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 نام خانوادگی دانشجو: سلیمی باالبیگلو                           نام: مجید

 لحاظ با کارکنان سازمانی اعتماد بر دولتی هاي سازمان در مدیران ریاکارانه رفتارهاي وزنی اثرات عنوان پایان نامه: بررسی

 کارکنان پذیري اطاعت گر تعدیل نقش

 دکتر حبیب ابراهیم پور استاد)اساتید( راهنما:

 دکتر ولی نعمتی استاد)اساتید( مشاور:

 رشته: مدیریت دولتی منابع انسانیکارشناسی ارشد                           مقطع تحصیلی: 

 محقق اردبیلی: دانشگاه                                                    گرایش: روابط کار

 116 تعداد صفحات:                  99دانشکده: علوم انسانی           تاریخ دفاع:     /    / 

 :چکیده

 با کارکنان سازمانی اعتماد بر دولتی هاي سازمان در مدیران ریاکارانه رفتارهاي وزنی اثرات بررسی حاضر تحقیق از هدف

 آن نتایج زیرا است کاربردي هدف ازلحاظ حاضر تحقیق روش. کارکنان می باشد پذیري اطاعت گر تعدیل نقش لحاظ

 نحوه و اطالعات گردآوري روش ازلحاظ باشد، تجارت و معدن صنعت، سازمان گیران تصمیم و مدیران کنندهکمک تواندمی

 هافرضیه آزمون براي هاداده آوريجمع با پژوهشگر که جهتازآن توصیفی باشد،می پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهش انجام

 تا است شدهخواسته افراد از خاصی گروه از که جهتازآن پیمایشی و است پرداخته گیريمورداندازه هايپدیده توصیف به

 جامعه یک از خاص زمانی مقطع یک در هاداده چون گفت توانمی نیز دیگر طرف از و دهند پاسخ مشخصی سؤاالت به

 مدل نوع از همبستگی پژوهش، طرح همچنین و است مقطعی نوع از حاضر پژوهش است شدهآوريجمع مشخص آماري

 حاضر پژوهش آماري جامعه .گیردمی قرار موردبحث علی روابط قالب در متغیرها میان روابط و است ساختاري معادالت یابی

 شامل را 1398 سال در اردبیل استان تجارت و معدن صنعت، سازمان در فعالیت به مشغول کارکنان کلیه از است عبارت

 افزارنرم از نیز هاداده وتحلیلتجزیه .باشدمی نفر 150 گزینش واحد از دریافتی اطالعات طبق افراد این کل تعداد. شودمی

spss و.باشدمی مناسب بسیار مفهومی مدل برازش و متغیرها بین روابط تحلیل جهت که شودمی استفاده اس ال و پی 

 گر تعدیل نقش و شد رد سازمانی اعتماد و سازمانی ریاکاري متغیر بین ارتباط که است آن از حاکی تحقیق نتایج

 پذیرياطاعت و سازمانی ریاکاري متغیر بین ارتباط همچنین و گرفت قرار تحلیل مورد ارتباطدراین کارکنان پذیرياطاعت

 .گرفت قرار تائید مورد نیز سازمانی اعتماد و سازمانی اطاعت متغیر ارتباط و گرفت قرار تائید مورد سازمانی

 سازمانی، اطاعت سازمانی، سازمان صنعت معدن و تجارتریاکاري سازمانی، اعتماد : واژه ها کلید
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 :هدف و مسأله بیان-1-1

 عوامل ترین مهم که آنجا از. دارد کارکنان( انحرافی) نادرست یا درست رفتارهاي بروز در مهمی نقش سازمان

 این ترین مهم. دانست نیز مدیریتی عوامل را سازمانی عوامل توان می دارد، قرار مدیر کنترل تحت سازمانی

 و منفی نگرش ها، پاداش و خدمات جبران ساختار سازمانی، فرهنگ منصفانه، غیر قوانین: از عبارتند عوامل

 (.1388 سلمانی،) شغل عملکرد در ابهام و کارکنان اعتمادي بی بدبینانه،

 سازمانها در افراد عملکرد و روابط بر تواند می که است افراد بین روابط در مهم بسیار اي پدیده اعتماد،

 درحقیقت(. 2011 ،1اورتلپ و مانجی) ببرد بین از را آنها میان تنش و( 2009 همکاران، و نادي) بوده تأثیرگذار

 ازطرفی، و( 2002 ،2فرین و دریکس) است سازمان کارکنان عملکرد در تأثیرگذار عاملی اعتماد، رفتن ازبین

 میان اعتماد کنند رفتار صداقت با یکدیگر با افراد چنانچه است، اعتماد مهم ابعاد از یکی روراستی و صداقت

 دورویی و ریاکاري تبع، به بنابراین ،(2000 ،3تن) گیرد می قرار تأثیر تحت آنها عملکرد نتیجه در و افزایش آنها

 متأسفانه.  شود عملکرد کاهش درنتیجه و اعتماد رفتن بین از باعث تواند می است صداقت مقابل نقطه که

 البته. خورد می چشم به بسیار دولتی هاي سازمان ویژه به ما، هاي سازمان کارکنان بین ریاکاري پدیده این

 به روز و هست و بوده رایج مردم بین و دنیا جاي همه در بیش و کم ریاکاري و صداقت عدم این نماند ناگفته

 هم جامعه سطوح ترین پایین در پدیده این اخیرآ، ویژه به متأسفانه ما کشور در ولی شود، می بدتر هم روز

 (.1396 رستگار، عباسعلی) است کرده رخنه

 گفت توان می که طوري به است؛ مرتبط رهبري و عملکرد تعامل، با زیادي حد تا کاري، محیط در اعتماد

 معناي به رهبري،. دارد اي برجسته نقش سازمان در اعتماد ایجاد در کارکنان، با آن برخورد  و رفتار و رهبري

 (.2013 ،4آگراوال) است مشترك دید و ها ارزش مبناي بر دوطرفه اعتماد

 دخیل عوامل ترین مهم از یکی مؤثر مدیریت و رهبري که نکته این بر ها سازمان امور پردازان نظریه بیشتر

 یک رهبري که است این رهبري از قبول قابل نسبت به تعریف یک. دارند نظر اتفاق است سازمانی موفقیت در

 حمایت براي را الزم بستر سپس و کند می مشخص را اهداف نفر یک آن در که است اجتماعی نفوذ فرایند

 که، این تعریف این در اول کلیدي نکته. سازد می فراهم ها مأموریت و اهداف این به دستیابی براي دیگران

 رهبري اینکه، دوم. نیستند تحقق قابل تنهایی به نفر یک عمل و اقدام با سازمانی، هاي مأموریت و تکالیف

 مأموریت و تکالیف خدمت در ها سازمان در مدیریت و رهبري اینکه بالخره و است اجتماعی و فردي فرایند یک

 (.2003 ،5فراي) دارند تحقق قابل اما بیرونی جنبه کاري، جمع یا گروه براي که است هایی

                                                           

1. Monji, L. & Ortlepp, K. 

2. Dirks, K. & Ferrin, D  

3. Tan, H. & Tan, C  

4. Agarwal, V   

5. Fry LW 
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 شفاف، باز، روابطی و یابند می دست خودآگاهی به پیروانش و رهبر آن طی که رهبري هاي سبک از یکی

 و ونگ جیالوناردو،) اسـت اعتمـاد قابـل رهبـري شـود، مـی برقـرار ها آن بـین اعتمـاد از لبریز و دوستانه

 (.2010 ،1السیو

 به و گیرد می قرار توجه مورد کارکنان طرف از سرپرستان و مدیران جانب از اقدامی و سخن عمل، گونه هر

 قرار تأثیر تحت کارکنان احساسات و ادراکات رفتار، ،(سخن حتی و) رفتار و عمل ماهیت اساس بر آن، دنبال

 داشـته مختلفی عواقب میتواند مخرب نظارتی رفتارهاي مقابل در(. 2008 همکاران، و یامارینو) گیرد می

 افزایش و اجتماعی عدالت احساس کاهش شامل میتواند رفتارهایی چنین عواقب گفـت بتـوان شـاید. باشـد

 در عدالت حضور از کارکنان ادراکات شدت و ماهیت. باشد کارکنان شـغلی فرسـودگی و عـاطفی خستگی

 (.2011 همکاران، و 2تیپر) دارد ارتباط متعددي فـردي و سازمانی کاري، پیامدهاي با کار، هاي محیط

 ارزیابی بر عالوه باید همواره مدیران و است ناپذیر اجتناب امري ها سازمان در پیامدها بررسی امروزه بنابراین

 آنها عملکرد روي کارکنان رفتار که چرا. دهند قرار دائمی توجه مورد نیز را آنها رفتار خود، کارکنان عملکرد

 سازمان در که است سازمانی تفاوتی بی رفتارها این جمله از. دارد مستقیم تأثیر سازمان عملکرد نهایت در و

 (. 1389 جهانشاهی،) است گرفته قرار توجه مورد کمتر ولی شده مشاهده توجهی قابل میزان به ها

 که است این گرفته شکل آن پایه بر که پژوهش این اصلی مسئله گفت توان می شده ارائه مطالب اساس بر

 سبک میان آیا و دارد؟ تأثیر کارکنان سازمانی اعتماد بر دولتی هاي سازمان در مدیران ریاکارانه رفتارهاي آیا

 دارد؟ وجود معناداري رابطه کارکنان سازمانی اعتماد و مدیران رهبري

 

 :تحقیق پیشینه مبانی و -2-1

 خارجی تحقیقات

 تغییر طول در مدیریت اعتماد و سازمانی عدالت" عنوان تحت تحقیقی در( 2018) همکاران و 3لیوچو

 مهمی نقش عدالت و اعتماد کردند بیان ،"مدیریتی رویکردهاي و یکپارچگی خیرخواهی، تعامالت: سازمانی

 تحقیق، این در. کنند می ایفا پایدار رقابتی مزیت براي پویا هاي توانایی ایجاد براي سازمانی تغییر روند در

 و نوآوري حیطه در رویه عدالت از کارکنان ادراك بر صحیح اعتماد و مدیریت نفس به اعتماد متقابل اثرات

 اعتماد و خیرخواهی نفس به اعتماد بین روابط که داد نشان مطالعه. گرفت قرار بررسی مورد سازمانی تغییر

 .است پژوهشی بیشتر هاي تالش نیازمند بنابراین و رود می انتظار از تر پیچیده بسیار صداقت به

                                                           

1. Giallonardo, L. 

2. Tepper, B.  

3. Yu Cul 
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 میانجی نقش: شغلی استرس و سازمانی عدالت" عنوان با تحقیقی در( 2019) همکاران و 1رودریگرز پرز وانسا

 بین رابطه در واسطه عنوان به احساسات آیا اینکه بررسی مطالعه این از هدف "نیست مثبت اما منفی عواطف

 مختلف سازمانهاي در شاغل کارمندان از( نفر 465) نمونه یک در شغلی استرس و سازمانی عدالت ادراك

 .خیر یا اند کرده نقش ایفاي اسپانیایی

 غیر رفتارهاي پیامد و علل در اخالقی جدایی نقش" عنوان تحت تحقیقی در( 2019) همکاران و 2فهر ریان

 وقتی دهند می افزایش سازمان در را خود مشارکت کارمندان که کنند می استدالل "سازمانی طرفدار اخالقی

 تصویب آنها سرپرستان که معتقدند( 2) و دهند می انجام را کار همان خود سرپرستان بینند می( 1) که

 ادراك و اخالق بین پیچیده پیوند دهنده نشان مطالعات از ترکیب این. دهند می انجام را اخالقی جدایی

 .است ها سازمان در عملکرد

 اتخاذ چرا دور، راه از کار به نسبت مدیران نگرش" عنوان با تحقیقی در( 2019) همکاران و 3سیلوا الکساندرو

 خودکارآمدي ، مدیریتی هاي شیوه که داد نشان آمده دست به نتایج که "است؟ دشوار بسیار سازمانها در آن

  .دارد تأثیر فرزندخواندگی به نسبت میانی مدیر نگرش بر سازمان در اطالعات امنیتی ابزارهاي بهبود و کارکنان

 

 داخلی تحقیقات

 شهروندي رفتارهاي بروز بر سازمانی اعتماد تأثیر" عنوان تحت تحقیقی در( 1391) همکاران و شیرازي علی

. بود وابسته و مستقل متغیر ابعاد تمام بین معنادار و مثبت رابطه که داد نشان پژوهش هاي یافته "سازمانی

 نهادي اعتماد سازمانی، اعتماد مختلف ابعاد بین از که داد نشان گام به گام چندگانه رگرسیون از حاصل نتایج

 .دارد سازمانی شهروندي رفتار تغییرات تبیین در را سهم بیشترین

 رفتار و مدیران تفکر سبک بین رابطه بررسی" عنوان تحت تحقیقی در( 1396) همکاران و احمدي یوسف

 بین که داد نشان پژوهش هاي یافته "تهران استان دارایی و اقتصادي امور کل اداره در سازمانی شهروندي

 تهران استان دارایی و اقتصادي امور کل اداره در سازمانی شهروندي رفتار با آن ابعاد و مدیران تفکر سبک

 سازمانی شهروندي رفتار بهبود و مدیران تفکر سبک تغییر منظور به لذا. دارد وجود معناداري رابطه

 . گردید ارایه پیشنهادهایی

                                                           

1. Vanessa Pérez-Rodríguez 

2. RyanFehr 

3. Alejandro Silva C 
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 رفتارهاي ي توسعه در مدیران تحولی رهبري نقش" عنوان با تحقیقی در( 1395) همکاران و کرد باقر

 شهروندي رفتار و آفرین تحول رهبري مولفه میان که بود این بیانگر تحقیق نتایج "کارکنان سازمانی شهروندي

 . دارد وجود معناداري و مثبت همبستگی سازمانی

 رفتار با سازمانی عدالت میان رابطه بررسی" عنوان تحت تحقیقی در( 1394) همکاران و نوید جمشیدي بابک

 میباشدبین زیر شرح به حاصل نتایج "کرمانشاه ملی بانک شعب در سازمانی رفتارشهروندي و مدیران ، کارکنان

 همچنین و دارد وجود داري معنی رابطه سازمانی شهروندي رفتار و مدیران ، کارکنان رفتار و سازمانی عدالت

 میکند بینی پیش را سازمانی شهروندي رفتار و مدیران ، کارکنان رفتار هاي مولفه تمام سازمانی عدالت متغیر

 .دارد وجود داري معنی رابطه آنها بین و

 و سازمانی اعتماد و ساختاري ابعاد بین رابطه" عنوان با تحقیقی در( 1397) همکاران و احمدپور عذرا سیده

:  دهد می نشان نتایج "1395 سال اهوازدر پرورش و آموزش اداره کارکنان فردي عملکرد بهبود بر آن تاثیر

 عملکرد بهبود با سازمانی اعتماد و( تمرکز و رسمیت ، پیچیدگی) شامل آن ابعاد و سازمانی ساختار بین

 . دارد وجود معناداري رابطه کارکنان

 سازمانی بدبینی تعدیل در سازمانی اعتماد نقش" عنوان با تحقیقی در( 1396) همکاران و قنبري سیروس

. است دار معنی و منفی سازمانی بدبینی بر سازمانی اعتماد اثر که داد نشان ساختاري معادالت نتایج "کارکنان

 است، دار معنی و منفی بدبینی عاطفی بعد بر همکاران به اعتماد اثر که داد نشان مسیر تحلیل نتایج همچنین

 .  نیست دار معنی بدبینی شناختی و رفتاري ابعاد بر ولی

 

 متغیرها : عملیاتی و مفهومی تعاریف -3-1

 :  ریاکاری سازمانی-1

 اهداف به رسیدن براي سازمان در آرمانگرایی و فضیلت و تقوا ادعاي داشتن از است عبارت سازمانی ریاکاري 

 براساس نه میکند عمل سازمان شده اعالم هاي ارزش براساس فرد که داوطلبانه رفتار یک یا خود شخصی

 (.2005 ،1کوهلر و فیلیپ) شخصی ارزشهاي و انتظارات

 (.2005 ،2پتی و راکر باردن،) است دیگر چیز دادن انجام و چیز یک گفتن معنی به ریاکاري دیگر تعبیر به یا

                                                           

1. Phillippe, TW. & Koehler, JW. 

2. Barden, J., Rucker, D. D. & Petty, R. E. 
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 به آنها نقض اما دیگران، براي و عموم نزد در اخالقی هنجارهاي حفظ را ریاکاري( 2010) همکاران و 1المرز

 در ولی است متعهد ورزش و غذایی رژیم به علنآ که کسی مثآل. میدانند خصوصی محافل در و شخصی طور

 (.2005 پتی، و راکر باردن،) است ریاکار فردي نیست، پایبند ورزش و رژیم به اصالً شخصی زندگی

 :سازمانی اعتماد -2

                بدون. باشند داشته بایستی می یا و دارند یکدیگر به کارکنان و مدیران که است اطمینانی سازمانی، اعتماد

 ارتباط نوعی اعتماد،. ندارند خود هاي استراتژي و اهداف تحقق براي شانسی هیچگونه سازمانها اعتماد، وجود

 ،2پوتنم) باشند داشته خود سرپرستان با اعتماد مبتنیبر ارتباطی میخواهند آن برمبناي کارکنان که است

1995.) 

 :سازمانی اطاعت -3

 مقررات و نظم از معقولی ساختار در و شناسایی شان مطلوبیت و ضرورت که است رفتارهایی کننده توصیف

 وظایف کامل انجام سازمانی، قوانین به احترام نظیر رفتارهایی سازمانی اطاعت هاي شاخص. اند شده پذیرفته

 (.1388 سیار، و اسالمی) است سازمانی منابع به توجه با ها مسئولیت دادن انجام و

 جدول عملیاتی تحقیق           

 منبع شاخص ها ابعاد متغیر

 ریاکاري سازمانی

 عوامل فردي

 

 عوامل سازمانی

 مرکز کنترل درونی

 ماکیاولیسم باال

 ابهام در اهداف 

 ابهام در نقش

 همکاران، و نژاد هادوي

1392 

 اعتماد سازمانی

 افقی اعتماد

 عمودي اعتماد

 نهادي اعتماد

 توانمندي

 خیرخواهی

 صداقت

 2008 همکاران، و 3الونن

 اطاعت سازمانی

 شناسی وظیفه

 دوستی نوع

 احترام

 وظایف کامل انجام

 ها مسئولیت دادن انجام

 سازمانی قوانین به احترام

 1991 گراهام،

                                                           

1. Lammers 

2. Putnam, R.D 

3. Ellonen, R 
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 :پژوهش مفهومی مدل قالب در بررسی مورد متغیرهای

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ساخته محقق: تحقیق مفهومی مدل                 

 

 :پژوهش اهمیت و ضرورت -4-1

 خاطر به اخالقی رفتار بودن برانگیزاننده اغلب، که داد نشان و شد انجام تأثیرگذار بسیار تحقیقات از سري یک

 و 1باستون) است دیگران چشم در اخالق شدن ظاهر به تمایل خاطر به بلکه نیست، اخالق خود به تمایل

 هستند، اخالقی آنها هک دهند نشان تا میکنند رفتار مدارانه اخالق افراد اغلب دیگر عبارت به ؛(2014 همکاران،

 همکاران، و شالوي ؛2007 همکاران، و دنا: مثال عنوان به) باشند مدار اخالق واقعآ آنها اینکه خاطر به نه

 در دیگران و خود کار از اخیر هاي بررسی در( 2014) باستون همچنین(. 2010 همکاران، و 2ژانگ ؛2011

 اندازه چه تا واقعی اخالقی انگیزه نیست روشن و واضح» که داد نشان اخالقی ریاکاري و اخالقی انگیزۀ مورد

 .«دارد نقش اخالقی رفتار ایجاد در

 انتخاب تاثیر و زیردستان مدیریت نحوه در مناسب مدیریتی رفتارهاي ناپذیر انکار نقش و اهمیت به توجه با

 در مدیران ریاکارانه رفتارهاي وزنی بررسی به پژوهش این ، کارکنان عملکرد و اعتماد بر رهبري هاي سبک

 .پردازد می کارکنان سازمانی اعتماد بر دولتی هاي سازمان

 

                                                           

1. Batson 

2. Zhong  

 اطاعت سازمانی سازمانی اعتماد ریاکاري سازمانی 
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 :تحقیق در نوآوری و بودن جدید جنبه -5-1

 از گیري بهره و ها گروه و افراد بین مشارکت ارتقاي براي جدیدي هاي راه جستجوي در ها سازمان امروزه

 توجه آن سازي واقعی و تقویت چگونگی و اعتماد به زمان، هر از بیش ها سازمان بنابراین، هستند؛ آن آثار

 می قادر را آنها و دارد می نگاه یکدیگر کنار در را افراد سازمان، در اعتماد فضاي سازي نهادینه و وجود. دارند

 کارکنان میان اعتماد نبود مدرن، سازمان مشکالت از یکی. کنند فعالیت آشکار طور به و اعتماد هم به سازد

 .است مدیران و

 اعتماد بر مدیران ریاکارانه رفتارهاي بررسی به جمله از دیگري جنبه از تا شده این بر سعی پژوهش این در لذا 

 .بپردازیم مشکل این حل رفع براي کارکنان سازمانی

 

 فرضیات تحقیق  -6-1

 :پژوهش( هاي سوال) سوال

 دارد؟ تأثیر کارکنان سازمانی اعتماد بر مدیران ریاکارانه رفتارهاي آیا: اول سوال

 شود؟ می کارکنان پذیري اطاعت موجب مدیران ریاکارانه رفتارهاي آیا:  دوم سوال

 دارد؟ تأثیر آنها سازمانی اعتماد بر کارکنان پذیري اطاعت آیا: سوم سوال

 :پژوهش( هاي فرضیه) فرضیه

 :اصلی فرضیه

 اطاعت گر تعدیل نقش لحاظ با کارکنان سازمانی اعتماد بر دولتی سازمانهاي در مدیران ریاکارانه رفتارهاي

 .دارد معناداري تاثیر اردبیل تجارت و معدن صنعت، سازمان در کارکنان پذیري

 

 :فرعی های فرضیه

 .دارد تأثیر کارکنان سازمانی اعتماد بر مدیران ریاکارانه رفتارهاي: اول فرضیه

 .شود می کارکنان پذیري اطاعت موجب مدیران ریاکارانه رفتارهاي: دوم فرضیه

 .دارد تأثیر آنها سازمانی اعتماد بر کارکنان پذیري اطاعت: سوم فرضیه
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 روش تحقیق: -7-1

  به) شود ذکر( ذینفعان گروه یا و صنایع سازمانها،) بهرهوران نام کاربردي، هدف داشتن صورت در

 ( :موردي مطالعه اجراي محل دیگر عبارت

 .گیرند بهره پژوهش این نتایج از توانند می دولتی غیر و دولتی هاي سازمان کلیه

 

  تحقیق شناسی روش

 و تجهیزات مواد، شامل) اجراء نحوه و ها داده نوع هدف، حسب بر تحقیق روش کامل شرح

 ( :تفکیک به تحقیق اجرایی مراحل قالب در استفاده مورد استانداردهای

– توصیفی هاي پژوهش جزء ها داده گردآوري نحوۀ به توجه با ماهیتاً و کاربردي هدف لحاظ از پژوهش این

 این در موجود منابع موضوعی، ادبیات بررسی و اسنادي روش از استفاده با ابتدا. شود می محسوب همبستگی

 متغیرها نظري، چارچوب اساس بر همچنین. شد تهیه پژوهش نظري چارچوب سپس شد، آوري جمع زمینه

 می آوري جمع اطالعات پرسشنامه، ابزار و یافته سازمان مصاحبه طریق از و تعیین، مسئله هاي چارچوب و

 .شود

 

 برداری فیش مصاحبه، پرسشنامه، آزمون، و مشاهده) ابزار و( ای کتابخانه میدانی،) روش کامل شرح

 : ها داده گردآوری( غیره و

 : است قرار این به تحقیق این در اطالعات گردآوري هاي روش ترین مهم

 : ای کتابخانه الف( مطالعات

 دسترسی قابل موجود درمنابع و شده تولید قبال که هایی داده) ثانویه هاي داده کسب براي مرحله این در

 شبکه و تخصصی هاي کتابخانه در موجود مستندات سایر و ها نامه پایان مجالت، کتب، بررسی به( است

 . است پرداخته مطالعه مفهومی مدل و نظري چارچوب تدوین جهت اینترنت جهانی

 

 : میدانی ب( تحقیقات

 .شود می استفاده ها داده ابزارگردآوري عنوان به استاندارد هاي پرسشنامه از تحقیق این در
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 ( :امکان و وجود صورت در) نمونه حجم و گیری نمونه روش آماری، جامعه 

 به مشغول کارکنان کلیة آماري جامعه این که گیرد می قرار مطالعه مورد آماري جامعه یک پژوهش این در

 این کل تعداد که شود؛ می شامل را 1398 سال در اردبیل استان تجارت و معدن صنعت، سازمان در فعالیت

 نمونه حجم تعیین فرمول از استفاده با که باشد می نفر 150 گزینش واحد از دریافتی اطالعات طبق افراد

 و انتخاب آماري نمونه عنوان به ساده تصادفی گیري نمونه روش به کارکنان از نفر 108 تعداد کوکران گیري

 .شد خواهد توزیع ها آن بین ها پرسشنامه

 : ها داده تحلیل و تجزیه ابزار و ها روش

 مورد و شده استفاده اس ال وپی spss افزار نرم از اطالعات، آوري جمع از پس و ها داده تحلیل و تجزیه براي

 سنجش سطح حسب بر افزار نرم این در شده تعبیه آماري فنون از استفاده با و گرفت قرارخواهد پردازش

 از پژوهش این در. میگیرد قرار آزمون و بررسی مورد متغیّرها بین روابط و توزیع چگونگی متغیّرها، از هریک

 میانگین،) پراکندگی و مرکزي معیارهاي از شناختی، جمعیت هاي ویژگی از اطالع جهت فراوانی توزیع جداول

 هاي آزمون: مانند) استنباطی آمار از و تحقیق توصیفی هاي یافته از اطالع جهت( حداکثر و حداقل واریانس،

 و مستقل متغیّرهاي بین رابطة ضعف و شدت و وجود سنجش در( متغیره چند رگرسیون تحلیل همبستگی،

 میزان و میگردد استفاده فرضیات آزمون جهت استنباطی آمار از دیگر عبارت به. شود می استفاده وابسته

 تحقیق مدل آزمون براي. گیرد می قرار ارزیابی مورد وابسته متغیر روي مستقل متغیرهاي تاثیرگذاري و رابطه

 استفاده تحقیق مدل به دستیابی و ها داده تحلیل و تجزیه براي لیزرل افزار نرم از و ساختاري معادالت از

 .شد خواهد

 

 :پژوهش اجرای مدت

  ماه شش مدت به تصویب زمان از

 

 : کننده همکاری پژوهشی و آموزشی مؤسسات

 ...  و میانی و ارشد مدیران _ دانشگاه اساتید شهر کتابخانه

 

 ( :پژوهش عملی بخش) پژوهش اجرای محل

 دانشگاه و اداري هاي دستگاه
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 فصل دوم :

 مباني نظري و

 پیشینه تحقیق 
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 مقدمه -1-2

 در. نماید گردآوري جامع نظري ادبیات پژوهش متغیرهاي مورد در دارد بنا محقق پژوهش از بخش این در

 مورد در سپس و نمود ارائه مطالبی سازمانی اعتماد و ریاکاري مورد در محقق پژوهش این نخست بخش

 شد عنوان مطالبی ریاکاري با آنها رابطه همچنین و سازمانی اعتماد روي بر عوامل این تاثیر و سازمانی اطاعت

 صورت به پژوهش پیشینه مورد در نهایت در و گردید ارائه مطالبی خصوص این در شده مطرح هاي نظریه از و

 .است شده ارائه مطالبی خارجی و داخلی

 

 ریاکاری -2-2

 نظر به منصف اینکه از و کنند می ترویج را انصاف مبناي بر اجتماعی هنجارهاي افراد بیشتر جامعه، در

 تعهد بر مداران سیاست کنند؛ می تشویق سخاوتمندي به را کودنشان والدین. کنند می کسب فایده برسند

 واقعی رفتار این، وجود با. ورزند می تاکید ها سازمان اجتماعی مسئولیت بر مدیران و دیگران به خدمت به

 (.2014  1ویلوال و راستیچین) بگذارد نمایش به را بشري ذات از دیگري جنبه است ممکن

 به آنها نقض اما دیگران، براي و عموم نزد در اخالقی هنجارهاي حفظ را ریاکاري( 2010) همکاران و  المرز) 

 در ولی است متعهد ورزش و غذایی رژیم به علنآ که کسی مثآل. میدانند خصوصی محافل در و شخصی طور

 (.2005 ، 2پتی و راکر باردن،) است ریاکار فردي نیست، پایبند ورزش و رژیم به اصال شخصی زندگی

 

 تعاریف -1-2-2

 می تعریف "دیگر نحوي به کردن عمل و چیزي گفتن" صورت به اجتماعی روانشناسی در معموال ریاکاري

 (.2016 همکاران، و  3فوچاِل) شود

 همخوانی آن با شخصی رفتار که چیزي به بودن معتقد یا داشتن اخالقی استانداردهاي ادعاي" _ریاکاري

 (.2015 ، 5میلر و افرون ؛1986 ، 4جونز گیلبرتو) شود می تعریف "ندارد

 (.2005 پتی، و راکر باردن،) است دیگر چیز دادن انجام و چیز یک گفتن معنی به ریاکاري دیگر تعبیر به یا

                                                           

1. Rustichin & villeval 

2. Barden, Rucker, & Petty 

3. Focella 

4. Gilbert & Jones 

5. Effron & Miller 
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 سازمان در ریاکارانه رفتارهای  2-2-2

 اهداف به رسیدن براي سازمان در آرمانگرایی و فضیلت و تقوا ادعاي داشتن از است عبارت سازمانی ریاکاري

 براساس نه کند می عمل سازمان شده اعالم هاي ارزش براساس فرد که داوطلبانه رفتار یک یا خود شخصی

 (. 2005 ، کوهلر و فیلیپ) شخصی هاي ارزش و انتظارات

 تاثیر خود کردن کار شیوۀ با که کارمندانی دارد؛ کارمندانشان به زیادي بستگی امروزي هاي سازمان موفقیت

 خود به را زیادي توجه کارمندان رفتارهاي برخی میان این در. دارند سازمان خروجی و عملکرد در بسزایی

 منافع رفتارها، برخی اجراي با سازمان، اعضاي از بعضی(. 1393 کربکندي، معینی و طبرسا) است کرده جلب

 کسمار) شود می گفته سازمان در سیاسی رفتارهاي رفتارها این به دارند؛ می مقدم سازمان منافع بر را خود

 به که رفتاري: است شده تعریف چنین ها سازمان در سیاسی رفتار مرتبط، متون اساس بر(. 1993 ، 1بارون و

 براي تالش معناي به و شود نمی پذیرفته سازمان در گسترده طور به یا شود نمی داده اجازه رسمی طور

 هاي رفتاري این(. 1991 ، 2کینگ و فریس) است آن اعضاي یا سازمان هزینة به شخصی نفع کردن حداکثر

 مانور و سیاسی هاي تاکتیک نفوذ، هاي تاکتیک سیاسی، راهبردهاي منزلة به مدیریت، رشتة در سیاسی

 برداشت مدیریت مانند شود، می داده خاصی هاي نام سیاسی رفتارهاي برخی به. شوند می مشخص سیاسی

 منافقانه رفتارهاي رفتارها، این انواع از یکی(. 1392 همکاران، و پور عباس) ارجاع و چاپلوسی ،(تصویرپردازي)

 با فردي بین ارتباطی موقعیت دو کم دست در سازمان اعضاي گاه: است سازمان در فردي بین ارتباطات در

 نگرش با رفتارها آن از یکی فقط که نحوي به کنند؛ می رفتار متناقض گاهی و متفاوت سازمان نفعان ذي دیگر

 امروزي هاي سازمان موفقیت تطبیق شان واقعی نگرش با ها آن از یک هیچ یا است سازگار ایشان واقعی

 خروجی و عملکرد در بسزایی تاثیر خود کردن کار شیوۀ با که کارمندانی دارد؛ کارمندانشان به زیادي بستگی

 معینی و طبرسا) است کرده جلب خود به را زیادي توجه کارمندان رفتارهاي برخی میان این در. دارند سازمان

 می مقدم سازمان منافع بر را خود منافع رفتارها، برخی اجراي با سازمان، اعضاي از بعضی(. 1393 کربکندي،

 متون اساس بر(. 1993 ، بارون و کسمار) شود می گفته سازمان در سیاسی رفتارهاي رفتارها این به دارند؛

 شود نمی داده اجازه رسمی طور به که رفتاري: است شده تعریف چنین ها سازمان در سیاسی رفتار مرتبط،

 هزینة به شخصی نفع کردن حداکثر براي تالش معناي به و شود نمی پذیرفته سازمان در گسترده طور به یا

 منزلة به مدیریت، رشتة در سیاسی هاي رفتاري این(. 1991 ، کینگ و فریس) است آن اعضاي یا سازمان

 برخی به. شوند می مشخص سیاسی مانور و سیاسی هاي تاکتیک نفوذ، هاي تاکتیک سیاسی، راهبردهاي

 ارجاع و چاپلوسی ،(تصویرپردازي) برداشت مدیریت مانند شود، می داده خاصی هاي نام سیاسی رفتارهاي

 سازمان در فردي بین ارتباطات در منافقانه رفتارهاي رفتارها، این انواع از یکی(. 1392 همکاران، و پور عباس)

                                                           

1. Kacmar & Baron 

2. Ferris & King 
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 و متفاوت سازمان نفعان ذي دیگر با فردي بین ارتباطی موقعیت دو کم دست در سازمان اعضاي گاه: است

 هیچ یا است سازگار ایشان واقعی نگرش با رفتارها آن از یکی فقط که نحوي به کنند؛ می رفتار متناقض گاهی

 که خطرهایی از دیگر یکی(. 1392 همکاران، و نژاد هادوي) ندارد تطبیق شان واقعی نگرش با ها آن از یک

 است ریاکارانه ستایش چاپلوسی و تملق. است طلب فرصت افراد چاپلوسی مواجهند آن با ها سازمان مدیران

  (.1389 اصفهانی، نصر)

 

 ریاکاری اخالقی -3-2-2

( تاثیري) تصویري ارائه منظور به عامدانه، دیگرفریبی یا تصویرپردازي مدیریت از است عبارت اخالقی ریاکاري

 همکاران، و  1لونکویست) است اخالقی کند می ایجاب رفتارش که چیزي از بیش فرد یک که دهد نشان که

2014.) 

 دهند، می نشان ظاهر در را اخالقی عمل افراد که است خودخواهی از نافذ و دقیق حالت یک اخالقی ریاکاري

(. 2016 همکاران، و فوچِال) گذارند می کنار را اخالقی عمل شود می نصیبشان موقعیتی وقتی حال، این با

 گیرد قرار توجه مورد «رسیدن نظر به اخالقی» نیت با فریب از نوعی عنوان به تواند می اخالقی ریاکاري

 فریب مند، هدف و آگاهانه صورت به دیگران، با ارتباط ضمن فرد واقع در(. 2015 همکاران، و لونکویست)

 نزد کردن جلوه جذاب براي واقعی، نگرش برخالف را خاصی نگرش فرد دیگر عبارت به. کند می عمل کارانه

 انجام تأثیرگذار بسیار تحقیقات از سري یک(. 2013 ، 2اسمیت و پاوول) کند می وانمود آنها در نفوذ و دیگران

 خاطر به بلکه نیست، اخالق خود به تمایل خاطر به اخالقی رفتار بودن برانگیزاننده اغلب، که داد نشان و شد

 افراد اغلب دیگر عبارت به(. 2014همکاران، و  باستون) است دیگران چشم در اخالق شدن ظاهر به تمایل

 مدار اخالق واقعاً آنها اینکه خاطر به نه هستند، اخالقی آنها که دهند نشان تا میکنند رفتار مدارانه اخالق

 در دیگران و خود کار از اخیر هاي بررسی در( 2014) باستون همچنین(. 2010 همکاران، و  ژانگ) باشند

 اندازه چه تا واقعی اخالقی انگیزه نیست روشن و واضح» که داد نشان اخالقی ریاکاري و اخالقی انگیزۀ مورد

 و افراد ریاکاري مورد در را تحقیقاتی اندیشمندان و نویسندگان از برخی. «دارد نقش اخالقی رفتار ایجاد در

 اینکه دلیل داد نشان( 2014) باستون. شود می اشاره آنها از  برخی به زیر در که اند داده انجام آن بروز علل

 تحقیقات در همچنین. است حقیقی اخالقی هاي انگیزه فقدان دهند، انجام  اخالقی عمل توانند نمی اغلب افراد

 ابزارهاي ریاکار افراد یا ها گروه که است رایج هایی محیط در اخالقی ریاکاري که است شده داده نشان دیگري

 (. 2015همکاران، و النکیوست) ندارند جویانه تالفی

                                                           

1. Lonnqvist 

2. Powell & Smith  
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 می باز سر کنند می موعظه آن مورد در آنچه به کردن عمل از افراد که دهد می رخ هنگامی اخالقی ریاکاري

 ریاکاري گیرند، می نظر در دیگران به نسبت خود براي تري پایین اخالقی استانداردهاي که هنگامی زنند،

 زنند، می باز سر کنند می موعظه آن مورد در آنچه به کردن عمل از افراد که دهد می رخ هنگامی اخالقی

 آن که هنگامی گیرند، می نظر در دیگران به نسبت خود براي تري پایین اخالقی استانداردهاي که هنگامی

 سازند می اخالقیات از غلطی تصویر آنها که زمانی یا کنند، می عمل دیگر جور و زنند می حرف جوري ها

  (.2015 میلر، و افرون ؛1986 جونز، و گیلبرت)

 سازمانی ریاکاری علل 4-2-2

 پدیده بروز براي را...  و رهبر رفتار فردي، بین جاذبه همکاري، رقابت، مانند زیادي دالیل مختلف تحقیقات

 سایش و کاري کم تنبلی، موجب و کند می سرایت نیز سازمان کارکنان به هم و اند کرده شناسایی ریاکاري

 کاهش پدیده. دهند می کاهش را تالششان میزان مختلفی دالیل به کارکنان. شود می کارکنان اجتماعی

 به دالیل این عمده که دادند نشان( 2006)  1چندلر و جاج. شود می تلقی کاري کم عنوان تحت عملکرد

 محیط نبودن انگیزاننده مانند عواملی دیگر تحقیقات. است افراد و سازمان عالیق و منافع نبودن منطبق خاطر

 را...  و انتظارات نبودن روشن کارکنان، به خوب هاي پاداش ندادن مدیران، نامناسب کاري هاي روش کار،

 (. 1398 همکاران، و بیاتی) اند کرده شناسایی

 به اخالقی رفتار بودن برانگیزاننده ، اغلب که داد نشان و شد انجام گذار تاثیر بسیار تحقیقات از سري یک

 باستون) است دیگران چشم در اخالق شدن ظاهر به تمایل خاطر به بلکه نیست، اخالق خود به تمایل خاطر

 (.2014 همکاران، و

 افراد بین ریاکاري افزایش و رشد که دادند نشان تحقیق و بررسی یک در( 2015) همکاران و النکیوست

 به دست افراد اینکه دلیل شد مشخص دیگر بررسی در. باشد مجازات و تنبیه از جلوگیري علت به میتواند

 انتصاب حقوق، افزایش شغلی، مسیر موفقیت بر رفتار این که است این زنند می ریاکاري یا و خودشیرینی رفتار

 و بندیرا) همکاري دلیل به است ممکن همچنین( 2006 ، 2استرن و وستفال) گذارد می تاثیر...  و ها

 در تسهیل ،(1966همکاران، و  3بایرن) فردي بین جاذبة ،(2011داوچر،) رقابت خاطر به یا( 2009همکاران،

 و فیلیب) پاداش و فرهنگ مدیریت، هاي کنش از کارکنان ادراك ،(2001همکاران، و  مکفرسون) ارتباطات

( 1997)  4والدو. کند بروز اي پدیده چنین ،(2006، ادمانسون و چا) مدیر یا رهبر رفتارهاي ،(2005کوهلر،

 النکیوست داند می بوروکراسی و دموکراسی جوشی هم تجلی را ریاکاري پدیده، این بروز علت توجیه در نیز

 علت به میتواند افراد بین ریاکاري افزایش و رشد که دادند نشان تحقیق و بررسی یک در( 2015) همکاران و

                                                           

1. Jaj & Chandler  

2. Westphal & Stern 

3. Byrne 

4. Valdo 
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 خودشیرینی رفتار به دست افراد اینکه دلیل شد مشخص دیگر بررسی در. باشد مجازات و تنبیه از جلوگیري

 می تاثیر...  و ها انتصاب حقوق، افزایش شغلی، مسیر موفقیت بر رفتار این که است این زنند می ریاکاري یا و

 به یا( 2009همکاران، و بندیرا) همکاري دلیل به است ممکن همچنین( 2006 ، استرن و وستفال) گذارد

 و  1مکفرسون) ارتباطات در تسهیل ،(1966همکاران، و  بایرن) فردي بین جاذبة ،(2011داوچر،) رقابت خاطر

 رفتارهاي ،(2005کوهلر، و فیلیب) پاداش و فرهنگ مدیریت، هاي کنش از کارکنان ادراك ،(2001همکاران،

 این بروز علت توجیه در نیز( 1997)  والدو. کند بروز اي پدیده چنین ،(2006، ادمانسون و چا) مدیر یا رهبر

 کلی طور به(. 1392همکاران، و هادوي) داند می بوروکراسی و دموکراسی جوشی هم تجلی را ریاکاري پدیده،

 و  2دکریمر) باشد سازمانی هاي زمینه یا فردي هاي ویژگی علت به تواند می غیراخالقی رفتارهاي چنین

 (.2011 ، 3پیلوتال ؛2011همکاران،

  ریاکاری پیامدهای  5-2-2

 راستاي در کردن عمل. است پیامدهایی داراي سازمانی و اجتماعی بعد در هم و فردي بعد در هم ریاکاري

 که وقتی خاص، طور به. کرد خواهد ایجاد قدرتمندي روانشناسانة نتایج شخصی؛ هاي آل ایده و عقاید مخالف

 تجربه را روانی ناراحتی از ناشی بیزاري حالت و شناختی ناسازگاري باشند، هم با تعارض در افراد اعمال و افکار

 قضاوت در اي زننده طرز به تنها نه شدن محسوب ریاکار عنوان به(. 2010 ، 4براون و کانل مک)  کرد خواهند

. گذارد می تاُثیر نیز گیرند می نظر در ریاکار فرد براي ها آن که تنبیهی میزان در بلکه است، تاثیرگذار مردم

 مدیر یا و رهبر عنوان به ها آن کارآمدي میزان از حتی و کند کدر را ها آن خوب وجهة تواند می همچنین،

 افرون) کند سست را زیردستان پیروزي به تمایل و اعتماد، رضایت، تواند می مدیران ادراکی ریاکاري. بکاهد

  (.2015 میلر، و

 

 اعتماد -3-2

 بین تواند می پدیده این. دارد اشاره روابط در اتکاء و اطمینان به "اعتماد" معنی آکسفورد لغت فرهنگ در

 و ها سازمان شبیه جمعی نهادهاي دیگر بین در همچنین( معتمد) مفعول یک و( کننده اعتماد) فاعل یک

 (.2013 ، 5باتاچاریا و موخیرجی) شود برقرار مؤسسات

                                                           

1. McPherson 

2. De Cremer 

3. Pillutla 

4. McConnell & Brown  

5. Mukherjee & Bhattacharya 
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