Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي

Vol 19. No. 4 (Continuous No. 74)- winter 2018

)74  (پیاپي،1397  زمستان،4  شمارۀ،سال نوزدهم
36-43 صص

PP: 36-43

The effect of conceptualization of ethical
leadership on organizational deviational
behaviors of university employees

تأثیر ادراک از رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافی
سازمانی کارکنان دانشگاه
اعظم پیرایش

Azam Pirayesh. M.A.
Department of Public Administration, Isfahan (Khorasgan)
Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

 واحدد اصدهاا، دانشگاه آزاد اسالمی،دانش آموخته رشته مدیریت دولتی
.  ایرا،  اصهاا،) (خوراسگا

Akram Akbarian. Ph.D.
Young Researchers and Elite Club, Isfahan (Khorasgan)
Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

*

اکرم اکبریان

 دانشدگاه،)  واحد اصهاا (خوراسگا، باشگاه پژوهشگرا جوا و نخبگا
.  ایرا،  اصهاا،آزاد اسالمی

Abstract
Analyzing the effect between conceptualization
of ethical leadership and organizational
deviational behaviors has been the objective of
this research. This study has been done based on
the descriptive method of correlational kind. The
statistical population of this study has been
included all of the employees of Isfahan (IAU)
who were 320 employes. Employees were
selected randomly as sample. The standard
questionnaire of Ethical Leadership (Kalshonand
et al., 2011) and the standard questionnaire of
Deviational Behaviors (Bent and Robinson and et
al., 2008) were included in the research`s tools.
The multiple regression`s tests was used. Results
showed that the conceptualization of ethical
leadership has a significant effect on deviational
behaviors is negative and significant which is as
(p≥0.01, r=-0.290). Therefore, the hypothesis of
the effect of conscientiousness on deviant
behavior is not confirmed and the hypotheses of
the effect of dimensions of popular orientation,
knowledge sharing, stability, role resolution,
moral guidance, fairness of moral leadership on
deviant behaviors are not confirmed.
Keywords: ethical leadership, organizational
deviational behaviors, ethical leading &
employees of Isfahan (IAU).

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر ادراک از رهبرری اخالقری برر
رفتارهای انحرافی سازمانی به روش توصیفی از نرو هببترت ی
 جامعة آماری تحقیق را کلیه کارکنان دانش اه.انجام شده است
 نفررر تشر یل023 آزاد واحررد اصررفنان (خوراسر ان برره تعررداد
 ابزار تحقیرق. روش نبونه گیری از نو تصادفی ساده بود.دادند
،پرسشررنامه اسررتاندارد رهبررری اخالق ری (کالشررون و هب رراران
 و پرسشرررنامه اسرررتاندارد رفتارهرررای انحرافر ری (بنرررت و2322
 تجزیه وتحلیل داده ها با تحلیل رگرسریون. بود2332 ،رابینتون
 نترای نشران داد ادراک از رهبرری.چندگانه انجرام شرده اسرت
 و ضریبp≥3/32 ،r=-3/293( اخالقی بر رفتارهای انحرافی با
 نتای نشان. تأثیر دارد-8992 ،-3/23 متیر و معناداری به ترتیب
داد ضررریب بتررا برره ازای یررف واحررد افررزایش در بعررد (وجرردان
 واحرد کراهش مریدهرد3/090  رفتارهرای انحرافری را، کاری
بنابراین فرضیه تأثیر وجدان کاری بر رفتارهای انحرافی تأییرد و
،، ثبرا، تتنیم دانش،فرضیههای تأثیر ابعاد جنتگیری مردمی
 انصراف از رهبرری اخالقری برر، هدایت اخالقری،وضوح نقش
.رفتارهای انحرافی تأیید نبیشود
 رفتارهررای انحرافرری،رهبررری اخالقرری: واژههاا کلیااد
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مقدمه
رهبرا سازما برای آنکه بتوانند کارکنا خود را برای دستیابی

نمیکنند تنبیده مدیکنندد .عنصدر نادایی تعریدف مربدو بده

به هدف مشترکی متقاعد سازند ،باید بدو استثناء به اخالقیات

اخالقی به نتایج اخالقی تصمیمات خودشا فکر مدیکنندد و
تصمیماتی عادالنه و هنجاری میگیرند که میتواند بدهوسدیله

پذیرفته شده پایبندد باشدند .اخدال  1و رفتارهدای اخالقدی در
محیطهای کار پژوهشهای زیادی را بده خدود اختصدا داده

"تصمیمگیری" است که بازتاب این حقیقت است که رهبرا

دیگرا پیروی شود.

است .ضرورت توجه سازما ها بده رهبدری اخالقدی 2از آنجدا

رفتارهدای ضدد تولیدد مجموعدهای از اعمدال روشدن و

ناشی میشود که در تحقیقات به عمل آمده ،نتایج مثبدت رهبدر

متمایزی هستند که ویژگی مشترکی دارند ،اینگونده رفتارهدا

اخالقی برای سازما ها ثابت شده است .رهبری اخالقی مبتندی

ارادی و آسیب رسانند یا قصد دارند به سازما و یا اعضایش

بر سلوک یا رفتار مناسب هنجاری  1از طریق اقددامات ،اعمدال
شخصی و روابط بین فردی و ارتقاء ایدن سدلوک و رفتارهدا در
پیروا خود است (براو  3و همکارا .)2002 ،

رهبری اخالقی قادر است اعضای سدازما را بده سدمت

آسیب برسانند (اسپکتور و فاکس.)2010 ،4
2

رابینسو و بندت ( )1992بدا اسدتهاده از روش تحلیدل
مقیاسسازی چندبعدی یک سنخشناسی از رفتارهای انحرافی
در محیط کار تدوین کردهاند .بر اساس ایدن تحلیدل دو بعدد
زیربنایی شناسایی شد اولین بعدد انحدراف شددید در مقابدل

اهداف و مقاصدی هدایت و رهبری کند که به سود سدازما ،
اعضای آ  ،ساامدارا و جامعه باشد .رهبرا اخالقی ،با الگو

انحراف خهیف است که نشا میدهدد یدک رفتدار انحرافدی

بود  ،رفتار ندو دوسدتانه را در میدا اعضدای سدازما روا

تخطی از هنجارهای کماهمیت است که آسیب کمدی بده بدار

میدهند .درنتیجه از پیروا انتظدار مدیرود بدهجدای رقابدت،

میآورد یا تخطی از هنجارهای مامتر است که آسیب جددی

وابستگی متقابل بیشتری داشته باشدند و بدر مشدارکت تأکیدد

به همراه خواهد داشت .بعد دوم انحراف معطوف به فدرد در
مقابل انحراف معطوف به سازما اسدت .از ترکیدب ایدن دو

بهصورت نمدایش رفتدار مناسدب هنجداری از طریدق اعمدال

بعد چاار خانواده یا خوشه مشدخ

از رفتارهدای انحرافدی

فردی و ارتباطات بین فردی و ترویج چنین رفتاری به پیروا

حاصل میشوند که شامل انحراف تولید (خهیدف-سدازمانی)

از طریق ارتباطات دو سویه ،تقویت و تصمیمگیدری تعریدف

انحراف اموال (وخیم-سازمانی) انحراف سیاسدی (خهیدف -
بدینفددردی) و پرخاشدگری بدده افددراد (وخدیم  -بدینفددردی)

کنند و نسبت به سدازما متعاددتر باشدند .رهبدری اخالقدی

شده است (والومبا و همکارا  .)2010 ،نخستین قسمت ایدن
تعریددف نشددا داد رفتددار مناسددب هنجدداری از طریددق

می باشند .هرچند آنچه رفتار انحرافی را تعیین میکند بستگی

فعالیتهای فردی و ارتباطات بین فردی ناظر به این است که

به هنجارهای خا

هر سازما دارد لیکن این سنخ شناسدی

رهبرانی که اخالقدی تصدور مدیشدوند الگوهدای رفتارهدایی

همه رفتارهای انحرافی را شامل میشود عدالوه بدر ایدن هدر

هستند که بهطور اصولی و هنجاری مناسب پنداشته میشدوند

رفتار انحرافی یا ناباور را میتوا در یکی از این چاار خوشه
جای داد که در این صورت رابطه هر رفتار با سایر رفتارهای

(مثل صداقت ،امانت ،عدالت و دلسوز بود ) قسمت دوم این
تعریف ،تدرویج ایدن قبیدل رفتارهدا بده زیردسدتا از طریدق

انحرافی دیگر مشخ

میشود (فالحی.)1392 ،

ارتباطات دوطرفه بیا میکند که رهبرا اخالقی ندهفقدط بده

رفتارهای انحرافی باعث بیتهداوتی بده مسدائل ،مقدررات،

اخالقیات توجه میکنند و اخالقیدات را در محدیط اجتمداعی

دستورالعملها ،اهدداف ،فرمدا بدرداری نکدرد از هنجارهدای
حاکم بر سازما و یا زیر پدا گذاشدتن سیاسدتهدای سدازمانی

بهوسیلة گهتوگو درباره آ با پیروا برجسته میکنند ،بلکده
همچنین فرایند عدالت بین فردی و رویهای را به پیروا ارائه

(نظیر زما های حضور ،نحوة حضور ،عدم ترک سازما بددو

میدهند .جزء "تقویت" در تعریف دربرگیرنده این است کده

هماهنگی قبلی و یدا غیبدتهدای ناگادانی و عمددی و سدپس

رهبرا اخالقی معیارهای اخالقی را مستقر میکنند ،به رفتدار

دروغگویی در باب علل این غیبتها) خود را نشا میدهدد از

اخالقی پاداش میدهند و کسانی را کده از معیدارهدا پیدروی

ایدنرو فقدا رهبدری اخالقی بدر استعدادهدای مدوجدود در

2. Ethical leadership
4. Spector Paul E, Fox Suzy

1. Ethical
3. Trevino
5. Robinson & Bennett
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دانشگاهها نیز ،میتواند آثار نامطلوبی چو بدروز بدیهددفی و

غیرمستقیم رهبری اخالقی بر رفتارهدای انحرافدی در محدیط

سردرگمی در این مؤسسات را به دنبال داشته باشد.

کار از طریق تعاد عاطهی و جو اخالقی بوده است .قاسمزاده

بر اساس آنچه بیا گردید به نظر میرسدد مطالعده تدأثیر
رهبری اخالقی در عملکرد دانشگاه ها و رفتارهدای انحرافدی

علیشاهی ،ربیعی و کاظمزاده بیطالی ( )1394در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که احساس پاسخگویی فدردی بده طدور

سازمانی بهعنوا یک مسئله مطدر باشدد .در ایدن پدژوهش

مستقیم باعث استرس ش لی و رفتار انحرافی کار در کارکندا

محقق به دنبال آ است که به بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر

می شود .همچنین ویژگی با وجدا بود دارای اثر علی منهی

رفتارهای انحرافی سازمانی بپردازد.

معنی دار بر استرس و رفتار انحرافی کار است .ماداد ،ذاکرین

ضرورت توجه سازما ها به رهبری اخالقی از آنجا ناشدی

و مادیزادگا ( )1392در پژوهشی به این نتیجده رسدید کده

میشود که در تحقیقات به عمل آمده نتایج مثبت رهبر اخالقی

برونگرایی و روا رنجدوری بدر رابطده میدا ادراک عددالت

برای سازما ثابت شده است .رهبری اخالقی نیدز بده سدازما

سازمانی و میل به بروز خشونت در محیط کدار اثدر تعددیلی

این امکا را میدهد که به شیوه خال و ندوآور عمدل کندد و

دارد .ارشدددی ،پیریددایی و زار ( )1391در پژوهشددی خددود

برای شکل داد به آینده خود بهصورت انهعدالی عمدل نکندد.
این شیوه رهبری باعث میشود که سازما دارای ابتکدار عمدل

دریافتند که با وجددا بدود رابطده معنداداری بدا رفتارهدای
انحرافی فردی و سدازمانی دارد .ازبد  )2016( 1در مقالدهای

باشد و بدینگونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحدت

تحددت عنددوا نقددش شخصددیت در رهبددری :پددنج ویژگددی

کنترل درآورد .حال آنکه اگر رهبرا یک سدازما دریابندد کده

شخصیتی و رهبری اخالقی نشا داد کده ویژگدیهدای روا

امکددا افددزایش سددط باددرهوری ش د لی کارکنددا و افددزایش

رنجوری ،برو گرایی ،گشدادگی ،توافدق و وجددا  ،رهبدری

عملکرد شاروندی سدازمانی پرسدنل عمومدا در سدازما هدایی
است که از این سبک رهبری برخوردارند ،به وجدود مدیآیدد،

اخالقی را پیشبینی میکند .تانکدوگا و همکدارا ()2016
در یک مطالعه سیستماتیک دریافتند که تهاوتهای فدردی در

همیشه محیط سازما خدود را از ایدن ندو رهبدری بادرهمندد

2

رفتددار رهبددری بددا محوری دت مدددل مهاددومی آنتوندداکیس 3و

میدارند تا از نتایج مطلوب آ در محیط کار اسدتهاده نمدوده و

همکارا ( )2012را تحلیل و نتایج را برای مطالعه آسا تر در

به بارهوری سازمانی دست یابند .از نظر تاریخی ،منهعت اصلی
رهبری اخالقی این بوده است که به سازما کمک مدیکندد از

آینده در یک مدل اصدالحی طبقدهبنددی نمودندد .هداروی و
همکارا ( )2014در پژوهشی تحت عنوا "ماارت سیاسدی

مجرای استهاده نمود از روش منظمتر ،معقولتر و منطقدیتدر

رهبر ( ")LPSنشا دادند که درک کارکنا از رهبری اخالقی

راهها یا گزینههای استراتژیک را انتخاب نماید .بر ایدن اسداس

را افزایش میدهد نتایج نشا دهندة رابطه مثبت بدین مادارت

اولین ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر در این واقعیت ناهتده

سیاسی رهبر و برداشت رهبدری اخالقدی بدود کده ایدن امدر

است که به نظر میرسد با مطالعه تأثیر رهبری اخالقی بر افدراد
در سازما و به کمک ایدن سدبک از رهبدری مدیتدوا زمینده

موجب بابود تعاد و کاهش سط استرس در میدا کارکندا
میگردد .همچنین نتایج نشا داد که رهبرا سیاسی ماهر کده

توسعه فردی و تسایم قدرت در کارکنا را ایجاد کرد و از این

رفتارهای انحرافی از خود نشا میدادند ،نیدز اخالقدیتدر از

طریق بر ارتقا سطو انگیزشی آنا و حرکت به سمت انگیدزه

رهبرا منحرف با ماارت سیاسی کم تلقی میشدند.

درونی و بیرونی خودمختار تأثیر گذاشت و سپس از این طریق
زمینههایی را برای تقویت روحیه کارکنا ایجاد نمدود .البتده در

بر اساس آنچه بیا گردید به نظر میرسدد مطالعده تدأثیر
رهبری اخالقدی در عملکدرد سدازما و رفتارهدای انحرافدی

این راستا پژوهشهایی نیز صورت گرفته است که به برخدی از

سازمانی به عنوا یدک مسدئله مطدر باشدد کده بده صدورت

آ ها اشاره میگردد:

فرضیههای زیر ارائه شده است:

پژوهش یگانه و همکارا ( )1392حاکی از اثدر مسدتقیم
رهبدری اخالقی بر رفتدارهای انحدرافی در محیط کدار و اثدر
2. Tuncdogan et al

فرضیة اصدلی :ادراک از رهبدری اخالقدی بدر رفتارهدای
انحرافی سازمانی تأثیر دارد.
1. Özbağ
3. Antonakis
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 .1رهبری اخالقی کالشو و همکارا ( )2011بدا ههدت

 .1جات گیری مردمی از رهبدری اخالقدی بدر رفتارهدای
انحرافی سازمانی تأثیر دارد.

مؤلهه جات گیری مردمی ،عدالت (انصاف) ،تسدایم قددرت،

 .2انصدداف از رهبددری اخالقددی بددر رفتارهددای انحرافددی
سازمانی تأثیر دارد.

ثبات (توجه به پایداری) ،هدایت اخالقدی ،وضدو اخالقدی،
درستکاری (وجدا کاری) و  38گویه که قبال با آلهای 0/91

 .3تسایم قدرت از رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافدی

و روایی سازه و محتوایی هنجاریابی شدده اسدت .پاسدخ بده
گویهها مطابق با طیف لیکرت است که باالترین نمره در ایدن

سازمانی تأثیر دارد.
 .4ثبددات (توجدده بدده پایددداری) از رهبددری اخالقددی بددر

پرسشنامه  122و کمترین نمره در این پرسشنامه  31است.
 .2رفتارهددای انحرافددی سددازمانی  8سددؤالی از بنددت و

رفتارهای انحرافی سازمانی تأثیر دارد.
 .2هدددایت اخالقددی از رهبددری اخالقددی بددر رفتارهددای
انحرافی سازمانی تأثیر دارد.

رابینسددو ( )2000کدده توسددط مددولکی و همکددارا ()2006
معرفی شده با ضریب آلهای کرونباخ ( )0/78استهاده به عمل

 .6وضو نقش (شهافیت) از رهبری اخالقی بر رفتارهای

آمد .روایی صوری پرسشنامهها با اسدتهاده از نظدرات اسداتید

انحرافی سازمانی تأثیر دارد.
 .7وجدا کاری از رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافدی

راهنما و چند تن از صداحبنظدرا موضدوعی و تعددادی از
نمونه آماری برآورد گردید .پاسخ به گویهها مطابق بدا طیدف

سازمانی تأثیر دارد.

لیکددرت اسددت کدده بدداالترین نمددره در ایددن پرسشددنامه  40و
کمترین نمره در این پرسشنامه  8است.

روش
روش پژژژوهش ،مام ژة آمژژاري و نمونژ  :روش پددژوهش
توصیهی از نو همبستگی بود .جامعة آماری در این پژوهش

دادهه 
روشاجراوتحلیل 
تجزیددهوتحلیددل حاصددل از ایددن پددژوهش بددا اسددتهاده از

شامل کلیده کارکندا دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد اصدهاا

نرمافزارهای آماری  ،spssنسخه  19و لیزرل نسخه  8/2انجام

(خوراسگا ) به تعداد  320نهر بودند .در این تحقیق از روش

شد و از آزمو های رگرسیو چندگانه گدامبدهگدام و آزمدو

نمونه گیری تصادفی ساده استهاده شد .در این پژوهش محقق

تحلیل واریانس و معادالت ساختاری استهاده گردید .الزم بده

ضمن اخذ لیست کلیه کارکنا از دانشگاه به شیوه قرعهکشدی

ذکر است ادراک از رهبری و مؤلهههدای آ مت یدر مسدتقل و
رفتارهای انحرافی مت یر وابسته است.

از میا آ ها به تصدادف و بدر اسداس فرمدول حجدم نمونده
کوکرا حدود  180نهر انتخاب نمود.
ابزارسنجش
در این پژوهش از دو پرسشنامه زیر استهاده شده است.

ی فتهه 
تدأثیر و ضدریب تدأثیر ادراک از رهبدری اخالقدی بدر رفتارهدای
انحرافی خروجی نرمافزار لیزرل به ترتیب  -0/80و  -7/98بود.

مدول  .1بررسي فرضی اصلي تحقیق
فرضی

متغیر مستقل

متغیر وابست

سطح م ناداري

ضریب مسیر

عدد م ناداري

اول

ادراک از رهبری اخالقی

رفتارهای انحرافی

0/0001

-0/80

-7/98

نتایج حاصل از جدول ( )1نشا میدهد ادراک از رهبری
اخالقی بر رفتارهای انحرافی تأثیر منهی و معنیداری دارد.

لذا فرضیة اصلی تأیید شد.
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مدول  .2مدول ضریب بتا در پیشبیني اب اد ادراک از رهبري اخالقي با رفتارهاي انحرافي

رفتارهای انحرافی

مقیاس

بتا

مقدار t

سطح م ناداري

وجدا کاری

-0/393

-4/722

0/001

جاتگیری مردمی
عدالت (انصاف)

0/120
-0/012

1/442
-0/121

0/026
0/904

تسایم قدرت

0/129

1/241

0/126

ثبات (توجه به پایداری)
وضو نقش

0/020
0/136

0/493
1/224

0/623
0/223

هدایت اخالقی

-0/047

-0/412

0/681

هما گونه که یافتههای جداول نشا داد از بین مت یرهای

سبک رهبری در ت ییرات رفتار کارکنا در سدازما ازجملده

مورد مطالعه در رگرسیو باترین پیشبینی کنندده رفتارهدای

ت ییر در رفتارهای انحرافی و کاهش آ به سدمت رفتارهدای

انحرافی در گام اول بعد درسدتکاری (وجددا کداری) بدوده

مدنی سازمانی است.

است .بر اسداس نتدایج تحلیدل رگرسدیو ارتبدا بدین بعدد
درستکاری (وجدا کاری) با رفتارهای انحرافی معنادار بدوده

به باور ریسک و همکارا ( )2009رهبرا بهطور طبیعی
در جایگاه قدرت اجتماعی قدرار دارندد .بدر همدین مبندا نیدز

است .بر این اساس ضریب بعد درستکاری (وجددا کداری)

رهبری اخالقی بر نحوه استهاده از قددرت اجتمداعی توسدط

 12/4درصد واریانس رفتارهای انحرافدی را تبیدین مدیکندد.

مدیرا و سرپرستا در تصمیمگیدری هایشدا  ،اقدداماتی کده

نتایج نشا داد ضریب بتا به ازای یک واحد افدزایش در بعدد

آ ها در محیط کار مرتکب میشدوند و نحدوه تدأثیر و نهدوذ

درستکاری (وجددا کداری) ،رفتارهدای انحرافدی را 0/393

آ ها بر دیگرا متمرکز است بررسیهای انجام شده بدر روی

واحد کاهش میدهد و فرضیههای تدأثیر ابعداد جادتگیدری

ویژگیهای رهبرا اخال مدار حاکی از چند ویژگی بدارز و

مردمی ،تسایم دانش ،ثبات ،وضو نقش ،هددایت اخالقدی،

مسلط در این رهبرا مانند راستی و اخدال بداطنی ،آگداهی

انصدداف از رهبددری اخالقددی بددر رفتارهددای انحرافددی تأییددد

اخالقی ،جاتگیری به اجتما و مردم ،انگیزانندگی ،تشدویق

نمیشود.

و توانمندسازی و مدیریت جوابگدویی (حسداب پدس داد )
اخالقی است .می تدوا انتظدار داشدت متصدف بدود رهبدر

نتیجهگیر

بحثو
این پدژوهش بدهمنظدور بررسدی تدأثیر رهبدری اخالقدی بدا

سازمانی به صهت جات گیری مردمی بده واسدطه اینکده ایدن

رفتارهای انحرافی انجام شده است .نتایج این تحقیق بدهطدور
کل حاکی از تدأثیر یداد شدده اسدت .ایدن نتدایج منطبدق بدر

صهت برای انسا ها و وجود آ ها ارزش ویژهای قائل اسدت
از میزا رفتارهای انحرافی در سازما بکاهدد؛ زیدرا در ایدن
حالت پیروا احساس میکنند که رهبرا بدرای آ هدا ارزش
قائل بوده و وجود آ ها در سازما نادیده گرفته نمیشود.

یافتددههددای منتخددب یگاندده و همکددارا ( ،)1392قاسددمزاده
علیشددداهی ،ربیعدددی و کددداظمزاده بیطدددالی ( ،)1394اوی و

نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر بعد عددالت (انصداف) از

همکدددارا ( ،)2010مدددایرز و همکدددارا ( ،)2010سدددالمی

رهبری اخالقی بر رفتارهای انحرافی اسدت .مدیتدوا گهدت

( ،)2010السددی و همکددارا ( )2013و هدداروی و همکددارا

رهبری اخالقی بر عدالت سازمانی تأکید دارد .در این حالدت
کارکنا به این نتیجه میرسند که پرداختهدا منصدهانه بدوده

( )2014است آنا در مطالعه خود نقدش رهبدری اخالقدی را
مثبت گزارش کردندد .یکدی از سدبکهدای ندوین در عرصده

دریافتهای آنا با همکدارا دیگدر برابدر اسدت و درنتیجده

مطالعات رفتار سدازمانی سدبک رهبدری اخالقدی اسدت کده

احساس بیعدالتی نمیکنندد .رهبدر در ایدن بعدد عددالت در

امروزه بهواسطه مطر شد اخالقیات و ارزشهدا در سدط

رویهها و در ارتباطات را در سراسر سازما گسدترش داده از
جاتگیری به سمتوسوی گروه های سازمانی پرهیز میکند.

سازما ها از اهمیت ویدژهای برخدوردار اسدت .اهمیدت ایدن
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درنتیجه وجود این ویژگی از انجام رفتارهای انحرافی به دلیل

م دیخواهنددد آ را درک کننددد ،ظرفی دتهددای آ را در امددور

ادراک از عدالت میکاهد زیدرا بده نظدر مدیرسدد برخدی از

تحقیق ،تشخی

و عمل درگیر مدیسدازد .ایدن ظرفیدتهدا،

رفتارهای انحرافی معطوف به سازما چو سرقت از سازما
ریشه در احساس بی عدالتی و درنتیجه تمایل کارکندا بدرای

شالوده ماارتها ،دانش و نگرشهایی هستند کده مدیتوانندد
بابددود یابنددد و کارکنددا را هدددایت کننددد .درمجمددو نقددش

احقا حق خود از راههای نامشرو دارد .همچنین نتایج ایدن

رهبرا  ،هدایت و حمایت کرد از توسعه ظرفیت و استعداد

یافته با یافتههدای قاسدمزاده علیشداهی و همکدارا (،)1394

بالقوه انسا هایی است کده بدهعندوا مجموعدهای در جادت

مایرز و همکارا ( ،)2010سالمی ( )2010والسی و همکارا

کسب و تحقق آرما های سدازمانی هسدتند .آ هدا نیروهدای

( )2013همسو است.

بالقوه خود را در تصورات ،پیشفرضهدا و عملکردشدا بده

یکی از مؤلههها برای رهبری اخالقی تسایم قدرت است.

کار می گیرند .رهبری اخالقی مؤثر ،کارا و متعالی ،کارکنا را

افرادی که قدرت بیشتری را احساس میکنند و یدا بیشدتر بده

به مسیر درست هدایت می کنندد از ایدن رو هددایت آگاهانده

آ توجه دارند ،برای کارشا تالش بیشتری انجام میدهند و

رهبر از شیو رفتار انحرافی میکاهد.

به وظایف خود تعادد بیشدتری دارندد و بندابراین در هنگدام
مواجه با موانع و مشکالت احتماال مقاومت بیشدتری از خدود

همچنین بعد وضو نقش از رهبری اخالقی بر رفتارهای
انحرافی تأثیر داشت .هنگامیکه رهبدرا نقدش هدا را واضد

نشا میدهند .قدرت به تالش بیشتر ،پافشاری و مقاومت در

تعریف کرده از حدود آ  ،انتظارات نقش و درخواسدتهدای

مواجه با موانع منجر میگردد .تسایم قدرت نیز بده تدالش و

وظیهه کارکنا خود را مطلع میسازند دیدگاه روشدنی بدرای

انعطافپذیری بیشدتر بدرای سدازگاری بدا ت ییدرات و ایجداد

کارکنا خدود فدراهم آورده در ایدن حالدت کارکندا حیطده

راهبردهای ش لی باتر منجر میشود .البته هرچند این فرضدیه
نیز تأیید نشد.

وظایف خود را شناخته و تالش میکنند در آ حیطه درست
و اصولی عمل کنند؛ زیرا به نظر میرسد پارهای از رفتارهدای

بعد ثبات (توجده بده پایدداری) از رهبدری اخالقدی بدر

انحرافی چو تقاطی نقشها و انجام نداد صدحی وظدایف

رفتارهای انحرافی تأثیر داشت .می توا گهدت اگرچده ت ییدر

محوله قبل از آنکه ارادی باشد ناشی از عدم آگاهی کارکندا

سازمانی امری پذیرفته شده است اما در مت یر رهبری ثبات از
اهمیت بیشتری برخوردار است .این بدا معناست کده ثبدات

به حیطه وظایف و فعالیتهای واگذار شدده اسدت و از ایدن
واض د نمددود انتظددارات سددازما از کارکنددا از رفتارهددای

رهبری نشا از یکسانی رفتدار رهبدر در شدرایط گونداگو و

انحرافی کاهش میکاهدد .ایدن یافتده بدا یافتدههدای السدی و

پرهیز از جابجایی مکرر رهبرا دارد .هنگامیکه در سدازمانی

همکددارا ( )2013و هدداروی و همکددارا ( )2014مطابقددت

ثبات رهبدری وجدود دارد رهبدرا بده تمدامی زوایدا و جدو

دارد.

سازمانی آگاهی کامل پیدا کرده با شناخت نیروهدا مدیتوانندد
تصمیمات باینهای اخذ نمایندد .در نقطده مقابدل عددم ثبدات

بعد درستکاری (وجددا کداری) از رهبدری اخالقدی بدر
رفتارهای انحرافی تأثیر داشت .هنگامیکه مدیریت از وجدا

رهبری و گوناگونی تصمیمات در شرایط مشابه این امکا را

کاری برخوردار بوده نسبت به وظایف و مسئولیتهای خدود

برای زیردستا فراهم میآورد تا با شدناخت الگدوی رهبدری

در قبال کارکنا پاسدخگو باشدد و همچندین در نقدش رهبدر

سازما به سمت رفتارهای انحرافدی سدو داده شدوند .ایدن
یافته با یافته های منتخب یگانه و همکارا ( )1392وهداروی

نسبت به انجاموظیهه خود تعاد نشا دهدد مدیتدوا انتظدار
داشددت نیازهددای کارکنددا مددورد غهلددت واقددع نشددده

و همکارا ( )2014همنوایی دارد.

درخواستهای آنا بهواسطة وجدا کاری مدیر مورد توجده

بعد هددایت اخالقدی از رهبدری اخالقدی بدر رفتارهدای

واقع میشود .در این حالت کارکنا به سدبب وجددا کداری

انحرافی تأثیر داشت .این یافته با یافتههای مدایرز و همکدارا

مدیر از رفتارهای انحرافی پرهیز میکنند .همچنین این یافتده

( ،)2010سدددالمی ( ،)2010السدددی و همکدددارا ( )2013و
هاروی و همکارا ( )2014در یک سو است .اینکده رهبدرا

با یافته هدای منتخدب یگانده و همکدارا ( ،)1392قاسدمزاده
علیشدداهی و همکددارا ( ،)1394اوی و همکددارا ( )2010و

اخالقدی تددا چدده حددد بددا دنیدای اطرافشددا ارتبددا دارنددد و

مایرز و همکارا ( )2010همخوانی دارد.
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قبل از هر ویژگی اخالقی دیگدری درسدتکاری رهبدرا

است .رهبری اخالقی نشدا داد سدلوک و رفتدار هنجداری

عامل مامی برای اعتماد کارکنا محسوب میشود .این بددا

مناسب از طریق اقددامات شخصدی و روابدط بدین فدردی و

معنی است که کارکنا تصدور مدیکنندد صدهت درسدتکاری
رهبرا پیامدهای دیگری چو هدایت عالمانه ،تسایم قدرت

ارتقاء این سلوک و رفتارهای هنجاری اخال مددار از طریدق
روابددط دوطرفدده ،تقوی دت و تصددمیمگی دری اسددت (بددراو و

و ...را نیز با خود به همراه میآورد .از اینرو این ویژگدی در

همکارا  .)2002رفتارهای هنجاری مناسب در حوزة رهبری

گام اول کاهش دهنده رفتارهای انحرافی محسوب شده است.

اخالقی از دیدگاه یداد شدده مبندی بدر مشخصدههدایی نظیدر

البته نتایج این یافته با یافتههدای ربیعدی و کداظمزاده بیطدالی

صددداقت ،اعتمادپددذیری ،انصدداف ،توجدده و مراقبددت اسددت.

( ،)1393اوی و همکددددارا ( )2010و سدددددالمی (،)2010

رهبری اخالقی مشتمل بر شدیوههدای سرپرسدتی و مددیریتی

همراستا است.

است که در آ ها حقو و شأ دیگرا بهعنوا انسا مدورد

با توجه به نقش محدوری و کلیددی رهبدرا در پیشدبرد
سازما در مسیر تحقق اهداف تعیین شدده و اسدتمرار بقدای

احترام و ارزش است.
انهلت و گریهین ( )2006خاطرنشدا سداختند رهبدرا

سازمانی ،لزوم هماهنگی ،همراهی و تعامدل مسدتقیم تمدامی
سددطو سددازمانی بددا رهبددرا بددهمنظددور تحقددق ای دن ماددم

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای اعضای سازما هستند
کده ارزشهدا و هنجارهدا را تعریدف کدرده و تصدویری از

اجتنابناپذیر است .از اینرو ،رهبدرا مدیکوشدند بدا اتخداذ

سازما ارائه میدهند .رهبرا در نحدوه و میدزا اعتمداد در

سبکهای مختلف رهبری متناسب با فرهن  ،درجده بلدوغ و

سازما  ،ایجاد احترام متقابل ،تشخی

و اصال مشکالت و

بالندگی سازما ها ،زمینه رشدد و توسدعه فدردی ،گروهدی و

در پرداخت پاداشها یا ارائه تنبیادات نقدش مدؤثری دارندد.

سازمانی را فراهم سازند .تالش رهبرا برای ایجداد وفدا و
تهاهم سازمانی و پیشدگامی آندا در مسدیر رشدد و توسدعه،

همچنین ماارت رهبر در اداره ت ییرات ،تضادها و مددیریت
ارتباطات و مدیریت زما نیز نقش مامی در اداره رفتارهای

زمینه بروز مهاوم «رهبری اخالقی» شده است.

انحرافی دارد .از اینرو میتوا انتظار داشت رهبرا اخالقدی

رهبری اخالقی از طریق درک و تصوری کده رهبدرا از

با توجه به ویژگدیهدای منحصدربهفدرد ایدن سدبک رهبدری

دنیای اطراف خود دارند ،آغداز مدی شدود .رهبدری اخالقدی،
اصددول اخالقددی سددازمانی و مسددئولیت اجتمدداعی ،معمددوال

موجبات کاهش رفتارهای انحرافی را فراهم آورند.
با توجه به نتایج بدهدسدتآمدده از ایدن مطالعده ،توصدیه

مطالعات مشخصی تلقی میشوند که جداشدنی نیستند .بدو

میگردد مدیرا دانشگاه خود بهصورت اخالقی رفتار نمدوده

شک ،این دو مهاوم در حدال پیشدرفت بدوده و درعدینحدال

بهجای مدیریت صرف بر کارکندا  ،نقدش هددایتگری را بدر

تهکیددکناپذیرنددد .هدددایت رهبددری جددز الینهددک از رهبددری

عاده گیرند .همچنین در سدازما قدوانین و مقرراتدی وضدع

اخالقی است.
نتایج تحقیق نشا داد کده ظادور ارزشهدای اخالقدی از

گردد که حقو کارکنا بهطور مساوی رعایت شود .مسئوال
دانشگاه از طریق استخدامهای رسمی امنیت و ثبات ش لی را

طریق ایهای نقش فعال رهبری اخالقی منجر به ایجاد فضایی

برای کارکنا فراهم کنند .از جابجایی های بدو برنامه کاسته

جات تقویت احساس انرژی در کارکنا و به تبدع آ بابدود

و نسبت به تعادات خود پایبندی نشا دهند.

کیهیت در انجام فعالیتهای سازمانی خواهد گردید.
تبیین پژوهشگر این است که در محیط پدرتنش حدرف و

پیشنااد میگردد مدیرا دانشگاه مسئولیت ها ،انتظارات و
اهداف عملکردی کارکنا را روشن کنند ،بهطوریکه کارکنا

مشاغل امروزی ،ت ییرات تکنولوژیکی و نوآوری در فرآیندها

بدانند از آ ها چه انتظار میرود و چه موقع عملکردشدا بده

از یک سو و پیچیدگی مدیریت بر سدازما از سدویی دیگدر،

حد انتظدار مدیرسدد همچندین مددیرا در قبدال وظدایف و

راهی جز تکیه بر سرمایههای اصلی یعنی نیروهدای انسدانی،

مسئولیتهای خود ،خود را متعاد دانسدته ،وجددا کداری و

باقی نگذاشته است .بر ایدن اسداس اهمیدت نیدروی انسدانی
روزبهروز بیشتر شناخته میشدود .در ایدن میدا سدبک هدای

پاسخگویی در قبال وظیهه را به کارکنا خود آموزش دهندد.
باتر است در سازما مدیرا مسئولیت بخشدی از کارهدا بدر

رهبری ازجمله رهبری اخالقی از اهمیت ویدژهای برخدوردار

عاده کارکنا قرار دهند و با تهویض اختیار به کارکنا آ هدا
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