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چکیده
هدف این پژوهش تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه
بهه نقههش میههان ی رهبههری زهههرینین در اسههتانداری اصههانا بههود .روش تحقیه ازنظههر هههدف
کاربردی و ازنظر نحوه نردیوری داده هها توصهیای از نهو همبسهت ی (مهد سهازی معهاد ت
ساختاری) بود .جامعه یماری تحقی حاضر را کلیه کارکنها شهال در اسهتانداری اصهانا بهه
تعداد  614نار تشکی دادند که تعداد  073نار بهه عنهوا نمونهه از طریه روش تصهادفی سهاده
انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت ونوشا ( )1991و پرسشهنامه
استاندارد رهبری زهرینین اشمیت ( )8331و پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافهی در محهیط
کار بنت و رابینسو ( )8333بود؛ که روایی پرسشنامه ها بر اسها روایهی محتهوایی صهوری و
سازه قرار نرفتند و مورد تائید قرار نرفت و از سوی دی ر پایایی پرسشنامه هها بها روش یلاهای
کرونباخ به ترتیب برای رهبری زهرینین  3/99و سرمایه اجتماعی  3/11و پرسشنامه رفتارههای
انحرافهی در محههیط کههار  3/19بههریورد شههد و ت زیهههوتحلیه دادهههها در دو سههط توصههیای و
استنباطی مشتم بر ضریب همبست ی پیرسو و ال وسازی معهاد ت سهاختاری ان ها نرفهت.
نتایج پژوهش نشا داد که بین سهرمایه اجتمهاعی بها رفتارههای انحرافهی در محهیط کهار رابطهه
معنادار منای دارد و بین رهبری زهرینین با رفتارههای انحرافهی در محهیط کهار رابطهه معنهادار
مثبت دارد و همچنین رهبری زهرینین رابطه بهین سهرمایه اجتمهاعی بها رفتارههای انحرافهی در
محیط کار در استانداری اصانا را تعدی میکنند.
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ساازمانی از تمرکاز بار عواما

غیراجتماعی در ساازمان هاا باه توجاه باه عواما اجتمااعی در ساازمان هاا تغییریافتاه
است و سازمانهاا باهمثاباه جواماع اجتمااعی در نظار گرفتاه مایشاوند کاه در آنهاا
تخصاا

هااای فااردی و اجتماااعی بااه محصااوال

و خاادما

اقتصااادی تباادی

ماایشااوند بنااابراین ،امااروزه ساارمایه اجتماااعی بااهمنزلااه شااکلی از ساارمایه کااه در
شبکه ارتباطی و تعاامال

باین افاراد شاک مای گیارد ،موردتوجاه قرارگرفتاه اسات.

سرمایه اجتماعی بهعناوان مناابعی تعریا

مایشاود کاه افاراد در تعاامال

اجتمااعی

بااه دساات ماایآورنااد ) .(Kawachi & OlivesVillalonga, 2017ساارمایه اجتماااعی
نقااش بساایار مهماای در انسااجا میااان منااابع انسااانی و سااازمانی دارد و باادون آن
منابع انسانی نمای توانناد راه هاای توساعه و تکاما را طای کارده و باهطاور اثاربخش
عما کننااد بنااابراین ،سااازمانهااایی کااه در صاادد بهبااود عملکاارد خااود ماایباشااند،
برای این کاه محایط کاار بهتاری را بارای کارکناان خاود ایجااد کنناد ،نیازمناد فاراه
کردن سرمایه اجتماعی می باشند ،که به طورقطاع باه آن هاا کما

مای کناد باه اهادا

خود برسند ).)Hador, 2017

سازمان هایی که به آموزه های سرمایه اجتماعی توجه دارند ،کارکنان آن ها نسبت باه
ارزش ها و اهدا

سازمانی احساس تعهد و مسئولیت دارند و نوعی پیوناد و وابساتگی

روانی از سوی کارکنان نسبت به سازمان شک مای گیارد کاه کارکناان در آن احسااس
درگیر بودن شغلی ،وفاداری و باور به ارزش های سازمانی را احساس می کنند و به آن ها
متعهد می شوند .درواقع ،سرمایه اجتماعی سازمانی با ایجاد شبکه هاای اجتمااعی مبتنای
بر اعتماد و مشارکت بین کارکنان می تواند بر حفظ ارزش هاای ساازمان یااری رسااند.
سرمایه اجتماعی می تواند با پیوند توأ با اعتمادی که باین کارکناان ایجااد مای کناد باا
مشارکت آن ها برای تسهی دانش و اطالعاا
محیط کار جلوگیری میکند.

باه جلاوگیری از رفتارهاای انحرافای در

در این میان ،ازآنجایی کاه گساتره رفتارهاای کارکناان در محایط هاای کاار متناو
ماایباشااد ایاان گوناااگونی ،پژوهشااگران را وادار نمااوده تااا رفتارهااا را در طبقااا
متعااددی طبقااهبناادی نماینااد .در یاا

طبقااهبناادی ساااده ماایتااوان یاا

طبقااه را

گرفاات .در دو دهااه اخیاار طبقااه رفتارهااای منفاای کااه شااام رفتارهااای انحرافاای در
محاایط کااار نیااز ماایباشااد بیشااتر موردتوجااه پژوهشااگران رفتاااری ماادیریتی قاارار
گرفاات ) .)Karlsson, 2011اگرچااه سااالیان متمااادی ،نظریااههااای رهبااری باار جنبااه
سازنده آن تمرکاز کارده و ایان موضاو باعا

ایجااد ناوعی تعصا

و نگااه مثبات

نسبت به رهبری شده اسات واقعیات ایان اسات کاه پدیاده رفتاار ساازمانی همیشاه
چنااین دلکااش نیساات .درواقااع ،همااه رهبااران ،لزوماااً ماارثر و دارای ویژگاایهااای
شایسته نیستند .اینجاسات کاه لباه تاریا

رهباری رخ ماینمایاد و روی دیگار ساکه

رهبااری ،یعناااای رهباااری ناکارآماااد و پاار گزنااد موردتوجاااه قااارار ماایگیااارد
) . (Leet, 2011یکاای از گونااههااای رهبااری پاار گزنااد ،رهبااری زهاارآگین اساات کااه
در یا ا

تعریا ا  ،عباااار

اسااات از :رهباااری ناساااازگار ،سااارکش ،بااادخواه و

بداندیشاای کااه ماایاندیشااد بااا متالشاای ساااختن دیگااران ،تمرکااز باار ارزشهااای
خودخواهانااه ،تقلاا

و فریاا

بااه موفقیاات برسااد .مطالعااهای در سااال  8552روی

باایش از  3555نفاار نشااان داد 20 ،درصااد از مشااارکتکنناادگان ،دسااتک ا بااا ی ا
رهباار زهاارآگین کااارکردهانااد  68درصااد بااهواسااطه رهبااری زهاارآگین ،عملکردشااان
و  82درصااد تعهداتشااان بااه سااازمان کاااهشیافتااه اساات همچنااین  38درصااد نیااز
مح ا خدم اات خااود را در اثاار مواجهااااه بااا رهبااری زهرآگیاااان تاار کااردهان ااد
( .)Roter, 2011در زمانااهای کااه گاارایش رهبااران سااازمانهااا بااه نمااایش و اجاارای
رفتارهااای زهاارآگین افاازونشااده مطالعااه ایاانگونااه از رهبااری ،بااهویااژه بااا در نظاار
داشااتن جواناا
زمینااه ادبیااا

بااومی آن ،اهمیاات بیشااتری نیااز مااییابااد ) .(Pelletier, 2010در
مربااو بااه ساارمایه اجتماااعی ماایتااوان بیااان داشاات کااه ایاان واژه
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رفتارهااای مطلااوب و مثباات و طبقااه دیگاار را رفتارهااای نااامطلوب و منفاای در نظاار
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تعاااری
تعاری

مختلفاای را بااه خااود دیااده اساات و بااهطااورکلی وجااه اشااترا تمااامی
مربو به سرمایه اجتمااعی در حاوزه هاای مختلا

توجاه باه مناابع انساانی

است که باه عناوان مها تارین و گاران بهااترین سارمایه جامعاه و ساازمان هاا هساتند.
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 810در ایاان میااان ،سااب

رهبااری و ماادیریت سرپرسااتان و ماادیران از زمااره متغیرهااایی

است که به واسطه اثارا

قابا تاوجهی کاه بار پیامادهای مختلا

فاردی و ساازمانی

به جای می گذارد ،موردتوجاه بسایاری از پژوهشاگران مادیریتی مای باشاد (گا پارور
و همکاااران )3125 ،همچنااین بااهطااور ساانتی بساایاری از پژوهشااگران رهبااری
تمرکااز خااود را باار تأثیرگااذاری مثباات رهبااران اثااربخش معطااو

کااردهانااد

) )Kelloway et al., 2010و حساساایتی باارای تأثیرگااذاری منفاای رهبااران سااازمانی
بر کارکنان خود نشان نداده اناد کاه یکای از ایان ساب هاا رهباری زهارآگین یاسامی
ماایباشااد (سااید جااوادین و همکاااران .)3123 ،وجااود چنااین رهبااری در سااازمان
انگیاازه و جسااار

الز را باارای توسااعه فعالیااتهااای گروهاای در بااین زیردسااتان را

کاااهش و آنهااا را بااه ساامت فاارد محااوری در سااازمان هاادایت ماایکنااد (Roter,

) .2011در ایاان میااان ،پااژوهشهااای قلاای پااور و همکاااران 3123 ،کااول کویاات و
همکاااران 8558 ،شاااینز و همکاااران 8531 ،کراساایکوو و همکاااران 8531 ،بیااانگر
این موضو می باشند کاه هماواره وجاود رهباران زهارآگین در ساازمان باعا

رشاد

رفتارهای انحرافی در میاان کارکناان ساازمان مایشاود کاه درنهایات ماو خدشاهدار
شدن اعتماد عماومی باه ایان گوناه ساازمان هاای مای شاود (فات الهای و پورآقاجاان
حسااینی .)3120 ،مفهااو ساارمایه اجتماااعی بااهطااور خالصااه شااام روابااط و
هنجارهااایی اساات کااه کاانش متقاب ا اجتماااعی جامعااه را بااه لحااا کماای و کیفاای
شااک ماایدهااد همچنااین ایاان مفهااو بااه دلی ا محتااوایی کااه دارد از ایاان پتانساای
برخوردار است که در تحلی هاای نظاری در حاوزه هاای مختلا

بکاار گرفتاه شاود.

یکاای از ایاان حااوزههااا حااوزه رفتارهااای انحرافاای در محاایط اساات .از ایاان منظاار،
ساارمایه اجتماااعی بااهمثابااه اباازاری اساساای قابلیاات و کااارایی فراواناای در تبیااین و

توضاای مسااا

و مشااکال  ،ازجملااه رفتارهااای انحرافاای در محاایط را دارد

) .(Hongseok et al., 2006بااه سااه دلی ا عمااده بایااد باایشازپاایش بااه رفتارهااای
انحرافاای در محاایط در سااازمان توجااه شااود  .3رفتارهااای انحرافاای در محاایط
مهمای اساات کاه نشااان ماایدهاد چااه تعادادی از کارکنااان دیاادگاه منفای نساابت بااه
سااازمان دارنااد .3،ایاانگونااه رفتارهااا برخاسااته از تمایا عماادی کارکنااان بااه نق ا
ارزشهاااا و هنجارهاااای ساااازمانی اسااات کاااه از اساااتاندارهای اخالقااای بنیاااادی
بااهدسااتآمااده و موردنیاااز سااازمان اساات ) (Neves & Story, 2013ساارمایه
اجتماعی مای تواناد باه شاد

رفتارهاای انحرافای در محایط را کااهش دهاد چراکاه

می تواند با باه اشاترا گذاشاتن اطالعاا

میاان افاراد جامعاه یاا ساازمان ،احسااس

اعتماااد ،مشااارکت و همکاااری را میااان آنهااا بااه وجااود آورد .از طرفاای ،ساارمایه
اجتمااعی ،موقعیااتهاا و روابطاای اسات کااه درون گاروههااا و شابکههااای اجتماااعی
امکااان دسترساای بااه راهنماااییهااا ،اعتماااد و همکاااری ،حمایاات احساساای و
خیرخواهی را افزایش مای دهاد کاه همگای ایان دالیا باه روشانی مای توانناد میازان
رفتارهااای انحرافاای در محاایط را کاااهش دهنااد در ایاان راسااتا ،ساارمایه اجتماااعی از
طریاا سااازوکار دیگااری نیااز باعاا

تااأثیر باار رفتارهااای انحرافاای در محاایط در

سازمان می شاود .بارای مثاال ایان ساازوکار را مای تاوان در فراینادهای روان شاناختی
اجتماعی و کنشهاای متقابا مشاتر باا مارد جساتجو کارد .بادینصاور

کاه در

سااازمانهااا افااراد درکاانش متقابا باشخصاایتهااای دارای اقتاادار همچااون ماادیران و
کارفرمایان قرار مای گیرناد و اگار ایان رواباط مثبات باشاد ،رواباط غیار کاارکردی و
مخارب کااهش ماییاباد ( .)Jha & James, 2015باا توجاه باه اهمیات موضاوعا
موردبحاا

پااژوهشهااای اناادکی در ایاان راسااتا وجااود دارد ،گرچااه پااژوهش

هایزیااادی در مااورد ساارمایه اجتماااعی انجااا گرفتااه ولاای مطالعااا

کماای تااأثیر

ساارمایه اجتماااعی باار رفتارهااای انحرافاای در محاایط کااار بااا نقااش میااانجی رهبااری
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مشکلی فراگیر و هزینهبار بارای ساازمان اسات .8 ،ایان ناو رفتاار شااخ

رفتااری
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زهارآگین را بااهویااژه در سااازمانهااای دولتاای شاهر اصاافهان کااه بااهویااژه اسااتانداری
اصاافهان کااه یا

سااازمان اجتماااعی بررساای کااردهانااد .لااذا در پااژوهش حاضاار بااه

بررسی تاأثیر سارمایه اجتمااعی بار رفتارهاای انحرافای در محایط کاار باا توجاه باه
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 818نقاااش رهباااری زهااارآگین در اساااتانداری اصااافهان پرداختاااهشاااده اسااات .نکتاااه
قاب ا توجااه در راسااتای موضااو ایاان پااژوهش ،ایاان اساات کااه رهبااری زهاارآگین
می تواند به عنوان یا

عاما منفای در توساعه و باروز خالقیات و ناوآوری کاه پایاه

اساساای سااازمانهااای دولتاای اساات نقااش داشااته باشااد .ازایاانرو رهبااری زهاارآگین
به عنوان یکی از علا رفتارهاای ناشایسات رهباران مای تواناد باه رفتارهاای انحرافای
در محاایط کااار در سااازمان منجاار شااود اهمیاات ویااژهای برخااوردار اساات .لااذا
ماادیرانی کااه در اسااتانداری اصاافهان اشااتغال دارنااد ماایتواننااد بااا کاااهش رهبااری
زهاارآگین کااه یاا

اماار اکتسااابی اساات رفتارهااای انحرافاای در محاایط کااار را در

سااازمان کاااهش دهنااد و ایاان اماار باع ا

ایجاااد کااارایی ،اثربخشاای و بهاارهوری در

سازمان میشود.

 .2مبانی نظری
رهبری زهرآگین
رهبااری زهاارآگین 3ساابکی از رهبااری اساات کااه در آن رفتارهااایی نظااا منااد و
تکرارشونده از سوی رهبر ،کارفرما یا سرپرست بروز کرده و منافع مشرو سازمان را از
طری ایجاد مانع در دستیاابی باه اهادا  ،انجاا وفاای  ،تحلیا مناابع باا کااهش

اثربخشی ،انگیزش نیروی انسانی و رضایت کارکنان ،مورد تهدید قرار مایدهاد .لیاممن
بلومن  (2005)8در توصی

رهبران زهرآگین آن ها را به عنوان "افرادی معرفای مای کناد

1Toxic leadership
2Lipman-Blumen

بهموج

رفتارهای مخرب و صالحیتهای شخصی ناکارآمد ،باع

ایجاد آسی

جدی

و پایدار در افراد ،گروهها ،سازمانها ،جوامع و حتی سازمان مل میشوند .باهزعا رد
( )8552زهرآگینی اثر ی

3

رفتار خاص نیست ،بلکه اثر تجمعی رفتار غیار انگیزشای در

برای سالمت زیردستان :8 ،فن خاص شخصیتی یا بین فردی است کاه بار جوساازمانی
تأثیر منفی میگذارد : 3،اعتقاد به انگیزههای خود و اولویت دادن به آنها در برابر انگیزه
زیردستان .در تعری

دیگری ویلسون -اساتارک  )8551) 8معتقاد اسات کاه رهباری

زهرآگین "رویکردی است که به افراد و درنهایت به ساازمان ،از طریا مسامومیت در
شور و شوق ،خالقیت ،استقالل و ابراز وجودهای نوآورانه آسای

مای رسااند .رهباران

زهرآگین س خود را از طری کنترل بیش ازحاد اشااعه مای دهناد .همچناین فلاین 1در
معرفی رهبران زهرآگین چنین می گوید" :مدیری که قلدری مای کناد ،تهدیاد مای کناد،
فریاد می زند مدیری که نوسانا

خلقی تعیین کننده جو دفتر کاار او در هارروز کااری

می شود غیبت میکند ،تحقیر میکند ،ر ی
 (1996)" 0این رهبران یاغی و اغل

جهن میشاود " .درنهایات باهزعا ویکار

بدخواه ،حتی مخرب هستند .آن هاا ،باا تمرکاز بار

ارزش های خودخواهانه و منفعت طلبانه از هوش و ذکاوتشان در فری

دیگران استفاده

میکنند ،درواقع این رهبران بسیار سمی هستند ".

انواع رهبران زهرآگین
در نگاه اول شاید رهبران زهرآگین را رهبری قلدر فرض نمایی که فقط به دیگاران
زور می گویند ،اما درواقع رهباران زهارآگین اناوا مختلفای دارناد کاه هرکادا دارای
خصوصیا

خاص خودشان هستند و در میازان سامی بودنشاان ،مای تاوان گفات کاه
1Reed
2 Wilson-Starks
3 Flynn
4Whicker

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

جو سازمان است .سه عنصر کلیدی از نشانگان رهبر زهرآگین هستند : 1.فقدان نگرانای
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تعدادی خفی
آسی

و تعدادی نیز افراطی هستند .با شناخت ناو رهباری نمای تاوان میازان

و خطری را که برای سازمان دارند ،تشخی

لیممن و بلومن صور

گرفته است ،این نو رهبری را به دودسته عامدانه و غیر عامدانه

 812تقسی می کنند .در رهبری عمدی ،به صاور
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داد .در تقسی بنادی ای کاه توساط

آگاهاناه باه پیاروان و زیردساتان آسای

میرسد ،ولی رهبری غیر عامدانه اعمالش از روی قصاد نباوده و ناخواساته باعا

آزار

دیگران میشود ) . (Lipman-Blumen, 2005در تقسی بندیای که محققین دیگر انجاا
داده اند ،به تعدادی دیگر از انوا رهبری زهارآگین اشااره نماوده اناد کاه در جادول 1
بدانها اشارهشده است.
انواع

0

رهبری غیابی

2

رهبر بیکفایت

3

رهبری منفعل
تهاجمی

0

رهبر کنجکاو
پرانرژی

5

رهبری شکاک

جدول  )1انواع رهبری زهرآگین
تعریف
رهبر غایب کسی است که از سازمان جداشده است ولی پیروان از او
تبعیت میکنند .این رهبر بدون دلیل در سازمان حضور فیزیکی ندارد و
فقط در تصمیمگیریها ،برنامهریزیهای آینده و برنامههای اجرایی
برای به دست آوردن تأیید دیگران ،خود را نمایان مینماید

).(Whicker,1996

رهبران بیکفایت فاقد انگیزه و اراده الزم برای حمایت اقدامات خود در
درون سازمان هستند .این بیلیاقتی میتواند به دلیل نبود و فقدان
مهارت ،بیدقتی ،سستی و تنبلی ،حواسپرتی ،بینظمی و غیره باشد
) .)Kellerman, 2004
رهبران منفعل تهاجمی ذاتاً تمایل دارند در مقابل انجام کامل کارها –
مقاومت نمایند .این رهبران از شکست میترسند و نمیخواهند بهترین
عملکرد خود را ارائه دهند). (McIntosh& Rima, 2007
این رهبر ،فردی باانرژی بیشازحد است که همواره در حال حرکت
است؛ او سرشار از انرژی است و تمایلی به استراحت ندارد .او دوست
دارد مرکز توجه باشد .بدین منظور او تالش میکند که تمامی
اطالعات اساسی را در اختیار گرفته و بهعنوان منبع اطالعات ،توجهات
را به خود جلب کند ).)Whicker, 1996
رهبر شکاک احتمال دارد ازلحاظ هوشی ،فردی تیزهوش یا دارای
هوش متوسط باشد .این افراد اکثر اوقات تصور میکنند که افراد
مختلف به دنبال این هستند که به او لطمه بزنند و رهبری و عملکرد و
دستاوردهای او را به خطر اندازند و موفقیت او را زیر سؤال ببرد.

7

رهبری افراطی

8

رهبری مجری

9

رهبر خودشیفته

01

رهبر بیعاطفه

00

رهبر مبارز
خیابانی

02

رهبر خرابکار

03

رهبر منزوی

00

رهبر قلدر

05

رهبری شرور

).)Kellerman, 2004

این رهبر اغلب در درجه دوم فرماندهی قرار دارد و نوعی نقش
زیردست و تابع را در سازمان دارد ).)Whicker, 1996
از دیدگاه رهبران خودشیفته ،دنیا حول محور آنها میچرخد و افرادی
که در این محور قرار دارند ،برای موفقیت نیاز به تحسین و تمجید از او
دارند ).)McIntosh& Rima, 1997
رهبر بیعاطفه یا سنگدل ،به نیازها ،خواستهها و آرزوهای زیردستان
توجهی نمیکند و نسبت به آنها بیتوجه و نامهربان است
).)Kellerman, 2004

رهبر مبارز خیابانی ،خودخواه و داری جذابیت است و چشمانداز رقابتی
برنده شدن خود را درهرحال حفظ میکند .او کسانی را که به او وفادار
هستند و میتواند او را برای برنده شدن کمک کنند ،حمایت میکند؛
اما بیرحمانه باکسانی که با او اختالفنظر دارند و یا نظر مخالف ارائه
میدهند ،برخورد میکند ).)Whicker,1996
در این رهبران ،قدرت و طمع باعث ایجاد انگیزه میشود .چنین فردی
برای به دست آوردن قدرت و پول به گفتن دروغ متوسل میشود و
دست به دزدی و فریبکاری میزند ).)Kellerman, 2004
کسانی که در دایره درونی رهبر منزوی قرار دارند ،ممکن است بهطور
مستقیم از اقدامات او رنج نبرند ،ولی مسلماً هزینههایی را برای دیگران
به وجود میآورند ).)Kellerman, 2004
رهبر قلدر ،دارای روحیه ستیزهگر ،تلخ ،بهشدت عصبانی و بهشدت
دارای حس حسادت نسبت به کسانی که از او بهترند ،دارند .نیازهای
رهبر قلدر عبارتاند از پایین کشیدن دیگران ،بیاعتبار کردن و نابودی
دیگران ).)Whicker, 1996
هنگامیکه میزان خشونت رهبر قلدر ،بهصورت فیزیکی به نقطهای از
ارتکاب جنایات برسد ،به رهبر شرور تبدیل میشود .رهبری شرور
اغلب در رفتارهای سیاسی دیده میشود ).)Whicker, 1996
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6

رهبر کنترلگر

در این سبک ،رهبر پا را فراتر نهاده و تمام تصمیمات را خودش اتخاذ
میکند .او اعتقاد دارد که تنها با این روش است که میتواند اطمینان و
امنیت را تضمین نماید ).)Whicker, 1996
یکی از خصوصیات بارز این افراد نبود خودکنترلی است؛ آنها
نمیتوانند در کارهایشان افراط و زیادهروی نکنند

رفتار انحرافی
مح کار محلی است که مجموعهای از رفتارها که هرکادا باا اثراتای مختلا
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کارکنان و ک سازمان رخ میدهد .این رفتارهاا معماوالً در قالا

بار

و چاارچوب قاوانین

سازمان هستند .قوانین سازمانی ،شام رفتارها ،زبانها ،قاعده و قوانینی پایشبینایشاده
است که کم

میکند تا آن سازمان در مسایری درسات عما کناد و باهپایش بارود

بنابراین هرگاه رفتاری خار از این چارچوب رخ دهد ،اثرا
سااطوس سااازمانی ،از تصاامی گیااری و تولیااد تااا مسااا

آن گسترده است و هماه
مااالی را دربرماای گیاارد و

) .(Appelbaum et al., 2007پژوهشگران برای این رفتارها اسامی مختلفی ذکر کردهاناد
ازجمله ،انحرا

در مح کاار ،رفتاار ضاد تولیاد و رفتارهاای ضاداجتماعی .درواقاع

رفتارهایی در محیط کار انحرافی محسوب میشاوند کاه دارای ایان ساه ماال اصالی
باشند -3عمادی و ارادی باشاند-8،رساو  ،قواعاد ،مقاررا
سازمانی در آنها نادیده گرفته و نق

و هنجارهاای قابا قباول

شود و به خطر انداختن سالمتی افراد و سازمان،

هزینههای آشکار و نهان قاب توجهی را به سازمان تحمی کند و از این طری اثربخشای
و عملکرد فردی و سازمانی را به مخاطره بی انادازد ).)Bennett & Robinson, 1995
البته هر رفتاری که هنجار را نق

کند انحرافی نیست و مال  ،تهدیاد کاردن ساازمان

است .مثالً پوشیدن لباس خار از فر سازمانی معموالً به سازمانها آسیبی نمیرساند و
بهعنوان رفتار انحرافی به شمار نمیآید (سلمانی و رادمند .)3122 ،مادیریت رفتارهاای
ناهنجار این روزها به نگرانی اصلی سازمانها تبدی شده است زیارا ایانگوناه رفتارهاا
میتواند سالمت مالی سازمان را تهدید کند .این رفتارها هرچه که باشند از اذیت و آزار
جنسی گرفته تا کارشکنی ،خرابکاری یا شایعهپراکنی ،همه و همه رفتارهای بدون اجازه
و خار چارچوب هستند که اثرا

منفی بر مجموعهدارند .رفتارهای ناهنجار کارمنادان

شام  :پیروی نکردن از مدیر ،دیر آمدن ،کند کاردن چرخاه کاار ،دزدیهاای کوچا ،
بدرفتاری و بیادبی با همکاران است .در اینجا مها اسات تاا تفااو

میاان رفتارهاای

غیراخالقی و رفتارهای منفی مطرس شود ،اولی مربو است به شکستن قوانین اجتماعی

و دومی تخطی از قوانین خاص سازمانی اسات .تحقیقاا
پیش زمینههای انحرافا

کاری صور

زیاادی در ماورد شناساایی

گرفته است و عوام متعددی مانند عوام فردی

(شخصیت و در از شرایط کاری) ،سب

رهبری مادیران (اساتبدادی ،دموکراتیا

یاا

پاداش ،فرهنگسازمانی ضعی  ،ابهاا در عملکارد شاغلی و ارزشایابی کارکناان ،عاد
ساختاریافتگی تصمی گیریها و برنامهریزیها) شناختهشدهاناد کاه در ایان میاان نقاش
عوام سازمانی و مدیریت در کاهش یا باروز رفتارهاای کااری انحرافای پررناگتار از
سایرین بوده است پژوهشها درباره رفتارهای مثبت و اثرا

آنهاا خیلای کا اسات و

بیشاتر پاژوهشهاا دربااره رفتارهاای منفای اسات ) .(Connor et al, 2017رفتارهاای
انحرافی :مجموعه رفتارهای مبتنی بر تخطی از هنجارها ،قواعد و دستورالعم هاست که
به افراد و سازمان معطو

هستند و اغل

هد

آنها ایجاد آسای  ،نااراحتی یاا حتای

تنبیه است) .(Bordia et al., 2008به سه دلی عمده باید بیشتر رفتارهاای انحرافای در
سازمان تجزیهوتحلی شود -3رفتار انحرافی در محیط کار مشاکلی فراگیار و هزیناهبار
برای سازمان است که با فراوانی زیادی اتفاق میافتد  -8این نو رفتار شاخ

رفتااری

مهمی است که نشان میدهد چه تعداد از کارکنان دیادگاهی منفای نسابت باه ساازمان
دارند  -1رفتار انحرافی برخاسته از تمای عمدی کارکنان به نق

هنجارهای ساازمانی

است که از استانداردهای اخالقی بنیادی باهدساتآمااده و موردنیاااز سازمااان اسات
) .)Neves & story, 2013برای بررسی انحرا
انحرا

مثبت در این مقاله ،ابتدا تعریفی از ایان

ارا ه میشود .رفتارهاای عمادی کاه در تعاارض باا قواعاد گاروه هساتند اماا

درعینحال رفتارهایی پسندیده و سودمندند .بهعبار دیگر انحرا های مثبت صر نظر
از دست آوردهایشان ،انحرا های قاب ستایش و پسندیدهای هستند.

انواع رفتارهای انحرافی
انحرا

تولیدی :زمانی رخ میدهد که کارکناان اساتاندارهای کیفیات و کمیات در

تولید خدمت یا محصول را نق

میکنند و میتواند باع

افزایش هزینههاای تولیاد و

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

آزاد) و عوام سازمانی و مدیریت (بایعادالتی در اجارای قاوانین ،سااختار نامناسا
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کاهش در کنترل موجودی شود مانند زود تر کردن کاار ،مرخصایهاای بایشازحاد،
آهسته کار کردن عمدی ،اتال

منابع ،غیبت ،ک کاری ،استراحت بایشازحاد .انحارا

سیاسی :زمانی رخ میدهد که کارکنان از سهامداران خااص حمایات کنناد کاه در ایان
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سایرین در معرض مضراتی قرار میگیرند .چناین حمایاتهاایی ممکان اسات

هزینههایی ایجاد کناد کاه ناشای از کیفیات بایثباا

خادما  ،نارضاایتی و احسااس

بیعدالتی اسات مانناد سارزنش کاردن همکااران ،شاایعهساازی در ماورد همکااران،
طرفداری نشان دادن ،رقابت غیرمفید .انحرا

مالی :شام کس

یا اتال

اموال شرکت

بدون تا ید شرکت است .مث دزدی از سازمان و دستکااری در حساابهاای هزیناه،
خرابکاری در تجهیزا  ،پذیرش رشوه ،دروغ دربااره سااعا

کاار .انحارا

شخصای:

شام خصومت و رفتارهای تجاوزکارانه نسبت به دیگران میشود که مایتواناد اعتباار
شرکت را به خطر بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد موردنظر داشته باشاد مثا
آزارهای جنسی ،دشنا شفاهی ،دزدی از همکاران ،ایجاد خطر برای همکاران ،مشااجره
و خشونت فیزیکی .سایر موارد عبار اند از تصامیما

غیراخالقای ،تارور شخصایت،

اسااتفاده از وسااای سااازمان باارای مقاصااد شخصاای ،ایجاااد نارضااایتی در مشااتریان،
خرابکاری ،نق

قوانین ،رفتار ضد بهره وری ،تحقیار کاردن دیگاران ،دسات اناداختن

یکدیگر ).(Neves & story, 2013

نمودار  )1ابعاد رفتار ضد تولید منبع (سلمانی و رادمند.)1811 ،

سرمایه اجتماعی
از سرمایه اجتماعى تعااری

متعادد ارا اه شاده اسات .بوردیاو ( )3220سارمایه
مای کناد کاه مرباو باه

اجتماعی را به عنوان تجمعی از منابع بالقوه و بالفعا تعریا

میباشد ) )Tymon & stump, 2003این شبکهها محصاول راهبردهاای سارمایهگاذاری
فردی و جمعای ،آگاهاناه یاا ناآگاهانااه باهقصاد بازتولیااد رواباط اجتماعاای اسات
) .(Araya et al., 2006کلمان ( )3222معتقاد اسات کاه سارمایه اجتمااعی بخشای از
ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می دهد تا باا اساتفاده از آن باه مناافع خاود
دست یابد ) .(Carpiano, .2008بار
تعری

سرمایه اجتمااعی را یا

می کند که متأثر از اندازه شبکه ،تراک و سلسله مرات

اندازه شبکه وسیع تر و تراک سلسله مراتا
اجتماعی رو به افزایش است .بار

شابکه سااختار گوناه

شبکه مای باشاد و هرچاه

موجاود در آن کمتار باشاد میازان سارمایه

بار الگاوی پیونادها و ارتباطاا

در میاان اعضاای

شبکه ،برای مفهو سازی سارمایه اجتمااعی تأکیاد مایکناد )) Engstrom et al, 2008

فوکویاما ( )3182سرمایه اجتماعی را بهعنوان مجموعه معینی از هنجارها یاا ارزشهاای
غیررسمی تعری

می کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجااز اسات

در آن سهی هستند .به اعتقاد او هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی مایکنناد ،اساسااً
باید شام سجایایی از قبی صداقت ،ادای تعهدا

و ارتباطاا

دوجانباه باشاند پاتناا

( )8555معتقد است سرمایه اجتماعی به خصوصیاتی از سازمان اجتماعی نظیر شبکه هاا
و هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری بارای مناافع متقابا را تساهی
میکند ). (Borgonovi, 2010

ابعاد سرمایه اجتماعی ازنظر ناهاپیت و قوشال
این دو بیان می کنند که سازمان هایی که دارای ساطوس بااالیی از سارمایه اجتمااعی
هستند احتمال دارد نسبت به رقیبانشان که دارای ساط سارمایه اجتمااعی پاایین تاری

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

مالکیت شبکه بادوامی از روابط کا وبایش نهاادی شاده از آشانایی و شاناخت متقابا

812

هستند موف تر باشند .ناهاپیت و قوشال سه بعد زیر را برای سارمایه اجتمااعی در نظار
می گیرند -3:بعد ساختاری سرمایه اجتماعی :این بعد الگوی کلای و روابطای را کاه در
سازمانها یافت میشود در نظر دارد .بدین معنا که این بعد ،میزان ارتباطی کاه افاراد باا
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 880یکدیگر در سازمان برقرار می کنند را در برمی گیرد .یعنی چه کسای باه شاما دسترسای
دارد و چگونه شما به آن ها دسترسی داریاد بعاد سااختاری سارمایه اجتمااعی شاام
موارد زیر می شود -3 :پیوندهای موجود در شبکه -8 ،شک و ترکی
سازمانی -8.بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی :این بعد ماهیت روابط در ی

شبکه  -1تناس
ساازمان را در

برمی گیرد .به عبار دیگر ،درحالی که بعد ساختاری بر این امر متمرکز می گاردد کاه آیاا
کارکنان در ی
این ارتباطا

سازمان ،باه در ارتبا هستند یا خیر ،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیات
متمرکز میگردد (بهطور مثال ،آیا این روابط بهوسایله اعتمااد ،صامیمیت،
میشود یا خیر همچناین آیاا همکااران یکادیگر را دوسات

عش و مانند آن مشخ

دارند به ه اعتماد میکنند آیا همدیگر را همسان و برابر میدانند ) ایان بعاد شاام
اعتماد ،هنجارها ،تکالی

و انتظارا

و احساس هویت میشود -1.بعد شناختی سارمایه

اجتماعی :این بعد دربرگیرنده میزان اشترا

کارکنان درون ی

شبکه اجتماعی در یا

دیدگاه ،یا در مشتر میان آنان است و مانند ارتباطااتی باه ماهیات ارتباطاا
افراد در ی

میاان

سازمان ،میپردازد و شام موارد زیر میگردد :زباان و کادهای مشاتر و

روایتهای مشتر

(.)Brune & Bossert, 2009

پیشینه پژوهش
بررسیها نشان داد که پژوهشهای اندکی در رابطه سارمایه اجتمااعی باا رفتارهاای
انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهرآگین انجا شده است که در اینجا باه
آن ها اشاره می کنی  .یواش )8530( 3در پژوهشی با عنوان تفااو هاای متقابا در در
1 Yavaş

رهبری زهرآگین در ترکیه با روش توصیفی از نو پیمایشی و با نمونه آماری  850نفار
انجا داد به این نتیجه رسید که رهبری زهرآگین باع

ایجاد (کاهش کارآیی کارکنان و

ناسازگاری ،تأثیر روابط هزینه-سود بر سازمان ها باال رفتن نرخ غیبت و افازایش انتقاال
عنوان بررسی نقش رهبری زهرآگین در رفتارهای انحرافی کارکناان ) مطالعاه ماوردی:
سازمان نظا مهندسی ساختمان استان اردبی (که با روش توصیفی از نو همبستگی و با
نمونه آماری  330نفر از کارکنان انجا دادند باه ایان نتیجاه رسایدند کاه باین رهباری
زهرآگین و رفتاریای انحرافی رابطه مستقی وجود دارد یعنی با افزایش عوام رهباری
زهرآگین ،رفتاریای انحرافی نیز در محیط کاار افازایش یافات و باالعک  .شمسای و
همکاااران ( )3120در پژوهشاای بااا عنااوان بررساای تااأثیر ساارمای اجتماااعی باار رفتااار
شهروندی سازمانی که در بین کارکنان شاهرداری همادان و باا روش توصایفی از ناو
همبستگی با نمونه آماری  358نفار ان جاا دادناد باه ایان نتیجاه رسایدند کاه سارمایه
اجتماعی ،اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشت و همچناین هار ساه
بعد سرمایه اجتماعی ساختاری ،ارتباطی و شاناختی .اثار مثبات و معنااداری بار رفتاار
شهروندی سازمانی داشات .حمیادی زاده و همکااران ( )3120در پژوهشای باا عناوان
بررسی تأثیر سب

رهبری زهرآگین و رفتارهای کژ کارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی

کارکنان که در سازمانهای دولتی ق با روش توصیفی از نو پیمایشی انجاا دادناد باه
این نتیجه رسیدند که رهبری زهرآگین بر رفتار کژ کارکردی و تمای باه تار خادمت
کارکنان ،تأثیر مثبت داشته ،اما بر تعهد سازمانی ،رضایت شاغلی و حفاظ و نگهداشات
کارکنان ،تأثیر منفای و معنایدار داشات .فات الهای و پورآقاجاان حساینی ( )3120در
پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بدرفتاری سازمانی با توجه باه نقاش
رهبری زهرآگین ) موردمطالعه :کارکنان دانشگاه علو دریایی اما خمینی )ره) نوشاهر)
که با روش توصیفی از نو همبستگی با نمونه آماری  818نفر انجا دادند به این نتیجاه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

کارکنان و عملکرد ضعی

و تفکر گروهی شد .نافمی و فیضی ( )3121در پژوهشی باا
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رسیدند که سرمایه اجتماعی ،بر بدرفتاری کارکناان تاأثیر معکاوس دارد و نیاز رهباری
زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتماعی و بدرفتاری کارکنان را تعدی میکرد.
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مدل مفهومی تحقیق
سازمانی

ساختاری
سرمایه
اجتماعی

رفتارهای
انحرافی

ارتباطی

شناختی

فردی

رهبری
زهرآگین

جاهطل

خودشیفتگی

رهبری خودکامه

غیرقاب پیشبینی بودن

رهبری توهینآمیز

با توجه به مدل مفهومی تحقی  ،فرضیههای تحقی به شرس زیر است:
فرضیه اول
بین سرمایه اجتماعی با رفتارهاای انحرافای در محایط کاار در کارکناان اساتانداری
اصفهان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم
بین رهبری زهرآگین با رفتارهاای انحرافای در محایط کاار در کارکناان اساتانداری
اصفهان رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم
رهبری زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محایط کاار در
کارکنان استانداری اصفهان را تعدی میکند.
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پژوهش حاضر ازنظر هد
همبستگی (مدل سازی معادال

کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نو
ساختاری) می باشد .جامعه آمااری در پاژوهش حاضار

شام کلیه کارکنان شاغ در استانداری اصفهان به تعداد  030نفر میباشد که باا توجاه
مدل ساختاری ،حداق حج نموناه بار اسااس متغیرهاای پنهاان تعیاین مایشاود ناه
متغیرهای مشاهدهپذیر که در اینجا  185نفر برآورد شده است .در این پژوهش از روش
نمونه گیری تصادفی ساده استفادهشده است و پرسشنامهها به ترتی

جدول زیر توزیاع

و جمعآوری شد .جهت گردآوری دادهها در این تحقی از پرسشنامه اساتفاده شاد کاه
برای سنجش سارمایه اجتمااعی از پرسشانامه اساتاندارد سارمایه اجتمااعی ناهاپیات و
گوشال ( )3222دارای  3بعد ساختاری ،ارتباطی و شناختی .است تعداد گویه هاای ایان
مرلفه  80گویه می باشد بدین ترتی  ،بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بار اسااس تعاما
اجتماعی عملیاتی شده است و منظور از آن حدی است که کارکناان ساازمان باه منظاور
یادگیری و تسهی اطالعا

با یکدیگر تعام و مراوده دارند که شام  7سرال می باشاد.

بعد رابطهای سرمایه اجتماعی با توجه به اعتماد و همدلی عملیاتی شده است .منظاور از
اعتماد حدی است که کارکنان در مواقع حساس و نیاز و در امور مه و مواردی از ایان
قبی میتوانند به همدیگر تکیه کند که شام  2سرال میباشد و منظاور از همادلی ایان
است که تا چه حد کارکنان احساساتشان را با یکدیگر در میان می گذارند و تا چه میزان
از یکدیگر حمایت عاطفی می کنند .بنابراین ،بعد رابطه ای شام  11سرال می باشد .بعاد
شناختی نیز بر اساس اهدا

مشاتر عملیااتی شاده اسات و بارای سانجش رهباری

زهرآگین از پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت ( )8552است ،این پرسشنامه
شام  15سرال میباشد که مبتنی بر ابعاد (رهبری توهینآمیز ،غیرقاب پایشبینای باودن،

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

 .3روش پژوهش

رهبری خودکامه ،خودشیفتگی و جاهطل ) می باشد ،استفاده شد .مقیااس پاسااخگویی
(خیلی زیاد=  0تا خیلی ک =( 3بود

ایان پرسشنامه در این پژوهش پنجدرجهای لیکر

و برای سنجش رفتارهای انحرافی از پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافای در محایط
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 882کار بنت و رابینسون ( )8555است ،این پرسشنامه شام  38سرال میباشد که مبتنی بر
ابعاد (رفتارهای انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی) میباشد الز باه ذکار
اسات ،درصورتیکاه پاساخگویان از بیناا باودن پرسشانامه و فاااش شاادن هویاات
خودنگرانی نداشته باشند میتوان رفتارهای انحرافای در محایط کاار را از طریا خاود
گزارش دهی اندازهگیری کارد در ایان پژوهش نیز رفتارهاای انحرافای در محایط کاار
بهصور

کامالً بینا سنجش شده و به پاسخگویان اطمینان خاطر دادهشده که پاسخهای

آنها فقط برای تحلی آماری مورداستفاده قرار خواهناد گرفات .مقیاااس پاسااخگویی
ایان پرسشنامه در این پژوهش دودرجهای لیکر

(بله=  3و خیر= )8بود سنجیده شد.

روایی پرسشنامهها
ال  :روایی محتوا :بدین منظور محق پ

از ساخت پرسشنامه آن را در اختیاار 10

نفار از صاااح نظااران و اساااتید حااوزه ماادیریت و سااازمان و قاارارداد و مااورد تا یااد
قرارگرفته :روایی صوری :روایی در اص به صحت و درساتی انادازهگیاری پژوهشاگر
برمیگردد .برای افزایش روایی پرسشنامه ،ابتدا  15پرسشنامه باین تعادادی از مخاطباان
در جامعه آماری توزیع و کلیه ی ابهاماا
مشخ

شد .بدین ترتی

و درنهایت پ

از شفا

افاراد جامعاه آمااری در رابطاه باا ساراال

تعدادی از سراال  ،حذ
شدن نقا ضع

و قو

و تعداد دیگری جایگزین آن شاد
سراال  ،پرسشنامه نهایی و توزیاع

گردید : .روایی سازه اعتبار عاملی پرسشنامه برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامههاای
بکار رفته از دو روش تحلی عاملی تأییدی و اکتشافی در تحقی حاضر استفاده گردید.

پایایی پرسشنامهها
بدین منظور ی

نمونه اولیه شام  15پرسشانامه پایش آزماون گردیاد و سام

استفاده از دادههای بهدستآمده از این پرسشنامههاا و باه کما
 SPSSمیزان ضری

باا

نار افازار آمااری 88

اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد باهدساتآماده

پرسشنامه سرمایه اجتماعی  5/22و (ساختاری ،ارتباطی و شناختی) در پاژوهش حاضار
به ترتی

برابر باا  5/5،20/23و  5/20و باه دسات آماد و بارای پرساشناماه رهباری
ک پرسشنامه رهبری زهارآگین  5/20و خارده مقیااس (رهباری

زهرآگین بدین ترتی

توهینآمیز ،غیرقاب پیش بینی بودن ،رهباری خودکاماه ،خودشایفتگی و جااهطلا ) .در
پژوهش حاضر به ترتی

برابر با  5/28 ،5/21و  5/22و  5/22و  5/23به دسات آماد و

برای پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بدین ترتی

ک پرسشانامه رفتارهاای

انحرافی در محیط کار  5/20و خرده مقیاس (رفتارهای انحرافای ساازمانی و رفتارهاای
انحرافی بین فردی) .در پژوهش حاضر به ترتی

برابر با  5/82و  5/82به دست آمد.

 .0یافتهها
فرضیه اول :بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافای در محایط کاار در کارکناان
استانداری اصفهان رابطه وجود دارد.
در این خصوص پژوهشگر با استفاده ضری

همبستگی به فرضیه تحقیا پرداخات

که نتایج آن در جدول زیر قاب مشاهده است.
جدول شماره  )2نتایج آزمون همبستگی
سرمایه اجتماعی
ضریب همبستگی
پیرسون
رفتارهای
انحرافی در مقدار معناداری
محیط کار
p>0/02

-0/222
0/000

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

برای هر ابزار بدین شرس میباشد .برای پرسشنامه مدیریت برداشت بدین ترتیا

کا

882

با توجه به خروجی نر افازار اس پای اس اس مقادار معنااداری باهمنظاور بررسای
سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار کمتر از  5/50میباشد .لاذا سارمایه
اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطاه داشاته و میازان رابطاه برابار 5/820
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 882میباشد .با توجه به اینکه ضری

همبستگی منفی است میتوان نتیجه گرفت هر چه از

میزان سرمایه اجتماعی در سازمان افزوده شود میزان رفتارهای انحرافای در محایط کاار
کاهش مییابد لذا فرضیه تحقی تا ید میگردد.
فرضیه دوم :بین رهبری زهرآگین با رفتارهای انحرافی در محیط کار در کارکنان
استانداری اصفهان رابطه وجود دارد.
در این خصوص محق با استفاده ضری

همبستگی به فرضیه تحقی پرداخت که نتایج

آن در جدول زیر قاب مشاهده است
جدول  )8نتایج آزمون همبستگی
رهبری زهرآگین
رفتارهای
انحرافی در
محیط کار

ضریب همبستگی
پیرسون
مقدار معناداری

0/222
0/000

p>0/02

با توجه به خروجی نر افازار اس پای اس اس مقادار معنااداری باهمنظاور بررسای
رهبری زهرآگین با رفتارهای انحرافی در محیط کار کمتر از  5/50میباشد .لاذا رهباری
زهرآگین با رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه داشاته و میازان رابطاه برابار 5/000
میباشد .با توجه به اینکه ضری

همبستگی مثبت است میتوان نتیجه گرفت هر چه از

میزان رهبری زهرآگین در سازمان افزوده شود میزان رفتارهای انحرافای در محایط کاار
افزایش مییابد لذا فرضیه تحقی تا ید میگردد.
فرضیه سوم :رهبری زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتماعی با رفتارهاای انحرافای در
محیط کار در کارکنان استانداری اصفهان را تعدی میکند.

بهمنظور بررسی فرضیه فوق از نر افزار وارپ پای ال اس 3اساتفادهشاده اسات کاه
خروجی آن در شک  8نشان دادهشده است
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همانطور که در شک  8نشان داده شده است سرمایه اجتماعی دارای ضاری

تاأثیر

 5/88بر رفتارهای انحرافی در محیط کار بوده و با توجه به مقادار معنایداری کمتار از
 5/50این تأثیر معنادار است .از سوی دیگر مقدار اثار تعادیلی رهباری زهارآگین 5/00
بوده و با توجه به مقدار معنیداری کمتر از  5/50است ،این اثر تعدیلی معنادار میباشد.
جدول ( )0این اثرا

را نشان میدهد.

1 Warp PLS

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

شکل  )2مدل روابط متغیرهای فرضیه اصلی

جدول  )4اثرات غیرمستقیم و کل متغیرهای مکنون فرضیه سوم
اثرات غیرمستقیم و کل
اثرات کل
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اجتماعی

زهرآگین

انحرافی در

* رهبری

محیط کار

زهرآگین

-0/22

رهبری زهرآگین

حال ی

سرمایه

رهبری

رفتارهای

سرمایه اجتماعی

-0/22

سرال اساسی مطرس میشود و آن این است که آیا شاخ

معنادار است بدین منظور شاخ

های مناس

های برازش مدل

بودن برازش مدل را موردبررسی قرار

میدهی که در جدول ( )0خالصهشده است.
جدول  )5نمای ضرایب متغیرهای مکنون فرضیه اصلی
رفتارهای
مقدار

سرمایه

رهبری

انحرافی

استاندارد

اجتماعی

زهرآگین

در محیط
کار

ضریب تعدیل

0/22

ضریب تعدیلشده

0/222

قابلیت اعتماد
مرکب
آلفای کرونباخ
میانگین واریانس
استخراجشده
میزان  VIFبرای
هم خطی
شاخص ارتباط

سرمایه
اجتماعی
*
رهبری
زهرآگین

≥0/2

0/222

0/202

0/222

0/222

≥0/2

0/222

0/288

0/222

0/222

≥0/2

0/222

0/222

0/2

0/222

≤2

1/820

1/122

1/822

1/002

≥0/12

0/122

پیشبین ()Q2
شاخص برازش

≥0/82

کلی مدل ()GOF

0/822

مدل است .عالوه
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بر این بایستی روایی واگرای مدل مذکور نیز موردبررسی قرارگیری که این موضاو در

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

کلیه شاخ

های مذکور معنادار بوده و نشاندهنده برازش مناس

جدول ( )0نشان دادهشده است.
جدول  )6روایی واگرا مربوط به مدل فرضیه اصلی
اثر تعدیلی
سرمایه

رهبری

اجتماعی

زهرآگین

رفتارهای

رهبری

انحرافی در

زهرآگین *

محیط کار

سرمایه
اجتماعی

سرمایه اجتماعی

()0/222

رهبری زهرآگین

0/282

()0/222

0/222

0/202

رفتارهای انحرافی در
محیط کار

()0/222

اثر تعدیلی رهبری
زهرآگین * سرمایه

0/222

0/222

0/222

()0/222

اجتماعی

با توجه به آنکه جذر واریان
ماتری

استخرا شاده کاه در پرانتاز و بار روی قطار اصالی

است ،بزرگتر از بارهای عاملی هر ی

از متغیرهای مکنون در هر ستون اسات

لذا مدل فرضیه اصلی تحقی از روایی واگرای مناس

برخوردار میباشد.

با توجه به موارد مطرس شده فوق ،فرضیه اصلی تحقی مبنی رهبری زهرآگین رابطه
بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار در کارکنان اساتانداری اصافهان
را تعدی میکند .تا ید میشود .همانطور که نشان دادهشده است هر چه میزان سارمایه
اجتماعی افزایش مییابد رفتارهای انحرافی در محیط کار کاهش مییاباد و ایان مسائله

توسط رهبری زهرآگین تعدی میشاود یعنای زماانی کاه رهباری زهارآگین افازایش
مییابد افزایش میزان رهبری زهرآگین باع
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افزایش رفتارهای انحرافای در محایط کاار

میگردد.

 .5بحث و نتیجهگیری
این پژوهش که باهد

تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محایط

کار با توجه به نقش رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان اجرا شد ،شواهدی از نقش
سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهباری زهارآگین
در استانداری اصفهان به دست آمد فرضیه اول پاژوهش مبتنای بار اینکاه باین سارمایه
اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار در کارکنان استانداری اصفهان رابطه وجاود
دارد .مورد تأیید قرار گرفت .این یافتاه از پاژوهش حاضار باا پژوهشهای فت الهی و
پورآقاجان حسینی ( )3120مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی ،بر بدرفتاری کارکناان تاأثیر
معکوس دارد و نیز رهبری زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتماعی و بدرفتاری کارکناان را
تعدی می کرد و شمسی و همکاران ( )3120مبنی بر این که سرمایه اجتماعی ،اثر مثبات
و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشت و همچنین هر سه بعد سرمایه اجتمااعی
ساختاری ،ارتباطی و شناختی .اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشات
همساویی مساتقی دارد و همچناین یافتااههاای ایان فرضایه ها جهات باا یافتاههااای
مرلو ،)8550(3لین ( 8)8002و هیسر )8002(۳می باشد که یافته های این پژوهش ها نشاان
می دهد که سرمایه اجتماعی می تواند از طری احساس اعتماد ،احساس امید به زنادگی،
مشارکت پذیری ،تسهی کنشگری و غیره .به کاهش نشاانه هاای رفتارهاای انحرافای در

1 Merlo
2 Lane
3 Hauser

محیط کار همچون تر خدمت ،دزدی ،توهین ،بی اهمیات باودن نسابت باه وفاای ،
غیبت ،پرخاشگری و غیره در سازمانها کم

مرثری کند .در تبیین این یافتاه مایتاوان

این چنین بیاان داشات کاه رفتارهای انحرافی در محیط باید شناسایی بشوند تا با کنترل
مرثر در جها

ارتقاء کارایی برداشت .یکای از نشاانگرهای شایو و رشاد رفتارهاای

انحرافی در سازمانها بیتوجهی مدیران سازمانی به تأثیر رفتارهای ناهنجااران آنهاا بار
کارکنان سازمانی می باشد .مدیران ساازمانی کاه در نگاه داشاتن فضاای امان و مطمائن
سااازمانی تالشاای نکاارده و فضااای سااازمانی را باارای کارکنااان خااود ناااامن و پاار از
پیچیدگیهای غیراخالقی میکند همواره خود عام گسترشدهناده رفتارهاای انحرافای
در میااان کارکنااان سااازمانی ماایباشااد کااه ایاان باایتااوجهی ماادیران ماایتوانااد در
تصمی گیریهای کارکنان برای تر خدمت و یا تصمی گیری برای ک کاری ،اغتشااش،
بیتوجهی به سرپرستها و نظرا

آنها نمود پیدا کند.

فرضیه دو پاژوهش مبنای بار اینکاه بین رهبری زهرآگین با رفتارهای انحرافی در
محیط کار در کارکنان استانداری اصفهان رابطه وجود دارد .مورد تأیید قرار گرفات کاه
با پژوهش نافمی و فیضی ( )3121مبنی بر اینکه باین رهباری زهارآگین و رفتارهاای
انحرافی رابطه مستقی وجود دارد همسویی مستقی دارد در تبیین ایان یافتاه مایتاوان
این چنین بیاان داشات کاه هر چه میازان کمای نشاانههاای رهباری زهارآگین از دیاد
کارکنان در بین مدیران سازمانی زیاد باشد میزان کمای وجاود و یاا توساعه گوناه هاای
مختل

رفتارهای انحرافی در محیط کار در بین کارکنان نیز زیاد میشود .درواقع شایو

محر های تنش زا و هدایت کننده در بین مدیران سازمانی خود باعا

رشاد چشامگیر

رفتارهای انحرافی در محیط کار در بین کارکنان سازمانی میشود و درواقع بایتاوجهی
مدیران به کارکنان سب
از چرخه رقابتی حذ

بی توجهی کارکنان به اهدا

سازمانی شده که درنهایت سازمان

میشود .یافتههای این پاژوهش در راساتای یافتاههاای کمای و

کیفی پژوهش های قلی پور و همکاران ( ،)3120کول کویت و همکاران ( ،)8558شاای

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش میانجی رهبری زهرآگین در استانداری اصفهان

عوام محر آنها و نیز تقویت عوام کاهش دهنده رفتارهای انحرافی ،بتوان گا هاایی

821

( )8535و کراسیکووا ( )8531مای باشاد کاه شایو و گساترش رهباری زهارآگین در
سازمان همواره نشانگر رفتارهای انحرافی کارکنان در سازمان به همراه دارد.
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فرضیه سو پاژوهش مبنای بار اینکاه رهبری زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتمااعی
با رفتارهای انحرافی در محیط کار در کارکنان اساتانداری اصافهان را تعادی مایکناد.
مورد تأیید قرار گرفت که این یافتاه این فرضیه باا پژوهشهای فت الهی و پورآقاجاان
حسینی ( )3120مبنی بر اینکه سرمایه اجتماعی ،بر بادرفتاری کارکناان تاأثیر معکاوس
دارد و نیز رهبری زهرآگین رابطه بین سرمایه اجتماعی و بادرفتاری کارکناان را تعادی
میکرد و شمسی و همکاران ( )3120مبنی به راین که سارمایه اجتمااعی ،اثار مثبات و
معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشت و همچنین هر سه بعاد سارمایه اجتمااعی
ساختاری ،ارتباطی و شناختی .اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی داشات
همسویی مستقی دارد .ازاینرو در درجه اول الز است پژوهشگران عالقهمند در آیناده
عالوه بر بررسی نهایی الگوی مطارسشاده در ایان پاژوهش در ساازمانهاای دیگار و
متغیرهای متعدد دیگری نیز میتواند در رابطه با رهبری زهرآگین به کار روند متغیرهای
رفتاری دیگری را نیز ،بهعنوان متغیر پیامد و واسطهای در ایان مادل موردبررسای قارار
دهند .باور دیگری که به نظر پژوهشگران پژوهش ،ارزش پیگیری را دارد این است کاه
با توجه به جدید بودن موضو رهبری زهرآگین در ایران ،به نظر میرسد الز است در
سازمانها و شهرهای دیگری پژوهشهای متعدد و در حج بازرگتاری ماوردپژوهش
قرار گیرد و نتایج پژوهشهای متعدد باه مقایسه گردد تا بتوان باه داناش وسایعتار و
عملیتری در جهت بهبود رفتار نامناس

رهباران زهارآگین ساازمانهاا ،دساتیافات.

پژوهشگران و نظریهپردازان عالقهمناد بایاد در تعمای و تفسایر نتاایج حاصا از ایان
پژوهش به این محدودیتها ،امکان بررسی روابط در مدل معادال

ساختاری باه دلیا

ناکافی بودن حج نمونه در جهت گروهبندی نمودن دادههای رهبری زهرآگین (به ایان
دلی که سط تحلی رهبری زهرآگین گروه مایباشاد) ،میسار نباود ،همچناین رواباط
متغیرها که تغییراتی هستند (و نه علت و معلولی) و نیز نبودن پژوهشی در زمینه رهبری

زهرآگین در ایران توجه الز را داشته باشند .بدون تردید توجه به صفا
رهبران زهرآگین و اعمال دقت الز در هنگا گزینش افاراد بارای مناصا

و ویژگیهای
رهباری ،از

میزان بروز رهبران زهارآگین در ساازمانهاا کاساته و فضاای آرا و ناشای از فشاار و
شد زمانی که افراد تحت شرایط استرسزای محیط باشند ،منجر شده در جهات کااهش
میزان استرس وارد بر خود دست به تاکتی های نادرست مدیریت برداشت بزنند ،لذا باا
ایجاد فضای آرا و بهدوراز استرس میتوان مانع از بروز ضرر و زیان احتمالی ساکو
سازمانی نیاز بشاوند و هماین امار ساب
استانداری اصفهان میشود.

کاارایی ،اثربخشای و بهارهوری در کارکناان
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