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 چکیده 
کاری از انحرافیهای رفتارن پژوهش آمیخته از مدل اکتشافی متوالی بوده است. برای شناسایی نمودروش ای

کاری با انحرافیو برای بررسی ارتباط بین رفتارهای بهره گرفته شده رویکرد  کیفی  و روش نظریه داده بنیاد

جامعه  است. شدهاستفادهبستگی  توصیفی هم-نظارت و راهنمایی از روش کمی یهابرنامهعدالت سازمانی و 

. برای است  نفر( 5522معلمین مرد مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر تبریز) یکلیهشامل پژوهش  یآمار

 یاخوشهگیری گیری هدفمند و ابزار مصاحبه و برای بخش کمی از نمونهبخش کیفی پژوهش از روش نمونه

بخش  یهادادهرفتارانحرافی که بر اساس  یاست. پرسشنامهاستفاده گردیده  و ابزار پرسشنامه یادومرحله

های است. برای سنجش برنامه شدهاستفادهکیفی پژوهش تنظیم شد برای سنجش رفتار انحرافی معلمین 

، به من رمواز پرسشنامه نیهوف و  یعدالت سازمانو برای   ینوروززاده و از پرسشنامه ترک نظارت و راهنمایی

انحرافی معلمین که رفتار های پژوهش نشان داداست. یافته شدهاستفاده 08/2و  02/2پایایی  ترتیب با ضریب

است. رفتار انحرافی  ییشناساقابل، سیاسی، مالی و میان فردی انحرافی فرایندیدر چهار دسته رفتارهای

ج تحلیل رگرسیونی نشان نظارت و راهنمایی دارد. نتای یهابرنامهعدالت سازمانی و  با کاری رابطه معکوسی

کنندگی بیشتری نسبت به دیگر نتبیعدالت توزیعی قدرت  مؤلفهعدالت سازمانی،  یهامؤلفهدهد از میان می

 سازمانی دارد.عدالت یهامؤلفه
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 مقدمه

رسان و منفی به رفتارهای مختلف آسیب پردازاناز جانب محققان و نظریه امروزه تمایل زیادی

رفتارها یکی به دلیل  گونهنیابه پژوهش در مورد وف شده است. توجه های کاری معطدر محیط

بروز است که در اثر  یتوجهقابلهای شیوع فزاینده این نوع رفتارها و دیگری به دلیل هزینه

گستره   .(Fatima & Imram, 2013) شودبه سازمان تحمیل می ییرفتارها چنین

و  ییگودروغ کاری،خراب تلفی نظیر فریب،رسان تحت عناوین مخرفتارهای منفی و آسیب

کنند کار، سازمان را تهدید میبه رفتارهایی که با نقض قوانین .اندقرارگرفته مورداشارهبدگویی 

 کیکه  اظهارکردند (Marcus&Schuler, 2004)شود. اطالق می 1کاریانحرافیرفتارهای

 از نظرصرف؛ اول اینکه شود یتلق یکارانحراف عنوانبه تا باشد داشته را ریز یژگیو 3 یدبا رفتار

قابل  بالقوه و دیرفتاربا ؛دوم .(یو اتفاق ی)نه شانس باشد یعمل اراد کی دیبا رفتار ،ملموس جینتا

با سازمان  در مخالفتو  گرانیمنافع مشروع د تضاد با در دیبا رفتار. و سوم؛ باشد ینیبشیپ

 انجام پذیرد. 

صورت گرفته، عوامل  یکه تاکنون در مورد رفتارهای انحراف یگوناگون قاتیمجموعه تحق

 یرفتارها معرف نیی اکننده ینیبشیپ عنوانبهرا  یو سازمان یتیفردی، موقع متعدد

 & Shapiara)  ازنظر(. Mitchell& Bethmarrs,2009  Adller, 2008)داننموده

Even, 2011)  ( وZoghbi, Tacoronte,2012) متغیر مهمی در پیش سازمانی عدالت-

عدالت در محل کار  رود. عدالت سازمانی به درک افراد ازبه شمار می کاریانحرافبینی رفتارهای

عدالت سازمانی  گوید کهدر تعریف عدالت سازمانی می (Moorman,1991اشاره دارد. )

شود. ه رفتار میعادالن هاآنها احساس کنند با ی است که آنطوربهبرخورد با کارکنان  یهاوهیش

گیرد و بیش از چهار دهه است که در زمینه عدالت سازمانی تحقیق و پژوهش صورت می

اذعان دارند که  هاآنهمه  باًیتقراست،  شدهارائهمختلفی در این زمینه  یهاهینظرو  هاهینظر

است  یبررسقابل ایای و مراوده، رویهیعیتوزعدالت سازمانی با ارزیابی عدالت 

(Mccardle,2007).  کار محیطدر مفاهیم عدالت سازمان که بر نقش عدالت  دربارهتحقیقات

رضایت  ازجملهسازمانی عمدتاً ادراک کارکنان عدالت کند، نشان داده است که مفاهیمتأکید می

کارگریزی و تابعیت سازمانی را  مانند کار طیمحشغلی، اهداف، تعهد سازمان و نیز رفتارهای 

 .(Bakhshi, Kuldeep & Ekta,2000)دهند قرار می ریتأثتحت 

                                                           
1. Deviant workplace behavior  
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تواند متغیر و عامل دیگری در جلوگیری از بروز می در مدارسهای نظارت و راهنمایی برنامه

 بهبود و اصالح با راهنمایی آموزشی و نظارت فرایند ازآنجاکهآید.  حساببهرفتارهای انحرافی 

 بنای سنگ و اصلی هدف های آموزشیفعالیت یفیتک ارتقای لذا دارد، سروکار وپرورشآموزش

 .(Krajewski ، Wiles,2000 1985,؛ Niknami, 2001)فرایند است این

(Zepeda,2007) بهسازی، رشد، ارتقای باهدف آنچه عنوانبه را آموزشی راهنمایی و نظارت 

-می مان انجاممعلّ در ظرفیت و توانایی ایجاد به تعهد و نقص و عیب بدون گشاییمشکل تعامل،

فرآیندی  عنوانبهنظارت و راهنمایی آموزشی را  (Hismanoglu,2010)کند. می تعریف شود،

شود تعریف می وپرورشآموزشبر وضعیت  مؤثرپویا که منجر به مطالعه و اصالح تمامی عوامل 

 .کندیم

 تیرضایجاد به ا جهیدرنتمعلمان بپردازند  تکتکاگر ناظران تالش کنند به بهبود وضعیت 

اند و همچنین شغلی در بین معلمان کمک کردهسازمانی و توسعهسازمانی، عدالت، تعهدیشغل

 & Mackenzie,Thomas) گردند.می یراخالقیغهای ناخواسته انحرافی و مانع بروز رفتار

Ronan, 2012) در  ناکارآمداند که توسعه کارکنان باعث کاهش رفتارهای مخرب و نشان داده

کارکنان یکی از عوامل مهم در گرایش کارکنان گردد و بالعکس عدم توسعهطح سازمان میس

نیز ( Georji & jozef, 2013و رفتارهای انحرافی است. ) ناکارآمدیک سازمان به رفتارهای 

ی کارمندان را در محیط کار رفتارها های توسعه کارکنان در سازمان،اند که برنامهبیان داشته

  .دهندقرار می ریتأثتحت  یمعنادار صورتبه

های آموزشی قرار دارند، رسالت مهمی در آموزش و در زمره سیستم کهییازآنجامدارس 

بار ها از دو جهت خسارتانحرافی در این سیستمتربیت جامعه بر دوش دارند. بروز رفتارهای

شود و مجموعه را ستم میوری و کارایی سیاست؛ اول اینکه این نوع رفتارها باعث کاهش بهره

 ,Ferris&Brown&Heller)کندبه اهداف و رسالت خود با مشکل مواجه می دنیدررس

دوم اینکه بروز این رفتارها در مدارس از جنبه تربیتی و فرهنگی نیز موجب ایجاد آثار (. 2009

ر سیستم و معلم د آموزدانشملیون  12شود. از جهتی دیگر امروزه نزدیک به سوء و مخرب می

 طوربهمشغول هستند و محیط این نظام تا حد زیادی زندگی این جمعیت را  وپرورشآموزش

رسد که با انجام تحقیقاتی در بر این اساس ضروری به نظر میدهد. قرار می ریتأثتحت  مستقیم

؛ و کنترل چنین رفتارهایی ایجاد گردد ینیبشیپهای تبیین، زمینه وپرورشآموزشسیستم 

کلی هستم که  سؤاالتما در این مقاله در جستجوی پاسخ به این  براین در توالی این مباحث،بنا

با عدالت سازمانی  یارابطهآیا رفتارهای انحرافی  رفتارهای انحرافی معلمان کدامند؟ دوما اوالً
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ن توانند از بروز رفتارهای انحرافی در معلمانظارت و راهنمایی می یهابرنامهدارند؟ سوما 

 جلوگیری کنند؟

 

 چارچوب نظری

که مطلوب  دهدیدر سازمان رخ م شدهفیتعر یو هنجارها نیخارج از قوان ییرفتارها

 نیا یرا برا یمختلف ی. محققان اسامآورندیسازمان خسارت به بار م یو برا ستندیسازمان ن

 Appelbaum)( و Bennett, & Robinson, 2003) ی. رفتار انحرافبرندیرفتارها به کار م

, Laconi. & Matousek,2007)  رفتار معکوس(Mangione & Quinn,1975)  رفتار

هستند که با  ییرفتارها یمفهوم ازنظر یانحراف رفتارهای .(Greenberg,1997)یاجتماعضد

مختلف نقض نموده و موجب  یهاعرصهسازمان را در  یهااستیسو  قوانینافراد  هاآنانجام 

آورنده  به وجوددر بررسی عوامل  .شوندیمبه سازمان  یجد یهابیآسخسارات و  جادیا

پردازان مطرح گردیده است. ای از سوی محققان و نظریهرفتارانحرافی، عوامل متعدد و پراکنده

(Piterson,2002)  این عوامل را در سه دسته کلی عوامل فردی، عوامل میان فردی– 

 & Applebaum, Laconiکرده است.) بندیاجتماعی و عوامل سازمانی تقسیم

Matousek,2007)  کندیمرفتارهای انحرافی مطرح  ینیبشیپدو دیدگاه عمده را برای 

. پیترسون از بین عواملی که مطرح کرد 5و رویکرد مبتنی بر شرایط کاری 1دیدگاه مبتنی بر فرد

دیدگاه مبتنی بر شرایط  آپلبام و همکاران به کهیدرحال بیشتری دارد دیتأکبه عامل سازمانی 

این است که نقش سازمان و شرایط کاری در بروز رفتارهای  دهندهنشاندارد و این  دیتأککاری 

 انحرافی بیشتر از فرد است.

 توجه رفتارانحرافی کارکنان بر اثرگذار یک عامل عنوانبه سازمانیعدالت به پژوهشگران

-وهیش یکه در عدالت سازمان دگوییم یزمانعدالت سا فیدر تعر (Mormen,1991. )اندکرده

 موردبحث شودیعادالنه رفتار م هاآناحساس کنند با  هاآن کهیطوربهبرخورد با کارکنان  یها

 کارکنان با هااشاره دارد که سازمان یبه رفتار منصفانه و درست یسازمان عدالت. ردیگیقرار م

 ,Yaghoobi)کندمی اشاره کار محل در افانص از افراد ادراکات به درواقع و خوددارند

sagaeiannejhad,gorji,noroozi &rezaeei, 2009). در  گرفتهانجامتحقیقات  طبق

عدالت : از اندعبارت که است شدهشناخته کار محیط در عدالت نوع سازمانی سهحوزه عدالت

                                                           
1.Person- based perspective 

2.Situation-based perspective 
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ندان احساس کنند که شود که کارمیحاصل م یزمان یعیتوزعدالت. یو تعامل یاهیرو ،یعیتوز

 یعنی هیدر رو عدالت .است عادالنه خود همکاران انیدر م اداش و درآمدپنسبت کار و تالش به 

اشاره دارد. افراد نسبت به  هیرو یبه عمل اجتماع یامراوده عدالت. ندهایدرک عادالنه بودن فرآ

فراگرد  یتارساخ یهاجنبه نیو همچن یبرخورد با آنان در روابط متقابل شخص تیفیک

 یا ناعادالنه قوانین و تمایل دارند عدالت در این زمینه هم رعایت شود. اندحساس هایریگمیتصم

 (. Salmani & Radmand, 2009گذارد)تأثیر می هاآن رفتار بر کارکنان با ناعادالنه رفتار

 را هاآنتند هس رعادالنهیغ قوانین که کنند احساس یا کنند یعدالتیب احساس کارکنان اگر

همچنین  .زد خواهند دست انحرافی رفتارهای به عدالتیبی جبران برای یا گیرندمی نادیده

(Shapiara & Even, 2011 )غیبت، همچون انحرافی رفتارهای به اشاره مطالعات خود در 

 فتارهار این بروز ازجمله دارندمی بیان و کننداشاره می عمدی گونه به کردن کار آرام ،آمدن رید

نظارت و راهنمایی در دل خود  .هستند سازمانیتعهد و سازمانیعدالت مثل سازمانی عوامل

اعتقاد صاحبنظران منظور از به . داردمدیریت علمی و برخورد آزاد منشانه و نظارت همکارانه را 

نی و بازبی نظارت و راهنمایی، کمک به معلمان مدرسه هست تا فرایند ادراکات خود را اصالح

 ,Vakilian)های خود را کشف کنندمحیط مدرسه را بشناسند و توانمندی عالوهبهکنند. 

2006.)  

فراهم  یستمیو سنظارت و راهنمایی را در قالب سه مدل مکانیکی، ارگانیکی،  یهامدل

آورده است. در مدل مکانیکی، نظارت و راهنمایی بیشتر جنبه اداری و اجرایی دارد. معلمان 

توان موجودیت هر یک را بر اساس قوانین فیزیکی و شوند که میجزای شیئی فرض میهمچون ا

بازرسی از کالس برای حصول  مکانیکی توجیه کرد. این مدل با فرض سیستم بسته از طریق

مقامات  موردنظرهای معلمان مطابق با اهداف و استانداردهای اطمینان از اینکه فعالیت

پردازد. در مدل ارگانیکی نظارت و راهنمایی، ه کنترل دقیق آنان میب نهاست یا  وپرورشآموزش

 حدوحصریک موجود زنده در  مثابهبهگیرد. معلم قرار می دیتأکی انسانی بیشتر مورد جنبه

یابد. نسبت او با سیستم نظارت و راهنمایی، همانند سلول به موجود شخصی رشد و تغیر می

پردازد و ضمن در نظر گرفتن بازی به تبادل اطالعات می سبتاًن حدوحصرزنده است. این مدل با 

کوشند. احساسات و عواطف عوامل آموزشی و بخصوص معلمان، برای حفظ ساختار نظارت می

های نگر، مفاهیم و یافتهعنوان بینشی کالنمدل سیستمی نظارت و راهنمایی آموزشی به

یی کرد. در این مدل ضمن مردود دانستن جدیدی را جایگزین مفاهیم سنتی نظارت و راهنما

کوشند. بر اساس های گوناگون میحلحل قطعی، برای بررسی و مطالعه تمام راهانتخاب یک راه

کفایتی معلم آموزان را تنها در شایستگی یا بیدالیل، پیشرفت یا پیشرفت نکردن دانش
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ان یک عامل بسیار مهم از بین عوامل عنوکننده نیست، بلکه بهدانند. معلم، تنها عامل تعییننمی

 (. Niknami, 2001رود)می شماردیگر در مجموعه سیستم آموزشی به

 

 ی پژوهشپیشینه

 ساختاری که  برای بررسی  الگوی (Nadi, eslami & Harandi, 2016) پژوهشنتایج 

صفهان انجام ا شهر دبیران انحرافی با رفتارهای سازمانی تعهد و شغلی رضایت سازمانی، عدالت

 و مستقیم گونه به سازمانی تعهد و شغلی رضایت سازمانی، که عدالت دهدیمنشان دادند 

 بر غیرمستقیم و تأثیر مستقیم نیز سازمانی عدالت. دارند تأثیر انحرافی رفتارهای غیرمستقیم بر

 رضایت هک نشان داد نیز ساختاری معادله یابیمدل نتایج. دارد سازمانی تعهد شغلی و رضایت

 ,Salmani & Radmand)نتایج تحقیق  .دارد انحرافی رفتارهای بر را ترین تأثیربیش شغلی

در اجرای قانون و  یعدالتیبدر ساختار جبران خدمات،  یعدالتیبکه  دهدیم(  نشان 2009

 است. شدهییشناسادر گرایش کارکنان به رفتارهای انحرافی  مؤثرعوامل  عنوانبهضعف فرهنگی 

 (MacKenzie, Thomas & Ronan, 2012)   توسعه  ریتأث»در تحقیقی با عنوان

هم  طوربهکارکنان نشان داده است که توسعه« رفتارهای نا کارامد و مخرب کارکنان بر کاهش

دارد و هم  ریتأثفردی، سازمانی و اجتماعی کارکنان  ناکارآمدزمان هم بر روی رفتارهای 

های توسعه کارکنان که اغلب در جهت بهبود کند. برنامهیت میرا تقو یاحرفهرفتارهای 

شوند، عالوه بر رفتارهای سازمانی بر روی رفتارهای رفتارهای سازمانی طراحی و اجرا می

 های ناکارآمد و مخرب فردی،شوند و موجب کاهش رفتارواقع می مؤثراجتماعی و فردی نیز 

شناسایی دالیل بروز  در تالش برای (Mccardle,2007)گردند. ی و اجتماعی میسازمان

بودند که اوالً چرا افراد رفتارهای انحرافی را  سؤالرفتارهای انحرافی به دنبال پاسخ به این دو 

دهد. نتایج تحقیق نشان داد شوند و چرا سازمان اجازه بروز این رفتارها را به افراد میمرتکب می

ای کارکنان از طرفی دیگر عوامل و عدم رشد حرفه فطرکیازکه رفتارهای مدیریت و سازمان 

در سیستم سازمان  ییهابیعو  هانقصآوری افراد به رفتارهای انحرافی هستند و اگر عمده روی

 تحقیق یهاافتهیآید. بروز رفتار انحرافی به وجود نمی یهانهیزموجود نداشته باشد 

(Lampers,2004)  ی توانمندسازی کارکنان و معلمان مدارس ده استراتژی برا یسازادهیپبا

ها و ای معلمان مدرسه و کارکنان آن موجب افزایش مهارتمتوسطه دریافت که رشد حرفه

 با یکدیگر و کاهش رفتارهای انحرافی شده است.  مؤثربرقراری ارتباط 
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 و عدالت یاحرفه؛ توسعه اوالًشود که مشخص می گرفتهانجام یهاپژوهشبا مروری بر 

های انحرافی گردیده است و دوما؛ کارایی و کاهش رفتار سازمانی در اکثر موارد موجب افزایش

جای خالی انجام چنین  کهییازآنجاعمده تحقیقات به روش کمی صورت پذیرفته است. 

مشهود است و همچنین ابزار مناسب کمی  برای پژوهشی از این نوع   کامالًپژوهشی در مدارس 

 .رسدیمکیفی ضروری به نظر  صورتبه، انجام پژوهش حاضر در مدارس و در دسترس نبود

 

 روش پژوهش

است. در پاسخ به این   5با طرح اکتشافی متوالی  1روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش آمیخته

که عالرغم وجود پرسشنامه استاندارد در زمینه رفتار انحرافی، چرا از روش آمیخته  سؤال

موجود  یهاپرسشنامهاست، باید گفت که چون  شدهاستفادهیی این رفتارها اکتشافی برای شناسا

های آموزشی های تجاری و صنعتی بوده و تناسبی با محیطدر زمینه رفتار انحرافی برای محیط

نداشتند، بدین علت ضرورت دیده شد که با یک روش کیفی  نوع رفتارهای انحرافی در یک 

در گام نخست برای شناسایی رفتارهای انحرافی  نابراینمحیط آموزشی شناسایی شوند. ب

کیفی پرسشنامه رفتار انحرافی  یهادادهمعلمین از روش کیفی استفاده شد، سپس بر اساس 

تحقیق در  یرهایمتغتهیه و تنظیم گردید و  در گام بعد با روش کمی برای تعیین روابط بین 

 پذیری، مورد استفاده قرار گرفت.تعمیمتر و رسیدن به سطحی از قابلیت ای وسیعنمونه

 جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمین مرد مدارس ابتدایی: آماریجامعه ونمونه

نفر بودند. در بخش کیفی  5522 یآماردهند که تعداد کل جامعه دولتی شهر تبریز تشکیل می

-دیدگاه با که افرادی شرو این درپذیرفت. صورت   شدهشناخته موارد از یریگنمونه بر اساس

. بر این رندیگیم قرار موردتوجه هستند مفید اطالعات اختیار گذارندن در به قادر خود های

مصاحبه با  معلمین و اشباع نظری در موضوع مورد مصاحبه، انجام مصاحبه  11اساس با انجام  

ده گردید، استفا یادومرحله یاخوشهگیری متوقف شد.  در بخش کمی پژوهش از نمونه

یک خوشه در نظر گرفته  عنوانبه هرکدامگانه تبریز در مرحله اول  2که نواحی  صورتنیبد

( انتخاب شدند. وپرورشآموزشمناطق خوشه ) 2تصادفی از بین  صورتبه 3و  5شدند و ناحیه 

معلم  542مدرسه و  42تعداد  3و  5معلم در دو منطقه  041مدرسه و 132سپس از بین 

در بین معلمین آن  هاپرسشنامهتصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و  صورتبه

 مدارس توزیع گردید.

                                                           
1.mixed method  

2.The Exploratory Sequential Design 
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 پدیده به نسبت معلمین نگرش و ادراک گسترده کاوش برای:مصاحبه:هادادهابزار گرداوری 

 دو ابزار، محتوای روایی از اطمینان منظوربه. شد استفاده پاسخ باز سؤاالت از انحرافی رفتار

 منظوربه. نمودند بازبینی را مصاحبه یهاسؤال داشتند، تبحر زمینه این در که دیگر پژوهشگر

5بررسی همکار و 1ها از روش بازبینی توسط اعضاءاطمینان خاطر از دقیق بودن یافته
استفاده  

صحت و  گیرد تاقرار می شوندگانمصاحبه اریاختدر  هاافتهیشد. در روش بازبینی توسط اعضاء ، 

 مبتنی کدگذاری، فرایند طریق از پژوهش کیفی هایمورد بازبینی قرار گیرد. داده هاافتهیدقت 

 .شد تحلیل بنیاد داده نظریۀ دارنظام طرح بر

حاصل از مصاحبه که در باال  یهادادهبر اساس  :پرسشنامه رفتار انحرافی معلمین-1

کیفی با استفاده از دستورالعمل طراحی هایادهپرسشنامه برمبنای نتایج تحلیل د شرح داده شد،

پرسشنامه،  3برای اطمینان از روایی محتوایی .یابی طراحی شدهای زمینهپرسشنامه در پژوهش

تن از متخصصان مدیریت آموزشی پرسشنامه را بررسی کردند. پرسشنامه بر مبنای  2

یل عاملی اکتشافی انجام گرفت و بازنگری شد. برای گویه های پرسشنامه تحل هاآنپیشنهادهای 

بود که در سطح  26012تحلیل عاملی  4KMOاصالحات الزم در پرسشنامه انجام گرفت. میزان 

ها از قابلیت الزم برای تحلیل عاملی برخوردارند. دهد که دادهو نشان می باشدیم قبولقابل

ها، ضریب آلفای کرونباخ برای اطمینان از پایا بودن پرسشنامه و همسانی درونی سؤال منظوربه

(؛ حاکی از قابلیت 25/2) آمدهدستبهنفر( محاسبه شد. مقدار آلفای  32نمونه مقدماتی )

 های آن بود.اطمینان پرسشنامه و همسانی درونی گویه

های مربوط به برنامه یهادادهآوری برای جمع :پرسشنامه نظارت و راهنمایی -2

( Torkzadeh & Noroozi,2012) امه نظارت و راهنمایینظارت و راهنمایی از پرسشن

 Torkzadeh, Norooziپرسشنامه در پژوهش ) این استفاده گردید. پایایی

&Imani,2012)  به دست آمد. روایی  02/2با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و

 یی کل مقیاس ه گردید که در این فرآیند، رواباسحلیل گویه محروش تطریق مقیاس نیز از 

 .معنادار به دست آمدمثبت و  2613 - 2621

های مربوط به عدالت سازمانی از برای گرداوری داده: یپرسشنامه عدالت سازمان -3

 (Neami & Shokrkon, 2007) توسط که (Niehoff & Moorma, 1996) پرسشنامه

                                                           
1 .Member Checking 

2 .Peer debriefing 

3. Content validity 

4. Kaise_Meyer_Olkin Measure  of  Sampling 
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 قیاس عدالت توزیعی6اعتبار یابی شده است استفاده گردید. این پرسشنامه دارای سه زیر م

. روایی ابزار نیز در باشدیمگویه  52ای است و دارایو عدالت رویه یامراوده عدالت

رشته مدیریت  یعلمئتیهاز طریق نظر اعضاء  (Neami & Shokrkon, 2007)پژوهش

 است.    قرارگرفته دییتأمورد 

یفی شامل میانگین، انحراف کمی از آمار توص یهادادهبرای تحلیل های کمی: روش تحلیل داده

از  آمار استناطی شامل همبستگی و تحلیل مسیر  نیو همچنمعیار و انحراف استاندارد 

 .است شدهاستفاده spss افزارنرماز  هادادهرگرسیونی استفاده گردیده است. برای تحلیل 

 

 های کیفی یافته

برای استخراج اطالعات از  : و مصادیق رفتار انحرافی معلمان چیست؟ هانمونهاول:  سؤال

 هاگذاری باز استفاده گردید. در طول مرحله کدگذاری باز، دادههای مصاحبه از روش کدداده

واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز مفاهیم بودند. هنگام قرار گرفتند.  یموردبررس دقتبه

مستقیم از رونوشت مصاحبۀ  طوربهها، مفاهیم از طریق کدگذاری، دقیق داده لیوتحلهیتجز

های اصلی، ها برای یافتن مقولهکنندگان )کدهای زنده( ایجاد شدند.رونوشت مصاحبهشرکت

های قرار گرفتند. نخست داده یموردبررسمنظم  طوربهها و ابعاد این مقوالت ها، ویژگیمقوله

ت. پاسخ به هر سؤال قرار گرف لیوتحلهیتجزها در سطح بند مورد مربوط به رونوشت مصاحبه

گذاری شدند. در موقت نام طوربههای اصلی قرار گرفت و مقوله یموردبررساصلی در مصاحبه 

، تیدرنهاقرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزها در سطح جمله و عبارت مورد مرحله بعد، داده

چندین بار  و ها با دقت بیشترداده لیوتحلهیتجزبیشتر قرار گرفتند و  یموردبررسها رونوشت

 صورتبه هاآنهای ها و ویژگیهای اصلی، مقولهبرای مقوله 1برای رسیدن به اشباع منطقی

 4کلی،  مقوله 5دهد. تعداد بندی نهایی را نشان می( طبقه1شماره ) تکراری انجام شد. جدول

می طی طراحی پرسشنامه، تما اند.درفهرست شده 1در جدول  مقوالت خرده53مقوله محوری، 

 .اندشدهارائهها و ابعاد در پرسشنامه ها، ویژگیهای کلی، اکثر مقولهمقوله
 

 

 

 

                                                           
1. reasonable Saturation 
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 باز یکدگذارمحوری و فرعی منتج از  کلی، یهامقوله : (1) جدول شماره

 های فرعیمقوله
 مقوله کلی مقوله محوری

 انحراف سازمانی انحراف فرایندی هدر دادن وقت کالس – 1
   کالس در ورود به ریتأخ -5
   کالس زودهنگام اتمام -3
   ازحدشیبغیبت  -4
   سر پیچی از قوانین -2
   آموزان بادانشبرخورد سلیقه ای  -1
   ارزیابی سوگیرانه دانش آموزان -8
   به دانش آموزان ضعیف یتوجهیب -0
   عدم همکاری و هماهنگی با همکاران و عوامل مدرسه -2

   بدون اطالع مدرسه ارتباط با اولیا -12
   در انجام وظایف یدقتیبعدم جدیت و  -11
   ذهنی غیر کاری یهایریدرگولی  سرکارحضور فیزیکی در  - 15
   پرخاشگری و تنبیه بدنی -13

 دادن اطالعات نامناسب 14-

 زیر آب زنی -15

 افشای اطالعات محرمانه -16
 انحراف سازمانی انحراف سیاسی

 تن از دانش آموزان یا اولیارشوه گرف -17

 سو استفاده از مقام و موقعیت خود -18

 تساهل در نگهداری اموال مدرسه -19
 انحراف سازمانی انحراف مالی

 غیبت کردن پشت سر همکاران -20

 درگیری لفظی با همکاران -51

 برچسب زدن به همکارن – 55

 با طعنه و کنایه حرف زدن و تیکه انداختن - 53

 انحراف میان فردی یان فردیخصومت م

 

درصد از پاسخگویان دارای سابقه کاری  10از تعداد افراد کل نمونه در حدود : کمی هاییافته

 12تا  12درصدشان  31سال، در حدود  12درصدشان پنج تا  35یک تا پنج سال، در حدود 

سال دارای  52درصدشان بیشتر از  8سال و بیش از  52تا  12درصدشان  15سال، بیش از 

درصد(. 5/11اند )سابقه کاری بودند. همچنین اغلب پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس بوده

پژوهش در جدول  متغیرهایمیانگین و انحراف استاندارد نمرات معلمین را برای هر یک از 

 را آمده است. 5شماره 
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 یانمونهتک  tآزمون  توصیفی میانگین و انحراف استاندارد به همراه یهاشاخص : (2جدول )

 موردپژوهشمتغیرهای 

نظارت و  یهابرنامه عدالت سازمانی رفتار انحراف کاری هاشاخص

 راهنمایی

 4/2 1/2 2 میانگین

 1/1 1/0 7/0 انحراف معیار

 t 42/1 11/0 22/0مقدار 

 22/0 32/0 048/0 یداریمعنسطح 

 

و  5علمین در متغیر رفتار انحرافی ( میانگین نمرات م5شماره )بر اساس اطالعات جدول 

. در متغیر عدالت سازمانی میانگین عدالت از دید معلمین باشدیم 8/2انحراف استاندارد آن 

و 4/5نظارت و راهنمایی میانگین  یهابرنامهاست. در متغیر 2/2و انحراف استاندارد آن 1/3

 . باشدیم 1/1انحراف استاندارد برابر 

 ون چند متغیره برای تبیین رفتار انحرافی کاریمدل رگرسی : (3جدول)

اندمتغیرهایی که وارد معادله شده  

 t Sigمقدار  Beta خطای استاندارد B متغیرها

-312/0 عدالت سازمانی  061/0  316/0-  81/2-  000/0  

نظارت و راهنمایی یهابرنامه  676/1-  772/0  111/0-  160/2-  002/0  

863/20 مقدار ثابت  627/3  ---  022/14  000/0  

اندشدهخارجمتغیرهایی که از معادله   

 T Sigمقدار  متغیرها

-316/0 میزان تحصیالت  724/0  

-111/1 سابقه کاری  341/0  
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 های تحلیل رگرسیونی برای تبیین رفتار انحرافی کاریها و آمارهشاخص: (4جدول)

 312/2 ضریب همبستگی چندگانه

 22/2 ضریب تعیین

 24/2 شدهیین تعدیلضریب تع

 828/14 خطای استاندارد

 

،  =312/2M.R 1چندگانهشود، ضریب همبستگی ( مالحظه می4که در جدول ) گونههمان

باشد و بیانگر این می 24/2شده برابرباشد و ضریب تعیین تعدیلمی22/2برابر  5ضریب تعیین

انحرافی کاری توسط متغیرهای  درصد از واریانس و تغییرات رفتار 13مطلب است که در حدود 

شود. با توجه به اینکه در تحلیل رگرسیونی فوق از روش موجود در معادله تبیین می

(stepwise )کنندگی را دارد وارد است، ابتدا متغیری که بیشترین قدرت تبیین شدهاستفاده

ترین تأثیر بر متغیر، متغیرهای دیگری که دارای بیش نیبعدازاشود و سپس مدل رگرسیونی می

( گویای این واقعیت 3های موجود در جدول)شوند. آمارهروی متغیر وابسته باشند وارد مدل می

بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر بر رفتار  311/2است که متغیر عدالت سازمانی با بتای 

از متغیر  گذارد، جهت تأثیر این متغیر نیز منفی و معکوس است. بعدانحرافی کاری تأثیر می

است که دارای تأثیر  قرارگرفته -111/2عدالت سازمانی، متغیر نظارت و راهنمایی  با بتای 

متغیر سابقه کاری و میزان تحصیالت به دلیل ی بر روی رفتار انحرافی کاری است. نسبتاً متوسط

 با متغیر رفتار انحرافی از معادله خارج شدند.  داریمعننداشتن ارتباط 

 میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار انحرافی کاری در مدل نهایی :(2جدول)

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 -211/2 -122/2 -351/2 عدالت توزیعی

 -383/2 228/2 384/2 یامراودهعدالت 

 -512/2 211/2 -551/2 یاهیروعدالت 

 -181/2 -232/2 -131/2 نظارت و راهنمایی یهابرنامه

 -518/2 -158/2 ندارد سابقه کاری

 -212/2 -212/2 ندارد میزان تحصیالت

                                                           
1. Multiple Correlation R                                                

2. R Square                                                           
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با دارا بودن اثر کل  عدالت توزیعی ریمتغ( برای ما روشن می شودکه  2جدول ) نتایج  با توجه به

قدرت برخوردار  نیشتریاز ب یکار یرفتار انحراف ریمتغ انسیوار نیی( در تب-211/2به اندازه )

 بیقرار دارند که به ترت یدر مراتب بعد یاهیروو عدالت  یامراودهعدالت  ر،یمتغ نیعدازاباست. 

 گرید یدارند. از سو یکار یرفتار انحراف ریبا متغ یرابطه منف -512/2و -383/2با اثر کل 

دهد که برای بر متغیر رفتار انحرافی نشان می -181/2نظارت و راهنمایی با اثر کل  یهابرنامه

کنیم. متغیر سابقه کاری و  دیتأکنظارت و راهنمایی  یهابرنامهاهش رفتارهای انحرافی باید بر ک

 ریتأث واسطهبه یولمیزان تحصیالت اثر مستقیمی بر روی متغیر رفتار انحرافی ندارند 

 کمی بر متغیر رفتار انحرافی دارند. نسبتاً ریتأثغیرمستقیم از طریق عدالت سازمانی 

 

 گیریجهتیبحث و ن

های نظارت و انحرافی و برنامهدار و معکوسی بین رفتارها نشان داد که رابطه معنییافته

 ,MacKenzie, Thomas & Ronan) هایوجود دارد. این یافته با نتایج یافته راهنمایی

ای یکی از عوامل بسیار اساسی در گرایش حرفهتوسعهتوسعه یا عدم است. همسو (2012

 & Acheson. )(Georji & jozef, 2013) سازمان به رفتارهای مخرب است کارکنان یک

Gall,2003 )های یاددهی و یادگیری معرفی نظارت و راهنمایی را راهی برای بهبود فرایند

 یسازمانفرهنگ پرورش باعث ای شدندر مسیر حرفه نیمعلمکه از طریق کمک به  کندمی

به اهداف  دنیدررسمدرسه را  جهیدرنت و کندمی جالب را کاری محیط و کار کهینحوبه شده

 . سازدخود موفق می

سازمانی کاری با عدالتدار و معکوسی بین رفتارانحرافیهای تحقیق ارتباط معنیبر اساس یافته

کاری کاهش انحرافیسازمانی در سازمان رفتارهایوجود دارد.، بدین معنی که با افزایش عدالت

( و Salmani &Radmand, 2009)افته با نتایج تحقیقات یابند. این یمی

(Mccardle,2007) ادراک شده از سوی کارکنان در سازمان رابطه . عدالتاستو همسو

مانند نوع سازمان، زمینه  مستقیمی با بروز رفتارهای انحرافی سازمان دارد. متغیرهای دیگری

. سه مدل نظری گذارندیم ریتأثبطه بر این را شخصیتی کارکنان یهایژگیوکاری سازمان و 

کنند. بر رفتار انحرافی را نمایان می رعادالنهیغرفتار عادالنه و  ریتأثآشکار چگونگی  صورتبه

دهد که رفتارهای ناعادالنه در مسائل مدل اول که مبتنی بر دیدگاه ابزاری است نشان می

برد. انجام درست وظایفشان از بین می کارکنان انگیزه کارکنان را برای یهایپرداختاقتصادی و 
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دیدگاه دوم دیدگاه اجتماعی و ارتباطی است که بر اساس این دیدگاه اگر منزلت و شخصیت 

دیگری درصدد  یهاراهگردد تا فرد از قرار نگیرد باعث می موردتوجهاجتماعی فرد در سازمان 

در رعایت اصول اخالقی کوتاهی و دیدگاه دیگر دیدگاه اخالقی است اگر سازمان  دیبرآجبران 

از خود نشان ندهد دیدگاه کارکنان نسبت به سازمان  یامنصفانهکند و همچنین رفتارهای 

 منفی شده و کارکنان سعی خواهند کرد رفتارهای تالفی جویانه ای از خود نشان دهند.
حد کمی بوده در  نتایج تحقیق نشان دادکه میزان ارتکاب به انواع رفتار انحرافی در مدارس

کاری، بیشترین ارتکاب از میان چهار دسته رفتارانحرافی همچنین (2از  5است )میانگین 

کاری انحراف سیاسی اختصاص دارد. محیط به فرایندی و کمترین آنبه انحراف رفتارانحرافی

رای ؛ اکثر معلمین دااوالًباشد. به لحاظ اینکه می خوبی برای این نتایج کنندههیتوجمدرسه 

تحصیالت دانشگاهی بوده و دوما در یک محیط فرهنگی و آموزشی مشغول به کار بودند، لذا 

کاری کمتر ظهور و بروز داشته باشد. انتظار بر این است که در چنین محیطی رفتارهای انحرافی

های انحرافی در جامعه آماری پژوهش به نسبت سایر جوامع و محیطمیزان ارتکاب به رفتارهای

-فرایندی بیش از انحراف سیاسی بوده با نگاهی به زیر اما اینکه انحرافکم است.  نسبتاًری کا

است. عدم جدیت در انجام وظایف محوله  درکقابلرفتارهایی انحرافی فرایندی و مالی  مقیاس

بیشترین  کردن پشت سر همکارانفرایندی و غیبتبیشترین میزان ارتکاب در دسته انحراف

کاری و ای که برای کمکاب در دسته انحراف میان فردی را داشته است. دلیل عمدهمیزان ارت

میزان حقوق و مزایای خود را با میزان  بیان کرد این است که معلمین تواندقتی در کار میبی

دانند. معلمین در این تناسب بندی متناسب نمی رود انجام دهندکاری که از آنان انتظار می

آنان سایر  ازنظردهند. می قراررا لحاظ  وپرورشآموزشدیگر بیرون از نظام  مشاغل و صنوف

 کمتر بیشتر از معلمین درآمد دارند؛ کار وصنوف آزاد با توانمندی  مخصوصاًاقشار جامعه 

این عدم تناسب را  دقتی به نحویناخودآگاه معلمین با عدم جدیت در کار و بی صورتبهبنابراین 

 کنند. جبران می

 صورتبه های نظارت و راهنماییبرنامه -1که  گرددیمبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد 

رویکردی برای  عنوانبه نیمعلمگنجانده شود و راهنمایی  ای مدارسجدی در برنامه توسعه

عدالتی در مورد حقوق بی ازدرک معلمین -5 تلقی گرد. رسانبیآسکاهش رفتارهای انحرافی و 

حقوق و مزایا  یسازمتعادلقرارگرفته و در صورت واقعیت داشتن نسبت به  یردبررسموو مزایا 

 عدالت سازمانی، فرهنگ ملی، راتیتأثانجام تحقیقات کاربردی دیگری در مورد اقدام گردد. 
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. البته الزم است اشاره شود که نتایج گرددیمبر رفتار انحرافی کار پیشنهاد  یاحرفهاخالق 

 . باشدینمبه سایر جوامع آماری  میتعمقابلاین پژوهش  در آمدهدستبه
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