
 

100 

 

 مطالعات مدیریت و کارآفرینی 

1401، تابستان    2، شماره8دوره    

100-112صفحات    

Online ISSN: 2476-437X 

Print ISSN: 2538-2063 

www.irijournals.com 

 

 

 

  گریمیانجیدوستی کارکنان بر رفتار انحرافی در محل کار با نقش  تأثیر 

 سازمانی   شناسایی

 

 2یآبادیگانه شیخ رستم  ،1ی برزگرثریا 

 ایران   ،ابهر ، دانشگاه آزاد ،مدیریت بازرگانی ،کارشناسی ارشد  1

 ایران   ،تهران  ،دانشگاه علمی و کاربردی شرکت سهامی بیمه ایران ،مدیریت بیمه ،کارشناسی 2

 

 چکیده 

-می  توجهیبیبه موضوع مهم تبدیل شده که مدیران باید برای کنترل آن توجه کنند زیرا    یانحراف  رفتار  هاامروزه در سازمان

از این راه  آثارتواند   ارتباط با این موضوع می  مؤثرعوامل    ها شناسایی مخرب زیادی برای سازمان داشته باشد یکی    باشد و در 

این    .باشدگری شناسایی سازمانی میدوستی کارکنان بر رفتار انحرافی با نقش میانجی   تأثیربنابراین هدف این تحقیق بررسی  

باشد که  جامعه آماری کارکنان بیمه مرکزی تهران می  . باشدهمبستگی می-روش توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و    ازنظرتحقیق  

-تصادفی در دسترس از نمونه جمع  صورتبهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد  نمونه انتخاب شدند و داده  عنوانبهنفر    250

آمار   از  استفاده  با  و  شد  فراوانی)  توصیفیآوری  آمار    ،میانگین   ،جدول  و  معیار(  معادالت  )  استنباطیانحراف  و  همبستگی 

و شناسایی سازمان بر انحراف رفتاری در سطح    نتایج نشان داد که دوستی کارکنان  .گرفتساختاری( مورد تجزیه و تحلیل قرار  

دارند  تأثیر(  P<0. 05)   اطمیناندرصد    95 دوستی    .معناداری  داد  نشان  نتایج  شناسایی    تأثیرهمچنین  بر  مثبتی  و  معنادار 

نیز   انحرافی  رفتار  و  دوستی  بین  سازمانی  شناسایی  بودن  میانجی  و  دارد  بیمه   . شد  تائید سازمانی  مدیران  نتایج  به  توجه  با 

توانند با ایجاد فضای دوستانه و باال بردن سطح شناسایی و هویت سازمانی رفتار انحرافی در سازمان را کاهش  مرکزی تهران می

 .  هندد

 

 .بیمه مرکزی تهران ،شناسایی سازمانی ،رفتار انحرافی ،رکنانادوستی کهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

رفتار کارکنان    ، بنابراین ؛به نیروی کار دارد و کارکنان نیازهای شغلی زیادی دارند  زیادی  وابستگی  صنایع خدماتی مانند بیمه

این صنعت است از  رفتار کارکنان و    .یک جنبه حیاتی  نظارت می  ،را کنترل  ها گروهمدیران  این دانش  هماهنگ و  از  کنند و 

و   کارایی  بهبود  برای  استفاده    وریبهرهتجربی  رفتار    .(2014  ،1)دمیر  کنندمیسازمانی  کارکنان  آیا  اینکه  بر  تمرکز  بر  عالوه 

منفی رفتار انحرافی در محل کار بر صنعت خدمات   تأثیر ،2015از سال  .باید از رفتارهای منفی نیز جلوگیری کرد ، مثبتی دارند

؛ پنگ  2015  ،2)هون و همکاران   کردندمورد توجه قرار گرفته است و تعداد فزاینده ای از محققان به این چالش توجه    تدریجبه

 ( 2016 ،3و همکاران

  ؛ (1399  ،صر اصفهانی و حیدری آقا گلین)  استایش یافته  افز کارکنان به رفتارهای غیراخالقی توسط  سال گذشته عالقه  10در  

 ها استبرای اکثر سازمان روشنیک موضوع  ،و بدرفتاری با همکاران خودداری از تالش ،مانند دزدی ، انانحراف کارکن ،بنابراین

  ، 4)آگوا رفتارهای انحرافی محل کار در حال تبدیل شدن به دلیلی برای نگرانی قابل توجه در سازمان ها در سراسر جهان است  

  توسط   درصد   35  حدود  و  خود  سرپرست  توسط  کارگران  از  درصد  31نظرسنجی ملی استرالیا گزارش داد که حدود    .(2019

درصد از   75تا    33اتاق بازرگانی ایاالت متحده تخمین می زند که بین    ،همچنین  .اندقرار گرفته  کالمی   آزار  مورد  همکار   یک

مان تهاجمی  رفتارهای  کارکنان  دزدیهمه  اندخرابکاری    ،کالهبرداری  ،ند  بار    75  ،داشته  یک  حداقل  کارکنان  از همه  درصد 

انحراف در   .(2020  ،)ژانگ و همکاران کنندرا تجربه میها سرقت کارکنان  درصد از تمام سازمان  95کنند و حدود  سرقت می

اعمال می شود که می انواع مختلفی  در  کار  زمینه محل  از  باشدتواند  متفاوت  زمینه دیگر  به    سازمان یک مدیر    ،بنابراین  ؛ای 

کارکنان معموالً    .داردرفتار انحرافی در محل کار وجود  چه  تواند بررسی کند که کارمند در چه نوع محیط کاری قرار دارد ومی

 .  (2019 ،آگوا و همکاران) کننددوستی ایجاد  ،انتظار دارند با به اشتراک گذاشتن و تبادل منافع و عالیق ارزشمند با همکاران

می کار  محل  در  دوستی  آیا  اینکه  کارکنان  تعیین  رفتاری  انحراف  بسیار  سازمان تواند  دهد  کاهش  است  را  طور   .مهم  به 

آزار و اذیت جنسی در   ،های اخالقی شرکتارزش   ، جو خدمات  ،های فردیاند که ویژگینشان داده  برخی از مطالعات  ،توجهقابل

  ، (2019 ،6؛ ژو و همکاران2018 ، 5رفتار انحرافی در محل کار هستند )چن و همکاران  بر مؤثرعوامل اصلی و افسردگی   کار  محل

و رضایت شغلی از نتایج اصلی دوستی در محل کار هستند    ، تعبیه شغلی   ،حمایت ابزاری از همکار  ،اه کارکناندر حالی که رف 

محل کار کارکنان    دوستی در محل کار را بر رفتار انحرافی در  تأثیرمطالعات کمی    ،در حال حاضر  . (2020  ،7یانگ و آنتونی )

کرده و  د  .اندبررسی  دوجانبه  رابطه  یک  صمیمیتوستی  انتظار  آن  از  افراد  که  است  دارند    ،داوطلبانه  پاسخگویی  و  همراهی 

سعی    ،شوندزمانی که مردم از حمایت دیگران برخوردار می  ، طبق نظریه مبادله اجتماعی  ،( معتقد است1964همانطور که بالو )

برگردند می و همکاران    .کنند  کارمندان  عمیق  سازمان اگر  دوستی  کار  محل  در  کنندبتوانند  برقرار  به    ،ی  همکاران  که  زمانی 

دارند نیاز  کرد  سازمانکارمندان    ، کمک  خواهند  آن  ، برعکس  .حمایت  از  کارکنان    ، پس  نیاز    سازمانوقتی  آنها  کمک  به  نیز 

  حتی اگر دوستی در محل کار  ،با این حال  .گردانندبرمی  ،همکاران با میل و رغبت آنچه را که دریافت کرده اند   ،داشته باشند

گیرند  ای قرار میعوامل زمینه  تأثیرتعیین اینکه آیا روابط فوق تحت    ،بگذارد  تأثیرممکن است بر رفتار انحرافی در محل کار  

 
1 Demir 
2 Hon et al. 
3 Peng et al. 
4 Agwa et al. 
5 Chen et al. 
6 Zhu 
7 Yang and Anthony 
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افراد تمایل دارند با گروه خاصی همذات پنداری کنند تا نیازهای خود را    ، اجتماعی  شناسایی بر اساس نظریه    .بسیار مهم است

های    دوستی  .(2000  ،؛ هاگ و تری1989  ،نترل و زندگی کامل برآورده کنند )اشفورث و مایل ک  ،تعلق  ،برای عزت نفس مثبت

و نشان    ،کنند سطوح مختلف انتظار از اعضاکنند و تحمیل میاهداف مختلفی را برآورده می  ،محل کار معموالً پیچیده هستند

 . دوستی را برجسته کرده استتحقیقات اخیر ماهیت چندوجهی   .دهنده تعامل بین کارکنان است

-سازمانی کارکنان افزایش می  شناسایی قطعاً حس    ،بتواند چهار نیاز اساسی فوق الذکر کارکنان را برآورده کند  سازماناگر یک  

ای ضروری است که بر رابطه بین دوستی در محل کار و  سازمانی یک متغیر زمینه  شناساییتعیین اینکه آیا    ،با این حال  .یابد 

ادبیات مربوط به این موضوع نسبتاً محدود است    .گذارد بسیار مهم استمی  تأثیر  سازمانار انحرافی در محل کار کارکنان  رفت

همکاران) و  تسازمانی    شناسایی  ( 2016  ،8تونا  کاریشان  سازمان  اساس  بر  را  خود  کارکنان  که  میزانی  مییعنی    . کنند عریف 

  شناسایی   .می گذارد  تأثیرها و شناخت های مطلوب کارکنان  نگرش  ،سازمانی همچنین بر طیف گسترده ای از رفتارها  شناسایی

های شخصی  تواند فعالیتو می  ،دهد که به طور نایب در دستاوردهای فراتر از قدرت خود سهیم شودبه فرد این امکان را می

را   میمضر  کمک  بزرگتر  خود  به  که  جایی  جلوه    ، کندتا  همکاران)  دهدارزشمند  و  دیدگاه  .(2018  ،9بالدر  این  اساس    ، بر 

از    شناسایی خاصی  شکل  اساس    شناساییسازمانی  بر  را  خود  فرد  آن  در  که  است  خاص اجتماعی  سازمان  یک  در  عضویت 

 .  کند تعریف می

بیمه مرکزی در افی در محل کار کارکنان  دوستی در محل کار بر رفتار انحر  تأثیراین مطالعه با هدف بررسی    ،به طور خالصه

  رود این مطالعه شکاف پژوهشی در ادبیاتانتظار می  ،از لحاظ نظری  .سازمانی در تعدیل این روابط است  شناساییو نقش    ایران

کند زیرا ادبیات مربوط به  میسازمانی را پر    شناساییدوستی در محل کار و    ، مربوط به رفتار انحرافی در محل کار  صنعت بیمه

دهی یک محیط  برای ایجاد یا شکل  بیمهمرجعی توسط صنعت    عنوانبهتواند  این مطالعه می  ، در عمل  .کامالً وجود ندارد  بیمه

 . در نتیجه کاهش رفتار انحرافی در محل کار استفاده شود ، کار دوستانه

 

 مبانی نظری   .2

تحقیقات مکرراً دشواری    .(1398  ،ابراهیمی نسب و همکاران)  دارد تلف اشاره  دوستی در محل کار به دوستی بین همکاران مخ

از ویژگی ها را در بر می گیرد های معمول  شاخص  تعریف دوستی را به طور کلی برجسته کرده است زیرا طیف گسترده ای 

انتخاب داوطلبانه متقابل و همچنین محرمانگی و    ، ها هنجارها و ارزش   ، عالیق  ،اهداف  ،گذاری همراهیاشتراک  ،دوستی شامل 

دوستی در محل کار به این پایه دوستی تعبیه شده در زمینه کار می افزاید و بنابراین یک رابطه شخصی   .توجه به یکدیگر است

ادغام می ای  رابطه حرفه  با یک  می    کندرا  ایجاد  و دوستی  ابزار  از  ارتباط چندگانه  نتیجه یک  و هم)  کنددر    ، 10کارانآدامز 

2017) 

کار   . داوطلبانه و بین فردی بین کارکنان در یک محیط سازمانی تعریف کرد ،تعامالت غیررسمی عنوانبهدوستی در محل کار را 

کند تا روابط دوستانه بنابراین فرصتی را برای کارکنان فراهم می  ،مستلزم سطح باالیی از تعامل بین فردی است  بیمهدر صنعت  

یک مقیاس دوستی در محل کار سازنده و مؤثر ایجاد کرد که دوستی های محل کار را به فرصت های   دهندخود را توسعه  

 
8 Tuna 
9 Blader 
10 Adams 
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 ، ژانگ و همکاران)  داردفرصت دوستی به امکان ایجاد دوستی در محل کار اشاره    .دوستی و شیوع دوستی طبقه بندی می کند 

2020) . 

شود و در  طول عمر و حمایت اجتماعی می  ،تعهد سازمانی   ، غلیباعث افزایش رضایت ش  ،دوستی در محل کار  ، در سطح فردی

کند تا بهتر به اهداف سازمان  کارکنان را ترغیب می  ،دهد مشارکت سازمانی را افزایش می  ،دوستی در محل کار  ، سطح سازمانی 

 . (1398 ،ابراهیمی نسب و همکاران)  دهندوری سازمان را افزایش ایجاد کنند و بهره محیط حمایتی و نوآورآنه ،برسند

 

 انحرافی  رفتار

 روی  از  خود  کار محل در را  سازمان  ها ارزش  ،ها سیاست  ،قواعد گروه یا فرد آن  طی که  میشود رفتارهایی شامل انحرافی رفتار

 هنجارهای  .گیردمی صورت آگاهانه و دارند متمایز ویژگی سه  نحرافیا رفتارهای (2017  ،ماریکان و عبداهلل)  میکند نقض قصد

  بار به هاسازمان  برای را زیادی هایهزینه رفتارها این  .کنندمی تهدید را سازمان یا افراد سالمت  .زنندمی هم بر را سازمان

 ،خشونت شامل تعریف این طبق که پذیرد می صورت  کار محل در که است رفتارهایی سوء انحرافی آورندرفتارهایمی

 ( 1396 ،فردخراسانی) شود می تولید ضد رفتارهای و بدرفتاری

 انحرافی رفتارهای  .(2017  ،11ماریکان  و  عبداهلل)  میکنند تحمل را  آن اقتصادی و اجتماعی های ریسک اعضایش و سازمان که

 و سازمان به مستقیم طور به سازمانی رفتارانحرافی  .شود می  فردیبین رفتارانحرافی و  سازمانی انحرافی رفتار بعد دو  شامل

 در  انحرافات مجموعه به فردی بین رفتارانحرافی  .است کردن ترک را سازمان زود خیلی یا دزدیمثل    است مرتبط آن سیستم

 دالیل  با و متفاوت افراد در  رفتارهایی چنین این  .بیادبی  مثل شود می اطالق  میآید پیش سازمان افراد بین که رفتارهایی 

 .  (2019 ،همکاران و اوکونور) میشود پدیدار متفاوت

 نوع چند مورد در  پژوهشگران  بسیاری کلی طور به اما کرد بندیطبقه مختلفی هایدیدگاه از توانمی  را رفتارانحرافی

 و دشمنی ابراز معنای به شخصی تهاجم  ،اداری انحرافات  ،مالی   انحرافات از عبارتند که  ؛دارند نظر اتفاق  انحرافی رفتارکاری

  خاصی  هایگروه یا افراد از حمایت منظور به که سیاسی انحراف آنها حقوق  و دیگران به نسبت  تجاوزکارانه رفتارهای انجام

 .  (1394، خمرنیا و باغبانیان) دهند قرار ضرر و زیان معرض در را سایرین زندگی است ممکن است

 

 سازمانی   شناسایی

یا یگانگی به یک سازمان"  عنوانبهاین   بر اساس سازمانی که در آن عضو است  ،ادراک تعلق  را  تعریف    "که در آن فرد خود 

به   شناسایی سازمانی  افرادی که  .کند می تعلق  و احساس  بینند  را در تصویر خود می  قوی دارند موفقیت و شکست سازمان 

ایجاد   را در خود  احساس    ، اگر به سازمان توهین شود  .کنند میسازمان  را شخصی می گیرند و  آنها    کنند میافراد آن  به  که 

است شده  رویه  .توهین  بودن  ارزش متمایز  و  سازمانها  یک  منحصربه سازمان  ، های  را  میها  باعث فرد  خود  نوبه  به  که  سازد 

آنها دریافتند که تمایز    . صیالن کالج آزمایش شداین توسط در میان فارغ التح  . شود که فرد با سازمان همذات پنداری کندمی

های  کند که به نوعی از سازمانهایی کار میفردی که برای سازمان   ،بنابراین ؛باعث افزایش همذات پنداری با سازمان می شود

 .  (2020 ،12سوبا ) شوندمی شناسایی های خود به احتمال زیاد با سازمان ،مشابه متمایز هستند

 

 
11 Abdullah& Marican 
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 بین دوستی در محل کار و رفتار انحرافی رابطه  

یک مقیاس دوستی در محل کار سازنده و مؤثر ایجاد کرد که دوستی های محل کار را به فرصت   (200)نیلسن و همکاران  

کند می  بندی  طبقه  دوستی  شیوع  و  دوستی  دارد  . های  اشاره  کار  محل  در  دوستی  ایجاد  امکان  به  دوستی  شیوع   .فرصت 

به تعداد اشاره دارد  دوستی  به کاستی  .دوستی های مشاهده شده در محل کار  پژوهشی میاین مقیاس  پردازد که فقط  های 

اندازه را  دوستی  شیوع  یا  دوستی  میفرصت  و    ، بنابراین ؛کردگیری  نیلسن  توسط  شده  پیشنهاد  گیری  اندازه  از  مطالعه  این 

 .  (2000 ،13نیلسن ) کردهمکاران استفاده 

( اشاره کرد 1958هومنز )  . انسان شناسی و جامعه شناسی تعارض را ادغام می کند  ،اجتماعی دیدگاه های اقتصادنظریه مبادله  

زیرا هر دو طرف معتقدند که بازده مثبت   ،دو فرد درگیر در رفتار مبادله مفهوم سازی می شود  عنوانبهکه مبادله اجتماعی  

به شکل  .وجود خواهد داشت و  ،بازده مثبت  یا  تعیین نمی شودقیمت  افراد  ارائه نمی شود و توسط  بلکه توسط    ،احد خاصی 

  .ممکن است از طریق دوستی بازدهی مثبتی کسب کنند  سازمان کارمندان و همکاران    ،بنابراین  ؛طرف مقابل تعیین می شود

اوکوئه و )  شودرد می  ایجاد پیوندهای قوی و در نتیجه بهبود عملک  ،یک محیط دوستانه باعث ترویج دوستی در بین کارکنان

قرار گرفتن در معرض یک محیط غیر دوستانه )مانند شایعات در محل کار یا قلدری در محل    ، در مقابل  .(2018  ، 14همکاران 

)تیان و همکاران  را کاهش می دهد  فعاالنه کارکنان  عملکرد خدمات  افزایش می دهد  2019  ، 15کار(  را  عاطفی  یا خستگی   )

 ،فرصت کار با همکاران و حل مشکالت  سازماناگر کارکنان    ،بر اساس تئوری تبادل اجتماعی  .(2020  ،)آناسوری و همکاران

اگر کارکنان   . کندهای بعدی کمک میهایی به پاداشایجاد چنین دوستی ، ارتباط با یکدیگر و صحبت غیررسمی را داشته باشند

انحراف    ،بنابراین  ؛ کنندپردازند یا در کار تنبلی میکمتر به امور خصوصی خود می  ،احساسات همکاران را در نظر بگیرند  سازمان

می  سازمانکارکنان    ،به طور مشابه  .یابدکاهش می  سازمانتولید کارکنان   ایجاد  عمیقی  اعتماد    ،کنندکه دوستی  یکدیگر  به 

فوق که    سازماندر    .انتظار دارند که بازدهی بعدی دریافت کنند  ،کنندهای ارتباطی شرکت میو پس از کار در فعالیت  کنندمی

نگران برداشت همکاران خود هستند و در   ، کارکنان در مواقعی که رفتار خودشان درست نیست ، شامل دوستی های عمیق است

 .  نتیجه احتمال انحراف تولید کاهش می یابد

 

 سازمانی   شناسایینقش تعدیل کننده  

تئوری    شناسایی   از  از    شناساییسازمانی  ادراک کارکنان  به  خود در یک سازمان خاص    شناساییاجتماعی ناشی می شود و 

پیشنهاد می کند که    شناسایی نظریه    .(1978  ، اشاره دارد )تاجفل با توجه به محتوای    شناسایی اجتماعی    شناسایی سازمانی 

»احساس وحدت یا    عنوانبه  شناسایی د  سازمانی را تعریف کردن   . سازمانی و عضویت سازمانی )غیر( ادراک شده توسعه می یابد 

را   )او(  خود  فرد  آن  در  که  است  سازمانی  به  فرد  می  عنوان بهتعلق  تعریف  دهنده    شناساییاگر    .کند«عضو  نشان  سازمان 

  که  ؛ (2020  ،ژانگ و همکاران)  شود و موفقیت سازمان در خودپنداره فرد گنجانده می    شناسایی  ، دلبستگی به سازمان باشد 

دارد فردی  رفتار  برای  مهمی  پیامدهای  که  شود  می  گرفته  نظر  در  نتایج    شناساییکاهش   همچنین  به  تواند  می  سازمانی 

آسیب   کارکنان  و همکاران )  برساندخدمات  داشتن حس    سازمانکارکنان    ، مقابل  در  .(2019  ،16یه  دلیل  با    شناساییبه  باال 

 
13 Nielsen 
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در    ،سازمان غرور    سازماناز عضویت  نمی دهند  ندکنمیاحساس  نشان  از خود  بد خدماتی  رفتار  برقراری    .و  فرصت  آنها  اگر 

خواهند توسط همکاران بیکار خود کشیده شوند و در نتیجه نمی  ، ارتباط و حفظ دوستی عمیق با همکاران خود را داشته باشند

 .  می توانند رفتار انحرافی تولیدی خود را کاهش دهند

احتماالً در رفتارهای نوع دوستانه    ،و بنابراین  ،کارکنان عالقه شدیدی به ارتقای موفقیت سازمانی دارند  ،قوی  شناساییبا یک  

اثربخشی سازمانی مفید است   برای  سازمانی نشان می دهد که این   شناساییادبیات  شرکت خواهند کرد زیرا چنین اقداماتی 

بتواند اکثر کارکنان خود را ترغیب    سازماناگر یک    .شودی متقابل بین شناسایی فرد و شرکت میسازه باعث افزایش وابستگ

فرصت های زیادی برای ارتباط   سازمانو کارکنان    ، بهترین منافع خود شناسایی کنند  عنوانبهرا    سازمانکند تا بهترین منافع  

  داشت   سازمانمی توان انتظار سوء استفاده بسیار کمی از اموال    ،مکاران و ایجاد روابط دوستانه کاری عمیق داشته باشندبا ه

 .  (2020 ،سوبا)

 های تحقیق به شکل زیر می باشد: با توجه به مبانی نظری فرضیه

 . معناداری دارد تأثیردوستی در محل کار بر رفتار انحرافی -1

 .  معناداری دارد تأثیرر بر شناسایی سازمانی  دوستی در محل کا-2

 . معناداری دارد تأثیرشناسایی سازمانی بر رفتار انحرافی -3

 .  معناداری دارد تأثیرمیانجی بین دوستی در محل کار و رفتار انحرافی  عنوانبهسازمانی  شناسایی -4

 

 شناسی تحقیق روش  .3

 .  باشدهمبستگی با رویکرد معادالت ساختاری می-نوع تحقیق توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین تحقیق 

نمونه انتخاب   عنوانبهنفر    250با استفاده از فرمول کوکران    که  ؛باشد تهران میمعه آماری این تحقیق کارکنان بیمه مرکزی  جا

 .  شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند 

ها و تجزیه در قسمت آزمون فرضیه  . ای و میدانی برای گردآوری اطالعات استفاده شده استدر این تحقیق از دو روش کتابخانه

است شده  استفاده  پرسشنامه  ابزار  و  میدانی  روش  از  تحلیل  اس  .و  تحقیق  این  و  پرسشنامه  ژانگ  تحقیق  از  و  بوده  تاندارد 

است2020)  همکاران استفاده شده  پرسشنامه در جدول    .(  است  1مشخصات  به جدول    .ارائه شده  توجه  نیز   ازنظربا  پایایی 

 . قرار گرفته است  تائیدباشد که مورد می 7/0آلفای کرونباخ متغیرها باالتر از 

 

 مشخصات پرسشنامه  :1جدول  

 آلفای کرونباخ  االت تعداد سو ابعاد  متغیرها 

 دوستی در محل کار 
 751/0 6 فرصت های دوستی 

 798/0 5 رواج دوستی

 رفتار انحرافی

 806/0 3 انحراف تولید

 753/0 3 انحراف سیاسی

 761/0 3 انحراف مالی 

 900/0 3 پرخاشگری شخصی
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 825/0 6 - پشتیبانی سازمانی 

 792/0 29 - کل پرسشنامه

 

 هایافته

  60 ، دارای مدرک کاردانی (نفر 50درصد ) 20 . بودند دمرد( 175) درصد 70( افراد نمونه زن و 75درصد ) 30در این تحقیق 

 .  نفر( دارای مدرک ارشد و باالتر بودند 50) درصد 20نفر( کارشناسی و  150) درصد

 .  آمار توصیفی متغیرها ارائه شده است 1در جدول 

 آمار توصیفی متغیرها  :2جدول  

 میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد 
انحراف   .

 معیار 
 کشیدگی چولگی 

 161 .0 368 .0- 49 .0 18 .4 00 .5 83 .2 250 فرصت دوستی

 324 .0 101 .0 56 .0 08 .4 80 .4 40 .2 250 شیوع دوستی

 161 .0 332 .0- 47 .0 13 .4 90 .4 62 .2 250 دوستی در محل کار 

 871 .0 268 .0 80 .0 96. 2 00 .5 67 .1 250 انحراف تولید

 161 .0 003 .0- 59 .0 20. 2 00 .5 00 .2 250 انحراف سیاسی

 161 .0 197 .0 56 .0 29. 3 00 .5 00 .3 250 انحراف مالی 

 161 .0 421 .0- 58 .0 22. 3 00 .5 50 .2 250 عصبانیت شخصی

93. 2 92 .4 79 .2 250 رفتار انحرافی  0. 47 -0. 658 0. 287 

 696 .0 124 .0- 54 .0 30 .2 00 .3 00 .1 250 سازمانی شناسایی 

 

  . باشدمی  30. 2و شناسایی سازمانی  93. 2رفتار انحرافی  ، 13. 4با توجه به جدول متغیر دوستی در محل کتر دارای میانگین  

 .  باشدتوزیع نرمال میها دارای  قرار دارد لذا داده  -2الی   2همچنین با توجه به اینکه چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها بین 

 همبستگی بین متغیرها ارائه شده است  2در جدول 

همبستگی بین متغیرها  :3جدول    

 

 

 

 شناسایی انحراف  دوستی 

 دوستی
 **447 . **559 .- 1 همبستگی

 000 . 000 .  معناداری

 انحراف 
 **401 .- 1  همبستگی

 000 .   معناداری
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 شناسایی 
 1   همبستگی

    معناداری

 

همچنین رابطه    .باشدمی  05/0( کمتر از 000/0توجه به جدول باال متغیرها رابطه معناداری باهم دارند زیرا سطح معناداری )با 

 .  باشدبین دوستی و رفتار انحرافی و همچنین شناسایی و رفتار انحرافی منفی می

 

 ها آزمون فرضیه

 معادالت ساختاری 

. 0برابر با    RMSEAدر مورد تایید مدل ارائه شده می توان اشاره نمود که مقدار    .دارندتخمین معنادار  با توجه به مدل زیر  

حاصل    98.  0و    94.  0به ترتیب    AGFIو    GFIکمتر است و همچنین دو شاخص    08.  0حاصل شده است و از مقدار    076

می    3که کمتر از  به دست آمده  74. 2و مقدار نسبت کای دو به درجه آزادی برابر  ؛ شده اند که نشان از برازش خوب مدل دارد

 .  (3و مناسب است )جدول   لذا نتیجه گیری می شود که مدل حاصل شده دارای برازش کافی بوده  ، باشد

 شاخص های برازش مدل  :4جدول  

 نتیجه اعداد بدست مقدار مجاز  شاخص ها

نسبت کای دو به درجه 

 آزادی 
/df<3  

2 
 برازش مناسب  74. 2

RMSEA 0 .08> 0 .076  برازش مناسب 

GFI  برازش مناسب  94. 0 9/0باالتر از 

AGFI  برازش مناسب  98. 0 9/0باالتر از 

CFI  برازش مناسب  94. 0 9/0باالتر از 

NFI  برازش مناسب  97. 0 9/0باالتر از 

NNFI  برازش مناسب  92. 0 9/0باالتر از 

 

  tبر مبنای ماتریس کوواریانس بین متغیرهای مکنون مشاهده شده است که از اماره  ،اساس تحلیل در برنامه معادالت ساختاری

معنادار   %95( در سطح اطمینان  t-valueدر این حالت می گوییم آماره )  .برای نشان دادن معناداری روابط استفاده می شود

  . باشدمیمعنادار ن  ،درون این بازه قرار گیرد  t  اگر مقدار آمارهقرار گیرد و    (+96/1تا    -96/1)  بازه  خارج از آنمقدار    باشد اگرمی

تا    -58/2)  بازهاز    آن خارجمقدار    باشد اگرمیمعنادار    %99( در سطح اطمینان  t-valueدر این حالت نیز می گوییم آماره )

 .  +( قرار گیرد58/2
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 مدل استاندارد تحقیق  :1شکل  

 
 مدل تخمین تحقیق  :2شکل  
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 های اول تا سوم آزمون فرضیه  :  5  جدول

 

 آزمون سوبل فرضیه چهارم  :6جدول  

 فرضیه نهم 
 مستقل و میانجی 

ضریب مسیرمتغیر 

 وابسته و میانجی 

 مقدار تی 

(t-

value ) 

نتیج

 ه
 خطا مسیر  خطا مسیر 

 تائید  810/3 059/0 25/0 060/0 36/0 خالقیتصداقت )رضامندی زوجیت والدین 

 

 گیری و نتیجه  بحث  .5

در بیمه مرکزی تهران   گری شناسایی سازمانیدوستی در محل کار بر انحراف رفتاری با میانجی  تأثیردر این تحقیق به بررسی  

از رویکرد معادالت ساختاری استفاده شد  .پرداخته شد نتایج نشان داد که دوستی در محل کار بر شناسایی    .در این تحقیق 

معنادار و منفی    تأثیرهمچنین شناسایی سازمانی    .منفی دارد  تأثیرمثبت و معناداری دارد ولی بر رفتار انحرافی    تأثیرسازمانی  

 همکارانالنگ ژانگ و  این نتایج با    . قرار گرفت  تائید نحرافی داشت و نقش میانجی آن نیز بین دو متغیر مذکور مورد  بر رفتار ا

 .  ( همخوانی دارد2020)

دوستی در محل کار به این پایه دوستی تعبیه شده در زمینه کار می افزاید و بنابراین یک رابطه شخصی را با یک رابطه حرفه  

 .  (2016 ،کند در نتیجه یک ارتباط چندگانه از ابزار و دوستی ایجاد می کند )متوت و همکارانای ادغام می  

زیرا هر دو طرف    ،دو فرد درگیر در رفتار مبادله مفهوم سازی می شود  عنوانبه( اشاره کرد که مبادله اجتماعی  1958هومنز )

قیمت یا واحد خاصی ارائه نمی شود و توسط افراد تعیین    ، بازده مثبت به شکل  .معتقدند که بازده مثبت وجود خواهد داشت

ست از طریق دوستی بازدهی  کارمندان و همکاران سازمان ممکن ا  ،بلکه توسط طرف مقابل تعیین می شودبنابراین  ،نمی شود

ایجاد پیوندهای قوی و در نتیجه بهبود عملکرد    ، یک محیط دوستانه باعث ترویج دوستی در بین کارکنان  .مثبتی کسب کنند 

 . (2018 ،اوکه و همکارن) شودمی 

ایجاد چنین   ،اشندارتباط با یکدیگر و صحبت غیررسمی را داشته ب  ،اگر کارکنان سازمان فرصت کار با همکاران و حل مشکالت

پاداشدوستی به  میهایی  کمک  بعدی  بگیرند  .کند های  نظر  در  را  همکاران  احساسات  سازمان  کارکنان  امور   ،اگر  به  کمتر 

 .  کنندپردازند یا در کار تنبلی می خصوصی خود می

ضریب   فرضیه

 استاندارد

-تصمیم معناداری  آماره تی

 گیری 

2R 

 67/0 پذیرش 000/0 -76/8 36/0 رفتار انحرافی   . . . .دوستی  

 41/0 تائید  021/0 64/2 36/0 شناسایی سازمانی  . . . . . دوستی  

 52/0 تائید  00/0 -69/6 -25/0 رفتار انحرافی   . . . . . شناسایی سازمانی
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شناسایی    شناساییادبیات   بین  متقابل  وابستگی  افزایش  باعث  سازه  این  که  دهد  می  نشان  میسازمانی  شرکت  و  شود  فرد 

و همکاران یک    .(2010  ،)اشفورث  منافع    سازماناگر  بهترین  تا  کند  ترغیب  را  خود  کارکنان  اکثر   عنوانبهرا    سازمانبتواند 

فرصت های زیادی برای ارتباط با همکاران و ایجاد روابط دوستانه کاری    سازمانو کارکنان    ،بهترین منافع خود شناسایی کنند 

 .  داشت سازمانمی توان انتظار سوء استفاده بسیار کمی از اموال  ،شندعمیق داشته با

یانگ و  )رضایت شغلی و نوآوری خدمات مرتبط است    ،تعبیه شغلی  ،حمایت ابزاری همکار  ،دوستی در محل کار با رفاه کارکنان

نتایج آزمون این   . ل کار بررسی کردرفتار منفی را در قالب انحراف در مح  ،این مطالعه بر خالف سایر مطالعات  .(2020  ،آنتونی

های دوستی و هم شیوع دوستی  به این معنی که هم فرصت  . منفی بر رفتار انحرافی دارد  تأثیردوستی  دهد که  مطالعه نشان می

یافته های این پژوهش با استدالل های    .کمک کند تا رفتار انحراف تولیدی خود را کاهش دهند   سازمانتواند به کارکنان  می

به این معنی که آنها می توانند با    ،به طور کلی آشکارتر است  سازماندوستی بین کارکنان    .نظریه مبادله اجتماعی مطابقت دارد

انحراف    ،همکاران برای کاهش انحراف تولید  ،در چنین فضایی   . همکاران همکاری کنند و دوستی عمیقی در سازمان ایجاد کنند

کمک    ،سیاسی یکدیگر  به  شخصی  پرخاشگرانه  رفتارهای  و  مالکیت  کارکنان  فرصت  ، برعکس  .کنندمیانحراف  به  که  هایی 

ایجاد دوستی داده می  سازمان تولیدی آنتنها می  ، شودبرای  انحراف  رفتار  به میزان قابل توجهیتواند  را  اما    ، کاهش دهد  ها 

قابلنمی طور  به  سیاسیتواند  انحراف  دهد   ،توجهی  کاهش  را  آنها  شخصی  پرخاشگرانه  رفتارهای  و  مالکیت  دلیل    .انحراف 

آنها واقعاً    ،بنابراین  ؛فقط در محل کار فرصت ایجاد دوستی با همکاران را دارند  سازماناحتمالی می تواند این باشد که کارکنان  

پرخاشگرانه شخصی چندان    ،بنابراین کاهش انحراف سیاسی  ،وست نمی شونددر زندگی واقعی د انحراف مالکیت و رفتارهای 

 . مشهود نیست

یافته  که میانجی بودن شناسایی سازمانینتایج آزمون نشان می دهد   های این مطالعه با استدالل های  پشتیبانی می شوند و 

دارد مطابقت  اجتماعی  هویت  می  .نظریه  نشان  کارکنان  د این  که  تولیدمی  سازمانهد  انحراف  مؤثری  طور  به  انحراف   ،توانند 

کنترل و زندگی    ،تعلق  ،اگر بتوانند عزت نفس  ،انحراف مالکیت و رفتارهای پرخاشگرانه شخصی خود را کاهش دهند  ،سیاسی

آورند را به دست  برای توسعه دوستیفرصت  ،کامل در سازمان  آورندهایی  به دست  توا  ،ها  با همکاران خود دوستی و می  نند 

 .  عمیقی پیدا کنند

دوستی محیط کار بر کاهش رفتارهای انحرافی و همچنین بر شناسایی سازمانی لذا به مدیران بیمه مرکزی   تأثیربا توجه به  

می دوستانهتوصیه  کار  محیط  حس  شود  و  داده  افزایش  را  سازمانی  شناسایی  همچنین  شود  ایجاد  کارکنان  برای  هویت  ای 

ترین های وجود داشت که از مهمهای دیگر محدودیتدر این تحقیق نیز مانند تحقیق  .سازمانی را در بین کارکنان بیشتر نمود

 .  دشواری در دسترسی به نمونه کمبود منابع اشاره کرد ، توان به عدم تعمیم نتایج ها میآن
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