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تعیین عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافی کارکنان با توجه به نقش سبک
رهبری مدیران با ارائه الگوی مناسب
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1دانشجوی دکتری مدیریت دولتي ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،کرمان ،ایران.

خالصه
مقدمه
همـه افـراد بـر اثـر عوامل مختلف شغلي و اجتماعي در مقاطع مختلف زندگي با استرس و فشار
عصبي مواجه هستند اما زماني که فرد بـه مدت طوالني در معـرض ایـن فشارهای رواني قرار بگيرد
دچار نوعي عارضه ميشـود کـه بـه آن سندروم فرسودگي از نوع شغلي ميگویند که زیر مجموعه
ای از رفتارهای انحرافي مي باشد و گروههای زیادی در معرض این خطرات هستند .لذا هدف پژوهش

2استادیار ،گروه مدیریت دولتي ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد

حاضر ،بررسي عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر سبک رهبری

اسالمي ،کرمان ،ایران.

مدیران ارائه الگوی مناسب بدین منظور ميباشد.
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صنعت فوالد جنوب کشور به تعداد  9361نفر بودهاند که  596نفر از آنها به عنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،مصاحبه و پرسشنامه ميباشد .دادههای پژوهش از طریق
نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفتهاند.
نتایج
یافتههای پژوهش ضمن تأیيد الگوی پيشنهادی پژوهش ،نشان داد که بين عوامل مرتبط با رفتارهای
انحرافي کارکنان (عدالت سازماني ،تعهد سازماني ،فرسودگي شغلي ،استرس شغلي و جو اخالقي) با
رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر سبک رهبری مدیران (سبک رهبری ستمگرانه و
عدم مداخله) ،رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
مدیران باید عالوه بر شناخت و فهم رفتارهای انحرافي مخرب ،رفتارهای انحرافي سازنده که به
سازمانها کمک ميکند را نيز مورد توجه و مطالعه قرار دهند و با تقویت آنها در جهت موفقيت و
پيشرفت بيشتر سازمانها گام بردارند.
کلمات کلیدی
رفتارهای انحرافي کارکنان ،سبک رهبری،الگوی مناسب
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مقدمه

همـه افـراد بـر اثـر عوامل مختلف شغلي و اجتماعي در
مقاطع مختلف زندگي با استرس و فشار عصبي مواجه
هستند اما زماني که فرد بـه مدت طوالني در معـرض
ایـن فشارهای رواني قرار بگيرد دچار نوعي عارضه
ميشـود کـه بـه آن سندروم فرسودگي از نوع شغلي
ميگویند ( .)1فرسودگي شغلي ،فرسودگي رواني است
که با فشارهای رواني یا استرسهای مربوط به شغل و
محيط کار توأم گشته اسـت .مسخ شخصيت و بدبيني
مربوط به پاسخهای منفي نسبت به اوضاع مختلف شغلي
فرد است که سبب ایجاد نگرش منفي نسبت به سایر
افراد ،احساس نامناسب بودن و در نهایت سبب پيدایش
شكاف بين فرد و شغل او ميگردد ( .)2همچنين در

سینا زینلی و همكاران

به باور پترسون 1توجه جدی پژوهشگران عرصههای
مختلف به این گونه رفتارها یكي به دليل شيوع فزاینده
این نوع رفتارها و دیگری به دليل هزینه قابل توجهي
است که در اثر این نوع رفتارها به سازمانها تحميـل
ميکند .پژوهشهای زیادی عالوه بر آشكار ساختن
هزینههای اقتصادی و مالي این رفتارها ،اثرات رواني و
اجتماعي رفتارهای منفي در محيطهای کـار را بـر جو و
فضای سازمان به خوبي مستند ساختهاند (.)5
در واقع رفتارهای انحرافي محيط کار به عنوان رفتارهای
عمدی تعریف ميشوند که توسط اعضای سازمان و با
هدف ایجاد مانع در خط مشيهای جاری سازمان
صورت ميپذیرد .به عبارت دیگر تعمدی در بنياد این

سطح فردی فرسودگي ميتواند بر رفتارهای انحرافي در

نوع رفتارها وجود دارد (.)6

محيط کار موثر باشد لذا با کاهش فرسودگي در

امروزه رفتارهای انحرافي مشكل رایج در بيشتر سازمانها

کارکنان ،احتمال انگيزش آنها افزایش یافته و این امر بر

شده است .عوامل زیادی بر بروز این رفتارها اثر

کاهش رفتارهای انحرافي آنان در محيط کار موثر

ميگذارد که از جمله این عوامل ،عوامل سازماني و

خواهد بود (.)3

شغلي است .سالهای اخير پژوهشگران به عدالت

رفتارهای انحرافي یكي از ابعاد رفتار سازماني ست که

سازماني به عنوان یک عامل اثرگذار بر رفتار سازماني

در دهههای اخير مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان

کارکنان توجه کردهاند .اصطالح عدالت سازماني

قرار گرفته است .رفتار ،زماني انحرافي تلقي ميشود که

استفاده ميشود تا نقش عدالت و انصاف را در محيط

آداب و رسوم ،خط مشيها و یا مقررات داخلي توسط

کار نشان دهد ( .)7اگر افراد ادراکي درست از عدالت و

یک فرد یا یک گروه نقض شود که ممكن است رفاه

انصاف در سازمان خود نداشته باشند ،دست به رفتارهای

سازمان و یا کارکنانش را به خطر بيندازد ( .)4عالقه و

انحرافي ميزنند .ادراک از عدالت سازماني و ابعاد آن بر

توجه وافـری طي سالهای اخير از جانب محققان و

رفتارهای کارکنان اثر ميگذارد ،پس سازمان باید تالش

نظریهپردازان بـه رفتارهای مختلف آسيبرسان و منفي

کند با افزایش ادراک افراد از عدالت ،از رفتارهای

در محيطهای کار معطوف شده است .گستره رفتارهای

انحرافي جلوگيری کند (.)8

منفـي و آسيبرسان تحت عناوین مختلفي نظيـر فریـب،

همچنين کارکناني که به سازمان متعهد ترند ،مزایایي

خرابكـاری ،سرقت ،دروغگویي ،طرح شوخيهای

حياتي برای سازمان محسوب ميشوند .تعهد سازماني

بدخواهانه ،رفتار پرخاشگرانه مورد اشاره قرار گرفتهاند.
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موجب ميشود کارکنان در حالي که کارشان را انجام

هزینههای مربوط به آسيبهای جسمي و رواني استرس

ميدهند ،وفادار و پرشور باشند .از این رو ،کارکناني که

بكاهند و هم باعث ارتقای بهرهوری کارکنان خود شوند

به سازمانشان متعهدند ،با احتمال کمتری سازمان را

(.)13

ترک ميکنند و کمتر مرتكب رفتارهای انحرافي

در این ميان سبک رهبری مدیران سازمانها را ميتوان از

ميشوند ( .)9در واقع توجه به نيازهای کارکنان سازمان

مهمترین عوامل در بروز رفتارهای انحرافي کارکنان،

و چگونگي تأمين نيازها به وسيله مدیریت سازمان مي

برشمرد ( .)14زیرا بر اساس رویكرد نظرى ،نفوذ رهبر و

تواند منجر به رضایتمندی شغلي نيروی انساني و در نتيجه

مدیران بر فرایندها و امور کارى ،به عنوان عامالن اصلي

تعهد سازماني ونيز فشار رواني کمتر و انگيزه بيشتر در

برنامهریزی ،تصميمگيری و هدایت برنامهها و

افراد گردد و کارایي بيشترآنان شود آنان در سازمان

تصميمات ،صرف نظر از این که دارای چه سبک

متبوع گردد (.)10

رفتاری یا عملكرد باشند ،بر شكلگيری ،برجستهسازی و

رفتارهایي که در محيط کار انحرافي محسوب ميشوند،

تأثيرگذاری ارزشهای سازماني بر رفتارها و حاالت

به همان ميزان هم غيراخالقي هستند .در واقع ،از لحاظ

کارکنان مؤثر ميباشد (.)15

نظری ،پيشبيني رفتارهای انحرافي از طریق ادراکات

در سالهای اخير و با افزایش تحقيقات در زمينه

جمعي کارکنان در حوزهی ارزشها و اخالقيات در

رفتارهای منفي در سازمان ،جستجو در حيطه سبک

محيط کار منطقي است .در واقع جو اخالقي ،داشتن

جدیدی از رهبری به نام رهبری مخرب به تدریج به

درک صحيح از رفتارهای درست در سازمان است و با

یک موضوع متمرکز در ميان مقاالت تبدیل شده

کمک رهبری اخالقي در سازمان اجرا مي شود و به

است .بر اساس گزارش محققان رهبری ستمگرانه ،سبک

کارکنان سازمان در تصميم گيری بهتر یاری مي رساند

رهبری مبتني بر نفع شخصي همراه با تسلطجویي و رفتار

(.)11
از دیگر متغيرهایي که در رابطه با رفتارهای انحرافي
مورد توجه قرار ميگيرد استرس شغلي است .در واقع
استرس شغلي نيز یكي از عوامل رواني در کارکنان است
که یک مورد تاثيرگذار قوی بر انسان ميباشد و ميتواند
باعث بروز اختالالت و عوارض نامطلوب متعدد بر روی
سالمت فرد و همچنين پيامدهایي در محيط کار همچون
رفتارهای انحرافي گردد ( .)12از این رو استرس یكي از
موضوعاتي است که در حوزه مدیریت و رفتار سازماني
مورد مطالعه و بررسي قرار ميگيرد .لذا سازمانها در

مستبدانه با دیگران است .رهبران ستمگر رهبراني
سلطهجو ،کنترلکننده و انتقامگرا هستند .این رهبران بر
خالف رهبر اخالقگرا ،زمينه تضعيف تدریجي کارکنان
در عرصههای رواني و سازماني را فراهم ميسازند (.)16
همچنين در این شرایط بس 1از نوع دیگری از رهبری
سخن به ميان ميآورد که رهبری عدم مداخله نام دارد
که سبكي بيمباالت در رهبری است و رابطه ای منفي
بين رهبر و عملكرد پيرو درآن برقرار است .رهبری عدم
مداخله یا غير مراودهای ،غير فعالترین نوع رهبری به
شمار ميآید .در مقابل رهبری تبادلي ،حالت عدم
مداخله یک حالت کامالً غيرتبادلي و بيتفاوت را نمایان

برنامه خود توجه زیادی به مطالعه ،کنترل و کاهش
استرس در محيط کار نموده تا از این طریق هم از

Bass
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ميسازد .بدین صورت که رهبر از تصميمگيری

( .)19بویاس و ویند )2016( 2در پژوهشي به بررسي

خودداری ميکند و مسئوليتها را واگذار مينماید

سرمایه اجتماعي مبتني بر اشتغال ،استرس شغلي و

( .)17در واقع بروز رفتار انحرافي کارکنان به دليل وجود

فرسودگي کارکنان :مدل سازماني کارکنان رفاه عمومي

بدبيني ،متأثر از سبک رهبری مدیران و سرپرستان مي

پرداختند .یافتهها نشان داد زنجيره عوامل فشارآور در

باشد چرا که رفتار رهبران تأثير مستقيمي بر رفتار

محيط کار نظير محدودیت اختيارات ،مسئوليتها و

کارکنان دارد (.)18

منابع ،تعارض و احساس ناکارآمدی در مقابله با چالشها

با توجه به اینكه در سازمانها و شرکتهای امروزی

به احساس فرسودگي هيجاني منجر ميشود و این

رفتارهای انحرافي کارکنان رو به گسترش است ،بنابراین

احساس در قالب هيجانات منفي نظير نااميدی ،اضطراب

باید سعي شود ریشههای این رفتارها و عوامل مرتبط با

و افسردگي افراد را به رفتارهای انحرافي نظير کمکاری

آن شناخته شود تا از این طریق در کنترل این نوع

متمایل ميسازد ( .)20که نتایج تمام این مطالعات نشان

رفتارهای ناخوشایند و پيشگيری از آنها گامهای موثری

از یک سبک رهبری درست و اصولي جهت افزایش

برداشته شود .در راستای این پژوهش مقدم و محمودی

کارآیي و محيطي به دور از استرس و رضایت کارکنان

ميمند ( )1397اثر بدبيني سازماني بر گرایش به رفتارهای

و در نتيجه بار رواني مثبت و بهره وری و ارتقا ء شغلي

انحرافي مورد بررسي قرار دادند .نتایج حاصل از آزمون

دارد .لذا با توجه به اهميت این مساله و سالمت رواني و

فرضيهها نشان داد که بدبيني سازماني تأثير مثبت و

سازماني کارکنان مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل

معناداری بر گرایش به رفتارهای انحرافي کارکنان دارد

مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش

و سبک رهبری این اثر را تعدیل ميکند ( .)4همچنين

تعدیلگر سبک رهبری ستمگرانه و عدم مداخله و ارائه

خراساني طرق ( )1394رابطه فرسودگي شغلي با رفتار

الگوی مناسب پرداخته ميشود.

انحرافي را بررسي نمود .که نتایج حاکي از رابطه مثبت و
معنادار بين فرسودگي شغلي و ابعاد آن با رفتار انحرافي

روش کار

در اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالي بود (.)2

این پژوهش از نظر روش ،توصيفي از نوع همبستگي

همچنين اورهان و همكاران )2014( 1در پژوهش خود

است جامعه آماری این پژوهش شامل کليه کارکنان خط

روابط ميان بدبيني سازماني ،ناامني شغلي و بروز

توليد صنعت فوالد جنوب کشور (کارکنان جهان فوالد

رفتارهای انحرافي در ترکيه را بررسي کرده و به این

سيرجان ،فوالد سيرجان ایرانيان ،توسعه فوالد و آهن

نتيجه رسيدند رهبری قابل اعتماد باعث کاهش بروز
رفتارهای انحرافي در سازمان ميشود .مداخله مدیریت و
بهبود روابط با کارکنان ميتواند به ایجاد یک محيط
کاری که در آن رشد بدبيني وجود ندارد کمک کند

گلگهر ،صبا فوالد خليجفارس ،فوالد کاوه جنوب
کيش ،فوالد هرمزگان جنوب ،گلگهر سيرجان ،فوالد
اکسين خوزستان ،گروه ملي فوالد ایران ،شرکت فوالد
خوزستان ،فوالد کاویان و فوالد کاوه اروند) ميباشد که
تعداد آنها در زمان پژوهش  9361نفر بوده است.

Orhan et al

1

Boyas & Wind

2
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همچنين با توجه به اینكه از رویكرد معادالت ساختاری

مصاحبه و پرسشنامه محققساخته ( 8پرسشنامه) بوده

و تحليل عاملي تائيدی استفاده شده است ،حجم نمونه

است.

بين  5تا  10برابر تعداد سؤاالت پرسشنامهای که بيشترین

همچنين در بخش کيفي روش انجام پژوهش مصاحبه

سوال را دارد (پرسشنامه استرس شغلي با  56سوال) در

خبرگي با هدف ارائه ابعاد و مؤلفههای استخراج شده

نظر گرفته شد ( .)21این تعداد با توجه به مقدار

ناشي از بررسيهای کتابخانهای ،نظرخواهي از خبرگان

گفتهشده بين  280تا  560قابلتغيير است .با در نظر

مربوطه و همچنين شناسایي سایر ابعاد و مؤلفههایي که

گرفتن احتماالت مربوط به غيرقابل استفاده بودن

در مطالعات کتابخانهای مورد لحاظ قرار نگرفتهاند ،انجام

تعدادی از پرسشنامههای تكميلشده ،در مجموع 610
پرسشنامه در محدوده موردنظر به صورت اتفاقي و در
ساعتهای مختلف روز توزیع شد که در نهایت 596
پرسشنامه مبنای تحليلهای آماری قرار گرفت .پس از
تعيين حجم نمونه در هر طبقه ،از روش تصادفي طبقهای
متناسب با حجم طبقات برای انتخاب واحد نمونهگيری
استفاده شده است .ابزارهای اندازهگيری در این پژوهش

پذیرفته است .هدف دیگر مصاحبه خبرگي ،درک بهتر
متغيرها جهت تعریف عملياتي آنها ،استخراج سنجهها و
دستهبندی مناسب آنها بوده است .بدین منظور از  18نفر
از خبرگان (شامل اساتيد و متخصصان آگاه به موضوع
مدیریت منابع انساني و رفتار سازماني) استفاده شده
است.

تبيين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان و طراحي چارچوب اوليه

ساخت مدل (نظر سنجي از خبرگان)
تعيين روش نمونه گيری

تعيين تعداد خبرگان

نظر سنجي

تشكيل پانل خبرگان

طبقه بندی اطالعات

خاتمه و آماده سازی گزارش

شکل  -1مراحل انجام تحقیق
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ابزار پژوهش

 -1پرسشنامه رفتارهای انحرافي :این پرسشنامه شامل 27
سوال بوده و از  4بعد اصلي انحراف توليدی (نقض
استاندارهای کيفيت -نقض استاندارهای کميت)،
انحراف مالي (استفاده از اموال سازمان -رشوه) ،انحراف
سياسي(حمایت از افراد خاص) تهاجم شخصي (خشونت
نسبت به همكاران -خشونت نسبت به ارباب رجوع
(پيمانكاران-مشاورین)) تشكيل شده است .پایایي
ترکيبي ( )CRاین پرسشنامه  0/938و ميانگين واریانس
استخراج ( 0/473 )AVEمحاسبه شده است.
 -2پرسشنامه استرس شغلي :این پرسشنامه شامل  56سوال
بوده و از  7بعد اصلي نقش (ابهام نقش -تضاد نقش)،
ارتباطات (فقدان حمایت اجتماعي -ضعف روابط با
همكاران) ،تقاضا (بار اضافي کاری -حقوق و ترفيعات-
فيزیكي -عدم امنيت شغلي) ،حمایت همكاران (فقدان
همبستگي گروهي-عدم همكاری در کار) ،حمایت
مدیریت (روحي و رواني -وظایف) ،تغييرات (قوانين و
مقررات -محيطي) و کنترل (تسلط) تشكيل شده است.
پایایي ترکيبي ( )CRاین پرسشنامه  0/956و ميانگين
واریانس استخراج ( 0/399 )AVEمحاسبه شده است.
 -3پرسشنامه جو اخالقي :این پرسشنامه شامل  26سوال
بوده و از  3بعد اصلي خودخواهي (استقالل -ابزاری)،
نيکخواهي (مراقبت و توجه -کارایي مدار) و
اصولگرایي (قانون مداری -ضوابط و قواعد) تشكيل
شده است .پایایي ترکيبي ( )CRاین پرسشنامه  0/943و
ميانگين واریانس استخراج ( 0/427 )AVEمحاسبه شده
است.
 -4پرسشنامه فرسودگي شغلي :این پرسشنامه شامل 29
سوال بوده و از  3بعد اصلي خستگي عاطفي (خستگي

سینا زینلی و همكاران

روحي -خستگي جسمي) ،مسخ شخصيت (جدایي
رواني از شغل -احساس استثمار) و کاهش موفقيت
فردی (عدم شایستگي -بياهميت بودن عوامل سازماني)
تشكيل شده است .پایایي ترکيبي ( )CRاین پرسشنامه
 0/958و ميانگين واریانس استخراج (0/447 )AVE
محاسبه شده است.
 -5پرسشنامه تعهد سازماني :این پرسشنامه شامل 20
سوال بوده و از  3بعد اصلي تعهد عاطفي (تعهد اخالقي-
تعهد ارزشي) ،تعهد مستمر (تعهد حسابگرانه مبتني بر
مبادله -ميل به ماندن در سازمان) و تعهد هنجاری (تمایل
به تالش مضاعف -وفاداری به اهداف سازمان) تشكيل
شده است .پایایي ترکيبي ( )CRاین پرسشنامه  0/925و
ميانگين واریانس استخراج ( 0/398 )AVEمحاسبه شده
است.
 -6پرسشنامه عدالت سازماني :این پرسشنامه شامل 19
سوال بوده و از  3بعد اصلي عدالت توزیعي (عدالت در
توزیع منابع سازمان -عدالت در توزیع پرداخت و
پاداش) ،عدالت تعاملي (حساسيت ميان فردی-
شفافسازی اطالعات) و عدالت رویهای (عادالنه بودن
رویهها) تشكيل شده است .پایایي ترکيبي ( )CRاین
پرسشنامه  0/923و ميانگين واریانس استخراج ()AVE
 0/402محاسبه شده است.
 -7پرسشنامه سبک رهبری ستمگرانه :این پرسشنامه
شامل  18سوال بوده و از  4بعد اصلي فساد ،سوءاستفاده
از زیردستان ،استثمار زیردستان و کمبود اخالق حرفهای
تشكيل شده است .پایایي ترکيبي ( )CRاین پرسشنامه
 0/930و ميانگين واریانس استخراج (0/443 )AVE
محاسبه شده است.
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 -8پرسشنامه سبک رهبری عدم مداخله :این پرسشنامه

تجزیه تحليلي دادهها با استفاده از نرمافزارهای SPSS

شامل  10سوال بوده است .پایایي ترکيبي ( )CRاین

ویراست  23و  Smart PLSویراست  2.2انجام شده

پرسشنامه  0/725و ميانگين واریانس استخراج ()AVE

است .در پژوهش حاضر سطح معنيداری  0/05در نظر

 0/91محاسبه شده است.

گرفته شده است .برای بررسي سؤالهای پژوهش از

تمامي پرسشنامه های پژوهش محقق ساخته بوده و پس

روشهای آماری معادالت ساختاری و آزمون  tتک

از فرایند خبره سنجي طراحي شده است .برای اطمينان از

نمونهای استفاده شده است.

اعتبار دادهها و بررسي صحت نمونهگيری از معيار کایزر،

آیا بين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان

ميجر ،الكين ( )KMOاستفاده شده است که دادههای

صنعت فوالد جنوب ایران رابطه وجود دارد؟

باالتر از  0/7برای تحليل مناسب هستند .بر اساس یافتهها

به منظور بررسي رابطه بين عوامل مرتبط با رفتارهای

مقدار  KMOدر باب کفایت نمونهگيری متغيرهای

انحرافي و رفتارهای انحرافي کارکنان از مدلسازی

تحقيق مقادیر قابل قبولي است و باالی  0/7مي باشد.

معادالت ساختاری استفاده شده است .بر اساس نتایج

همچنين برای بررسي روایي همگرای ابزارهای

ارائه شده در

اندازهگيری ،از شاخص ميانگين واریانس استخراج شده
( )AVEاستفاده شده است مقدار  0/4به باال را برای
 AVEکافي دانستهاند که برای متغيرهای پژوهش
مقادیر مناسب به دست آمده است .همچنين برای
سنجش پایایي پرسشنامهها از آلفای کرونباخ و پایایي
ترکيبي ( )CRاستفاده شده است که پایایي دروني
تمامي متغيرها مورد تائيد قرار گرفت مقدار قابلقبول
برای ضرایب آلفای کرونباخ و پایایي ترکيبي حداقل
برابر با  0/7تعيينشده است.
یافتهها

جدول  1تمامي روابط تایيد ميشود.

سینا زینلی و همكاران
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جدول  -1نتیجه آزمون سؤال پژوهش
ضریب مسير

آماره t

نتيجه

نوع رابطه

عدالت سازماني← رفتارهای انحرافي

-0/394

**14/247

تأیيد

کاهشي (معكوس)

تعهد سازماني← رفتارهای انحرافي

-0/294

**7/888

تأیيد

کاهشي (معكوس)

فرسودگي شغلي← رفتارهای انحرافي

0/605

** 21/452

تأیيد

افزایشي (مستقيم)

استرس شغلي← رفتارهای انحرافي

0/601

**16/175

تأیيد

افزایشي (مستقيم)

جو اخالقي← رفتارهای انحرافي

-0/140

*1/743

تأیيد

کاهشي (معكوس)

سؤال

**معنيدار در سطح * ،0/05معنيدار در سطح 0/1
بين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي (عدالت سازماني ،تعهد
آیا بين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش

سازماني ،فرسودگي شغلي ،استرس شغلي و جو اخالقي) و

تعدیلگر سبک رهبری ستمگرانه مدیران صنعتي رابطه وجود دارد؟

رفتارهای انحرافي با توجه به نقش تعدیل گر رهبری ستمگرانه

برای بررسي معنيداری سؤالهای پژوهش از آماره  tاستفاده شده

رابطه وجود داشت .با توجه به اینكه ضریب معناداری ميان آنها

است .چنانچه آماره ،tبيشتر از  1/96یا کمتر از  -1/96باشد (در

بيشتر از ( )1/64ميباشد در سطح اطمينان  95درصد ميتوان تأثير

سطح خطای کمتر از  5درصد) و بيشتر از  1/64یا کمتر از -1/64

متغير رهبری ستمگرانه را به عنوان تعدیلگر تأیيد نمود؛

باشد (در سطح خطای کمتر از  10درصد) ،سؤال تأیيد و رابطه

بهعبارتدیگر ميتوان تأیيد نمود که متغير رهبری ستمگرانه رابطه

معنادار بين دو متغير حاصل ميشود.

ميان عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي و رفتارهای انحرافي را
تعدیل ميکند.

جدول  -2نتيجه آزمون سؤال های پژوهش (ارتباط عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش
تعدیلگر سبک رهبری ستمگرانه)
 tآماره

نتيجه

عدالت سازماني ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری ستمگرانه)

0/270

**

تأیيد

عدالت سازماني * رهبری ستمگرانه

0/405

**

سؤال

ضریب مسير

6/206
6/617

تأیيد

تعهد سازماني ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری ستمگرانه)

0/400

12/253

تأیيد

تعهد سازماني * رهبری ستمگرانه

-0/322

**9/580

تأیيد

فرسودگي شغلي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری ستمگرانه)

0/228

**7/022

تأیيد

فرسودگي شغلي * رهبری ستمگرانه

0/322

**

تأیيد

استرس شغلي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری ستمگرانه)

0/305

**

**

3/559

4/611

تأیيد
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استرس شغلي * رهبری ستمگرانه

-0/193

جو اخالقي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری ستمگرانه)

0/448

**3/922
**

11/700

**

تأیيد
تأیيد

جو اخالقي * رهبری ستمگرانه

-0/378

3/679

تأیيد

عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری ستمگرانه)

0/148

**4/333

تأیيد

عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافي * رهبری ستمگرانه

0/383

*1/727

تأیيد

**معنيدار در سطح * ،0/05معنيدار در سطح 0/1
آیا بين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش

بين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي (عدالت سازماني ،تعهد

تعدیلگر سبک رهبری عدم مداخله (بي بند و باری) مدیران

سازماني ،فرسودگي شغلي ،استرس شغلي و جو اخالقي) و

صنعتي رابطه وجود دارد؟

رفتارهای انحرافي با توجه به نقش تعدیل گر رهبری عدممداخله

برای بررسي معنيداری سؤالهای پژوهش از آماره  tاستفاده شده

(بيبندوباری) رابطه وجود داشت .با توجه به اینكه ضریب

است .چنانچه آماره  ،tبيشتر از  1/96یا کمتر از  -1/96باشد (در

معناداری ميان آنها بيشتر از ( )1/64ميباشد در سطح اطمينان 90

سطح خطای کمتر از  5درصد) و بيشتر از  1/64یا کمتر از -1/64

درصد ميتوان تأثير متغير رهبری عدممداخله (بيبندوباری) را به

باشد (در سطح خطای کمتر از  10درصد) ،سؤال تأیيد و رابطه

عنوان تعدیلگر تأیيد نمود؛ بهعبارتدیگر ميتوان تأیيد نمود که

معنادار بين دو متغير حاصل ميشود.

متغير رهبری عدممداخله (بيبندوباری) رابطه ميان عوامل مرتبط با
رفتارهای انحرافي و رفتارهای انحرافي را تعدیل ميکند.

جدول  -3نتيجه آزمون سؤالهای پژوهش (ارتباط عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش
تعدیلگر سبک رهبری عدم مداخله)
ضریب مسير

آماره t

نتيجه

عدالت سازماني ← رفتارهای انحرافي (با تعدیلگری رهبری عدممداخله (بيبندوباری))

0/373

** 8/451

تأیيد

عدالت سازماني * رهبری عدممداخله (بيبندوباری)

0/400

** 7/054

تأیيد

تعهد سازماني ← رفتارهای انحرافي (با تعدیلگری رهبری عدممداخله (بيبندوباری))

0/294

**6/686

تأیيد

تعهد سازماني * رهبری عدممداخله (بيبندوباری)

0/262

**4/685

تأیيد

فرسودگي شغلي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیلگری رهبری عدممداخله (بيبندوباری))

0/214

**6/300

تأیيد

فرسودگي شغلي * رهبری عدممداخله (بيبندوباری)

0/344

*1/700

تأیيد

استرس شغلي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیلگری رهبری عدممداخله (بيبندوباری))

0/184

**5/142

تأیيد

استرس شغلي * رهبری عدممداخله (بيبندوباری)

-0/344

**6/899

تأیيد

جو اخالقي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری عدممداخله (بيبندوباری))

0/423

**16/011

تأیيد

جو اخالقي * رهبری عدممداخله (بيبندوباری)

-0/422

**14/982

تأیيد

عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافي ← رفتارهای انحرافي (با تعدیل گری رهبری عدممداخله (بيبندوباری))
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مدل رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش سبک رهبری مدیران صنعتي کدام است؟

نمودار  -1الگوی نهایی پژوهش
بحث و نتیجهگیری

عوامل شناسایي شده در این پژوهش که ارتباط آن ها با رفتارهای

بررسي رفتار فرد در محيط کار توجه محققان را در یک دهه اخير

انحرافي مورد بررسي قرار مي گيرد شامل عدالت سازماني ،تعهد

به ميزان زیادی به خود جلب نموده است .هدف مشترک این

سازماني ،فرسودگي شغلي ،استرس شغلي و جو اخالقي مي باشد

مطالعات تعریف نوعي رفتار فردی است که به موفقيت بلندمدت

همچنين نقش تعدیل گر سبک رهبری (رهبری ستمگرانه و

سازمان کمک ميکند .یكي از عواملي که ميتواند رفتار انحرافي

رهبری عدم مداخله) نيز در این رابطه مورد بررسي قرار مي گيرد.

را تحت تاثير قرار دهد ارزشهای حاکم بر سازمان ميباشد .هر

نتایج تحقيق حاکي از آن است که بين عوامل مرتبط با رفتارهای

چقدر سازمان نگرش خود را به ارزشهای پرسنلي متعالي سازد و

انحرافي کارکنان صنعت فوالد جنوب ایران رابطه وجود دارد و در

توجه بيشتری به ارزشهای فردی و سازماني کارمندان در محيط

این راستا عدالت سازماني ،تعهد سازماني ،جو اخالقي ،فرسودگي

کار داشته باشد ،ميتواند ضمن افزایش سطح عملكرد و بهرهوری

شغلي و استرس شغلي مورد توجه قرار گرفته است .بين عدالت

افراد ،موجبات کاهش رفتارهای انحرافي در سازمان فراهم آورد.

سازماني با رفتارهای انحرافي کارکنان صنعت فوالد جنوب ایران
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رابطه معنيدار وجود دارد ،رفتار انحرافي ميتواند به عنوان عمل

رابطه معنيداری وجود دارد ،به این صورت که هر چقدر

متقابل در برابر رفتارهای ناعادالنه مشاهده شود .برای افزایش

فرسودگي شغلي کارکنان بيشتر باشد به تبع آن رفتارهای انحرافي

عدالت ،مدیران باید در جهت منصفانه کردن پاداشها و ایجاد

آنها بيشتر ميشود .که این نتایج با یافتههای پژوهش کمالي زارچ

سيستم جبران خدمات مبتني بر عملكرد تالش کنند و مشاغل

و شكاری ( )1396که نشان داد فرسودگي هيجاني به واسطه

سازمان را طوری طراحي کنند که وظایف و مسئوليتهای افراد با

درگيری شغلي بر رفتارهای انحرافي تاثير دارد ( )24و یافتههای

حقوق پرداختي آنها متناسب باشد .همچنين برای افزایش عدالت

پژوهش خراساني طرق ( )1394که مشخص شد بين فرسودگي

رویهای ،کارکنان در تصميمات سازماني مرتبط با خود ،باید

شغلي و ابعاد آن با رفتار انحرافي رابطه مثبت و معناداری وجود

بتوانند مشارکت کنند .باید مالک ارتقا و ترفيع ،شایستگي باشد و

دارد و تحليل رفتگي هيجاني ،مسخ شخصيت و ناکارآمدی شغلي

همۀ کارکنان شانس مساوی برای ارتقا داشته باشند .در راستای

پيشبيني کنندههای خوبي برای متغير رفتار انحرافي هستند ( )2و

نتایج حاصل از این پژوهش نادی و اسالميهرندی ( )1395نشان

پژوهش صادقي و گروسي ( )1396که نشان داد ،افراد با

دادند بين عدالت سازماني و رفتارهای انحرافي دبيران شهر اصفهان

ویژگيهای شخصيتي خاص بيشتر مستعد فرسودگي شغلي و

رابطه معنيداری وجود دارد ( ،)8همچنين در پژوهش واعظي و

افزایش رفتارهای انحرافي هستند ( ،)25همسو است .نتایج دیگر

همكاران ( )1395مشخص گردید عدالت سازماني به طور مستقيم

تحقيق حاکي از آن است که عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي

بر رفتار انحرافي تاثير ندارد ،بلكه عدالت سازماني به طور

کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر سبک رهبری عدم مداخله

غيرمستقيم و از طریق ادراک از عدالت سازماني بر رفتار انحرافي

مدیران صنعت فوالد جنوب ایران رابطه وجود دارد ،براین اساس

تاثير منفي دارد ( .)22نتایج دیگر تحقيق نشان داد که بين تعهد

ميتوان گفت وقتي که رهبر از تصميمگيری خوداری ميکند و

سازماني با رفتارهای انحرافي کارکنان صنعت فوالد جنوب ایران

مسئوليتها را واگذار ميکند .انگيزش در رضایت پيروان به

رابطه معنيداری وجود دارد ،نتایج پژوهش نشان داد افرادی که از

حداقل موجود ميرسد و دوراندیشي در رهبر از بين ميرود و این

شغل خود راضياند و افرادی که تعهد بيشتری به سازمان خود

سبک رهبری منجر به افزایش رفتارهای انحرافي ميشود .در همين

دارند ،با احتمال کمتری مرتكب رفتارهای انحرافي ميشوند.

راستا یافتههای پژوهش منتخب یگانه وهمكاران ( )1395نشان داد

بنابراین ،مدیریت سازمان باید با پرداخت حقوق مكفي ،ارتقای به

رهبری بر رفتارهای انحرافي در محيط کار اثر مستقيم دارد ( )26و

موقع ،ایجاد شرایط کاری مناسب ،سرپرستي حمایتي و ایجاد

یافتههای پژوهش پورمختاری و کریمي ( )1395نشان داد رهبری

روابط انساني مطلوب در سازمان ،تعهد سازماني کارکنان را

اصيل بر کاهش رفتارهای انحرافي کارکنان در آموزش و پرورش

افزایش دهد .نتایج این فرضيه با نتایج پژوهش نادی و

شهر اصفهان تاثير معنيداری دارد ( .)27در این باره ميتوان گفت

اسالميهرندی ( )1395که دیگر نشان داد تعهد سازماني به گونه

زماني که مدیر از خود رفتارهایي از قبيل :عدم مداخله در مسائل

مستقيم و غيرمستقيم بر رفتارهای انحرافي تاثير دارند ( ،)8پژوهش

مهم ،اجتناب از تصميمگيری ،طفره رفتن از پاسخ به سواالت و

محمود روشن ضمير و همكاران ( )1396که به این نتيجه رسيد که

عدم حضور در هنگام نياز را نشان دهد آنگاه نباید انتظار داشت

یكي از عوامل سازماني مؤثر بر رفتارهای انحرافي تعهد سازماني

که سازمان یک روند رو به رشد داشته باشد .زیرا این گونه مدیران

است و همچنين نتایج پژوهش گوای و همكاران )2016(1که نشان

به علت عدم توانایي در حل مشكالت سازمان و فرار از

داد بين تعهد سازماني با رفتارهای انحرافي رابطه منفي وجود دارد

تصميمگيری و اتخاذ یک سبک رهبری مطلوب ،نميتوانند

( ،)23همسو است .طبق نتایج حاصل از تحقيق بين فرسودگي

مشكالت سازمان را حل کنند .در این گونه سازمانها فرار از

شغلي با رفتارهای انحرافي کارکنان صنعت فوالد جنوب ایران

وظایف و بينظمي رکن اساسي ميباشد .همچنين مشخص شد که
بين عوامل مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان با توجه به نقش
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ایران رابطه معنيدار وجود دارد ،به این صورت که سبک رهبری

برقراری روابط سالم ،ساده اما پنهان و خزنده ،نوعي فضای پرفشار

بصورت یک متغير تعدیلگر ميتوان ميزان رابطه بين عوامل

رواني اجتماعي در محيط کار فراهم ميکنند که مروج رفتار

مرتبط با رفتارهای انحرافي کارکنان را تحت تاثير قرار دهد .در

انحرافي در سطح کارکنان است .همچنين نكته مهمي که در پایان

این راستا پژوهشهای خراساني طرق و همكاران ( )1396و ناظمي

باید به آن اشاره کرد این است که رفتار انحرافي آن طور که به

( )1393نشان دادند متغير رهبری سوء استفادهگر ،پيشبينيکننده

نظر ميرسد هميشه مخرب نيست ،بلكه جنبه مثبت و سازنده نيز

خوبي برای متغير رفتار انحرافي است ( )29 ،28و پژوهش گلپرور

ميتواند داشته باشد .بنابراین محققان و مدیران باید عالوه بر

و همكاران ( )1390نشان داد یک سلسله روابط چندسطحي بين

شناخت و فهم رفتارهای انحرافي مخرب ،رفتارهای انحرافي

رهبری سوء استفادهگرانه با گرانباری نقش ،سپس گرانباری نقش

سازنده که به سازمانها کمک ميکند را نيز مورد توجه و مطالعه

با فرسودگي و فرسودگي هيجاني با بيگانگي شغلي وجود دارد

قرار دهند و با تقویت آنها از راههای مختلف (مثل پاداش) ،این

( .)5همچنين در تبيين رابطه بين رهبری سوء استفادهگر با

رفتارها را پرورش دهند و در جهت توسعه آنها برای موفقيت و

رفتارهای انحرافي ميتوان گفت که رهبران سوء استفادهگر به

بردارند.

دليل ضعف در ظرفيتهای رفتاری و عملكردی مثبت خود در

پيشرفت

بيشتر

سازمانها

گام
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Explain the factors related to employees 'deviant behaviors according to the role of
managers' leadership style and provide an appropriate model
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Abstract
Introduction: All people experience stress and nervous stress due to various
occupational and social factors at different stages of life, but when a person
is exposed to these psychological pressures for a long time, he suffers from a
complication called burnout syndrome. Is a subset of deviant behaviors And
many groups are exposed to these risks. Therefore, the purpose of this study
is to investigate the factors related to employees 'deviant behaviors,
considering the moderating role of managers' leadership style, to provide an
appropriate model for this purpose.
Methods: The present study is a descriptive-correlational study. The
statistical population of the study was all employees of the production line
of the steel industry in the south of the country to 9361 people, of which 596
people were selected as the sample size. Data collection tools are interviews
and questionnaires. Research data were analyzed using SPSS and Smart PLS
software.
Result: While confirming the proposed research model, the findings showed
that among the factors related to employees' deviant behaviors
(organizational justice, organizational commitment, burnout, job stress and
moral climate) with employees' deviant behaviors due to the moderating role
of managers' leadership style (style There is a significant relationship
between oppressive leadership and non-intervention.
Conclusion: In addition to recognizing and understanding destructive
deviant behaviors, managers should also consider and study constructive
deviant behaviors that help organizations and strengthen their steps to
further
the
success
and
development
of
organizations.
Key words: Deviant behaviors of employees, leadership style, appropriate
model
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