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هاي  بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر ناهنجاري

 رفتاري منابع انساني در بعد اخالقي 
 لو رضا هديه مدمح، احمد کارگر، عباس اسالمي فارساني، مجتبي اسکندري

 97/91/9316تاریخ دریافت: 

 99/17/9317تاریخ پذیرش: 

 چکیده
شناختی و  ، روانشناختی زیستاندیشمندان حوزه انحرافات اجتماعی از سه منظر 

های  نظریهو شناختی  های زیست اند. نظریه اجتماعی پرداختههای  شناختی به ناهنجاری جامعه
ار کند. این دو های رفتاری و و روانی انسان، رابطه برقر هنجارید بین نانکوش میشناختی  روان

شناختی به نقش و رفتار انسان در  های جامعه د. نظریهنپرداز های فردی می ویژگی ورویکرد به رفتار
ها در باره رفتار ناهنجار افراد، عواملی نیز در  بر رویکردها و نظریه عالوهسطح سازمان توجه دارد. 

و سازمانی به  سه سطح فردی، اجتماعی ها دخالت دارد که در های رفتاری انسان ریبروز ناهنجا
دنبال یافتن علل یک رفتار خاص در یک  است. روش تحقیق از این جهت که بهآنها پرداخته شده 

، کاربردی است.  قلمرو تحقیق نظر هدف تحقیقتبیینی و از –، روش پیمایشی جامعه بزرگ است
و جامعه  9316تا تیرماه 9311زمستان ی زمان نظراز سطح کشور، در یلعه سازمانمطا ،نظر مکانیاز

استفاده از ابزار  شود. این تحقیق با یشماری، شامل م صورت تمام پرونده را به 11با آماری 
ار گرفت. میان کارکنان ، مورد آزمون قر pls3 smartو spss افزار  ساخته و با نرم پرسشنامه محقق

درصد و عوامل  6/91درصد، عوامل سازمانی با  8/11عوامل اجتماعی با ق نشان داد، نتایج تحقی
 بودند.  گذارتأثیردرصد بر رفتار ناهنجارکارکنان  91 /1فردی با 
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 مقدمه 
دو بعد آدمی توجه شود،  به هر سازمان واست. اگر در جامعه  بعدیموجودی دو ،انسان

نگاه به انسان ناقص است. انسان  ،صورت این ، اندیشمند تصور شده است. درغیرانسان ،واقع در

آدم  ما بنی :(71/چنانکه خداوند متعال فرمود: لقد کرمنا بنی آدم )اسراء ؛دارای کرامت ذاتی است

قوا " :دفرمای د و خانواده توجه داده و می، انسان را به حفظ خوقرآن کریمرا کرامت دادیم. 

نبی مکرم  تان را از آتش محافظت کنید. خود و خانواده :(6/تحریم.)"انفسکم و اهلیکم ناراً

شما نسبت به خود و  به زیردستان  :"کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" اسالم)ص( نیز فرمودند:

 مسئولید.

 از: ندکه عبارت سه دیدگاه مطرح است ،انسانرفتار ناهنجار مطالعات بررسیدر 

تر در علم  صورت کلی پزشکی و به روی غالب در روان: این دیدگاه نیدیدگاه زیستی .9

،  1شناس ایتالیایی و شلدون جرمو ( 9111ـ  9836) 9مانند سزار لمبروزو یشناسان زیستبالینی است. 

رار دادند و با شتر مورد توجه قشکل ظاهری و وضعیت آناتومی انسان را در ارتکاب جرایم بی

 ها، رفتار انحرافی را تبیین کردند ها و هورمون های آزمایشگاهی به نقش کروموزم استفاده از یافته

 .(78: 9371 )قناد؛

وانی است، : یکی از اشکال مهم انحراف، اختالل ررفتاریـ  دیدگاه رفتاری و شناختی .1

های معمولی زندگی است.  بینانه با سختی مقابله واقع شناختی فرد برای یعنی عدم توانایی روان

 کنند واقعیت را نقض میهای اجتماعی مربوط به  هنجاری ،کسانی که اختالل روانی دارند

  .(991: 9381)ستوده؛

عوامل اجتماعی را بر رفتار ناهنجار  تأثیرشناسان بیشتر عالقمندند  : جامعهدیدگاه اجتماعی .3

ه فشار اجتماعی عواملی در جامعه مردم را تحت فشار قرار داده و آنان را نشان دهند. طبق نظری

 .(11:9386 ؛)صدیق سروستانی کند رفتاری می مجبور به کج

 

1. Lombroso, c. 

2. Sheldon. 
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جامعه و یا  ،که ممکن است به فردبر رفتار ناهنجار در بعد اخالقی  شناسایی عوامل تأثیرگذار

 افتن پاسخ آن است.دنبال ی بهای است که محقق  مسئله ؛سازمان مربوط باشد

 

 تعريف مفاهیم پايه

 ديني   ـ  هنجارهاي اخالقي
خاطر شرم، ترس یا فرار از جریمه  ی از آنها بههنجارهای اخالقی، هنجارهایی هستند که پیرو

)وجدان اخالقی( است که مردم را به تبعیت از آنها  بلکه معلول یک نیروی درونی ،و زندان نیست

 .(17: 9381)ستوده؛ دارد وا می

هنجارهای دینی، هنجارهایی که معلول آموزش دینی است و منشأ آن تعالیم دینی و اوامر و 

توسط مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم و تدوین شده و تنها  ها، نواهی آن است که در طول قرن

 .(11: 9381)ستوده؛ ترین هنجارها در ایران است مرجع داوری در کارها و مهم

 هنجارها به دو دسته تقسیم شده است. ،دی دیگریبن در تقسیم

و ضمانت  شود  میگذاران وضع  و رسماً اجرا  هنجارهای قانونی که از سوی قانون (الف

 خارج از فرد، یعنی جامعه و نظامات آن است. الًاجرای آنها معمو

آنها در  بد و الزامیا هنجارهای اخالقی که در طی زمان در جامعه نشو و نما و تکوین می (ب

نهد یا منشأ دینی، مذهبی و معنوی دارد،  گیرد و اثر می عنوان عضو جامعه شکل می درون آدمی به

شود و زمانی نیز در هنجارهای قانونی و  سوی منابع معرفتی و معنوی پیگیری و نظارت میاز که

 گیرد. قوانین موضوعه جای می

آنها، هم مربوط به خارج در رعایت  حد وسط این دو، آداب و رسوم است که الزام و اجبار

 .(816 :9389 خو؛ م متضمن پذیرش درونی است )آراستهجامعه( و هاز فرد )

 رفتار ناهنجار
آخرین مالک برای  .قبول است رفتاری است که ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی غیرقابل

فرهنگی  اجتماعی و سترناهنجاری رفتاری، آن نوع ناهنجاری است که خارج از هنجارهای ب
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 .(96: 9383 ؛9سوزان )ریچارد و گیرد صورت می

 ناهنجاري اخالقي منتخب

که شرع  بوده رفتارهای خالف با نامحرم خارج از قاعده زوجیت و محرمیت از آن نوع

توجب تعزیر مقدس برای مرتکبین آن حد تعیین نموده و در قوانین جمهوری اسالمی ایران مس

تقبیل، مالعبه، تفخیذ و هر نوع  عنف یا اکراه و غیرآن، لواط، محصن، بهاست. زنای محصن و غیر

 گیرد. رابطه جنسی لفظی و غیرآن که شرعاً حرام شمرده شده است، جزء این تعریف قرار می

 

 مروري بر ادبیات نظري تحقیق
شناسانه  ، بیشتر از نگاه جامعهناهمنواستوقتی رفتاری از نگاه هنجاری با هنجارهای اجتماعی 

شناسانه  پردازد، از زاویه روان گیرد. آنگاه که به چرایی بروز و علل رفتار می رد بررسی قرار میمو

تواند از  می ثر بر یک رفتار ناهنجارؤعوامل م ،گیرد. بنابراین شناسانه مورد بحث قرار می ستو زی

ا مبانی گاهی هم بوشناسی بررسی شود  شناسی و حتی زیست شناسی،  روان ابعاد مختلف جامعه

 شود. تعبیر می ،دینی ناسازگار است که از آن به ناهنجاری دینی و حرام شرعی

 

 رويکردهاي ناهنجاري رفتاري
، شناختی زیستبا سه رویکرد کلی  کنند، وم رفتاری مطالعه میحوزه عل دانشمندانی که در

  .پردازند میی به آن شناخت شناختی و جامعه روان

 شناختي رويکرد زيست . 9

شناس ایتالیایی شکل  ( و جرم9111ـ  9836شناسان مانند سزار لمبروزو ) رخی از زیستب

ظاهری و وضعیت آناتومی انسان را در ارتکاب جرایم بیشتر مورد توجه قرار دادند و با استفاده از 

 را تبیین کردند. لمبروزوها، رفتار انحرافی  ها و هورمون های آزمایشگاهی به نقش کروموزم یافته

 بردن به علل جرم، مجرمین را به اعتبار شکل، اندازه و خصوصیت فردی مورد مطالعه قرار برای پی

 

1. Richard,P. & Suzan,K. 
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و شناسی  ا با استفاده از روشی که در زیستشناسانه ر او اولین رویکرد زیست ،ترتیب نبدی داد.

 .(78: 9371 )قناد؛ شناسی مطرح است، ارائه کرد انسان

پردازد و به  سان و روابط آن با ناهنجاری رفتاری میرویکرد زیستی به ساخت جسمانی ان

وراثت ژنتیکی،  از طورکلی ناهنجاری زیستی هارد. بدتوجه  رفتاری کجانتقال  نقش وراثت در

: 9383 سوزان؛ )ریچارد  و کند های محیطی بروز می شدن با محرک های جسمانی و مواجه بیماری

11). 

 شناختي رويکرد روان . 2
، های روانی نابهنجاری اجتماعی و متخصصین بالینی، هنگام ارزیابی علتوم علدانشمندان 

فردی هستند. رویدادهایی که در تعامل با  ات، میانکه اغلب تجربی گیرند نظر میتجربیات فرد را در

روانی هم دارند. تجربیاتی  فردی یا درون ، تجربیات درونافتد، ضمن اینکه افراد دیگران اتفاق می

های  های رفتاری و ویژگی کوشد بین ناهنجاری دهند می کار و احساسات روی میکه در اف

 .(97: 9383 سوزان؛ شخصیتی و روانی انسان، رابطه برقرار کند )ریچارد و

اینها کسانی هستند که  ی هستند، غیرازها و همکاران اقیتا ها، هم برای یک دانشجو، همکالسی

مدرسه و محفل دورتر از اینها  وستان دوره دبیرستان،در محافل دورتر قرار دارند، مانند د

آخرین محفل هم  .تأثیر دارد فردها که معیارها، انتظارات و رفتارهایشان بر زندگی  ای محله هم

مرج  و هرج. شهر و کشور ،کنیم، مثل جامعه فرهنگی است که در آن زندگی می ـمحیط اجتماعی 

واند موجب ترس و اضطراب شود. برای برخی افراد ت سیاسی هم حتی در سطح نسبتاً محلی می

 سوزان؛ تواند، فرهنگی یا اجتماعی باشد )ریچارد و تر است و می علت نابهنجاری بسیار گسترده

9383 :91). 

 شناختي . رويکرد جامعه 3
 فشار تأثیر به نقش وو ها معرفی شده  اجتماع عامل ناهنجاری رفتاری انسان ،در این رویکرد

 شود. های اجتماعی بر رفتار آدمی اشاره می ادگیری وکنترلمحیط، ی

گرایی  گرایی و برساخت را شامل دو رویکرد عمده اثبات رفتاری کج شناختی، رویکرد جامعه
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)صدیق کنند  می رفتاری کجال هستند که چرا مردم ؤدنبال پاسخ به این س داند. هر دو رویکرد به می

 .(11: 9311سروستانی؛

گرایی گرایی و جبر گرایی، عینی این رویکرد که به مطلق گرايي: رد اثبات. رويک9ـ  3

یا  اًرفتاری مطلق اند،  کج نان مدعیآ ،دیگر عبارت به .معروف است، بر سه فرض اصلی استوار است

یعنی علل  صورت عینی مطالعه کرد. توان آن را بهکه می استمشاهده  اً واقعی و موضوعی قابلذات

 های زیر مطرح است.  تر از کنترل فرد دارد. در این رویکرد نظریهو اسبابی فرا

 اجتماعي هاي فشار نظريه . 9ـ  9ـ  3

کنند. پاسخ کلی به این  می رفتاری کجها این است که چرا مردم  سؤال اصلی دراین نظریه

ور به دهد و آنان را مجب سؤال این است که عواملی در جامعه، برخی مردم را تحت فشار قرار می

 کند.  می رفتاری کج

تیابی به اهداف مقبول اجتماعی را ناشی از عدم توانایی شخص در دس این فشار 9رابرت مرتن

داند. کلوارد  ناکامی در رسیدن به جایگاه باال در جامعه را عامل فشار می  ،1داند. آلبرت کوهن می

3و الین
کننده فشار به  هدف را وارد ی مشروع برای نیل بهها عدم برخورداری اشخاص از فرصت 

 .(11: 9311 دانند )صدیق سروستانی؛ می رفتاری کجافراد و راندن آنان به سوی 

 هاي يادگیري اجتماعي نظريه . 2ـ  9ـ  3

براین باورند که  ،اند نظرانی که موضوع یادگیری اجتماعی را مطرح ساخته صاحب

ها  فرهنگ ویژه در چارچوب خرده هب افی های انحر نتیجه یادگیری هنجارها و ارزش رفتاری کج

را در طول  رفتاری کجها این است که افراد،  های همساالن است. نکته اصلی دراین نظریه وگروه

 .(11: 9311 )صدیق سروستانی؛گیرند  امل خود با دیگران یاد میتع

 کنترل اجتماعي  نظريه . 3ـ  9ـ  3

طبق گفته داند. فرض اصلی  رل اجتماعی میرا نبود کنت رفتاری کجاین نظریه علت اصلی 

نترل قرار نگیرند، دارند و اگر تحت ک رفتاری کجطور طبیعی تمایل به  فروید، این است که افراد به

 

1. Merton, R.  
2. Cohen, A.  
3. Clewa, d & Ohlin.  
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پردازان کنترل اجتماعی، مدعی است که پیوند فرد و  عنوان یکی از نظریه هرشی به کنند. چنین می

کنترل رفتارهای فرد است و ضعف این پیوند یا  ترین علت همنوایی و عامل اصلی مهم ،جامعه

 .(19: 9311 است )صدیق سروستانی؛ رفتاری کجنبودآن، موجب اصلی 

سلطه 9161های دهه  این رویکردکه از سال گرايي: خترويکرد برسا . 2ـ  3

و  گرایی گرایی، ذهن نسبیتآنان به  چالش کشیده بود، بر سه فرضیه استوار است. گرایی را به اثبات

ای ذهنی، عملی، ارادی و  رفتاری انگی بیش نیست و تجربه اند کج گرایی مشهورند و مدعیاختیار

 .های زیر مطرح است تجلی اراده، خواست و انتخاب انسان است. در این رویکرد نظریه

 زني نظريه انگ . 9ـ  2ـ  3

نی هر رفتاری انگی بیش نیست و هیچ ویژگی ذاتی ندارد. یع ،رفتاری کجطبق این نظریه 

شود. در رأس این دیدگاه  تلقی می رفتاری کجکنند ناهنجاری است،  فقط وقتی کسانی فکر می

( را به او رفتاری کج، رفتاری است که مردم این انگ )رفتاری کجمدعی است که  9هوارد بکر

 .(16: 9311کسی است که این انگ به او خورده باشد )صدیق سروستانی؛ ،رفتار بزنند و کج

 شناختينظريه پديدار . 2ـ  2ـ  3

های اجتماعی  زنی هم متأثر از رویکرد کنش متقابل نمادین بود و به واکنش نظریه انگ

پرداخت،  زنندگان می رفتاران و انگ ها برای کج افراد و پیامدهای این واکنش رفتاری کجنسبت به 

بخش اندرونی ذهن افراد وارد  شد. تالش پدیدارشناسی این است که به اما وارد ذهن افراد نمی

آگاهی، نگرش، احساس درک و دریافت و عقیده آنها  :شود و به مقوالت و مفاهیمی مانند

خورنده و چه  رفتار انگ شناختی این است که همه افراد، چه کجپدیداربپردازد. فرض اصلی نظریه 

د، کنن امالً ذهنی عمل می، کرفتاری کجساخت، تعریف یا تفسیر خود از بر زننده، در همنوای انگ

 .(96: 9311بودن داشته باشند )صدیق سروستانی؛ هرچند که ممکن است ادعای عینی

 نظريه تضاد . 3ـ  2ـ  3

های  های متنوع، نظیر شرکت تضادهای اجتماعی به منافع، نیازها و مطالبات ناسازگار گروه

 و های سیاسی لیبرال کاران با گروه تضاد محافظه ،های کارگری تجاری و تضادهای آنها با اتحادیه

 

1. Becker, H. 
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های ناسازگاری  شود. تضاد فرهنگی به هنجارها و ارزش تضادهای سفیدان و سیاهان مربوط می

درست  ،فرهنگ  ؛ یعنی آنچه دریک خردهشود های درست و غلط می تعریفآن پردازد که از  می

 .(67: 9311 دیق سروستانی؛پندارند )ص آن را نادرست می ،فرهنگ دیگر خرده در ،شود تلقی می

 

 گذار بر ناهنجاري رفتاريتأثیرعوامل 
رفتاری، بیانگر  ثر بر ناهنجاریؤگرفته درباره علل و عوامل م بندی مطالعات صورت جمع

 فردی، اجتماعی و سازمانی است. :تأثیرگذاری سه دسته از عوامل عمده

 عوامل فردي . 9
صورت ژنتیکی و جسمانی، یا تحت  هفرد بهایی است که  آن دسته ازخصوصیات و ویژگی

گذار تأثیردهی رفتار او  هادر شکل دگی، در وجود خود داشته و این ویژگیتربیت خانوا تأثیر

 است. این عوامل عبارتند از: 

 تیپ شخصیتي فرد:  . 9ـ  9

د برای خو معموالً A نظر بسیاری از پژوهشگران، افراد تیپ به بودن: B یا Aبسته به نوع آن 

حوصله و  ده، منظم، حساس نسبت به زمان، کمکنن نند، آنها افرادی رقابتک استرس ایجاد می

 تری دارند. پرخاشگر هستند و رضایت درونی کم

دهند،  ، بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت میآرامش بیشتری دارند Aنسبت به ، B فراد تیپا

 .(77: 9319 ؛)رضاخانی کنند حوصله هستند و با احتیاط حرکت می طلب و بی تر جاه کم

 فقر و مشکالت معیشتي.  2ـ  9

تواند زمینه و بستر مناسبی برای پیدایش بسیاری از انحرافات  فقر یکی از عواملی است که می

 باشد. 

به روند فزاینده فقر در ایران و تغییرات در جمعیت زیر خط فقر، تغییرات در میزان  باتوجه

: 9373 اجتماعی از همبستگی باالیی برخوردار است )مدنی؛ افاتها و انحر شیوع و بروز آسیب

87). 
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 کنترليعف خودض . 3ـ  9

کننده رفتار و  خود، کنترلکه   های دین مبین اسالم به مسلمانان توصیه شده است در آموزه

 "ن تحاسبوا...احاسبوا انفسکم، قبل ": آمده استکردارشان باشند. در حدیث شریف نبوی 

 خویشتن را محاسبه کنید، قبل از آنکه مورد محاسبه قرار گیرید. :(11: 96 ج 9371 ؛آملیحر)

 رخوداترف اعمال ورب ي فردنظارتضعف  . 4ـ  9

کارهای مدیریتی و ثر واقع شوند وؤمرکه والدین غی زمانی 9سن و هرشیدبه اعتقاد گات فر

با فرصت عجین  وقتی که اند کردهگذاری  لگویی را نتوانند اجرا کنند، خودکنترلی پایینی را پایها

م محصول اجتماعی جر ،رو شود. ازاین موجب افزایش احتمال ارتکاب رفتارهای مجرمانه می شود،

 .(99: 9311 نژاد؛ نیا و صالح وردیعلی) کنترلی پایین با فرصت مجرمانه استافراد دارای خود

 بودن فرد . هیجاني 5ـ  9

عمومی جرم معروف  نظریهعنوان ن و هرشی، که باوگات فردس نترل اجتماعیکطبق نظریه 

ست. طلب برای افزایش لذت و دوری از درد ا هیجانگسیخته انسان  نتیجه ماهیت لجام ،است، جرم

گرایش به انجام کارهای خشنودکننده و پرهیز که ی هستند الیافراد عق ،زعم واضعان این نظریه هب

که مالحظه کنند لذت یک رفتار، بیش از دردهای آن  زمانی ،آور دارند. بنابراینداز کارهای در

 .(1: 9311نژاد؛ نیا و صالح وردی علیکنند ) پیدا میگرایش  ،به ارتکاب آن رفتار ،است

 پذيري از عوامل بیروني. تأثیر 6ـ  9

تأثیر  که تحتدانند  میها  ها و نیازهای طبیعی انسان ها را انگیزه ارزش أمنش ،شناسان نروا

گرایی تحریک  داش، لذتیت و پاقتبعیت، قدرت سازگاری، موفو عواطف، تقلید واحساسات 

 .(916 :9313 نی؛)کاشااست  واهی و امثال آنخحواس، تنوع طلبی، خیر

های انسانی درباره آنچه  ها عقایدی هستند که افراد، یا گروه معتقد است ارزش ،گیدنز

های اساسی  نمایانگر جنبه ،های مختلف رزشد. ابه آن معتقدنمناسب، خوب یا بد است،   مطلوب،

کنند، تأثیر  ای که درآن زندگی می شدت از فرهنگ ویژه بهکه عات در فرهنگ انسانی است قتو

 

1. Gottfredson & Hirschi,T. 
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 .(787: 9386 ؛)گیدنز پذیرد می

 وجود فرد هاي اخالقي در نشدن ارزش . نهادينه 7ـ  9

های اخالقی خویش،  شناختاند که آگاهی نوجوانان از  ( نشان داده9113) سوانسون و هیل

شرط مهمی برای استفاده از استدالل اخالقی در جریان رفتار اخالقی است. لذا، ناهنجاری و  پیش

منجر های اخالقی و عمل اخالقی به کج فهمی و اعمال ضدارزشی  زیاد بین توصیه وجود فاصله

داش و تنبیه، همانندسازی، جمله:پاعوامل، تأثیر بارزتری دارند، از این برخی از شود. باوجود می

 .(911: )کاشانی گروهیهای  )مستقیم و غیرمستقیم( و رسانه آموزش

 مشکالت فردي و خانوادگي . 8ـ  9

ثر ؤعملکرد خانواده در ایجاد تعارضات زناشویی یا رضایت از آن م ،دهد میها نشان  پژوهش

ای در رضایت  کننده قش تعیین، نسبک زندگی ،رسد نظر می به .(1116، و همکاران 9است )لیندزی

مندی زوجین به یکدیگر و نگرش مثبت به  دارد. رضایت زناشویی، میزان عالقهزناشویی 

، حل تعارض، تباطجمله تحریف آرمانی، مسائل شخصی، اربودن است که به عواملی از أهلمت

 .(11: 9311 وابسته است )پورافقی؛ گیری مذهبی و... رابطه جنسی، جهت

 ارضايتي از روابط عاطفي و عدم صمیمیت میان زوجینن . 1ـ  9

درصد  11 نفر، 1311دهد از مجموع  نشان می ( 1113نتیجه پژوهش دیبل التین تول )

به رابطه نامشروع کشانده اند نیازهای عاطفی در روابط زناشویی آنها وجود نداشته وآنها را  گفته

بر روابط عاطفی و صمیمیت  عالوه بوده است.که انگیزه جنسی تا آن اندازه مهم ن حالیاست. در

طلبی و تشتت در خانواده عوامل دیگری هستند که فرد را  ی، نارضایتی از روابط جنسی، تنوعناکاف

 .(911: 9381 دهند )شیردل؛ به ارتکاب رفتار ناهنجار اخالقی سوق می

 عوامل اجتماعي  . 2
ر محیط زندگی، مدرسه و آموزشگاه، خاطر ارتباط با دیگران د عواملی هستند که فرد به

عوامل محیطی تأثیر  از ،کلی در اجتماعطور ین و مقررات اجتماعی )رسمی و غیررسمی( و بهقوان

 

1. Lindsy & et al 
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 دهد. پذیرد یا دیگران را تحت تأثیر خود قرار می می

 بودن کنترل اجتماعي .ضعیف 9ـ  2

د که بین جوانان برلین، به این نتیجه رسیدن (9111) 9در یک تحقیق مهم، هاگان و همکاران

 وها  شکنی میک موجب پیدایش انحرافات، قانونتضعیف کنترل اجتماعی و آرزوهای آنو

 .(371: 9378 ر؛پو )رفیع یانه بین این جوانان شده استراهای تند راستگ گرایش

 نقش ضعیف حکومت در تربیت افراد . 2ـ  2

دهد و حکومت باید در تقویت  قرار می اختیار بشرراهی که دین در :امام خمینی)ره( معتقدند

مسائل و  همهای جامع از  اجرای آن بکوشد، متون دینی و شریعت الهی است که برنامه و

افراد بشر آمده  همهارائه کرده است. دین که برای را ها  های فردی و جمعی حیات انسان عرصه

 ها، سیاست، فرهنگ، علم، وزهح همهشود، بلکه در  است، تنها شامل عبادات یا احکام فردی نمی

 .(111: 1 ج ،امام ه)صحیف نظیر دارد هایی بی هداشت، حقوق، اخالق و... آموزهب

 دوستان و همنشینان ناباب.  3ـ  2

 د: فرمای رفان میمبارکه ق سوره 18آیه شریفه 

تخاب عنوان دوست ان کاش فالن فرد را به  من، وای بر :"ناخلیالیا ویلتی لیتنی لم اتخذ فال"

 . نکرده بودم

یعنی  تراقیفپیوند ا ،طریق معاشرت با اغیاررفتار انحرافی از ،بودمعتقد  (9131) ادوین ساترلند

برای  ،گوید یشود. او م داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند جنایتکاران آموخته می

فرایند  ،واقعجنایت کرد. درتوان  آنکه شخص جنایتکار شود، نخست باید بیاموزد که چگونه می

 (   18: 9311 )صدق سروستانی؛ شود تعیین می ،وسیله دوستان فرد مجرم یادگیری رفتار انحرافی به

 تأثیرپذيري فرهنگي . 4ـ  2

ها در مناطق مختلف جهان و در کنار  حاکی از گردآمدن انسان ،واقعیت زندگی اجتماعی

وابط متقابل برای رفع نیازهای زیستی، اجتماعی و روانی ها برای ایجاد ر یکدیگر است. نیاز انسان

 

1. Hagan & et all 
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ناپذیر است. این نیازها همواره باعث شده است که جوامع مختلف از ضرورتی انکار ،خود

 گیرد آمیز و گاهی قهرآمیز، صورت می صورت مسالمت اهی این تأثیرها بهپذیرند. گ یکدیگر تأثیر

 .(986 :9386 ؛اللهی )سیف

 ها ارزش تغییر در .5ـ  2

 .دهد، در تغییرات ارزشی و فرهنگی، خانواده بیشترین آسیب را می بیند ها نشان می پژوهش

به  (9187) 9الپوز .محل تالقی فشارهای روانی بیرونی و فشارهای فردی است ،خانواده زیرا

 تایجنه کاست  ساله در کشور فیلیپین پرداخته 91بررسی تأثیرات تهاجم فرهنگی در یک پروسه 

زیون، ویدیو، سی.دی، یرادیو، تلو  طریق،جانبه از تهاجمی همه ،حاصل از پژوهش وی بیانگر

پذیری  بعیتت ،سال 8سال به  31کاهش عمر متوسط ازدواج از  لباس و رفتارهای جنسی ،ترویج مد

ی اه رفتارهای جنسی آزادتر و کاهش سختگیری، حداقلی فرزندان از والدین و بزرگساالن

  .(919: 9386 نوده؛ )احمدی بوده است ین پسر و دخترارتباطات ب

 عوامل سازماني . 3
که در محیط کار ناشی از ارتباط و تعامل با همکاران، مدیران،  است آن دسته از عواملی

دهی رفتار  و مقررات و فرهنگ سازمانی در شکلکنندگان به سازمان،  قوانین  و مراجعه مشتریان

 امل می شود.گذار است، را شتأثیرفرد 

 کارگیري نادرست هگزينش و ب. 9ـ  3

% 31 ه کار آمریکا، متوسط هزینه یک انتخاب بد تاارآمارهای تخمینی اد اساسبر 

موضوع موافق بوده، اما  درآمدهای بالقوه اولین سال استخدام است. سایر کارشناسان نیز با این

د. اگر شواستخدام مشخص و اصالح کنند که باید خطای این تصمیم طی شش ماه اول  اضافه می

افزایش مالحظه  قابل طور تواند به ها می تباه مشخص نشود و بعدا آشکار گردد، این هزینهشاین ا

 .(http:chart.corse.com) کندیافته و مشکالتی را بر سازمان تحمیل 
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 نظر مهارت، استعداد و...(. ناهماهنگي شاغل با شغل )از 2ـ  3

شغل آنها با   گرش مثبت به شغل و سازمان خود خواهند داشت که بدانندکارکنان هنگامی ن

  .های آنان تناسب دارد ویژگی

آید، استفاده از مفهوم  حساب می دنیا که نیروی انسانی سرمایه به های امروزی در سازمان

ای ه کارگیری بهتر از دانش، توانایی و مهارت هگیری و ب ناسب و هماهنگی شغلی در جهت بهرهت

 حائز اهمیت است. ،نیروی انسانی

تناسب بین تناسب شغل و شاغل یکی از اقسام تناست فرد با محیط پیرامون خود است. عدم 

 .(336: 1118 ؛9های زیادی برای سازمان داشته باشد )انتال تواند هزینه فرد و شغل می

منجر نگرشی نشان داد که تناسب شغل و شاغل به پیامدهای رفتاری و  1تحقیق ون کوور

تری،  صورت ضعیف ازمانی وابسته است. ضمن اینکه بهشود که با رضایت شغلی و تعهد س می

جایی کارکنان را تحت  هپیامدهای رفتاری مانند: عملکرد شغلی و رفتارهای تابعیت سازمانی و جاب

ها و پیامدهای  دهد. همچنین او به این نتیجه رسیدکه ارتباط بین سازگاری ارزش قرار می تأثیر

 .(91 :1113؛ های تناسب شغلی است )ون کوور کلتر از سایر ش اندکی قوی ،رفتاری

 فرد با سازمان ابق فرهنگيضغف تط . 3ـ  3

( صورت گرفته و به بررسی 1191) های خدماتی استانبول ترکیه در تحقیقی که در سازمان

 ـ : تناسب فرددهد می نشان است، پرداخته کارکنان التزام و سازمانـ بین تناسب ارزشی فرد  رابطه

سازمان ـ تناسب فرد  ،وجود این تأثیر تأثیرگذار است. با فزام کاری و التزام سازمانیسازمان بر الت

 .(917: 1191 توالی؛ مروی اونال و) التزام کاری است بیش از تأثیرآن بر بر التزام سازمانی،

 پذيري ناقص   . جامعه 4ـ  3

پذیری از کانون خانواده و محیط آموزش و پرورش و هم از زندگی  گرد جامعهازآنجاکه فرا

رابطه تعامل میان این نهادها و یگانگی یا تعارض و   ،گذارد جامعه کالن تأثیر می رگروهی ب

 ؛)کاظمی چندگانگی میان آنها در پرورش ظرفیت فرد برای سازگاری و تطبیق بسیار سازنده است

 

1. Antall, G. 

2. Van couver, T. 
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9377: 911). 

دار وجود  یابطه مثبت و معنر  پذیری سازمانی با کل ابعاد تعهد سازمانی، های جامعه فهبین مؤل

 ،تواند انداز آینده سازمان نیز می های تفاهم، حمایت کارکنان و چشم مؤلفه ،اینبر دارد. عالوه

. کند بینی ای را پیش شده، پیوستگی و مبادله سازی مانندد هتعه داابع  داری، طور مثبت و معنی به

 .(911 :9319 ؛زاده سلطان وندی و)قال

 ت نادرست نظار و کنترل . 5ـ  3

 تواند صورت گیرد: صورت فردی، اجتماعی و سازمانی میکنترل و نظارت به سه 

 ر خوداتنظارت فرد بر اعمال و رف . 9ـ  5ـ  3

عنوان  را بههای فرد ارتباط دارد و فرد آن  این نوع نظارت و کنترل چون با اعتقادات و ارزش

به نظارت خداوند متعال و  است و درستی و نادرستی آن را باتوجه ملکه ذهن خود پذیرفته

در این حالت فرد  از اعتبار باالیی برخوردار است.  فرشتگان الهی بر اعمال خود قبول کرده است،

تعال فرمود: بل چنانچه خداوند مداند.  و او را ناظر اعمال خود می نسبت به وجود خدا آگاهی دارد

انسان بر نفس خویشتن بیناست،  بلکه :(91ـ  91/ ه )قیامهولو القی معاذیر هاالنسان علی نفسه بصیر

 تراشی زند.هرچند دست به عذر

تری بر کاهش  ممکن است اثر قوی ،ها استکنترلی( که شامل هنجار)خود رسمیکنترل غیر

 .(1116 :9)السن و همکاران انحراف کارکنان داشته باشد

 نظارت اجتماعي و سازماني .2ـ  5ـ  3

ها  شود. این نظارت به روش شدن اطالق می نظارت اجتماعی درواقع به بسط فراگرد اجتماعی

که خودشان را با  سازد دارشود تا افراد را وا کار بسته می هاست که در جامعه بمربوط سایلی وو 

ه کار بست گر نظارت اجتماعی درست بهدهند. اهای یک گروه یا جامعۀ خاص تطبیق  اشتد چشم

 .(911 :9381 ؛)کوئن کند انتظار جامعه تطابق پیدا میشوند، رفتار فرد با رفتار مورد

رفتار و عملکرد نظام اداری است، الزم است چرخه و آنجاکه فرد یکی از اجزای مهم یک از

های  استهعملکرد او با خو ،تارترین انحراف رف نترل قرار گیرد تا با کموک درستی مورد نظارت هب او
 

1. Olson & et al 
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 ( 131: 9373؛باشد )رضائیانمنطبق سازمان 

 گرايي . منفي6ـ  3

گرایی و  ( انجام شد، نشان داد توسعه مثبت1118)9نیدر و همکارااتحقیقی که توسط اسن

ه تر ب کمسمت فضائل اخالقی تمایل داشته و کارکنان بیشتر به شود، حاالت مثبت موجب می

دهد توجه به رفتار سازمانی مثبت، به  همچنین تحقیقات نشان می رافی دست بزنند.رفتارهای انح

 .(1191: 1شود )اسنیل و همکاران میمنجر ایجاد ارتباطات مثبت در سازمان 

وجود رفتارهای انحرافی از سوی اعضای سازمان  ،های امروزی یکی از معضالت سازمان

قدند که تمرکز بر نظران سازمانی معت ط کار، صاحبارهای انحرافی در محیاست. برای تعدیل رفت

پن و ) اخالقی تأثیر داردگرایی بر کاهش رفتارهای غیر ؤثر باشد. مثبتتواند م گرایی می مثبت

  .(1191: 3همکاران

  تحقیقچگونگي دستیابي به مدل مفهومي 

 ال اصلی مطرح شد که:ؤبرای انجام تحقیق ابتدا دو س

 های رفتاری کدامند؟ حوزه ناهنجاریهای نظری در رویکرد . 9

ثرند، ؤهنجار اخالقی م های نا گیری رفتار عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی که در شکل . 1

 کدامند؟ 

شناسی و  شناسی، روان مرتبط در حوزه زیستمطالعات ها،  الؤبرای یافتن پاسخ این س

است  محیطیزیستی، روانی و  أمنش های رفتاری افراد دارای سه شناسی نشان داد ناهنجاری جامعه

 د.شصورت مدل زیر ارائه  و بهبندی  عد فردی، اجتماعی و سازمانی دستهکه در قالب سه ب

 

1. Snider & et al 

2. Snill & et al 

3. Pan & et al 
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 مدل مفهومي تحقیق .9 نمودار

 هاي تحقیق هفرضی
 است که عبارتند از: قابل فرضسه فرضیه اصلی و چند فرضیه فرعی در این تحقیق 

 دارد. تأثیردر ناهنجاری رفتاری کارکنان  عوامل فردی :فرضیه اصلي اول

 :فرضیات فرعي

 دارد. تأثیرتیپ شخصیتی در رفتار ناهنجار کارکنان  . 9ـ  9
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 دارد. تأثیرعدالتی و محرومیت در رفتار ناهنجارکارکنان  احساس فقر، بی . 1ـ  9

 ارد.د تأثیرداری، در رفتار ناهنجارکارکنان   کنترلی و خویشتنضعف در خود . 3ـ  9

 دارد. تأثیرضعف اعتقادی افراد در رفتار ناهنجارآنان  . 1ـ  9

 دارد. تأثیر ،مشکالت فردی و خانوادگی در رفتار ناهنجارکارکنان . 1ـ  9

 دارد. تأثیر ،عوامل اجتماعی در رفتار ناهنجارکارکنان :فرضیه اصلي دوم
 فرعي: هاي هفرضی

 دارد. تأثیر ،رفتار ناهنجارکارکنان برحکومتی،  نقص در تربیت اجتماعی و .9ـ  1

 دارند. تأثیر ،دوستان و آشنایان ناباب در رفتار ناهنجارکارکنان . 1ـ  1

 دارد تأثیر ،سرمایه اجتماعی نامناسب در رفتار ناهنجارکارکنان . 3ـ  1

 دارد. تأثیرها در رفتار ناهنجارکارکنان  پذیری فرهنگی از رسانهتأثیر . 1ـ  1

 دارد. تأثیر ،عوامل سازمانی در رفتار ناهنجارکارکنان :ومفرضیه اصلي س

 فرعي: هاي هفرضی

 دارد. تأثیر ،گیری نادرست درسازمان، در رفتار ناهنجارکارکنانکار هگزینش و ب . 9ـ  3

 دارد.   تأثیر ،پذیری ناقص سازمانی در رفتار ناهنجارکارکنان جامعه .1ـ  3

 دارد. تأثیر ،تار ناهنجارکارکنانکنترل نادرست سازمانی در رف. 3ـ  3

 دارد. تأثیر ،نقص در ایفای نقش توسط مدیران، در رفتار ناهنجارکارکنان.  1ـ  3

 دارد. تأثیر ،گرایی در سازمان، )فردی و سازمانی( در رفتار ناهنجارکارکنان منفی . 1ـ  3

 

 روش تحقیق 
آوردن اطالعاتی  دست به دنبال اظ هدف،کاربردی و ازآن جهت که بهلح تحقیق حاضر به

آید.  حساب می پیمایشی بهـ  تحقیقی توصیفی ،های افراد با رفتارهای خاص است باره انگیزهدر

ثر بر بروز یک رفتار و تعیین میزان نقش ؤصدد شناسایی و کشف عوامل م، چون دردیگر ازطرف

استفاده از  ابزار با  های تحقیق تبیینی است. دادهـ  نوع روش پیمایشی هریک از عوامل است، از
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افزار  نرم با آوری و مقیاسی لیکرت، جمع گزینه برمبنای طیف پنج 11 ساخته با پرسشنامه محقق

spss و smartpls3 ها در دو بخش آمار توصیفی و تحلیلی  مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده

سازی معادالت  به مدل شناختی و در تحلیل آماری، آمار توصیفی به مسائل جمعیت انجام شد. در

ساختاری، ضریب مسیر، ارزیابی مدل ساختاری در ابعاد فردی، اجتماعی و سازمانی، تحلیل مسیر 

 و تحلیل واریانس پرداخته شد.

 قلمرو تحقیق
کارکنان یک سازمان نظامی،  بعد اخالقی در نظر موضوعی ناهنجاری رفتاریقلمرو تحقیق از

 .بود 9316تیرماه  ـ 9311 زمانی زمستان سالازه در ب و نظر مکانی سطح کل کشوراز

 جامعه آماري
افرادی بودند که مرتکب رفتار خالف اخالق شده و برای آنها، ابتدا تحقیق، جامعه آماری 

های  پرونده .استان یا ستاد نیروها پرونده تشکیل و حکم اولیه برای آنها درخواست شده بود در

که سعی شد از تمام افرادی که  ودپرونده ب 11شماری  تمامصورت  همطرح در بازه زمانی فوق ب

 .یردبرای دفاع از اتهام خود به تهران مراجعه کرده بودند، نظرسنجی صورت گ

 اعتبارسنجي پرسشنامه 
علمی و  یئتنظران، ه گروه صاحب نظرات دوهای پرسشنامه از  برای سنجش گویه

 spssافزار  ز نرمده از روش تحلیل عاملی اکتشافی اها با استفا کارشناسان مرتبط با موضوع پرونده

بود برای همبستگی تحلیل عاملی مورد استفاده  7/1هایی که مقادیر آنها باالی  داده .استفاده شد

 قرار گرفت. 

 هاي توصیفي يافته
هل، سطح تحصیالت، أ: سن، تبه مواردی چونبرای توصیف متغیرهای اسمی پرسشنامه 

 دمتی، درآمد و تعداد فرزندان و پراکندگی استانی بود، پرداخته شد.سنوات خدمت، رسته خ

 هاي تحلیلي  يافته
 )فردی، اجتماعی و سازمانی( بیانگر نتایج ضرایب مسیر عوامل ناهنجاری رفتاری اخالقی
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پذیری فرهنگی از مجموعه تأثیرشاخص  تأثیرعدم لفه فقر از مجموعه عوامل فردی، ؤحذف م

 تأثیریید أپذیری ناقص از مجموعه عوامل سازمانی و ت شاخص جامعه تأثیردم عوامل اجتماعی و ع

 .نشان داده شده است 9ست که در جدول ها سایر شاخص
 

 نتايج ضرايب مسیر ابعاد عوامل فردي، اجتماعي و سازماني  .9 جدول

 نتیجه R2 T انحراف معیار ضريب مسیر ها شاخص

 یید تأثیرتأ 681/1 /113 /116 /117 تیپ شخصیتی

 تأیید  تأثیر 119/3 /118 /111 /111 کنترلیضعف خود

 تأیید  تأثیر 831/1 /117 /118 /963 ضعف اعتقادی در دین

 تأثیرتأیید  617/7 /111 /111 /111 عدم صمیمیت بین زوجین

 تأیید تأثیر 173/1 /179 /161 /166 نقص در تربیت اجتماعی و حکومتی

 تأیید تأثیر 198/1 /999 /161 /333 دوستان ناباب

 تأیید تأثیر 817/7 /179 /166 /119 سرمایه اجتماعی نامناسب

 عدم تأثیر /168 /111 /111 /119 تأثیرپذیری فرهنگی

 تأثیرتأیید  181/1 /161 /113 /161 کارگیری نامناسب هگزینش و ب

 عدم تأثیر 111/9 /111 /111 -/111 پذیری ناقص جامعه

 ثیرأتأیید ت 171/6 /191 /111 /919 ادرستکنترل و نظارت ن

 تأیید تأثیر 198/1 /199 /137 /917 ضعف در ایفای نقش توسط مدیران

 تأیید تأثیر 111/1 /111 /171 /199 گرایی منفی

 

 تحلیل مدل نهايي تحقیق 
های رفتاری کارکنان  ، اجتماعی و سازمانی بر ناهنجاریعوامل فردی تأثیربرای بررسی میزان 

ها،   ؤلفهها، م ها، شاخص همراه با ذکر شماره گویه 1نموداراز ضرایب مسیر استفاده شده که در 

 نشان داده شده است. ،گذاری هر یک از عواملتأثیرابعاد و میزان 

درصد 1/91و بعد فردی با  تأثیربیشترین  ،درصد 8/11گذار، بعد اجتماعی با تأثیرمیان ابعاد 

 ه است.تنجاری رفتاری کارکنان داشرا در ناه تأثیرترین  کم



 9317پايیز (، 33)شماره پیاپي  3 ه، شمارهاي مديريت منابع انساني، سال دهم فصلنامۀ پژوهش

 

611 

 تأثیرترین  / و کم111 به مشکالت فردی و خانوادگی با تأثیربیشترین  ،های فردی لفهؤمیان م

 / مربوط است.117به تیپ شخصیتی

 تأثیرترین  / و کم119به سرمایه نامناسب اجتماعی با  تأثیربیشترین  ،های اجتماعی لفهؤمیان م

 مربوط است. /166ی و حکومتی  با به نقص در تربیت اجتماع

 / و671به کنترل و نظارت نادرست سازمانی با تأثیربیشترین  ،های سازمانی لفهؤمیان م

 / مربوط است.917 به نقص در ایفای نقش توسط مدیران با تأثیرترین  کم
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 مدل نهايي تحقیق .2 نمودار

 /A646تیپ شخصیتی3و1 گویه

 /656 ضعف نظارتی فرد بر اعمال خود33و6 گویه

 /691ضعف باورهای ذهنی6 گویه

 /693هیجانی بودن 9 گویه 

 /696ینی در وجود فردنهادینه نشدن ارزشهای د 11 گویه

 /455ضعف در مبانی اعتقادی 11و 11 گویه

 /614تشتت خانوادگی 13 گویه

 /463تنوع طلبی 41 گویه

 / 661نارضاینی از روابط جنسی41و 39 گویه 

 /313عدم صمیمیت در خانواده   41 گویه

 /156تیپ شخصیتی

 

 /191ضعف در خود کنترلی 



 /163ضعف اعتقادی در دین

  

شکالت فردی و م
 /114خانوادگی

  

 /191عوامل فردی



 /113تربیت نادرست حکومتی 15 گویه

 

 /631تربیت  نادرست اجتماعی 14 گویه

 

 /666عضوریت در گروههای منحرف 16 گویه

 /611گروه همساالن 16 گویه 

 
 /531ضعیف بودن تعلق اجتماعی فرد 13 گویه

 
 /636ضعف کنترل اجتما عی 19 گویه

 

 /333دوستان ناباب

 

نقص در تربیت اجتماعی و 
 /166حکومتی

  

سرمایه احنماعی  
 /511نامناسب

 

 /513عوامل اجتماعی



 /491ضعف تطابق فرهنگی 13 گویه



 /441ناهماهنگی شغل و شاغل 16 گویه



 /161بروز نبودن قوانین و مقررات 19 گویه

 
 /661کنترل ضعیف سازمانی31 گویه 

 
 /651ف هدایتی توسط مدیرانضع33 گویه 

 
 /146ضعف مراقبتی توسط مدیران 34 گویه

 

کنترل نادرست 
 /661سازمانی



گزینش و بکارگیری 
 /161نادرست 



نقص در ایفای نقش توسط 
 /116مدیران 


 /391منفی گرایی فردی36و 35 گویه

 
 /594رفتار سازمانی منفی گرا  36 گویه

  

 /111منفی گرایی



 /196زمانیعوامل سا



ناهنجاری 
 /392رفتاری 
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درصد، عوامل سازمانی به  1/91یی تحقیق، عوامل فردی به مقدارنها به نتایج نمودار توجهبا

های رفتاری کارکنان  درصد بر ناهنجاری 8/11درصد و عوامل اجتماعی به مقدار  6/91 مقدار

های  درصد ناهنجاری 3/11 گذار است. همچنین عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی به مقدارتأثیر

صورت مبسوط آورده شده  نتایج این تحلیل در جدول زیر به .کندبینی می رفتاری کارکنان را پیش

 است.
 نتايج مدل نهايي تحقیق   .4 جدول

 T ضريب مسیر R
2 Q

2 Redundancy GOF نتیجه 

 911/1 371/1 ناهنجارهای رفتاری ← عوامل فردی

113/1 918/1 111/1 131/1 

 تأیید

 تأیید 118/1 311/91 ناهنجارهای رفتاری ← عوامل اجتماعی

 تأیید 911/1 319/3 ناهنجارهای رفتاری ← عوامل سازمانی

 

ن ی. اکردن است بینی برای ارزیابی مدل ساختاری ازحیث توانایی مدل در پیش Q2شاخص 

 دهد.زا ارائه  مکنون درون های متغیربینی از معرف کند که مدل باید بتواند یک پیشمعیار ادعا می

ی برازش از شاخص نیکویشود. ش کیفیت مدل ساختاری استفاده میشاخص افزونگی برای سنج

است،  131/1برابر  GOF گیری برازش مدل نهایی تحقیق استفاده شد. مقدار شاخص جهت اندازه

هر سه فرضیه اصلی در  تأثیریید أنتیجه مدل از مطلوبیت کامل برخوردار بوده و بیانگر تدر

 ناهنجاری رفتاری کارکنان است.
 

 گیري و نتیجهبحث 
چهار مؤلفه  تأثیردرصدی با  1/91گذاری با تأثیرمجموعه عوامل فردی  های تحقیق در یافته

 .همراه است، و حذف مؤلفه فقر

 گذار بود.تأثیر ،بر رفتار ناهنجارکارکنان A شخصیتیتیپ شاخص  ،لفه تیپ شخصیتیؤدر م   

اد بر اعمال و رفتار خود، ضعف سه شاخص ضعف نظارتی افر ،در خودکنترلیف در مؤلفه ضع  

 ر سه شاخص )ضعف درمؤلفه ضعف اعتقادی ه در یید شد.أخواهی ت ای ذهنی و هیجاندر باوره

های دینی در درون فرد( تأیید  نشدن ارزش تأثیرپذیری از عوامل بیرونی و نهادینه مبانی اعتقادی،
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 آزمون است. نگر ضعف بنیه اعتقادی افراد موردشد که نشا

اجتماعی، ـ  مشکالت فرهنگی :شاخص چهار تأثیرخانوادگی، شکالت رسی مدر بر

و  طلبی تأیید شد تنوعنواده، نارضایتی از روابط جنسی ونارضایتی از روابط عاطفی میان اعضای خا

که بیانگر وجود مشکالت پنهان در درون خانواده، اراده  رد شد همسر جویی از شاخص انتقام

 اکافی به امور خانوادگی است.ضعیف افراد و پایبندی ن

مؤلفه  درصدی چهار 8/11گذاری امل اجتماعی با تأثیرمجموعه عو های تحقیق در یافته

 شد. ها رد پذیری افراد از رسانهتأثیرلفه ؤیید و مألفه آن تؤسه مکه داشت 

دو شاخص قوانین و مقررات اجتماعی و حکومتی  تربیت اجتماعی و حکومتی، هر لفهؤم

ناباب با دو شاخص گروه همساالن و دوستان لفه ؤفی در رفتار افراد نقش نداشته است. مکنترل کا

 . هردو تأیید شدند ،های منحرف ر گروهعضویت د

بودن تعلق اجتماعی فرد و ضعف  اعی نامناسب نیز با دو شاخص ضعیفاجتمسرمایه لفه ؤم

بودن مجموعه معینی از  بیانگر ضعیفکه  ثر بودندؤدر بروز رفتار ناهنجار مهای اجتماعی  در کنترل

 هاست که اعضای یک جامعه درآن سهیمند.  هنجارها و ارزش

یعنی جامعه  ؛نگرفت و رد شد تأثیرگذاری فرهنگی با شش شاخص، مورد تأیید قرارلفه ؤم

توجه  الزم داشته و از آنها تأثیر قابلها در رفتار افراد آگاهی  نسبت به اثرات مخرب رسانه آماری

 .پذیرفته استن

تأیید و یک  تأثیرگذاری، پنج مؤلفه داشت که چهارمؤلفه آن درصد 6/91 عوامل سازمانی با

کارگیری نادرست با دو شاخص ناهماهنگی شغل  هو ب گزینش .شد دپذیری ناقص( ر مؤلفه )جامعه

ثر ؤم بر رفتار ناهنجار گذاریگی فرد با سازمان هر دو در تأثیرو شاغل و ضعف در تطابق فرهن

 .  بودند

پذیری ناقص، با دو شاخص ناسازگاری فرد با سازمان و کاهش تعهد سازمانی فرد، رد  جامعه

که افراد  امعن این رد، بهتوجه بر رفتار ناهنجار افراد ندا تأثیر قابلشاخص  شد. نتایج نشان داد این دو

  .اند دانسته می خود را نسبت به مقررات، آداب، رسوم و فرهنگ سازمانی آگاه و متعهد
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نبودن قوانین و روز هبکنترلی، خود :و نظارت نادرست در سازمان با سه شاخصکنترل 

نشان داد کارکنان خود را در  وجود بسترهای مناسب برای ارتکاب جرم و مفاسد اداریو  مقررات

 کردند.  احساس می ،تر در معرض کنترل خارج از سازمان کمدر سازمان بیشتر و 

توجهی  آفات مدیریتی،کم :شاخص تأثیرگذار یفای نقش توسط مدیران با سهضعف در ا

های فردی ازجمله عواملی بودند که  توجهی به تفاوت ن به رشد و یادگیری کارکنان و کممدیرا

وجود کنترل رسمی اثر  ،اینکه . ضمندخالت داشته است ،ز رفتار ناهنجارنظر افراد در برواز

طور  هدهد وقتی مدیران ب فتارهای انحرافی دارد. تحقیقات نشان میای بر کاهش ر مالحظه قابل

 ،وجود دارد که کارکنان برای درگیری در اعمال انحرافی تری کنند، احتمال کم اخالقی رفتار می

 وسوسه شوند.

گرایی فردی و رفتار سازمانی منفی هر دو در بروز رفتار  گرایی با دو شاخص منفی نفیم

شود، کارکنان بیشتر به  گرایی و حاالت مثبت موجب می ؤثر بودند. توسعه مثبتناهنجار کارکنان م

ت نتیجه باید گفرفتارهای انحرافی دست بزنند. در تر به سمت فضائل اخالقی تمایل داشته و کم

دیگر،  هنیت افراد نسبت به شغل خود و ازسویثر از ذأسو مت نگرش افراد نسبت به شغل خود ازیک

  ثر باشد.ؤتواند در بروز رفتار ناهنجار کارکنان م ت سازمان است که میو مقررا قوانین
 

 پیشنهادها 
مطالعه دارای مدرک تحصیلی ها در جامعه مورد درصد ناهنجاری 11به اینکه  باتوجه . 9

شود سازمان نظارت و کنترل بیشتری نسبت به رفتار این طیف  دیپلم تا لیسانس بودند، پیشنهاد می

 زمان داشته باشد. از افراد سا

امل مخرب اجتماعی به کارکنان عو تأثیرسازی  شود سازمان نسبت به آگاه پیشنهاد می . 1

رسانی بهتر نسبت به مخاطرات رفتارهای ناهنجار،  نظارت بیشتر و اطالع واستفاده از کنترل  خود با

 اقدام الزم مبذول دارد.

الزم  در کنترل رفتار افراد ندارد، یناسببازدارندگی م ،جهت که کنترل اجتماعی ازاین . 3

 سطح نظارت خود را به خارج از سازمان نیز تسری دهد. ،است سازمان
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