190

0/ 036

0/300

اعتماد بین کارکنان

**p>0/ 01

یافتههای جدول  ،1نشان داد بین اعتماد سازمانی (  )r=-0/ 180و مؤلفه اعتماد مؤسسهای ( -0/ 190
= )rبا رفتارهای انحرافی رابط و سوکعم ه

 p>0/ 01وج .دراد دو سا رب اس    

اد ینعم ررر رررر درس حط

ضریب تعیین ( )r2به ترتیب  3/2و  3/6درصد واریانس اعتما و ینامزاس د

دامتعا     مؤسسهههای با

رفتارهای انحرافی مشترک بوده اس .ت لذا فرضیه اول مبنی بر ا نی که بین اعتماد سازمانی و مؤلفه
اعتماد مؤسسهای با رفتارهای انحرافی رابطه وجود دارد ،تأیید می درگ ددد .رابط نیب ه    مؤلفهههها ای
اعتماد بین کارکنان و اعتماد کارکنان به مدیر با رفتارهای انحرافی معنی دار نی .تس
راک ک یداتس نان      

 -2بین مؤلفههای اعتماد سازمانی ب رد یفارحنا یاهراتفر ا
شوپرورش رابطه چندگانه وجود دارد.
آموز 

جدول  .2پیش بینی رفتارهای انحرافی با مؤلفههای اعتماد سازمانی

شاخص

متغی شیپ ر     

متغیر مالک

بین

رفتار

انحرافی

گام     

بعد اعتماد

اول

موسسهای

ضرائب غیر استاندارد
B
- 0/5 29

خطای   

Beta

t

P

R

R2

F

P

معیار
0/ 099

-0/ 190

-2/ 991

0/ 001

0/ 190

0/ 036

8/3 94

0/030

باتوجه به یافتههای جدول ( ،)2بهتر نی پیش بینی کننده رفتارهای انحرا دامتعا یف    مؤسسهههای از
اعتماد سازمانی بوده اس .ت بر ا نی اساس مؤلفه اعتماد مؤسسهای  3/6درص تفر سنایراو د ا یاهر    
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انحرافی را تبیین میکند .ضریب بتا زا هب  ا  ی یک رد شیازفا دحاو

دامتعا هفلؤم         مؤسسهههای،

رفتارهای انحرافی را  0/ 190واحد کاهش میدهد.
 -3بین نظرات پاسخگویان برحسب عوامل دموگرافیک در مورد اعتماد سازمانی
و رفتارهای انحرافی در کارکنان ستادی آموزشوپرورش تفاوت وجود دارد.

جدول  .3تحلیل واریانس چندراهه نمرات اعتماد سازمانی ،رفتارهای انحرافی ،با توجه به متغیرهای دموگرافیک
(جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی ،سابقه خدمت)

منب ع
جنسیت
سن
مدرک ت صح یلی
سابقه خدمت

متغیرها

مجم عو        
م ذج ورات

درجه آزادی

میانگین م ذج ورات

F

س ینعم حط     
داری

اعتماد سازمانی

0/ 001

1

0/ 001

0/ 018

0/5 89

رفتارهای انحرافی

0/ 025

1

0/ 025

0/ 144

0/ 705

اعتماد سازمانی

0/ 159

2

0/ 080

1/ 18 5

0/ 221

رفتارهای انحرافی

0/ 801

2

0/ 401

2/ 341

0/ 098

0/266

2

0/ 331

6/ 307

0/ 002

0/ 107

2

0/350

0/ 312

0/ 732

اعتماد سازمانی

0/ 084

2

0/ 042

0/ 798

0/ 452

رفتارهای انحرافی

0/ 701

2

0/053

2/ 048

0/ 131

اعتماد سازمانی
رفتارهای انحرافی

نتایج مندرج در جدول ( ،)3نشان میدهد که بین نمرات اعتماد سازمانی و رفتارهای انحرافی بر
حسب جنسیت ،سن ،سابقه خدمت ،تفاوت معنی دار وجود ندارد .ول  تارمن توافت ،ی ا دامتع     
سازمانی بر حسب ت صح یالت معنی دار اس .ت آزمون زوجی ارائه شده در جدول ( ،)4تفاوت بین
گروهها را نشان میدهد.
جدول  .4آزمون زوجی مقایسه میانگین نمرات اعتماد سازمانی بر حسب تحصیالت
ت صح یالت
د پی لم و فوق د پی لم (  ← )3/ 37لیسانس ()3/52

تفاوت میانگین
0/ 120

سطح معنی داری
0/ 001

نتایج مندرج در جدول ( ،)4نشان میدهد بین نمرات اعتماد سازمانی افراد با ت صح یالت د و ملپی
فوق د پی لم با کارکنان با مدرک لیسانس تفا جو راد ینعم تو و راد د د  .......کارکناننن د قوف و ملپی   
د پی لم ،اعتمادسازمانی را در سازمان باالتر برآورد کردهاند.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای فرضیه اول ،نشان داد بین اعتماد سازمانی و مؤلفه اعتماد مؤسسهای با رفتارهای انحرافی
یدار وجود دارد .یافتههای ا نی فرضیه با نتایج ت قح یقات مقتدری و همکاران
رابطه معکوس و معن 
( ،) 93 31علیپور ( ،) 138 5از نظر رابطه بین اعتماد سازمانی و رفتارهای انحرافی تا حدودی همسو
اس .ت ارشدی و پیریایی ( ) 91 31در پژوهشی به ا پدامتعا نیب هک دنتفای تسد هجیتن نی ذذذذذذذذذذذذذذذ یری
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کارکنان ،قابلیت اعتماد سرپرست و اعتماد بین فردی با رحنا یاهراتفر  ا دوجو یفنم هطبار یف

شهای خوددد بههه
دارد ،همچنین ابراهیم زاده و همکاران ( ،) 93 31مازنی و روزیا (  )5 201در پژوه 
ا نی نتیجه رسیدند اعتماد سازمانی ،با رفتار انحرافی رابطه منفی و معنیدار دارند ،که با نتایج ا نی
فرضیه همسو میباشند .از طرفی ،شیرازی و احمدی زهرانی ( ،) 93 31نیز در پژوهش خ ناشن دو   
دادند که جو اخالقی سازمان با اعتماد سازمانی رابطه دارد ،که با پژوهش حاضر مطاب تق

دارد.

از لحاظ نظری ا نی رابطه منفی میتواند چنین توجیه شود که عواملی ک دامتعا شهاک ثعاب ه     
کارکنان به استراتژی سازمان میشود میتوانند تعادل روانی و هیجانی فرد را بر هم زنند و از ا نی
طریق با ا جی اد اختالل در نظام ارزیابی شناختی و تصمیمگیریهای رفتاری ،زمینههه را براای ب زور
رفتارهای انحرافی در بین کارکنان فراهم سازند .رابطه بین مؤلفههای اعتماد سا و یدومع ینامز
ا قف ی با رفتارهای انحرافی معنیدار نی .تس و ا نی نتیجه میتوانددد گویا ضوم نیا ی و هک دشاب ع

   

اعتماد به استراتژی و چشم انداز سازمان ،ساختارها و فرایندهای من نافص ههه و سیاس تتتها ای مناب ععع
انسانی با کاهش رفتارهای انحرافی در کارکنان مرتبط اس .ت
باال بودن حرمت ذات انسان به دلیل ارزش مشارکتی کارکنا مزاس رد هک ن ا نراد شیوخ ن د و     
کسب جایگاه اجتماعی فضایی از اعتماد ا جی اد میکند ک ثعاب ه   

م ممیشوددد سا امز ننن را از خوددد

دانسته و نسبت به مسائل آن حساس میشوند ،کارکنان با عالقه و وجدان کاری به وظایف خود
بپردازند و درنتیجه تما لی به رفتارهای نابهنجار و غیرمولدکمتر م ممیشوددد .از آنجا تفر هک  ا یاهر    
ناهنجار میتوانند از تعامل فرد و محیط به وجود آیند ،بروز ا نی گونه رفتارها به شرایطی ب یگتس
دارد که میتواند تمایالت غیر اخالقی کارکنان را تحریک نموده و آنان را ب تفر ماجنا ه ا یاهر    
ناهنجار ترغیب نماید .اگر کارکنان احساس کنن ابیتشپ و یماح نودب نامزاس رد د ننننن نننننن ه و دنتس
اعتمادی به سازمان نداشته باشند ،ممکن است دچار نگران و هدش ی راتفر تروصب نانآ خساپ       
انحرافی (اعم از خشونت ،دزدی ،فریب در کار ،پنهان کاری و ) ...باشد .یافتهههها ،مود هیضرف ی   
نشان داد بهتر نی پیشبینی کننده رفتارهای انحرافی ،مؤلفه اعتما سؤم د س هه هههای از اعتما ینامزاس د   
بوده اس .ت نتایج حاکی از ا نی است که در حالتی که افراد به نظامهای فرهنگی یا قواعد سازمانی
اعتماد دارند یک حالت روانی که بر مبنای انتظارات مثب تتت هررر عضووو سا امز ننن از خ طططمشیییها، ،

سیاستها ،مأمور تی  ،رهبری و … در سا امز ننن بههه وجوددد میییآ زا عنام هک دی  زورب ر اتف ر یاه      
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انحرافی در محیط کار میشود .ا نی نتا لاطم جیاتن اب جی ععع ع عععععات اب هداز میهار راکمه و ا  ن ((((( ،) 93 31
مازنی و روزیا (  )5 201و چلیک و همکاران (  ) 2011مطاب تق

دارد.

اعتماد ،پیش بین مهمی برای چگونگی رفتار افراد نسبت به دیگران به حساب میآ ییی د .مطالعات
رفتا مزاس ر ا شقن ین ثا رد ار دامتعا ر یشخب مزاس و یدرف ا  دروم ین تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتأیی رارق د      دادهان دد د
(کانیپ ). 2006 ،1اگر کارکنان به خط مشی ،قوانین و برنامههای سا هب لوغشم نآ رد هک ینامز    

کار هستند اعتماد نداشته باشند و آن را مغایر با حفظ جایگاه واالی انسانی بدانند وفا نانآ یراد   
کاهش یافته و تأخیر و غیبتهای مکرر راک هنوگ نیا رد  ک  نان ا شیازف    
کاهش رضا تی

م ممییابددد .همچنینن اب    

شغلی و کاهش تعهد سازمانی ناش هب یدامتعا یب زا ی سا رفا نیا رد نامز ا ،د        

احتمال ارتکاب رفتارها د یریگوس ،یدزد نوچمه راجنهبان ی ر  لباقم  ا و فاده     

برنامهههها ای

سازمان ،خرابکاری ا زف ایش مییابد .ازطرفی ،در سازمانی که روابط کارکنان و مدیران به دور از
مهای مدیر را در مقابل
اعتماد متقابل باشد ،رفتارهای مشارکتی کارکنان به حداقل رسیده ،تصمی 
  

و بر علیه خود پنداشته ،و احتمال بروز رفتارهای انحرافی همچ ،ریدم هیلعرب ینکارپ هعیاش نو   
سرپیچی از دستورات مدیر ،کم کاری ،دزدی ،پرخاشگری ا زف ایش مییابددد .همچن یتهج زا نی   
دیگر ،اگر کارکنان نیز به همکاران خود اعتماد نداشته باشند از کمک و مسا  هب تدع ه رگیدم
اجتناب کرده ،روابط بدبینانه و خ  زیمآ تموص ه مهت دننام ت و مانشد ،بیرف      ،

  

خش نو تتتها ای

فی یز کی بین آنها ا زف ایش مییابد.

کر سی توفر ) 2006 ( 2وجود اعتمادسازمانی را الزمه آسایش و آرامش فکری کارکنان در س سسازمان
توصیف میکند که ممکن است برخالقیت و ابتکارات آنها ا تأثثیر مثب ذگب ت ا و در نیا دوخ   
آرامش در سالمت روان آنها تأثیر ب زس ایی خواه اور تمالس هجیتنرد هک تشاد د ن نانکراک       
احتمال بروز رفتارهای انحرافی در سازمان کاهش مییابد .اگر کارکنا هک دنشاب هتشاد رواب ن

   

سرپرستان متعهد هستند و به کارکنان توجه دارند به تصمیمات وی اعتماد م ممیکننددد .باتوج هب ه   
تعامل نزدیک سرپرستان با کارکنان ،اعتماد به ا نی مرجع میتواند نتایج مثبتی بر رفتا نانکراک ر   
وکاهش بروز رفتارهای انحرافی در سازمان و در نها تی  ،عملک انکراک یرو هرهب و در ن هتشاد      
باشد .همچنین اعتماد ب رجنم راکمه ه هب نانآ یاهتیلاعف و راتفر شریذپ   

      م ممیشوددد و از ب زور
. Kanip
. Christopher

1
2
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شها ای و رفتارها یریگولج اهنآ نیب راجنهبان ی       م ممیکنددد .دان و تراهم ،ش
تعارضها ا و تنش ش
شایستگیهای فرد مورد اعتماد به واسطه ا جی ا  دامتعا د تت ت تتتتأثیر چش انکراک یاهتیلاعفرب یریگم ن    
دارند و تما لی افراد را برای انجام دادن رفتارهای مخربی همچ نو

دزدی ،ناس گاز ووویی ،غیب تتت و

استفاده از منابع در جهت نفع شخصی که سازمان را از اهداف تعیین شده خود دور میکنند ،از

بین میبرد (کولکوییت و همکاران). 2007 ،1

نتایج فرضیه سوم ،نشان داد که بین نمرات اعتماد سازمانی و رفتارهای انحرافی برحسب جنسیت،
سن و سابقه خدمت ،تفاوت معنیدار وج دن دو ا ب یلو .در ی  تارمن ن ا  ینامزاس دامتع ا رف ا ب د ا          
ت صح یالت د پی لم و فوقد پی لم با کارکنان با مدرک لیسانس تفاوت معنیدار وجود دارد .یافتههای
به دست آمده ت قح یق نشان داد که در نمونه ت قح یق ،نمره اعتماد سازمانی کارکنان بر حسب نوع
جنسیت آنان با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند .یافته مزبور با ت قح یق رحیمی (  )5 138مطاب تق

ندارد .در مطالعهای که کارلسون ،) 1972 ( 2انجام داد به ا نی نتیجه رسید که زنان نسبت به مردان

تما لی بیشتری به ارتباط برقرار کردن با دیگران دارنددد و بههه عبا ارت دیگررر احساسسس واب یگتس ، ،
همدلی و حساسیت بیشتری نسبت به مردان دارند ،بنابرا نی ا نی امر بررر نو ععع و کیفی تتت ارتباطاتتت
آنان در سازمان اثر ذگ ار است .بد نی ترتیب انتظار میرود که سطوح اعتماد آناننن در سا امز ننن و
نسبت به مدیرانشان متفاوت باشد (دنیس و بوکارنی ). 5 200 ،3همچنین ،یافتههای به دست آمده
نشان داد که در نمونه ت قح یق ،نمره اعتماد کارکنان بر حسب مقطع ت لیصح ییی آناننن با ا یک گید ررر
تفاوت معنی داری دارند و کارکنان د پی لم و فوق د پی لم اعتماد سازمانی را باالتر برآورد کردند.
یافته مزبور با ت قح یق رحیمی (  )5 138مغایرت دارد .همچنین ،بین میانگین نمره رفتارهای کاررری
ج بههه دس دمآ ت ههههه از
انحرافی بر اساس جنس ،سن و سابقه کار تفاوتی وجود ن راد ددد کههه با ا نتایج ج
پژوهش پوالدی دورهونی( ،) 93 31مطالعه باغبانیان و خمرنیا ( ) 92 31همسو بوده اس .ت همچنین،
نتایج مطالعه حاضرنشان داد که رفتارهای انحرافی در افراد با مدرک رابطه معنی داری ندارد ،با
مطالعه باغبانیان و خمرنیا ( ) 92 31مبنی بر ا نی که ،رفتارهای انحرافی در افراد با مدرک لیسانس س
س

1

. Colquitt & et al
.Karlson
3
. Dennis, & Bocarnea.
2
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بیشتر از د پی لم بود ،مطاب تق

نداشته ولی با جیاتن 

ی ( ،) 93 31همخ یناو
علاطم ههه هههه پ دالو ییی دوره نو ی ی

دارد.
با توجه یافتههای پژوهش پیشنهاد میشوددد ،عوام للل تقو ییی ت کنند ههه اعتما د د ررر سا قیرط زا نامز   
شهای کار ،کاهش ابهام در نقش ،تشویق توانمندی
شها و ارز 
شفاف سازی ،همگونی بین پادا 
فردی ،توسعه مستمر حرفهای ،کم کردن بازده شغلی ،ایجاد جذابیت در شغل ،با اهمی ییت جلو ههه
دادن شغل ،توجه به آز ادی عم للل در انجا ممم وظا ایف محوله ،،ا زف اایش یاب .د و نالوسم
آموزش و پرورش باتوجه به اهداف غایی سازمان مبنی بر تعل ،تیبرت و می

ناریدم    

   م ممیتواننددد وج کی   

اخالقی مثبت از طریق قوانین اخالقی ،تدو نی و توسعه برنامهها و راهبردهای منابع انسانی سازمان
در جهت پرورش و ا زف ایش عملک ینامزاس و یدرف تبثم یراتفر در       س مر اایهها ای انسا زا ،ین
ارتکاب رفتارهای انحرافی سازمانی پیش نک یریگ ن هچ ره .د کا نکر ا یروانف و یژتارتسا هب ن        
سازمان اعتماد بیشتری داشته باشند بروز رفتار انحرافی در آنها ا کا شه

م ممییابددد .ل ،اذ تش یو ق ق
ق

کارکنان منتخب برای به اشتراک ذگ اری تجربهها و راهکارهای عملی بهبود اثربخشی .بیان دقیق
و روشن خواستهها و مقاصد ،قبول اشتباهات و نهراسیدن از اعتراف از سوی مدیران ،میتواند در
ا زف ایش اعتماد سازمانی گامی مهم باشد .به منظور ا و دامتعا شیازف هراتفر شهاک ا  ی ا رحن ا یف      
سازمانی ،تمرکز گرایی کمتر شده و به کارکنان تفویض اختیار شود .همچن  هب نی هههههم روظنم نی   
نظام پیشنهادات در سازمان بصورت علمی و عملی اجرا شود .همچنین مدیر انتظارات خود را به
طور واضح و روشن بیان کند تا تهمت در سازمان رواج پی ،ییوس زا .دنکن اد

لیکشت اب ریدم      

جلسات همفکری از شایعه پراکنی جلوگیری نماید.
منابع
آدابی .ح نس  ،یکتایار .مظفر (  ،) 13 94ارتباط جو سازمانی و اعتماد سازمانی با میزان مشارکت کارکنان در تصمیم
شهای کاربردی در مدیریت ورزشی سال چهارم ،شماره  13 ( 1پیاپی) تابستان81 - 91 ،
گیری ،پژوه 
ابراهیم زاد .ه رضا ،الجوردی .معصومه ،خادمی .شهاب ،جان نثاری .طاهره ،) 93 31( ،اثرات اعتماد سازمانی بر
ی :مطالعههه
ی س نامزا ی ی
رفتارهای ضد تولید کارکنان از طریق متغیررر می اتفر یجنا رر ررر ش دنوره ی ی

ش ملییی مهندسییی ص یان ععع و
ت دومی ننن همایش ش
موردی در شرکت توکا فوالد اص اهف ننن ،مجموعههه مقاالت ت
مدیر تی

پایداراصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان ،مهرما .ه
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ارشدی .نسر نی  ،پیریایی .صالحه ). 91 31( .اعتمادپذیری کا باق ،نکر للی ییت اعتما و تسرپرس د

 دامتعا ببب ب بببببین رف دددی به

ی ،دوره چها مش ،مر ا هر
عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محیط کار .فصلنامه مشاوره شغلی و س نامزا ی ی
سیزده ،زمستان. 83 - 100 ،
باغبانیان .عبدالوهاب و محمد خمرنیا ( ،) 92 31بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارس ات ننن اما ممم عل )ع( ی
زاهدان در سال  ، 90 31مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دوره دوازدهم ،مرداد. 99 3- 408 ،
ی بواسطههه
ی و عملکرد سازمان 
حراف 
ب بر رفتارهای ان 
خر 
ی م 
پوالدی دورهونی ،آیدا ( ،) 93 31تاثیر رهبر 
ن دانش ششگاه آزاد اس سسالم 
ی
کنا 
کار 
ی و عواطف (مورد مطاللعه :
خت 
ی روانشنا 
ی ،بهزیست 
س شغل 
استر 
گا ن
گآه آزاد اسالمی خوراس 
خوراسگان ( ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانش 

شمس .شهاب الد نی  ،اسفندیاری مقدم .امیر تیمور ( ،) 94 31ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضا تی

ش لغ ییی

کارکنان ،صف لنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( ،سا للل بی وس و تس ممممم ش رام ههه ،77
بهار و تابستان.171-5 18 ،
شیرازی .علی ،خداوردیان .الهام ،نعیمی .محمد ( ،) 91 31تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سا امز ننی
(مورد مطالعه :شرکت گاز استان خراسان شمالی) ،پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نام م ه دد دددیری )ت :

بهار و تابستان ,دوره  ,4شماره . 133 - 154 ;7
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مرودشت ،سال پنجم ،شماره  ،4زمستان. 41 - 64 ،
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predicting deviant behaviours in staff of education in Isfahan
based on organizational trust
Elham Poormokhtari ,Fariba Karimi
Abstract
The present study aims to predict deviant behaviors in staff of education in
Isfahan city based on organizational trust. The present study were applied in terms
of its objectives and it is descriptive-correlational in terms of data collection method.
Statistical population of this study include all staff of education departments that is
663 people. On the basis of Cochran sample size, 243 people were selected as the
sample using stratified random sampling. Finally, 241 questionaaires were
completed and returned. In order to collect information, Ellonen et al. (2008)
organizational trust questionnaire and Bennett and Robinson (2000) deviant
behaviors questionnaire were used. Reliability of the questionnaires was calculated
using Cronbach's alpha, which turned out to be .88 for organizational trust and .73
for deviant behaviors. Data were analysed using Pearson correlation coefficient,
stepwise regression, and variance analysis. Results showed that there is a significant
reverse correlation between organizational trust (p < .01, r = -.180) and the
component of institutional trust (p < .01, r = -.190) with deviant behaviors. The
results of regression analysis show that from among the components of
organizational trust, institutional trust is just able to predict deviant behaviors of
staff.
Keywords: Organizational trust, institutional trust, horizontal trust, vertical trust,
deviant behaviors

