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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي در محيط کار ،همچن ين ،نق ش مي انجي تعه د ا ا ي و ج
اخالقي انجام گرفت .جامعة آماري پژوهش شامل همة کارکنان سازمان جهاد کشاورزي خ زستان ب د که از اين تعداد  116ن ر ب ا روش
نم نهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند .دادهها با بهکارگيري پرسشنامههاي رهبري اخالقي ،رفتاره اي انحراف ي در مح يط ک ار ،تعه د
اا ي و ج اخالقي جمعآوري ،و با روش مدلسازي معادالت ساختاري و ب تاسترپ تحليل ش د .تحلي له اي م دلس ازي مع ادالت
ساختاري ،برازندگي مدل پيشنهادي را با دادهها تأييد کرد .نتايج حاکي از اثر مستقيم رهبري اخالقي بر رفتارهاي انحرافي در محيط ک ار
و اثر غيرمستقيم رهبري اخالقي بر رفتارهاي انحرافي در محيط کار از ريق تعهد اا ي و ج اخالقي ب د .بهکارگيري س ب رهب ري
اخالقي با انجامدادن رفتارهاي انحرافي کارکنان در محيط کار ارتباط دارد .بنابراين ،سازمانها ميت انن د ب ا ب هک ارگيري اي ن س ب از
رهبري از بروز اين رفتارها در محيط کار جل گيري کنند و م جب افزايش بهرهوري سازمان ش ند.

کليدواژگان
تعهد اا ي ،ج اخالقي ،رفتارهاي انحرافي در محيط کار ،رهبري اخالقي.

* نويسندة مسئول ،رايانامهm_myegane@yahoo.com :
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مقدمه
در عصر حاضر ،سازمانها به بخش مهمي از زندگي بسياري از افراد جامعه تبديل شدهاند ،بههطهوري
که افراد با استخدام و عضويت در سازمانها ،ساعات زيادي از عمر خود را در اين محيطهاي کاري
سپري ميکنند .چگونگي و کيفيت گذران اين ساعات نسبتاً طهونني ،هه بهراي افهراد و هه بهراي
سازمانها مسئلهاي بسيار بااهميت است .امروزه افراد انتظار دارند در سازمان مورد توجهه و احتهرام
قرار گيرند و بهخهوبي درک شهوند .افهراد دوسهت دارنهد قهداقت ،درسهت اري ،قابليهت اعتمهاد،
اعتمادبهنفس و اين ه بخشي از سازمان هستند را احساس کنند .مسلماً رهبر فردي است کهه چنهين
محيطي را ايجاد ميکند؛ او بايد همة رفتارهايش قابليهتههاي اخالقهي را مهنع س کنهد و اقهول
قداقت و شرافت را سرلوحة زندگي خود قرار دهد .رهبر بايد به ارزشهاي اخالقي وفادار باشهد
و از قوانين اخالقي که بيانکنندة راستي ،تالش براي انجامدادن بهترينهها و قهاد بهودن در همهة
اوقات به منظور ايجاد يک سازمان شفاف است ،پيهروي کنهد

(2010, p.3950

 .)Yilmaz,از سهوي

ديگر ،بروز رفتارهاي غيراخالقي مختلف در سازمانها و پيامدهاي منفي آن ،توجه اف ار عمومي را
به رفتار کساني که سِمتهاي حساس و مهثرر سهازماني را بهر عههده دارنهد (ماننهد سرپرسهتان و
مديران) ،جلب ميکند که اين امر نياز سازمان به داشتن رهبران اخالقي را برجستهتر از پيش کرده
است (.)Neves & Story, 2013, p.2
دربارة پيامدهاي سبک رهبري اخالقي براي سازمان پژوهشهاي متعددي انجهام گرفتهه اسهت.
پژوهشگران بهطور ويژه بر رابطة رهبري اخالقي و رفتارهاي کارکنان ،بهويژه رفتارهاي انحرافي در
محيط کار تمرکه کهردهانهد (

Stouten et al., 2013, p.680; Walumbwa & Schaubroeck, 2009,

 .)p.1275; Brown et al., 2005, p.595پس از آن ه رابطة رهبري اخالقي با انواع رفتار کارکنهان در
محيط کار توسط پژوهشگران بررسي شد ،ديگر پژوهشگران ايهن موضهوع را بررسهي کردنهد کهه
1. Ethical leaderships
2. Workplace deviance behaviors
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رهبري اخالقي چگونه بر رفتارهاي کارکنان ارر ميگذارد .پژوهشگران در اين زمينه سهازوکارهايي
را مطرح کردند ،از جمله نگرشهاي شغلي  ،ماننهد تعههد عهاطفي (

;Neves & Story, 2013, p.1

 )Den Hartog & Belschak, 2012, p.35و محيط کاري مانند جو اخالقهي (

Mayer et al., 2010,

 .)Elci et al., 2013, p.56; p.7در ادامه متغيرها و روابط بين آنها بررسي خواهد شد.
مباني نظري تحقيق
رهبري اخالقي

ارونسون (  ) 00از اولين پژوهشگراني بود که ديدگاههاي اخالقي و سبکهاي رهبهري را بها هه
ترکيب کرد .او مدلي از رهبري اخالقي را پيشنهاد کرد که بر اساس بلوغ اخالقي و تصهمي گيهري
اخالقي به همراه سازههايي از نهوعدوسهتي ،نفهو آرمهاني ،و درنظرگهرفتن متغيرههايي از رهبهري
تحولي  ،رهبري فرهمند و رهبهري تبهادلي شه ل گرفتهه بهود

(.)Aronson, 2001, pp.245-247

براون و هم اران ( ) 002فرايندي رسمي براي توسهعه و اربهات مفههوم رهبهري اخالقهي بههکهار
گرفتند .آنها پرسشنامهاي دهمادهاي براي اندازهگيري رهبري اخالقي ساختند ،سپس ،با انجهامدادن
چندين مطالعه براي اربات اين مفهوم دريافتند که رهبري اخالقي با عدالت دوجانبه ،قداقت ،نفو
و اعتماد به رهبر رابطة مثبت و با نظارت افراطي رابطة منفي دارد .آنها رهبري اخالقي را بهه ايهن
شرح تعريف کردند« :رهبري اخالقي يعني نشان دادن رفتهار هنجهاري مناسهب از طريهق اقهدامات
شخصي و روابط بينفردي و حمايت چنين رفتارهايي از زيردسهتان از طريهق ارتباطهات دوطرفهه،
تقويت پاداش و تصمي گيريها» .در اين تعريف سه ويژگي اقلي وجهود دارد . :رهبهر در نقهش
1. Job attitude
2. Affective commitment
3. Work environment
4. Ethical climate
5. Transformational
6. Charismatic
7. Transactional
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مدلي مشروع و معتبر است . ،رهبر نهتنها بهقهراحت بهر اهميهت اخهال تککيهد مهيکنهد ،بل هه
رفتارهاي اخالقي را ني تقويهت مهيکنهد ،و  .رهبهر قبهل از تصهمي گيهري ،پيامهدهاي اخالقهي
تصميماتش را ارزيابي مهيکنهد ( .)Brown et al., 2005, pp.117-120ايلمهاز ( ) 0 0نيه رهبهري
اخالقي را ش لي از رهبري ميداند که نيازمند توسعة استانداردهاي اخالقهي بهراي ادارة رفتارههاي
کارکنان و اجراي اين استانداردها در رفتارهايشان است .وي همچنين ،بيان ميکند رهبري اخالقهي
را ميتوان تالش براي گسترش عدالت ،نشاندادن احترام به ويژگيهاي فردي ديگران و ترکيبي از
ويژگيهاي قداقت ،قابليت اعتماد ،امينبهودن ،خلهو

 ،تصهمي گيهري دموکراتيهک و مشهارکت

حمايتي ،دلسوزبودن و مهربانبودن توقيف کرد (.)Yilmaz, 2010, pp.3950-3952
رفتارهاي انحرافي در محل کار

رفتار انحرافي رفتار داوطلبانهاي است که هنجارهاي مه سازماني را نقض ميکنهد و در ايهن کهار
به يستي سازمان ،اعضاي آن ،يا هر دو را تهديهد مهيکنهد (.)Robinson & Bennett, 1995, p.556
اين گونه رفتارها شامل مجموعه اعمال مشخصي با دو ويژگي مشترکاند .نخست ،ايهن رفتارههاي
انحرافي ،ارادي هستند (يعني اتفاقي و سهوي نيستند) و دوم ،با هدف نقض هنجارهاي سهازماني و
آسيبرساندن به سازمان يا اعضاي آن ،يا هردو ،طراحي و اجرا ميشهوند

( Spector & Fox, 2005,

 .)p.271از آنجا که آماج رفتارهاي انحرافي در محهيط کهار ،سهازمان و اعضهاي آن اسهت ،بنهت و
رابينسون ( ) 000دو نوع رفتار انحرافي را معرفي کردند :رفتارهاي انحرافي سهازماني و رفتارههاي
انحرافي فردي .رفتارهاي انحرافي سازماني رفتارهايي را دربرميگيهرد کهه از هنجارههاي سهازماني
راجع به سطح کميت و کيفيت کار محوله تخطي ميکند ،ماننهد «تعلهل در انجهامدادن کهار» و نيه
برداشتن اموال و داراييهاي سازمان بدون کسب اجازه ،يا آسيبرساندن به آنها ،مانند «بيرونبردن
اموال سهازمان بهدون اجهازه» .رفتهار انحرافهي فهردي ،تعامهلههاي اجتمهاعي اسهت کهه موجهب

1. Well-being
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آسيبرساندن شخصي يا سياسي به افراد ديگر در محل کار ميشود ،مانند «مسهخرهکهردن ديگهران
در محل کار» و همچنين ،رفتارهاي پرخاشگرانه که در حالت خش و خصومت بهروز کنهد ،ماننهد
«ناس اگفتن به ديگران در محل کار» ( .)Bennett & Robinson, 2000, pp.350-353نِوِس و اِستوري
(  ) 0بيان کردند به سه دليل عمده بايد بيشتر رفتارهاي انحرافي در سازمان تج يهوتحليل شهود:
 .رفتار انحرافي در محيط کار مش لي فراگير و ه ينهبر براي سازمان است که بها فراوانهي زيهادي
اتفا ميافتد . ،اين نوع رفتار شاخص رفتاري مهمي است که نشان ميدهد چه تعداد از کارکنهان
ديدگاهي منفي نسبت به سازمان دارند ،و  .رفتار انحرافي برخاسته از تمايل عمهدي کارکنهان بهه
نقض هنجارهاي سازماني است که از استانداردهاي اخالقي بنيهادي بهه دسهت آمهده و مهورد نيهاز
سازمان است (.)Neves & Story, 2013, p.2
تعهد عاطفي

تعهد سازماني عنصري اصلي براي سنجش تناسب ميان افراد و سازمان است ،زيرا هنگامي که افراد
به سازمان خود متعهد ميشوند ،مايلاند تالش بيشتري را به سازمان اختصا

دهنهد ،ارزشههاي

خود را با ارزشهاي سرپرست خود ي ي کنند و به دنبال حفه وابسهتگي خهود بها سهازمانشهان
هستند

(2006, p.107

 .)Cohen,تعهد عاطفي ي ي از ابعاد تعهد سهازماني اسهت کهه بهه دلبسهتگي

عاطفي کارکنان به سازمان ،همانندسازي بها آن ،خشهنودي از آن و تمايهل بهه مانهدن در آن اشهاره
ميکند .در اين نوع از تعهد ،فرد قوياً هويت خود را با سازمان مهيشناسهد ،در آن سهرمايهگهذاري
هيجاني و عاطفي ميکند و به آن وابسته است .کارکنان با تعههد عهاطفي بهان ،اشهتغال خهود را در
سازمان ادامه ميدهند به اين دليل که آنها ميخواهند چنين کاري را
pp.2-4

انجام دهند ( Allen & Meyer,

 .)1991,هارتمن و بامباکاز ( ) 000ني بيان کردند تعهد عاطفي ،همانندسهازي کارکنهان بها

سازمان را با وابستگي عاطفي به آن مرتبط ميکند (.)Hartman & Bambacas, 2000, p.90
جو اخالقي

جو کاري اخالقي براي اولينبار توسط وي تهور و کهولن در سهال  891معرفهي شهد .آنهها جهو
اخالقي را در يک سازمان« ،ادراک مشترک دربارة اين ه چه رفتاري از نظر اخالقي قحيح اسهت و
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چگونه مسائل اخالقي بايد بهکار گرفته شهوند» ،تعريهف کردنهد (.)Victor & Cullen, 1987, p.52
ماير و هم اران ( ) 0 0بيان ميکنند جو اخالقي در سازمانها منبع اطالعاتي مهمي براي کارکنهان
خواهد بود که مشخص ميکند چه اعمالي در يک زمينة کاري درست يا اخالقي اسهت

( Mayer et

 .)al., 2010, p.10جو اخالقي سازهاي تکبعدي براي سنجش ارزيابيهاي کارمند از اجراي کدهاي
اخالقي ،ارتباطات اخالقي ،سياستهاي اخالقي شرکت ،و اعمال اخالقهي مهديريت ارشهد اسهت
( .)Jaramillo et al., 2006, p.90در مجموع ،تعريفهاي بسيار متعددي از جو اخالقهي بيهان شهده
است که هر يک با ديگري متفاوت است اما همة آنها در اين زمينه توافق دارند کهه جهو اخالقهي
سازهاي روانشناختي است که بر اساس مجموع ادراک فردي از رويهها ،سياسهتهها و ارزشههاي
اخالقي سازمان ش ل ميگيرد (.)Filipova, 2011, p.46
رابطة رهبري اخالقي و رفتار انحرافي

رهبران اخالقي براي سازمان مجموعهاي از روشها ،سياسهتهها و شهيوهههاي اخالقهي را فهراه
ميکنند و به کارکنان آنچه را که مورد انتظار ،مورد تشويق و بهاارزش اسهت ،نشهان مهيدهنهد .در
نتيجه ،اين رفتارها و رويههاي رهبر احتمال رخدادن رفتارهاي انحرافي کارکنهان در محهيط کهار را
کاهش ميدهد ( .)Mayer et al., 2010, p.8اين فرايند را با توجهه بهه نظريهة يهادگيري اجتمهاعي
بندورا ( ) 891به اين شرح ميتوان بيهان کهرد کهه مهردم رفتارههاي خها

را از طريهق فراينهد

مدلسازي نقش ،يعني با مشاهدة رفتارهاي فردي که مشروع و معتبر ادراک ميشود ،ياد ميگيرنهد.
بنابراين ،ميتوان فرض کرد رهبري اخالقي با رفتار انحرافي در محيط کار رابطة منفي مستقي دارد
(فرضية اول).
نقش ميانجي تعهد عاطفي در رابطة بين رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي

برخي محققان بيان ميکنند اگر کارکنان پي ببرند سرپرستانشان با آنها بهطور منصفانه ،قهادقانه و
1. Social learning
2. Bandura
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Neves & Story,

 .)2013, p.3ن تة مه اين است که اقدامات و رفتارهاي عامالن رسمي قدرت ،يعنهي سرپرسهتان و
مديران ،شاخصي از نيتها و مقاقد سازماني نگريسته ميشود ،نه مقاقهد شهخص سرپرسهت يها
مدير خا

( .)Rhoades & Eisenberger, 2002, p.699در نتيجه ،رهبهر اخالقهي مهيتوانهد تعههد

عاطفي کارکنان را اف ايش دهد .همچنين ،محققان بيان کردهاند که کارکناني که نگرش مثبتي نسبت
به کار و سازمان دارند ،احتمال کمتري دارد که مرت ب رفتارههايي شهوند کهه بهه سهازمان آسهيب
برسانند ( .)Neves & Story, 2013, p.3در نتيجه ،تعهد عهاطفي کارکنهان نيه مهيتوانهد رفتارههاي
انحرافي آنهان در محهيط کهار را کهاهش دههد .مطالهب يادشهده مطهابق بها نظريهة هنجهار تقابهل
( )Gouldner, 1960, pp.162-165است که بيان ميکند شهرايط سهازماني نگهرشههايي را در افهراد
بهوجود ميآورد و افراد بسته به نوع نگرشي که کسب ميکنند ،رفتار خهود را تنظهي مهيکننهد .بها
توجه به اين مطالب ميتوان انتظار داشت تعهد عاطفي نقش ميانجي در رابطة بين رهبري اخالقهي
و رفتارهاي انحرافي در محيط کار دارد (فرضية دوم).
نقش ميانجي جو اخالقي در رابطة بين رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي

زماني که رهبران افرادي اخالقي (بهراي مثهال ،قهداقت ،نگرانهي دربهارة ديگهران ،قابهل اعتمهاد)،
همچنين ،مديراني اخالقي (براي مثال ،برقراري ارتباط ،پاداش به رفتارهاي اخالقي ،تنبيه رفتارهاي
غيراخالقي) هستند ،به عنوان مرجعي معتبر ميتواننهد محيطهي را ايجهاد کننهد کهه باعها آگهاهي
کارکنان از مسائل اخالقي و تمايل به حف استانداردهاي اخالقي شوند که در نتيجه باعها ايجهاد
جوي اخالقي در سازمان ميشود .اِلسي و هم اران (  ) 0نيه پيشهنهاد مهيکننهد وجهود جهوي
اخالقي در سازمان باعا تحريک انگي ههاي مثبت در افراد ميشود کهه در نتيجهة آن ،کارکنهان در
اين نوع جو ،کمتر مرت ب رفتارههاي انحرافهي مهيشهوند ) .(Elci et al., 2013, p.58ايهن مطالهب

1. Norm of reciprocity
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همسو با نظرية پردازش اطالعات اجتماعي ( )Salancik & Pfeffer, 1987, pp.225-229اسهت کهه
بيان ميکند کارکنان براي درک شيوههاي مناسب رفتار ،به محيط خهود کهه توسهط مرجعهي معتبهر
ش ل گرفته باشد ،توجه ميکنند .با توجه به اين مطالب ،انتظار ميرود جوّ اخالقي به عنهوان يهک
ميانجي بين رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي کارکنان عمل کند (فرضية سوم).
ش ل زير مدل پيشنهادي پژوهش حاضر را نشان ميدهد.

شکل .1مدل پيشنهادي پژوهش حاضر

روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوة گردآوري دادهها توقيفي و از نهوع همبسهتگي
است .جامعة آماري اين پژوهش شامل همة کارکنان سازمان جهاد کشاورزي خوزستان بوده اسهت
که با بهکارگيري روش نمونهگيري تصادفي ساده از ميان آنها 0

نفر بهه عنهوان نمونهه انتخها

شدند و پرسشنامهها براي جمعآوري اطالعات بهين آنهها توزيهع شهد کهه  8پرسشهنامه (نهرخ
پاسخدهي  99درقد) بازگردانده شد .شايان کر اسهت بهه منظهور جلهب اعتمهاد آزمهودنيهها در
پاسخگويي قادقانه به پرسشنامههاي تحقيق ،از مطرحکردن پرسشهاي جمعيتشهناختي اجتنها
شد.
1. Social information processing theory
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ابزارهاي سنجش
پرسشنامة رهبري اخالقي :در پژوهش حاضر بهراي سهنجش رهبهري اخالقهي پرسشهنامة رهبهري
اخالقي براون و هم اران ( ) 002بهکار گرفته شد .اين پرسشنامه شامل  0ماده است و جنبهههاي
مختلف ابعاد رهبري اخالقي از قبيل برقراري ارتباط منطبق با اقول اخالقي ،رسيدگي به تخلفهات
اخالقي زيردستان و برخورد منصفانه با زيردستان را ميسنجد .اين پرسشهنامه يهک نمهرة کهل بهه
دست ميدهد و بر مبناي لي رت پنجدرجهاي از کامالً مخالف ( ) تا کامالً موافق ( )2نمرهگهذاري
شده است .سازندگان اين پرسشنامه ضريب پايايي آن را با بهکارگيري روش آلفهاي کرونبهاخ 0/8
گ ارش کردهاند ( .)Brown et al., 2005, p.126در اين تحقيق آلفاي کرونباخ براي مقيهاس رهبهري
اخالقي  0/99بود که حاکي از پايايي مطلو

اين مقياس است.

پرسشنامة تعهد عاطفي :در پژوهش حاضر جهت سهنجش تعههد عهاطفي خهردهمقيهاس تعههد
عاطفي در پرسشنامة تعهد سازماني آلن و مير (  ) 88بهکار گرفته شد .ايهن خهردهمقيهاس هشهت
ماده دارد و پاسخها روي يک مقياس پنجدرجهاي لي رت از (کامالً مخالف ) تا ( 2کامالً مهوافق )
تنظي شدهاند .سازندگان اين پرسشنامه ضريب پايهايي ايهن آزمهون را  99درقهد گه ارش کردنهد
( .)Allen & Meyer, 1991, p.10در پژوهش حاضر ني آلفاي کرونباخ بهراي پايهايي مقيهاس تعههد
عاطفي  0/91بهدست آمد.
پرسشنامة جو اخالقي :براي سنجش جو اخالقي مقياس جو اخالقهي اِشهوِپ ر (  ) 00بههکهار
گرفته شد که هفت ماده دارد و پاسخهاي آن روي مقياس پنجدرجهاي از (کهامالً مخهالف ) تها 2
(کامالً موافق ) نمرهگذاري ميشود .سازندة اين پرسشنامه براي پايايي آن ضهريب آلفهاي کرونبهاخ
 0/91را گ ارش کرده است

(2001, p.46

 .)Schwepker,در اين تحقيق پايايي اين مقياس از طريهق

آلفاي کرونباخ که معادل  0/9به دست آمد ،تکييد شد.
پرسشنامة رفتار انحرافي در محيط کار :در اين پژوهش به منظهور سهنجش رفتارههاي انحرافهي
مقياس رفتار انحرافي در محيط کار آکوينو ( ) 888بهکار گرفته شد .اين مقياس

مهاده دارد کهه

هشت مادة آن رفتارهاي انحرافي سازماني و شش مادة آن رفتارهاي انحرافي فردي را انهدازهگيهري
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ميکند .سازندگان اين پرسشنامه ضهريب پايهايي ايهن مقيهاس را از طريهق آلفهاي کرونبهاخ بهراي
رفتارهاي انحرافي فردي  0/1و براي رفتارهاي انحرافي سازماني  0/11گ ارش کردنهد (
p.1082

Aquino,

 .)1999,در اين تحقيق آلفاي کرونباخ براي مقياس کجروي فردي و سهازماني ،بهه ترتيهب

 0/9و  0/91بود که حاکي از پايايي مطلو

اين دو مقياس است.

روش تجزيهوتحليل دادهها
براي تحليل دادههاي بهدستآمده روشهاي آمار توقيفي (ميانگين و انحهراف معيهار نمهرههها) و
استنباطي (ضريب همبستگي دومتغيري پيرسون  ،مدلسازي معادنت ساختاري و بوت اسهتر

)

بهکار گرفته شد .همة تحليلها با نرماف ارهاي  SPSSو  Amosويراست  18تحليل شد.
يافتههاي پژوهش
جدول شاخصهاي توقيفي و ضرايب همبسهتگي پيرسهون بهين متغيرههاي پهژوهش را نشهان
ميدهد.
جدول  .1شاخصهاي توصيفي و ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

شاخص

انحراف معيار

1

/8

/9

-

 .تعهد عاطفي

0

/

/0

*

.جو اخالقي

1

/

/1

*0/21

متغير

ميانگين

 .رهبري اخالقي

.رفتار انحرافي معطوف به فرد
.2رفتار انحرافي معطوف به سازمان

0

2/

/09

/

/18

2

0 /2

*- 0/ 8
*

-0/ 9

4

3

5

*0/ 2
*

- 0/

*

- 0/ 8

*

- 0/ 1

*

- 0/

*

0 /8

-

*P>1/10
1. Pearson
2. SEM: Structural Equation Modeling
3. Bootstrap
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همانطور که در جدول مالحظه مهيشهود ،روابهط همبسهتگي بهين همهة متغيرهها در سهطح
 P<0/0معنادار است.
به منظور ارزيابي مدل پيشهنهادي ،روش مهدلسهازي معهادنت سهاختاري بههکهار گرفتهه شهد.
برازندگي مدل پيشنهادي بر اساس ترکيبي از سنجههاي برازندگي براي تعيين کفايت برازش مدل بها
دادهها بررسي شد (جدول ) .اگر آمارة مجذور کاي نسبي (

) از  2کوچهکتهر باشهد ،قابهل

قبول است .شاخصهاي مه ديگر مانند شاخص ني ويي برازش ( ،)GFIشاخص ني ويي بهرازش
تعديلشده ( ،)AGFIشاخص برازندگي اف ايشي ( ،)IFIشاخص توکر _ لويس ،)TLI( 2شهاخص
برازندگي تطبيقي ،)CFI( 1و شاخص برازندگي هنجارشده )NFI( 1ني در جهدول گه ارش شهده
است .در اين شاخصها ،مقدار  0/8به بان قابل قبول است .شاخص نهايي ،شاخص ريشة ميهانگين
مجذور خطاي برآورد (RMSEA) 9است که بهطور قطع مه ترين شاخصي است که مبناي پهذيرش
يا رد يک مدل مفروض قرار ميگيرد .بر اساس آن ،مقدار  0/0تا  0/02برازنهدگي عهالي 0/01 ،تها
 0/09برازندگي خو  0/09 ،تا  0/قابل قبول ،و ب رگتر از  0/غيهر قابهل قبهول تلقهي مهيشهود
(بشليده، 8 ،

.) 12- 19
جدول  .2برازش مدل پيشنهادي بر اساس شاخصهاي برازندگي

شاخصهاي برازش
برازش مدل پيشنهادي

df
/28

GFI

8

/

0/88

AGFI

NFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

0/881 0/888 0/888 0/882 0/81

همانطور که جدول نشان ميدهد ،شاخصههاي برازنهدگي حهاکي از بهرازش خهو

0/0

مهدل

پيشنهادي با دادههاست.
1. Aormed measure
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Incremental Fit Index
5. Tucker Lewis Index
6. Comparative Fit Index
7. Normed Fit Index
8. Root Mean Square Error of Approximation
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ش ل مدل پيشنهادي پژوهش حاضر همراه با ضرايب استاندارد مسيرها را نشان ميدهد.

شکل  .2مدل پيشنهادي پژوهش حاضر همراه با ضرايب استاندارد مسيرها

همانطور که در ش ل مشاهده ميشود ،ضرايب همة مسيرهاي مستقي بهطور کامل معنادار به
دست آمده است.

يک فرض زيربنايي مدل پيشنهادي حاضر ،وجود مسيرهاي واسطهاي بهود کهه ايهن روابهط بها
بهکارگيري روش بوتاستر

بررسي شد که در جدول ميتوان مشاهده کرد.

جدول  .3نتايج بوتاسترپ براي مسيرهاي واسطهاي مدل پيشنهادي

مسير
رهبري اخالقي ← تعهد عاطفي ← رفتار انحرافي در محيط کار

مقدار

بوت

سوگيري

خطاي
استاندارد

سطح اطمينان 55
درصد
حد پايين حد باال

-0/ 18 -0/ 1

0/00

0 /0

-0/

-0/

رهبري اخالقي ← جو اخالقي ← رفتار انحرافي در محيط کار -0/ 1 -0/ 1

0/00

0 /0 9

-0/ 8

-0/

همانطور که در جدول نشان داده شده است ،روابط غيرمستقي در سهطح  P≤0/00معنهادار
است .بنابراين ،متغيرهاي تعهد عاطفي و جو اخالقي در رابطة بين رهبري اخالقي و رفتار انحرافي
در محيط کار به عنوان متغيرهاي ميانجي ايفاي نقش ميکنند.
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بحث و نتيجه
پژوهش حاضر با هدف بررسي روابط مستقي و غيرمستقي رهبري اخالقي با رفتارههاي انحرافهي
کارکنان در محيط کار با نقش واسطهاي تعهد عاطفي و جو اخالقي انجام گرفت .نتهايج منهدرج در
جدول حاکي از وجود روابط معنادار بهين همهة متغيرههاي پهژوهش اسهت .همچنهين ،ضهرايب
مسيرهاي مستقي و غيرمستقي به طور کامل معنادار به دست آمد و به عبارت ديگر همهة فرضهيههها
تکييد شد .همانطور که نتايج نشان داد رهبري اخالقي بهطور معنهاداري بها رفتارههاي انحرافهي در
محيط کار رابطة مستقي و منفي دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهاي اِستوتن و هم اران (  ) 0و
والومبوا و شابروک ( ) 008همسو و هماهنگ است .اين فراينهد را بها توجهه بهه نظريهة يهادگيري
اجتماعي بندورا ميتوان تبيين کرد .اين نظريه بيان ميکند مردم رفتارهاي خا

را از طريق فراينهد

مدلسازي نقش ،يعني با مشاهدة رفتارهاي فردي که مشروع و معتبر ادراک شود ،ياد ميگيرند .بهه
عبارت ديگر ،در محيط سازماني اغلب رهبران براي رفتارهاي هنجاري به عنوان مدلهايي مشهروع
در نظر گرفته ميشوند که با توجه به اين ،زيردستان رهبرانشان را مشهاهده مهيکننهد و رفتارههاي
آنها را به عنوان مرجع در نظر ميگيرند.
بهعالوه ،احتمانً روابط ميان رهبران اخالقي و رفتارهاي پيروان آنهها از طريهق نظريهة مبادلهة
اجتماعي ( )Blau, 1986و نه از طريق مبادلة اقتصادي ساده ني توقيف و تعيين ميشود .مبهادنت
اجتماعي به اعتماد و هنجارهاي رابطة دوطرفه بستگي دارد .طبهق ايهن ديهدگاه ،کارکنهانِ رهبهران
اخالقي به احتمال زياد به علت رفتار منصفانه و دلسوزانهاي که رهبر در قبال آنها داشته است ،بها
رهبر احساس همدلي ميکنند و ني به دليل حس اعتمادي که به وجهود آمهده اسهت ،خهود را بهه
نوعي در تعامل با رهبر ميبينند .در نتيجه ،آنها بايد تمايل و انگيه ه داشهته باشهند کهه بهراي ايهن
رهبران تنها به انجامدادن وظيفة قرف اکتفا ن نند و به رفتارهايي که به نوعي به سازمان و ديگهران
آسيب ميرساند ،مرت ب نشوند.
1. Social exchange
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همچنين ،نتايج حاکي از اين است که تعهد عاطفي بهطور معناداري ميتواند نقش ميانجي را در
ارتباط بين رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي کارکنان در محهيط کهار ايفها کنهد .ايهن نتيجهه بها
يافتههاي پژوهشهاي نِوِس و اِستوري (  ) 0و دِن هارتوگ و بِلشاک (  ) 0همسو و هماهنگ
است .اين يافته را ميتوان بر اسهاس هنجهار تقابهل

(1960, pp.162-165

 )Gouldner,تبيهين کهرد.

مطابق با اين هنجار ميتوان استدنل کرد که شرايط سهازماني نگهرشههايي را در افهراد بهه وجهود
ميآورد و افراد بسته به نوع نگرش کسبشده رفتار خود را تنظي ميکنند .در نتيجه بر اساس ايهن
هنجار ،طرز برخوردِ مثبت ،عادننه و دلسوزانه از سوي سرپرستان باعها ايجهاد نگهرش مثبهت و
دلبستگي عاطفي کارکنان به سازمان ميشود ،و کارکناني که تصور ميکنند برخورد مطلوبي با آنهها
شده است ،احتمال کمتري دارد که مرت ب رفتارهايي شوند که به سازمان آسيب برساند .از سهوي
ديگر ،هنگهامي کهه افهراد از طهرز رفتهار سرپرسهت خهود ناراضهي باشهند و آن را غيراخالقهي و
غيرمنصفانه تلقي کنند ،نگرشي منفي نسبت به سرپرست و سازمان پيدا کرده ميکنند و تمهايلي بهه
ماندن در آن سازمان را ندارند .در نتيجه مم ن است با رفتارهاي شغلي منفي مانند پرهي از تهالش
و کوشش ،ديرآمدن به محل کار ،طوننيکردن زمان استراحت و مانند آن با اين شرايط مقابله کنند.
به عبارت ديگر ،کارکناني که نگرشي منفي نسبت به سازمان دارند و ديگر عالقههاي بهه مانهدن در
سازمان ندارند ،مم ن است رفتارهاي انحرافي در محيط کار را اب اري براي پانيش هيجاني بيابنهد
و مرت ب آنها شوند.
در نهايت ،يافتهها نشان داد رابطة غيرمستقي رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافهي کارکنهان در
محيط کار ،با نقش ميانجي جو اخالقي معنادار است .اين يافته با نتايج اِلسي و هم اران (  ) 0و
ماير و هم اران ( ) 0 0همسو و هماهنگ است .شايد بهترين تبيين براي اين يافتهه ،اسهتدنل بهر
اساس نظرية پردازش اطالعات اجتماعي باشد .محيط اخالقي ميتواند راهنماي کارکنان باشهد کهه
به آنها کمک ميکند تا تشخيص دهند چه نوع رفتاري در واحد کاري قابل قبول و اخالقي اسهت
و چه نوع رفتار اخالقي نيست .هنگامي که کارکنان در چنين جو اخالقي قرار مهيگيرنهد ،احتمهال
کمتري دارد که به رفتارهاي انحرافي تمايل داشته باشند.
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روشن است که انجامدادن هر پژوهش ،بهويژه در حوزة علوم انساني با محدوديتها و مهوانعي
همراه است .پژوهش حاضر ني از اين قاعده مستثنا نيست و با محدوديتها و موانعي همراه است:
طرح مطالعة حاضر و بهکارگيري مدلسازي معادنت ساختاري عليت را رابت نميکند .از آنجا کهه
طراحي مطالعات طولي ،فرقت بيشتري را براي بررسي عليت فراه ميکند ،انجامدادن اين کار به
پژوهشگران توقيه ميشود .اين پژوهش بين کارکنان سازمان جهاد کشاورزي خوزستان اجرا شده
است ،بنابراين ،تعمي نتايج آن به افراد و سازمانهاي ديگر به دليل متفاوتبودن شهرايط اقليمهي و
فرهنگي بايد با احتياط انجام گيرد .از اين رو ،پيشنهاد ميشود اين پژوهش در سهازمانههاي ديگهر
ني ت رار شود تا به درک بهتري از پديدههاي مورد مطالعه منجر شود و بهه نتيجهة بهتهر در حهوزة
رهبري اخالقي بيانجامد .اب ارهاي بهکارگرفتهشهده در ايهن پهژوهش بهراي جمهعآوري اطالعهات
پرسشنامههاي خودگ ارشدهي بود ،که محدوديتهاي خا

مربوط به اين نوع اب ارها را بايد مهد

نظر قرار داد .به همين دليل ،پيشنهاد ميشود عالوه بر بههکهارگيري پرسشهنامهههاي خودگ ارشهي،
اب ارها و روشهاي ديگري مانند مشاهده و بررسيهاي ميداني ني براي سهنجش متغيرهها بههکهار
گرفته شود.
بر مبناي نتايج و با توجه به منافع رهبري اخالقهي بهراي سهازمان کهه فراتهر از شه لدادن بهه
رفتارهاي اخالقي کارکنان است ،پيشنهاد ميشود سازمانها بهه دنبهال گه ينش و آمهوزش رهبهران
اخالقي باشند .براي مثال سازمانها ميتواننهد اب ارههاي گ ينشهي را کهه قهداقت ،اسهتانداردهاي
اخالقي رهبران و مي ان توجه به ديگران را اندازه ميگيرد ،بهکهار گيرنهد ،اب ارههايي ماننهد آزمهون
قداقت ،مصاحبههاي ساختاريافته و تمرينهاي مرک ارزيهابي کهه بهر معماههاي اخالقهي تمرکه
ميکند .همچنين ،سازمانها مهيتواننهد در آمهوزش اخهال بهراي رهبهران سهرمايهگهذاري کننهد،
آموزشهايي مانند نشاندادن اهميت اخهال و پيامهدهاي آن ،پهاداش و حمايهت از کارکنهاني کهه
بهطور اخالقي رفتار ميکنند و انجامدادن وظيفه به عنوان مدلهاي نقش اخال .

1315  بهار،1  شمارة،14  دورة،مديريت فرهنگ سازماني
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