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انحرافی کارکنان: نقش   رابطه بین جو اخالقی و استرس شغلی با رفتارهای

 گر سبک رهبری ستمگرانه تعدیل
 

 ، دکترسنجر سالجقه *سینا زینلی، دکترعلیرضا منظری توکلی

 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران 

 ( 96/ 11/ 17، تاریخ پذیرش:9/96/ 20)تاریخ دریافت مقاله: 
 

 
 

 سرآغاز

 کاار هاايمحیط در رفتارهاا انگیزترینچالش که از کاري انحرافی رفتار
کرده  نقض را سازمانی هنجارهاي که ارادي هايرفتار از عبارتند، هستند

، ایان (1) کننادمی تهدیاد را دو هار یاا کارکنانش و سازمان و سالمت
هستند: الف( تخطی از قواعد و مقاررا  رفتارها داراي چند مالک اصلی 

شاوند،  ( مااهیتی عمادي دارناد و  ( ها محساو  میرسمی سازمان
هاي قابل تاوجهی ها شده و هزینهرسانی به افراد و سازمانموجب آسیب

 (. 2کنند )هاي سازمانی تحمیل میبر نظام
 
 
 
 

 
 شوندیم  تعریف عمدي رفتارهاي عنوان به کار محیط انحرافی رفتارهاي

 جاري هايمشی در خط مانع ایجاد هدف  با و سازمان اعضاي توسط که
ناو   ایان بنیااد در تعمادي دیگار عباار  به. پذیردمی صور  سازمان
، ارتكا  باه رفتارهااي انحرافای در محایط کاار(. 3) دارد وجود رفتارها

گروهی توسط انساان  مشكال  و مسائلی هستند که از زمان شرو  کار
 توجه با .(4یابی به اهداف مشترک به تدریج پدید آمده است )براي دست

  ايانگیزه کارکنان زیرا است؛ ارادي یک رفتار، کاري انحراف ، تعریف به
 
 
 
 

 چکیده
 بین رابطه بررسی، حاضر پژوهش کند. هدفمی  تهدید را سازمان، کاري قوانین نقض با که است رفتارهایی، انحرافی کاري رفتارهايزمینه: 

 . باشدمی  ستمگرانه رهبري سبک گرتعدیل نقش به توجه با کارکنان انحرافی رفتارهاي با شغلی استرس و قیاخال جو

. باشدکاربردي می-ايتوسعه، هدف نظر و از شده انجام پیمایشی روش به که است همبستگی -توصیفی نو  از پژوهش حاضرروش: 

 حجم عنوان به هاآن از نفر 596 که اندبوده نفر 9361 تعداد به کشور جنو  الدفو صنعت کارکنان خط تولید کلیه، پژوهش آماري جامعه
 ابزار و است بوده میدانی و ايکتابخانه، اطالعا  گردآوري روش. شدند انتخا  طبقا  حجم با متناسب ايطبقه تصادفی روش به و نمونه

معادال   آزمون) استنباطی و توصیفی آمار روش از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. باشدمی  پرسشنامه و مصاحبه، اطالعا  گردآوري
 مورد Smart PLS و SPSS افزارهاينرم طریق از هاداده و است شده استفاده( اي و تحلیل عاملی تاییديتک نمونه tساختاري و آزمون 

 . اندگرفته  قرار تحلیل و تجزیه

 جو) کارکنان انحرافی رفتارهاي با مرتبط عوامل بین که داد نشان، پژوهش نهاديپیش  الگوي تأیید ضمن پژوهش هايیافته ها: یافته

 معناداري رابطه، کارکنان انحرافی رفتارهاي صنعتی با ستمگرانه مدیران رهبري سبک گرتعدیل نقش به توجه با( شغلی استرس و اخالقی
 .دارد وجود

 تحمیل بر سازمان را کالنی هايهزینه ساالنه و ها استسازمان براي جدي ايمسئله، انحرافی و غیراخالقی رفتارهايگیری: نتیجه

 هاآن منظورکاهش به و شده شناسایی هاآن بر مؤثر عوامل و رفتارها این که است ضروري بسیار هاسازمان بقاي بدین منظور براي. کندمی
 .گیرد صور  اقداما  مناسب

 

 ارهاي انحرافی کارکنان، سبک رهبري ستمگرانه. جو اخالقی، استرس شغلی، رفت: کلیدواژگان

 
 

 a.mtavakoli@yahoo.com: نویسندۀ مسئول: نشانی الكترونیكی
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 این انتظاارا  نقض براي یا و ندارند هنجاري انتظارا  با تطبیق براي

، تعریاف در ساازمانی هنجارهااي از منظاور. (5شاوند )مای برانگیختاه
را  آنهاا هاارویاه و قوانین، سازمانی هايسیاست که هستند هاییهنجار
 از منظاور. شوندمی مطرح کاري استانداردهاي عنوان به و کرده تعریف

هنجارهااي  ناه هاستسازمان در غالب اداري ائتالف  اینجا در هنجارها
 را هنجاار کاه هر رفتاري بنابراین. هافرهنگ خرده یا کاري گروه یک
از . (6)اسات  ساازمان کردن تهدید، مالک و نیست رافیانح کند نقض

پذیرش ، اتالف منابع، خرابكاري، دزديتوان به بارزترین این رفتارها می
شاواهدي وجاود دارد کاه نشاان . اشااره کاردغیبت غیر موجه و  رشوه
، دهد ارتكا  این رفتارها محدود به گستره جغرافیایی خاصی نیساتمی

 .(7) بلكه شیو  جهانی دارد
 قایمحق، ي شیو  رفتارهاي انحرافیها در حوزهدر یكی از اولین بررسی

درصاد کارکناان ماورد بررسای گازارش  75تاا  33گزارش نماوده کاه 
. که مرتكب یكی از رفتارهاي انحرافای محایط کاار شاده اناد، اندنموده

فنااوري و ، تحقیقا  اخیر نیز گویاي آن اسات کاه تغییارا  اقتصاادي
تري از رفتارهاي انحرافی در محیط کار به سطوح فزایندهاجتماعی منجر 

 رفتارهااي ماورد در تااکنون کاه یتحقیقاات اعظام بخش(. 8)اند شده

پذیرفتاه،  صاور  کااري و ساازمانی هاايمحایط عرصاه در انحرافای
 ساازمانی بهداشت و سالمتی براي رفتارها این زیانبار نقش بر باالتفاق

ا مرورهاي صور  گرفتاه دربااره رفتارهااي (. همسو ب9) اندنموده تأکید
انحرافی باید بر این حقیقت تاکید نمود کاه اشاكال متفااو  رفتارهااي 
انحرافی با یكدیگر داراي همبستگی مثبات هساتند. در واقاع در ساط  

هااي مشاترک ژگیعمومی، تمامی اعمال و رفتارهاي انحرافی داراي وی
ده و بطور بالقوه براي اعضاء زیر پا نهادن عالیق مشرو  یک سازمان بو

 (.9) زا هستند.و یا کل سازمان آسیب
 میزان همان به شوند،می محسو  انحرافی رفتارهایی که در محیط کار

 بینای رفتارهاايپیش نظري، لحاظ  از واقع، غیراخالقی هستند. در هم

 و هااارزش يدر حاوزه ادراکاا  جمعای کارکناان طریاق از انحرافی
، بخشای از فرهناگ 1است. جو اخالقی منطقی کار حیطم  در اخالقیا 

و غیراخالقای کارکناان  5کننده رفتار اخالقایسازمان است و پیش بینی
اي تاک بعادي باراي سانجش باشد. جو اخالقای باه عناوان ساازهمی

هاي کارکنان از وجود و اجراي کدهاي اخالقی، ارتباطا  اخالقی ارزیابی
افزایش جو اخالقای،  (.10شود )ی میهاي اخالقی سازمان تلقو سیاست

گاردد. چناین سبب به وجود آمدن فرصتی در جهت توسعه ساازمانی می
اي به طور مطمئن سبب حفظ تعهد کااري کارکناان در ساازمان توسعه
مقابلاه باه مثال  زمیناه، اخالقای جو هايمؤلفه ترویجی (.11شود )می

باه  ساازياین زمینه. دآورمی فراهم را دوستینو  و خیرخواهی بر مبتنی
 (.12گیرد ) قرار غیراخالقی رفتارهاي با تقابل در تواندمی خوبی

هاي اماروزي باا آن هاایی کاه کارکناان ساازمانچالش یكی دیگار از
تواناد آثاار منفای بار استرس می ،است 2مواجهند، مساله استرس شغلی

وري کارکناان یاک ساازمان گذاشاته و حصاول اهاداف کارآیی و بهره
 اساترسعوامل ماوثر در . ها و موانع جدي نمایدازمانی را دچار چالشس

نظران، متفاو  است. تبعیض، عدم امنیات شاغلی، شغلی، از نظر صاحب

و  مشی سازمانی، شرایط فیزیكای ساازمانکمبود اختیارا ، خطتعارض، 
سنگینی بیش از حد کار، مهمترین عواملی است کاه ماورد تاکیاد قارار 

 (. 13) گرفته است
 بعاد کاه از شاودمای اطالق عاملی هر به نگاه یک در شغلی استرس

 کندمی وارد افراد فشار به شغلی وظایف انجام حین در روانی و فیزیكی

 احسااس افاراد (. وقتای14می شود ) فرد هزینه و نیرو صرف  باعث و

 جسمی آنها و روانی تعادل خوردن برهم موجب شغلی استرس کنند که

 شاده استرس تجربه با کارآمد مقابله به قادر که ورتیص  در است، شده

 انحرافای تواناد رفتارهاايمای هاآن رفتاري هايگزینه از یكی نباشند،

 (.15باشد )
 و کارکناان به منظور رضایتمندي پویا و مهم عاملی در این میان رهبري

هاي رهبري ستمگرانه یكی از سبک. گرددمی محسو  سازمانی عملكرد
 تحقیقاا  افزایش با و اخیر هاي(. در سال16) باشدر  میرهبري مخ

از  جدیدي سبک حیطه در جستجو سازمان، در منفی رفتارهاي زمینه در
 میان در متمرکز موضو  یک به تدریج به رهبري مخر  نام به رهبري

است. بر اساس گزارش محققان رهبري ساتمگرانه،  شده تبدیل مقاال 
جویی و رفتاار شخصای هماراه باا تسالطسبک رهبري مبتنی بار نفاع 

جو، بااا دیگااران اساات. رهبااران سااتمگر رهبراناای ساالطه 6مسااتبدانه
گارا، گرا هستند. این رهبران بر خالف رهبار اخالقکننده و انتقامکنترل

هاي روانی و سازمانی را فراهم زمینه تضعیف تدریجی کارکنان در عرصه
 .(17) سازندمی

هاي امروزي رفتارهاي انحرافای ها و شرکتمانبا توجه به اینكه در ساز
 ایان هايریشاه شاود سعی باید رو به گسترش است، بنابراین 3کارکنان
 این کنترل در طریق این از تا شود شناخته آن با مرتبط عوامل و رفتارها

 برداشاته ماوثري هايگام هاآن از پیشگیري و ناخوشایند رفتارهاي نو 
 مادیریتی و سازمانی عوامل شناسایی با مگر، نیست ممكن امر این. شود

 ایان باه کاه دارد ضارور  بناابراین، انحرافی رفتارهاي بروز در مرتبط
 بار مرتبط عوامل میدانی تحقیقا  در و شود توجه علمی بصور  مسئله
زیرا در بعضای ماوارد ایان گوناه  .شود شناسایی انحرافی رفتارهاي بروز

ده و باه یاک رفتاار عاادي تبادیل رفتارها بصور  ملموس نهادیناه شا 
 هاي جدي به سازمان وارد نماید. تواند آسیبشود، که این امر میمی

 بار ماؤثر ساازمانی عوامال در این راستا پژوهشی باا عناوان شناساایی
 خاود شاغل از کاه افرادي داد نشان نتایج. انجام شد انحرافی رفتارهاي

 ساازمانی حمایات از و دارناد خاود سازمان به بیشتري تعهد و اندراضی
 مرتكاب کمتري احتمال با، برخوردارند کمتري شغلی و استرس بیشتري
 عناوان باه تواندمی انحرافی رفتار همچنین. شوندمی انحرافی رفتارهاي

 مشاهده سازمانی هايسیاست  و  ناعادالنه رفتارهاي  برابر در  متقابل عمل
 گراستفاده سوء يرهبر سبک پژوهش دیگري با عنوان رابطه .(18شود )

 استان جوانان و ورزش ادارا : موردي کارکنان )مطالعه انحرافی رفتار با
 رهباري باین کاه داد نشاان پاژوهش شمالی( انجام شد. نتایج خراسان

 وجاود معنااداري و مثبت رابطه، کارکنان انحرافی رفتار با گرسوءاستفاده
 و رفتاار فردي بین فیانحرا رفتار با گرسوءاستفاده رهبري دارد. همچنین

(. در زمیناه 19دارد ) معناداري و مثبت رابطه، کارکنان سازمانی انحرافی
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 و ساازمانی توطئاه باورهااي نیز طی پژوهشی 4سبک رهبري ستمگرانه
 را آزاد رهباري و ساتمگرانه رهبري، رهبري هايسبک بر آن پیامدهاي

یقاا  ساایر تحق .(16شامردند ) بر مخر  رهبر رایج سبک دو عنوان به
 رفتارهاي وقو  براي اخالقی فضاي بازدارنده نقش از نیز حاکی محققین
 جاو و کاار محایط انحرافی رفتار بررسی که پژوهشی در است. انحرافی
 رفتارهااي شد کاه داده نشان، را مورد توجه قرار داده هاسازمان اخالقی
 بینیپیش سازمان جواخالقی ابعاد طریق از خوبی به توانمی را انحرافی
 کننادهتعدیل نقاش خصاو  در ايمطالعاه همچناین طای .(20کرد )

 گراناه سوءاستفاده رهبري رابطه در منفی جویانه مثل به مقابله باورهاي
 باورهااي داراي افاراد وقتای که دادند نشان کاري انحرافی رفتارهاي با

 باا مواجهاه اثار در ترسااده، باشاند بااالیی جویانه مثل به مقابله منفی

 باه الزم. آورنادمی روي انحرافی رفتارهاي به گرانه سوءاستفاده رهبري
 باار داراي اغلاب منفای جویاناه مثال به مقابله رفتارهاي که است ذکر

 (.21باشد )می خشونت به تمایل هیجانی
 جناو  فاوالد صانعت کارکنان انحرافی رفتارهاي با جو اخالقی بین آیا

 ؟دارد وجود رابطه ایران
 جنو  فوالد صنعت کارکنان انحرافی رفتارهاي با شغلی استرس نبی آیا

 ؟دارد وجود رابطه ایران
 نقاش باه توجاه باا کارکناان انحرافای رفتارهاي و جو اخالقی بین آیا

 ؟دارد وجود رابطه صنعتی مدیران ستمگرانه رهبري سبک گرتعدیل
 قاشن باه توجاه باا کارکنان انحرافی رفتارهاي و شغلی استرس بین آیا

 ؟دارد وجود رابطه صنعتی ستمگرانه مدیران رهبري سبک گرتعدیل
 
 

 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی پژوهش 1نگاره 

 

 روش
 نظار از و اسات همبساتگی ناو  از توصیفی، روش نظر از پژوهش این

 باه میادانی تحقیقاا  شایوه باه کاه اسات کاربردي -ايتوسعه، هدف 
 شاامل کلیاه پژوهش این آماري جامعه. است پرداخته هاداده آوريجمع

 فاوالد جهاان کارکناان) کشاور جنو  فوالد صنعت کارکنان خط تولید
 فوالد گهر، صباگل آهن و فوالد ایرانیان، توسعه سیرجان فوالد، سیرجان
گهر جناو ، گال هرمزگاان کیش، فوالد جنو  کاوه فارس، فوالدخلیج

 فاوالد ایران، شارکت فوالد ملی ن، گروهخوزستا اکسین سیرجان، فوالد
 در هااآن که تعاداد باشدمی( اروند کاوه کاویان و فوالد خوزستان، فوالد

 .است بوده نفر 9361 پژوهش زمان

 ساؤاال  تعاداد برابار 10 تاا 5 باین نموناه حجم روش تحلیل، توجه با
 شادهگفته مقدار به توجه با تعداد این. (22شد ) گرفته نظر در پرسشنامه

 باه مرباو   احتماال  گرفتن نظر در با. است تغییرقابل 560 تا 280 بین
 مجماو  در، شدهتكمیل هايپرسشنامه از تعدادي بودن استفاده قابلغیر
 هايسااعت در و اتفااقی صور  به موردنظر محدوده در پرسشنامه 610

 هاايتحلیل مبنااي پرسشنامه 596 نهایت در که شد توزیع روز مختلف
 روش از، طبقاه هار در نموناه حجام تعیاین از پا  .گرفت قرار ماريآ

 .است شده استفاده گیرينمونه واحد انتخا  براي ساده تصادفی

سااخته پژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق این در گیرياندازه ابزارهاي
پرسشنامه( بوده است )ابعاد اصلی متغیرهاي تحقیق به منظور طراحی  4)

استخرا  گردیاد(،  1اخته از منابع ذکر شده در جدول سپرسشنامه محقق

هاي استخرا  شاده ناشای از ارائه ابعاد و مؤلفه مصاحبه خبرگی با هدف 
 همچنااین وخبرگاان مربوطاه نظرخاواهی از ، ايهاي کتابخاناهبررسای

اي مورد لحاظ مطالعا  کتابخانه هایی که درابعاد و مؤلفهسایر شناسایی 
 نجام پذیرفته است.، ااندقرار نگرفته

 

 های پژوهشمشخصات پرسشنامه  :1جدول 

 ابعاد متغیر

تعداد  

سؤاالت  

 پرسشنامه 

منبع  

 مدل

سبک  
رهبري  
 ستمگرانه

  -زیردستان سوءاستفاده از  -فساد
  اخالق  کمبود  -10زیردستان  استثمار

 11ايحرفه 
18 (23) 

استرس  
 ی شغل

  -(مطالبا )  تقاضا -ارتباطا  -نقش
  -مدیریت حمایت   -همكاران حمایت 

 ( تسلط)  کنترل -تغییرا 
56 

(13  ،)
(24( ،)25 ) 

 (26) 26 گرایی اصول  -خواهینیک  -خودخواهی جو اخالقی 

رفتارهاي  
 ی انحراف

 -13مالی انحراف -12تولیدي انحراف
 15شخصی تهاجم  -14انحراف سیاسی

27 (27) 

 
ار گیري از معیا هاا و بررسای صاحت نموناهبراي اطمینان از اعتبار داده

ها مقدار ( استفاده شده است. بر اساس یافتهKMOکایزر، میجر، الكین )

KMO گیري متغیرهاي تحقیق مقادیر قابل قبولی در با  کفایت نمونه

 
 
 

 رفتارهای انحرافی کارکنان
 سبک رهبری ستمگرانه 

 جو اخالقی 

 استرس شغلی 



   گر سبک رهبری ستمگرانه نان: نقش تعدیل انحرافی کارک رابطه بین جو اخالقی و استرس شغلی با رفتارهای دکتر علیرضا منظری توکلی:  
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 از، گیريانادازه ابزارهااي همگاراي روایی بررسی برايهمچنین  است.

 است. شده استفاده( AVE) استخرا  شده واریان  میانگین شاخص
هاا از آلفااي کرونباا  و پایاایی ترکیبای پایایی پرسشنامهبراي سنجش 

(CR) تائیاد ماورد هاامتغیر تمامی درونی استفاده شده است که پایایی 
 گرفت. قرار
 

 ها و ابزار پژوهشروایی و پایایی داده  :2جدول 

 متغیر
،  میجر ، آزمون کایزر 

 ( KMO) الکین 

میانگین واریانس  

 (AVE)استخراج 

 443/0 87/0 نهسبک رهبري ستمگرا

 399/0 80/0 ی استرس شغل

 427/0 894/0 جو اخالقی 

 473/0 851/0 انحرافی  رفتارهاي 

 پژوهش  متغیرهاي  پرسشنامه پایایی 

 (CR)پایایی ترکیبی   آلفاي کرونبا   متغیر 

 930/0 918/0 سبک رهبري ستمگرانه

 956/0 952/0 ی استرس شغل

 943/0 934/0 جو اخالقی 

 938/0 930/0 ی ف رفتارهاي انحرا

 

و  23ویراسات  SPSSافزارهااي ها با استفاده از نرمتجزیه تحلیلی داده

Smart PLS  انجام شده است. در پژوهش حاضر ساط   2.2ویراست
هاي در نظر گرفتاه شاده اسات. باراي بررسای ساؤال 05/0داري معنی

اي تک نمونه tهاي آماري معادال  ساختاري و آزمون پژوهش از روش
 تفاده شده است.اس
 

 یافته ها
آیا بین جو اخالقی با رفتارهاي انحرافی کارکنان صنعت فوالد : 1فرض 

 جنو  ایران رابطه وجود دارد؟
.  است شده استفاده  t آماره از پژوهش هايسؤال  داريمعنی بررسی براي
دهنده نشان 3ارائه شده در جدول سازي معادال  ساختاري مدلنتایج 

است؛ به ( -651/0رفتارهاي انحرافی )بر  جو اخالقینادار اثر منفی و مع
افزایش جو اخالقی رفتارهاي انحرافی عبارتی در جامعه مورد مطالعه با 

 کند.کاهش پیدا می
، 7، بین ابعاد خودخواهی3همچنین طبق ادامه نتایج حاصل از جدول

با رفتارهاي انحرافی رابطه وجود دارد   9گراییو اصول  8خواهینیک
(05/0>p- رابطه میان خودخواهی و .)از نو   رفتارهاي انحرافیمقدار

گرایی از نو  خواهی و اصول و رابطه میان نیک  (افزایشی) مستقیم
 است.  (  کاهشی) معكوس

 

 های پژوهشنتیجه آزمون سؤال  : 3جدول 

ضریب   سؤال 

 مسیر

 نوع رابطه  نتیجه t آماره

رفتارهاي   ← جو اخالقی 
 انحرافی 

 کاهشی  تائید  960/1** -651/0

 ابعاد جو اخالقی 

رفتارهاي   ← خودخواهی
 انحرافی 

 افزایشی  تائید  722/11** 547/0

رفتارهاي   ← خواهینیک 
 انحرافی 

 کاهشی  تائید  651/1* -168/0

رفتارهاي   ← گرایی اصول 
 انحرافی 

 کاهشی  تائید  886/1* -266/0

 1/0دار در سط  معنی*، 05/0دار در سط  معنی** 

 

ین استرس شغلی با رفتارهای انحرافی کارکنان صنعت آیا ب

 فوالد جنوب ایران رابطه وجود دارد؟ 
استرس دهنده اثر مثبت و معنادار ، نشان4نتایج ارائه شده در جدول 

است؛ به عبارتی در جامعه مورد ( 681/0رفتارهاي انحرافی )بر  شغلی
رفتارهاي استرس شغلی در سازمان مورد مطالعه مطالعه با افزایش 

 کند.انحرافی نیز افزایش پیدا می
ارتباطا ،  ، بین ابعاد نقش،4همچنین طبق نتایج حاصل از ادامه جدول 

تغییرا  و کنترل   ،حمایت مدیریت ،حمایت همكاران ،تقاضا )مطالبا (
مقدار(. رابطه -p<05/0با رفتارهاي انحرافی رابطه وجود دارد ) )تسلط(

حمایت   ،ارتباطا ، تقاضا )مطالبا ( مدیریت، میان نقش، حمایت
  از نو  مستقیم )افزایشی( است. تغییرا  و کنترل )تسلط( ،همكاران

 

 پژوهش سؤال نتیجه آزمون   : 4جدول 
ضریب   سؤال 

 مسیر

نوع   نتیجه t آماره  

 رابطه 
  ← استرس شغلی 

 رفتارهاي انحرافی 
 مستقیم  تائید  012/19** 681/0

 ابعاد استرس شغلی 

رهاي  رفتا  ← نقش
 انحرافی 

138/0 
**945/1 

 افزایشی  تائید 

رفتارهاي   ←  ارتباطا  
 انحرافی 

386/0 
**344/5 

 افزایشی  تائید 

  ←  تقاضا )مطالبا (
 رفتارهاي انحرافی 

135/0 
**683/1 

 افزایشی  تائید 

  ←  حمایت همكاران
 رفتارهاي انحرافی 

225/0 
**596/2 

 افزایشی  تائید 

  ←  حمایت مدیریت
 رفتارهاي انحرافی 

171/0 
**037/2 

 افزایشی  تائید 

رفتارهاي   ←  تغییرا 
 انحرافی 

351/0 
**918/5 

 افزایشی  تائید 

  ←  کنترل )تسلط(
 رفتارهاي انحرافی 

166/0 
**288/2 

 افزایشی  تائید 

 
 1/0دار در سط  معنی*، 05/0دار در سط  معنی**
 

 به توجه با کارکنان انحرافی رفتارهاي و جو اخالقی بین آیا: 2فرض 
 وجود رابطه صنعتی ستمگرانه مدیران رهبري سبک گرتعدیل نقش
 ؟دارد



 ه گر سبک رهبری ستمگرانانحرافی کارکنان: نقش تعدیل  دکتر علیرضا منظری توکلی: رابطه بین جو اخالقی و استرس شغلی با رفتارهای 
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  جو اخالقی  معنادار و مثبت اثر دهندهنشان  5 جدول در شده ارائه  نتایج
 تائید متغیر دو این میان رابطه و است( 343/0) انحرافی رفتارهاي بر
 توجه با انحرافی رفتارهاي و جو اخالقی بین(. مقدار-p<05/0) شودمی
 معناداري ضریب. داشت وجود رابطه ستمگرانه رهبري گرتعدیل نقش به

  دلیل  به  که آمد دست  به ( 655/3) ستمگرانه  رهبري و  جو اخالقی میان
 توانمی درصد 95 اطمینان سط  در که داد نشان( 96/1) از بودن بیشتر
 نمود. تائید گرتعدیل عنوان به را ستمگرانه رهبري متغیر تأثیر
  نقش  به  توجه با کارکنان انحرافی رفتارهاي و شغلی استرس بین آیا

 ؟دارد وجود رابطه صنعتی ستمگرانه مدیران رهبري سبک گرتعدیل
 استرس معنادار و منفی اثر دهندهنشان 5 ادامه جدول  در شده ارائه  نتایج
  متغیر  دو این میان رابطه و  است( -709/0) انحرافی رفتارهاي بر شغلی
 انحرافی رفتارهاي و شغلی استرس بین(. مقدار-p<05/0) شودمی تائید
  ضریب . داشت وجود رابطه ستمگرانه رهبري گرتعدیل  نقش به توجه با

  دست  به( 423/12) ستمگرانه رهبري و  شغلی استرس میان معناداري
 اطمینان سط  در که داد نشان( 96/1) از بودن بیشتر دلیل به که آمد

 گرتعدیل  عنوان  به  را ستمگرانه رهبري تغیرم  تأثیر توانمی درصد 95
 نمود. تائید
 

 پژوهش هایسؤال  آزمون نتیجه  : 5 جدول

 سؤال
ضریب  

 مسیر
 نتیجه t آماره 

 تائید  209/14** 0/ 343 رفتارهاي انحرافی   ←جو اخالقی 

رفتارهاي انحرافی )با   ← جو اخالقی 
 تعدیل گري رهبري ستمگرانه( 

 تائید  632/6** 0/ 214

 تائید  655/3** 0/ 256 قی * رهبري ستمگرانه جو اخال

 تائید  362/75** -0/ 709 رفتارهاي انحرافی  ← استرس شغلی

رفتارهاي انحرافی )با   ← استرس شغلی
 تعدیل گري رهبري ستمگرانه( 

 تائید  230/15** 0/ 617

 تائید  423/12** 0/ 467 رهبري ستمگرانه  *  استرس شغلی

 1/0دار در سط  معنی*، 05/0دار در سط  معنی**
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نهایی الگوی پژوهش :  2نگارۀ 

 

 

 بحث
  رفتارهاي  با آن ابعاد و شغلی استرس بین تحقیق از حاصل نتایج طبق

، دارد وجود داريمعنی  رابطه ایران جنو  فوالد صنعت کارکنان انحرافی
  طبع  به باشد  بیشتر کارکنان شغلی استرس چقدر هر که  صور  این به
 هايیافته  با نتایج این که. شودمی بیشتر هم هاآن انحرافی رفتارهاي آن

 انحرافی  رفتارهاي و شغلی استرس بین رسید، نتیجه این به پژوهشی که

 
 
  ( و با 28دارد ) وجود دارمعنی رابطه پرورش و آموزش کارکنان 

 هايرفتار بر موثر سازمانی عوامل از یكی که پژوهشی دیگر هايیافته
 باشد. ( همسو می32-29، 18دانست ) شغلی را استرش انحرافی

دهد که سبک رهبري ستمگرانه در نشان میهمچنین نتایج تحقیق 
گر رابطه بین استرس شغلی و رفتارهاي انحرافی کارکنان نقش تعدیل

 



   گر سبک رهبری ستمگرانه نان: نقش تعدیل انحرافی کارک رابطه بین جو اخالقی و استرس شغلی با رفتارهای دکتر علیرضا منظری توکلی:  
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دارد به این صور  که رابطه بین استرس شغلی و رفتارهاي انحرافی 
گیرد و هر چقدر رهبري مدیران قرار می کارکنان تحت تاثیر سبک

سبک رهبري مدیر در راستاي در نظر گرفتن منافع کارکنان و سازمان 
باشد و مدیر کارکنان را در امور سازمانی مشارکت دهد، تاثیر استرس 

هاي شود. در راستاي یافتهشغلی بر رفتارهاي انحرافی کارکنان کمتر می
رهبري اصیل بر کاهش   ه رسیدند کهاین فرضیه، محققان به این نتیج

اصفهان تاثیر  رفتارهاي انحرافی کارکنان در آموزش و پرورش شهر
رهبري مخر  با تمایل (. همچنین نتایج نشان داد 33داري دارد )معنی

( و  9رابطه دارد ) رفتارهاي انحرافی در کارکنانتشدید به خشونت و 
ي انحرافی در سازمان رهبري سوءاستفاده گرانه باعث تشدید رفتارها

تواند میزان رابطه توان گفت سبک رهبري می(، بنابراین می21شود )می
بین استرس شغلی و رفتارهاي انحرافی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد  

تفاوتی باشد باعث گرایش کارکنان به بی رهبري ستمگرانهو اگر سبک 
رمانبرداري از ها، اهداف، عدم فبه مسائل، مقررا ، دستورالعمل

 شود. هنجارهاي حاکم بر سازمان می

 یعنی آن هايمولفه و جواخالقی بین کنددیگر نتایج تحقیق تاکید می
  کارکنان  انحرافی رفتارهاي با گراییاصول  و  خواهینیک  ،خودخواهی

 که صور  این به، دارد وجود داريمعنی  رابطه ایران جنو  فوالد صنعت
 اصول به پایندي و باشد ترخواهانه خیر و ترقیاخال سازمان جو چقدر هر
 رفتارهاي به کارکنان گرایش احتمال، باشد شده تلقی ارزش یک

هاي محققینی که نشان با یافته  نتایج این که. شودمی کمتر غیراخالقی
  و  قانون، مراقبت) سازمان اخالقی جو هايجو اخالقی و مولفه  بین دادند
 رابطه انحرافی رفتارهاي با( ابزاري گرایشا   و استقالل، خدمت، قواعد
 (.40-34دارد، همسو است) وجود دارمعنی

همچنین در پژوهش حاضر مشخص شد، بین جو اخالقی و رفتارهاي 
گر سبک رهبري ستمگرانه انحرافی کارکنان با توجه به نقش تعدیل

داري وجود دارد، به این صور  که سبک رهبري صنعتی رابطه معنی
اند میزان رابطه بین جواخالقی و رفتارهاي انحرافی کارکنان را تومی

تحت تاثیر قرار دهد. که این نتایج با یافته هاي محققان که نشان دادند  
اي در بروز سبک رهبري و رفتارهاي مدیران نقش تعیین کننده 

رفتارهاي انحرافی دارد همخوانی دارد دیگر محققان نیز نشان دادند نو  
( و رهبري و  41سازمان نقش دارد ) هاي اخالقیارزشترویج  دررهبري 

هاي اخالقی قادر به تضعیف مدیریت هر سازمانی با تكیه بر ارزش
پیامدهاي رفتاري منفی در سازمان نظیر فرسودگی، استرس)فشار( و  

(. بنابراین وقتی که سبک رهبري 42شود )رفتارهاي انحرافی می
اطمینان کاملی نسبت به زیردستان  اعتماد وسازمان طوري باشد که 

از   وگردد گیري به طور وسیع در سراسر سازمان توزیع تصمیم، ابراز شود
توان انتظار در آن صور  می باشد،یک وحد  و یگانگی برخوردار 

 داشت که رفتارهاي انحرافی کمتري از کارکنان شاهد بود.  
 
 
 
 

 گیرینتیجه
ه محققان را در یک دهه اخیر به  بررسی رفتار فرد در محیط کار توج

مشترک این مطالعا    . هدف میزان زیادي به خود جلب نموده است
تعریف نوعی رفتار فردي است که به موفقیت بلندمد  سازمان کمک 

تواند رفتار انحرافی را تحت تاثیر قرار یكی از عواملی که میکند. می
ازمان نگرش خود هر چقدر سباشد. هاي حاکم بر سازمان میدهد ارزش
هاي هاي پرسنلی متعالی سازد و توجه بیشتري به ارزشرا به ارزش

تواند ضمن فردي و سازمانی کارمندان در محیط کار داشته باشد، می 
وري افراد، موجبا  کاهش رفتارهاي افزایش سط  عملكرد و بهره

  رفتارهاي  بروز انحرافی در سازمان فراهم آورد. یكی از این موارد 
اکنون کشورهاي در حال توسعه  کارکنان، استرس شغلی است.  نحرافیا

اند که علت گذاري در نیروي انسانی دریافتهبا توجه به مشكال  سرمایه
بلكه در کمبود سرمایه  ،ها کمبود منابع فیزیكی نیستماندگی آنعقب 

هاي علمی، پژوهشی، فنی و به بیان دیگر در  انسانی داراي مهار 
یافته نهفته است و در این راستا هر چه  ان سالم و توسعه کمبود انس

پیشرفت و توفیق آن کشور در  ،تر و کارآمدتر باشدنیروي کار شایسته 
انسان عصر حاضر در جریان  .هاي گوناگون بیشتر خواهد بودعرصه

ها و  سازگاري با محیط اجتماعی و شغلی خود ناچار است محدودیت
نحوي که این فشارها منجر به استرس  فشارهایی را متحمل شود به

شده و استرس شغلی باعث بروز رفتارهاي انحرافی شغلی کارکنان 
 بروز عدم یا بروز در توجهی قابل نقش که دیگري عامل شود.می

 در مبنا ترینمهم. است اخالقی جو، دارد سازمان در انحرافی رفتارهاي
 نو  دهیسامان  و انکارکن بینش تصحی  اداري، اخالق یافتن سازمان،

 و رشد. باشدمی هاآن و وظایف مسئوالن، مردم، خودشان به هاآن نگاه
  عمل  و کار عرصه در مطلق کمال جهت در انسان استعدادهاي شكوفایی

  به  انسان نگاه نو . گیردمی شكل  اداري و  اجتماعی اخالق هايپایه بر
 مطلو  اخالق گیريشگل  در بنیادین و مهم امور از مسئولیت  و کار

 وسیله را آن و بیندمی امانت را و مسئولیت کار که کسی و است اداري
 احساس کردن کار از بداند خویش شكوفایی سرمایه و منديعز  

  او  اداري رفتار و اخالق بهبود باعث همین و کندمی خوشنودي و رضایت
  ال احتم آن تبع به ، باشد مناسب سازمانی در اخالقی جو اگر و شودمی
 یابد.می کاهش سازمان در انحرافی رفتارهاي بروز

 کنند مدیران در جهت کاهش استرس سعی شود:می در نهایت پیشنهاد
 تقویت هاآن در را داشتن اعتماد ح  و داشته اعتماد خود کارکنان به

 براي هاسازمان که باشند داشته توجه هاسازمان نمایند. همچنین مدیران
 توانندمی مختلفی رویكردهاي قی در سازمان ازاخال اصول استقرار
 در اخالقی هايکمیته ایجاد، اخالقی اصول آموزش نمایند که استفاده
 فراروي رویكردهاي مشهورترین از اخالقی ضوابط تدوین و سازمان
 شود.می قلمداد هاسازمان
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 اخالقی هایمالحظه
 تهیه و تحقیق انجام مراحل  تمام در که دهدمی اطمینان پژوهشگر
 حقوق کامل رعایت قبیل از پژوهشی اخالق اصول، پژوهش گزارش
 و... به طور جوییحقیقت ، علمی داريامانت  و صداقت، کنندگانشرکت
 . است شده رعایت کامل

 

 سپاسگزاری
دانند، تا از تمام کسانی که در این پژوهش  پژوهشگران بر خود الزم می

ن محترم شرکت جهان فوالد سیرجان اند به ویژه مدیراهمكاري نموده
که صمیمانه گروه پژوهش را یاري نمودند مراتب قدردانی و تشكر را به 

 عمل آورند. 
 
 

 هنام واژه
 Moral atmospher .1 جو اخالقی

 Job stress .2 استرس شغلی

 Deviant Behaviors of .3 رفتارهاي انحرافی کارکنان

Employees 

 The style of oppressive .4                                                                                    ستمگرانه    رهبري سبک

leadership 

 Ethical behavior .5 اخالقی  رفتار

 Despicable behavior .6 مستبدانه رفتار

 Selfishness .7 خودخواهی 

 Benevolence .8 خواهی نیک

 Fundamentalism .9 اییگر اصول

 Exploitation of subordinates .10 زیردستان استثمار

 Lack of professional ethics .11 اي حرفه اخالق کمبود

 Production distortion .12 تولیدي انحراف

 Financial deviation .13 مالی انحراف

 Political deviation .14 سیاسی انحراف

 Personal attack .15 شخصی تهاجم 
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