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گر رهبری رهبری ماکیاولی و رفتار انحرافی کارکنان : تبیین نقش میانجی

 غیراخلاقیِ خودکامه و بدبینی سازمانی
 

 2، دکتر مجید رمضان2، امین زارع2، یونس نظری1*دکتر فضل اله کاظمی

 رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسلام راز،یکسب و کار، واحد ش تیریگروه مد .1

 ت، مجتمع مدیریت و فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهرانگروه مدیری .2

 (14/9/79، تاریخ پذیرش:41/5/79تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

ریری باعا  رردیاج ت ا  1فزونی یافتن رفتارهای انحرافی در سااماا 
ها به سات  ایان الااسه سااماانی ساده داد.  ادد  بخشی ام پژوهش

عاج  انباااه ایاا  هنهارهاا و انتتاارا  "دا  انحراف ساماانی به عن
هاای اتتااادی  (  رفتارهای انحرافی هزینه1 دد )تعریف ای "ساماانی

را 2( و ساااا  سااماانی2 اناتتی میاادی در بار دارد )اتتتاعی و روا 
 ت جیج تداهج کرد 

 ری و ااااااهای ارتاط با حدم. رهاری بر تناه اثا  رهابیشتر پژوهش
 
 
 

 
( یاا رهااری 4و  3) 3آفرینهایی هتچاد  رهااری تحاد ساکبررسی 
 5( پرداتته و بر ساه تاریک و غیراتااتیِ رهاری سااماانی6و  5) 4اتااتی

کتتر  7یا رهاری ااکیاوسی 6هایی هتچد  رهاری تددکااهدر تاسب ساک
های هاا سااکتدته  ج. اس   بایاج ا اار. نتادد در برتای ام پژوهش

 7ادرد بررسی ترار ررفتاه اسا  ) 8 ری مهرآرینغیراتااتی هتچد  رها
رساج کاه رهااری تددکاااه تهاای  ا ا  اینگدناه باه نتار ای ( 8و 

 خایتی یک رهار ااکیااو  اسا  و حرادر یاک رهاار ااکیااو  باا 
 ی ااااااتتایاا  استاجادی و تحکتانه باع  کاهش سبح اعتتاد ساماان

 

 چکیده
هایِ رهاریِ غیراتااتیِ ااکیاوسی و رهاری هتدار. روی تدش و اثا  تدد را نشا  نجاد. و در اداردی وته تاریک تدد ااننج ساکزمینه: 

ررانه رذارد  بر این اساس هجف این پژوهش تایین نقش ایانهیایتددکااه را به نتایش رذا ته و بر ساماا  و عتاکرد آ  تاثیر ان ی 
 رهاری تددکااه و بجبینی ساماانی در راببه بین رهاری ااکیاوسی و رفتار انحرافی کارکنا  بدد 

 ج که باهای دوستی   ر  یرام ایهتالتگی اس   تااعه آااری پژوهش  اال کارکنا  یکی ام اررا  –پژوهش ام ندع تد ی ی روش: 
 بهها پرسشنااه بدد  ریری تاادفی در دسترس به عندا  نتدنه آااری تعیین  ج  ابزار رردآوری داد.ن ر بر اساس روش نتدنه 127تعجاد 
است اد.  2استار  پی ا  اس نلخه  افزارنر و  سامی اعادسا  ساتتاریو اج ی جییتحایل عااای تأ ها  ام روشداد. لیوتحاهیتهز انتدر

 دیج رر

بر اانای نتایج پژوهش اشخص  ج رهاری ااکیاوسی با بروم رهاری تددکااه  بجبینی ساماانی و رفتار انحرافی راببه اثا  و  ها:یافته
ج  یج نشاعنادار دارد  نتایج نشا  داد رهاری تددکااه راببه اثا  و اعنادار با بجبینی ساماانی دارد وسی راببه آ  با بروم رفتار انحرافی تای

رر بجبینی ساماانی در هتچنین اشخص  ج بجبینی ساماانی با بروم رفتار انحرافی راببه اثا  و اعناداری دارد  در ن ای  نقش ایانهی
 رر رهاری تددکااه رد  ج راببه رهاری ااکیاوسی و رفتار انحرافی تاییج و نقش ایانهی

وسی رهارا   ایزا  بروم رهاری تددکااه  بجبینی ساماانی و رفتارهای در این پژوهش اشخص  ج با افزایش سبح ااکیا گیری:نتیجه
انحرافی نیز افزایش تداهج یاف  که بجبینی ساماانی بر تااف رهاری تددکااه   ج  راببه ایا  رهاری ااکیاوسی و رفتار انحرافی را 

 دهج  افزایش ای

 

 در ساماا  ااه  بجبینی ساماانی  رفتارهای انحرافیرهاری غیراتااتی  رهاری ااکیاوسی  رهاری تددککلیدواژگان: 
 

 
 

 
 

 kazemi357@yahoo.comندیلنجۀ الئد : نشانی اسکترونیکی: 
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میردستا  و عج  پایاناجی  تداهج  ج  به عاارتی برآورد. نشج  انتتارا 
ساماا  و رهارا  ساماانی به تحقق تع جاتشاا   باعا  نقاقِ تاراردادِ 

و 11ایا  کارکنا  و ساماا   ج. و سبح باجبینی سااماانی9 ناتتیروا 
تتایل به رفتارهای انحرافی را باسا تداهج بارد  باه ایان ترتیاب حرادر 

بروم تددکااگی  باجبینی سام تدانج ماینهرهاری با سبح ااکیاو  باسا ای
ها تتایل تدی به ن دذ  ساماانی و در ن ای  رفتار انحرافی با ج  ااکیاو 

وادار کرد  دیگرا   کنتر  و ررایش به  نات  دارنج و فاتج اثرراذاری 
افااراد بااا ساابح (  9فااردی و اتااااه اتعااارف هلااتنج )در روابااط بین

  سددارر و انحرفی را ااکیاوسیلم باسا اتکن اس  رفتارهای پرتا گرانه
به انتدر کلب اهجاف  خای و ساماانی به کار ریرنج و نلا  به رفا. 

 ( 11تدت ی نتاینج )افراد پیرااد  تدد کم
رهاری تددکااه  اال رفتارهایی اس  که کنتر  و تلاط ابااق رهاار 

چاد  و چارای کنناج. اااعا  بیبر میردستا  را نشاا  داد. و اباسااه
(  رهارا  تددکااه باه اِعتاا  کنتار  ام اریاق 11 ج )بامیردستا  ای

(  در 12تعیین تدانین و ت جیج به تنایه در برابر نافرااانی  تتایال دارناج )
های پیشین اشخص رردیج. که افراد با سبح ااکیاو  باساا  باه پژوهش

ررایی و عاری ام احلااس تتایال دارناج روابط بین فردی ااتنی بر واتع
هایشا  به  در  بااسقد. افراد به دسیل  خای  و ویژری( میرا این 13)

( و به این ترتیب آن ا 14تتایای به هتجسی و اشارک  با دیگرا  نجارنج )
(  در حادم. و 13ااجاری )ررایی هلتنج تاا راببهبیشتر تح  تاثیر وظی ه

دهنج. این اسا  چارچدب رفتارهای رهاری  این عادا   خایتی نشا 
ااکیاوسیلم باسا  به  در  بااسقد. الاتعج باروم سااک  که افراد با سبح

رهاری تددکااه هلتنج تا ساک رهاری اشارکتی  این نکته در برتی ام 
(  در پژوهشی وتدد راببه اثاا  و 16و  15ها تاییج  ج. اس  )پژوهش

  ( 17اعنادار بین ااکیاوسیلم سرپرستا  و رهاری تددکاااه تاییاج  اج )
رر و افارادی ی باسا را به عندا  افرادی اتقاب  حیاهافراد با سبح ااکیاوس

(  نگرش ان ای نلاا  باه سااماا  باه 18انج )غیراتااتی تد یف کرد.
  باور به اینکه 1بعج؛  3عندا  بجبینی ساماانی تعریف  ج. اس  و  اال 

  رارایش 3  احلاس ان ی نلا  به ساماا ؛ و 2ساماا   جات  نجارد؛ 
ی تحقیرآایز و بجتداهانه نلا  به ساماا  ابابق به نشا  داد  رفتارها

اعتتادی به این ترتیب بی(  19با ج )با این باورها و احلاسا  ان ی  ای
اتاااتی در ااداتعی کاه رهاارا  رفتارهاای و نجا تن درساتکاری و بی
های بجبینانه دهنج باع  افزایش این نگرشااکیاوسیلتی ام تدد بروم ای

ک  خص با ااکیاوسیلام باساا  سابح ارااع ی ام تداهج  ج میرا که ی
( را آ ااکار تداهااج 21)11( و تدد اای تگی21اعتتااادی و بااجرتانی )بی

سات   ماانی که کارکنا  به این نتیهه برسنج به ابازاری بارای تحقاق 
ها و اهجاف رهاار ااکیااو  تادد تااجیل  اج. و اساتانجاردهای تداسته

ت اوتی  سردی عاا ی  ادراک بیاتااتی ام تانب رهارا  رعای  نشج. و 
پروایی  تدداحدری و بجرفتاری ام تانب رهارا  تدد دا ته با نج؛ به بی

عا  ضایع و تربانی  ج  انافعشا  و عج  تدته رهاارا  ااکیااو  باه 
رفا. کارکنا ؛ احلاس تع ج و اعتتاد اا  نلاا  باه رهاار و سااماا  

در ین تداهناج  اج  اا  و اهاجاف آ  باجبکاهش یافته و نلا  به سام

پژوهشی به این نتیهه رسیجنج که رهااری ااکیااوسی رابباه اثاتای باا 
 (  22بجبینی ساماانی دارد )

ساک رهاری تددکااه که به عندا  یاک سااک رهااری ویژری ا ای 
با اج  ساابه ابااق رهاارا  ای  دد؛غیرسامنج. و غیراتااتی تاقی ای

باه میردساتا  در پایش ماانی که رهارا  رویکاردی تددکاااه نلاا  
های رهار بجو  هیچ ردناه رود میردستا  ام تداستهریرنج  انتتار ایای

اخاس تی پیروی کننج و به هتین عا  اتکن اس  میردستا  نلا  باه 
(  رفتارهای انحرافای ایاف 23رهار تدیش احلاسا  ان ی پیجا کننج )

اماانی را وسیعی ام رفتارهایی که ای آ  افاراد تداعاج و هنهارهاای سا
هایی باه سااماا  و های آ کار و پن اا  و آسایبمیرپا رذا ته و هزینه

دهنج. (  تحقیقا  تاای نشا 24ریرد )کننج  را در بر ایکارکنا  وارد ای
( و 25راببه ایا  رهاری تددکااه و نارضایتی  غای کارکناا  هلاتنج )

  اتکان ماانی که کارکنا  احلاس نارضایتی ام  غل تادد پیاجا کنناج
اس  رفتارهای انحرافی هتچد  غیا   عتاکرد پایین و تشدن  ام تدد 

(  هتچناین اااق تاعاج. اقابالِ باه اثال؛ مااانی کاه 26نشا  دهنج )
میردستا  ام تانب رهارا  تدد  حتای  یا اتتیاار اداری دریافا  کنناج  

کننج ام اریق نگرش  غای و عتاکارد اثاا  باه آن ا نیز تتایل پیجا ای
اسخ دهنج  بر عکس ماانی که میردستا  ادرد ت جیاج یاا ارعااب ام آ  پ

کنناج بااا (  تتایال پیاجا ای17تاناب رهاارا  تددکاااه تارار بگیرنااج )
های ان ی هتچد  رفتارهاای انحرافای در سااماا  باه آ  اسعتلعکس

پاسخ دهنج  در پژوهشی وتدد راببه اثا  بین ساک رهاری تددکاااه  
فتارهای غیرسامنج. )انحرافی( کااری تاییاج  اج تتایل به ترک  غل و ر

(  در پژوهش دیگری اشخص  ج بین رهاری تددکااه و رفتارهای 27)
کی ی  ثااتی و بی(  28انحرافی در ساماا  راببه التقیتی وتدد نجارد )

کننج. ندع ارتااط ایاا  سااک حتای  ساماانی ادراک  ج. تدتیه پایین
نی اس   حتای  ساماانی ادراک  اج.  رهاری تددکااه و بجبینی ساماا

(  ام 29با اج )احلاس واتعی افراد دربار. اهتی  و اراتا  سااماا  ای
آنها که یک رهار تددکااه بر تلاط  خای و کنتر   جیج میردساتا  
تاکیج دا ته و به انافع و عقایج میردستا  تدته ناجارد؛ کارکناا  تحا  

اس کنناج کاه حتایا  سرپرستی یک رهار تددکااه اتکن اس  احلا
کننج  که ادراک حتای  ساماانی پایین کتی ام تانب ساماا  دریاف  ای

ام تانب میردستا  با بجبینی کارکنا  نلا  به ساماا  ارتاط اس   باور 
ا ای در باجبینی سااماانی ایان اسا  کاه ا اد   اجات   عاجاس  و 

پایاه  درستکاری  تربانی انافع  خای رهاری و انهر به اتاجاااتی بار
های پیشاین در پژوهش(  31های پن انی و فریاکاری  ج. اس  )انگیز.

وتدد راببه اثا  بین رهاری تددکااه و بجبینی ساماانی را تاییج رردیج 
تادا  نتیهاه ررفا  کاه سااک رهااری با این ت اسایر ای(  31و  28)

تددکااه دارای راببه اثا  با بجبینی ساماانی اس  بجبینی کارکنا  باه 
ها و ریری اادد کااه اشااارک  کارکنااا  در تاااتیمسااماا  باعاا  ای

های سااماا  و های ساماا  کاهش یابج  میرا به نیاا  و برناااهفعاسی 
اجیری  اعتتاد و اعتقاد نجارنج  در نتیهه ایان ااار  تع اجی باه اهاجاف 

تع جی کارکنا  به اهاجاف سااماا  نیاز ساماا  نیز نخداهنج دا    بی
د کارکنا  نه تن ا تااش ااماد بر وظی ه در ت   رسیج  باه  دباع  ای
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اهجاف ساماانی ام تدد نشا  نجهنج باکه وظایف رستی و ساماانی تادد 
هاای پیشااین در پژوهش ( 31را نیاز باه نحااد اباادبی انهاا  نجهنااج )

اشخص  ج بجبینی ساماانی بر ررایش به رفتارهای انحرافای کارکناا  
 اناتتی باه (  نقاقِ تاراردادِ روا 35-32دارد )تاثیر اثا  و اعناداری 

عندا  انتتارا  برآورد. نشج. میردستا  در راببه با ااادساه اتتتااعی در 
رفتارهاای  12(  بر ااق نتریاه ااادساه اتتتااعی36 دد )نتر ررفته ای
تداناج دهنج. ندع روابط اتقابل رهار و میردستا  اس   ایرهار که  کل

  ارتاط با ج  هتانگدنه کاه ا اار.  اج  افاراد باا با رفتارهای میردستا
سبح ااکیاوسیلم باسا در ت ا  تحقاق اهاجاف  خاای تادد  اناافع 
میردستا  را میر پاا رذا اته و رفتارهاایی هتچاد  پرتا اگری  اتااار 

هااای بااارم اعتتااادی بااه میردسااتا  کااه ام ویژریوکنتاار   ااجیج و بی
رذارناج  ا به نتاایش ایبا ج؛ رتددکااگی و ساک رهاری تددکااه ای

در چنین وضعیتی که کارکناا   تددکاااگی را ام تاناب رهاارا  تادد 
 ناتتی بین رهاار و نتاینج؛ احلاس تداهنج کرد ترارداد روا ادراک ای

میردستا  نقق  ج. و به این ترتیب آن ا نیز احلاسِ تع اج نلاا  باه 
تایل تداهنج  ج  رهار و ساماا  نکرد. و به انها  رفتارهای انحرافی ات

ها و ادراک ان ی کارکناا  ام عاج ِ ادفقیا  سااماا  در اتارای وعاج.
 اناتتی؛ ادتاب تع جاتش و به عاار  دیگر ادارک نققِ تاراردادِ روا 

اعتتاد  اج. و در ن ایا  باجبینی  دد کارکنا  نلا  به ساماا  بیای
ل (  هتچناین تتایا37کناج )کارکنا  نلا  باه سااماا  را تقدیا  ای

ها به ن دذ و کنتر  غیرانا انه میردستا  و عج  پایینجی به ااکیاوسیل 
ا اد  اتاااتی؛ باعاا  ایهااد احلااس اضاابراب  دسداپلای و تقدیاا  

اعتتادی نلا  به رهاارا  تداهاج  اج  ام آنهاا کاه ایان احلااس بی
( و رهااارا  38اعتتااادی اشخاااه ا ااای بااجبینی ساااماانی اساا  )بی

دهنج. این های  خایتی و رفتاری تدد  فزونییااکیاو  با دا تن ویژر
تدا  استنااط نتادد کاه وتادد رهاارا  اعتتادی هلتنج؛ ایاحلاس بی

ااکیاو  باع  افزایش سبح بجبینی ساماانی  ج. و کارکنا  باا سابح 
باسای بجبینی ساماانی احلاس دراانجری و ن ر  نلاا  باه سااماا  را 

ی انحرافی تتایل پیجا تداهنج کارد  تهربه تداهنج نتدد و به سدی رفتار
رسج نتایش رفتارهایی هتچنین با تدته به اباسب ارائه  ج.  به نتر ای

تدت ی به سبح رفا. کارکناا  هتچد  اقیج نادد  به ا د  اتااتی  کم
و سدء است اد. ابزاری ام میردستا  به انتدر تحقاق اهاجاف  خاای ام 

به فزونی یافتن استرس و سبح  تانب رهارا  ااکیاوسی؛ در ن ای  انهر
تدیی را در آناا  اعتتادی میردستا  به رهارا   اج. و حاس انتقاا بی

تدیانه سده تداهاج داد  تقدی  کرد. و آنا  را به اِعتا  رفتارهای تاافی
دهنج که اساترس ام تتااه ا تتارین عدااال  داهج پژوهشی نشا  ای

(  39انحرافی راببه دارد ) ادتعیتی و ساماانی اس  که با بروم رفتارهای
نکته اساسی و ا م این اس  که راهی اوتا  افاراد نلاا  باه انهاا  

تدیانه نلا  به اناع ا ای بجرفتاری به عاا  تارس ام رفتارهای تاافی
دهناج کاه یاک هاجف و ایل بدد. و ترتیح ایتدیانه  بیاتجااا  تاافی

ین رفتارها پیجا کننج تربانی با تجر  و ت جیج کتتری برای تاافی کرد  ا
با اج اای13که این ادضدع ابابق با ا  د  پرتا گری تایگزین  اج.

الاتقیم 14تدیانهدر چنین  رایبی کارکنا  به تای اتجااا  تاافی ( 41)

نلا  به رهاری ااکیاوسی و ت   در ااا  اانج  ام تاعاا  ان ای ایان 
د  غیاا  تدیاناه؛ باه انهاا  رفتارهاای انحرافای هتچااتجااا  تاافی

کاری  دیار آااج   اسات اد.  خاای ام وساایل سااماا   برنااه  کمبی

کااای  دمدی و تتلاخر؛ دسا  مد. و  –پرتا گری و تشدن  رفتاری 
اینگدنه ناراحتی و عاانی  تدد ام رهااری ااکیااوسی را تخایاه تداهناج 

 کرد  
تایاین نقاش  با تدته باه آنچاه ر تاه  اج  پاژوهش حاضار باا هاجف

انه رهاری تددکااه و بجبینی ساماانی در راببه باین رهااری ررایانهی
اتغیر رهااری ر آ  د کل ررف  که  ااکیاوسی و رفتار انحرافی کارکنا 

ااکیاوسی به عندا  اتغیر التقل؛ اتغیر رفتارهای انحرافی در ساماا  به 
عندا  اتغیر وابلاته در نتار ررفتاه  اج  هتچناین دو اتغیار رهااری 

  کنناجرر را ای اا اینی ساماانی نقش اتغیرهای ایانهیتددکااه و بجبی
 (  1)نگار. 

 

 روش
با اج  تااعاه آاااری پاژوهش روش تحقیق هتالتگی و تد ای ی ای

های دوستی   ر  یرام بدد کاه ن ر ام کارکنا  یکی ام اررا  211 اال 
نتدناه آاااری باه روش  عندا  بهن ر  127با است اد. ام تجو  ادررا   

 126ریااری تاااادفی در دسااترس انتخاااب  ااجنج و باار اانااای نتدنااه
ها  در  ررف   با تدته پرسشنااه ساسم و تابل تحایلِ بررشتی  تحایل

به تع ج احققا  به الئدسین این اررا  دوستی  ام ذکار ناا  ایان ارراا  
 ناتتی اعراای نتدناه های تتعی دوستی تددداری  ج  بررسی ویژری

 7/31ن ار( و  86در اج پاساخگدیا  اارد ) 3/68دهج آااری نشا  ای
تاا  21در ج ام پاسخگدیا  بین  7/31با ج  ن ر( ای 41در ج آن ا م  )

در اج  5/17ساا    41تاا  31در ج پاسخگدیا  باین  7/35سا    31
 51در ج پاسخگدیا  بیشاتر ام  1/15سا  و  51تا  41پاسخگدیا  بین 
در اج  6/28سا    11ام در ج پاسخگدیا  کتتر  51سا  سن دا تنج  
تاا  21در ج پاساخگدیا  باین  4/21سا  و  21تا  11پاسخگدیا  بین 

در ج پاسخگدیا  دارای تحایاا   9/65سا  سابقه تجا  دا تنج   31
در ج پاسخگدیا  دارای ااجرک کار ناسای ار اج و  4/29کار ناسی  

 اناج  ابازار راردآوریدر ج پاسخگدیا  دارای ااجرک دکتاری بدد. 7/4
های رهاااری ااکیاااوسی؛ رهاااری هااا پرسشاانااه  اااال پرسشاانااهداد.

با ج که  اال تددکااه؛ بجبینی ساماانی و رفتار انحرافی در ساماا  ای
های رهاری ااکیااوسی ای ایف سیکر  بدد  پرسشنااهرزینه 5سدا   38

باار رهااری اثرا  میا "و بجبینی ساماانی برررفته ام پژوهشی با عندا  
اوسی باار تحایاال عاااا ی کارکنااا : بااجبینی ساااماانی بااه عناادا  ااکیاا

(  پرسشنااه رهاری تددکاااه برررفتاه ام پژوهشای باا 22) "ررایانهی
در تلتهدی تاجر : نقاش رهااری تددکاااه در رابباه باین "عندا  

آایز ااکیاوسیلاام سرپرسااتا  و ادراک میردسااتا  ام رفتارهااای تاادهین

تار انحرافی نیز برررفته ام پژوهشای باا ( و پرسشنااه رف17) "سرپرستا 
 ( 41باادد ) "تدسااعه اباازاری ت اا  ساانهش رفتااار انحرافاای"عناادا  

 11تااا  1ساادا  )سااداسا   11پرسشاانااه رهاااری ااکیاااوسی  اااال 
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تاا  11سدا  )ساداسا   8پرسشنااه(؛ پرسشنااه رهاری تددکااه  اال 
 19ساداسا  سدا  ) 11پرسشنااه(؛ پرسشنااه بجبینی ساماانی  اال  18
سادا  )ساداسا   11پرسشنااه( و پرسشنااه رفتار انحرافی  ااال  28تا 
-پرسشنااه( بدد  برای سنهش روایی ابزار پژوهش  پرسشنااه 38تا  29

نتر ترار ررف  و روایای  ادری و ها در اتتیار چنج تن ام اساتیج  احب
 اسات اد. ادردهای احتدای آن ا ادرد تأییج ترار ررف   پایایی پرسشنااه

در پژوهش نیز به کتک آس ای کرونااخ ادرد ارمیاابی تارار ررفا  و باا 
بادد )آس اای  7/1هاا باسااتر ام تدته به اینکه آس ای کروناااخ پرسشانااه

رهاری ااکیاوسی؛ رهااری تددکاااه؛ باجبینی سااماانی و کرونااخ اتغیر 
 88/1و  916/1؛  92/1؛ 892/1به ترتیب برابر  رفتار انحرافی در ساماا 

هاا  ام داد. لیاتحا و هیاتهزبدد(  پایایی ابزار پژوهش تأییج  ج  ت ا  
ی اعادساا  سااتتاری و سااماج ی و جییاتأهای تحایال عاااای روش

 است اد.  ج  2نلخه  Smart PLS افزارنر 
 

 

 
 

 : مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته(0نگاره 
 

 یافته ها
های تحایل عاااای ام تکنیک میراین بخش برای پاسخ به فرضیا  در  
 است اد.  ج. اس    سامی اعادسا  ساتتاریو اج ی جییتأ

فرضیه او  : رهاری ااکیاوسی با بروم رهاری تددکاااه رابباه اثاا  و 
 اعناداری دارد 

فرضیه دو  : رهاری ااکیاوسی با بروم باجبینی سااماانی رابباه اثاا  و 
 ی دارد اعنادار

فرضیه سد  : رهاری تددکااه با باروم رفتارهاای انحرافای در سااماا  
 راببه اثا  و اعناداری دارد 

فرضیه چ ار  : رهاری تددکااه با بروم بجبینی ساماانی رابباه اثاا  و 
 اعناداری دارد 

فرضیه پنهم : بجبینی ساماانی با باروم رفتارهاای انحرافای در سااماا  
 داری دارد راببه اثا  و اعنا

فرضیه  شم: ساک رهاری تددکااه در راببه بین رهااری ااکیااوسی و 
 رر دارد رفتارهای انحرافی در ساماا   نقش ایانهی

فرضیه ه تم: بجبینی ساماانی در راببه بین رهاری ااکیاوسی و رفتارهای 
 رر دارد انحرافی در ساماا   نقش ایانهی

م رفتارهاای انحرافای در سااماا  فرضیه هشتم: رهاری ااکیاوسی با برو
 راببه اثا  و اعناداری دارد 

برای تأییج اج  و پاسخ به ها  نراا  نادد  داد.به دسیل  پژوهشدر این 
 افزار با است اد. ام نر  یام روش حجاتل اربعا  تزئپژوهش  هایفرضیه

 Smart PLS است اد.  ج 2نلخه  
 و پایایی ترکیای (AVE) ج.ایانگین واریانس تایین    1 تار. تجو  

  اقاجار بحرانای عاجد AVEدر ادرد  دهج را نشا  ای  ضریب تعیینو 
واتع نلا  اهتدع بارهای عااای  در نیز پایایی ترکیای ( 42اس  ) 5/1

اتغیرهای اکناد  باه اهتادع بارهاای عاااای بعاااو. واریاانس تباا 
ای آس ای کرونااخ با ج و تایگزینی برای 1تا  1با ج  اقادیر آ  بین ای

(  43با اج )ای 6/1اقجار اااک برای  اتص پایایی ترکیای برابر اس   
-ما در اتغیرهاای بارو ریری  ج  تأثیر اتغیرهای درو با هجف انجام.

اسات اد.  2نلاخه   Smart PLSافازار در نر  2Rمای اج   ام اعیار 

 رهبری ماکیاولی رفتار انحرافی

 رهبری خودکامه

H1 

 بدبینی سازمانی

H2 

H4 

H5 

H6 

H3 

H7 

H8 
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باه  76/1و  33/1  19/1  ساه اقاجار 2R ج  تدضیح آنکه برای ااااک 
 ( 44) ترتیب بر ضعیف  اتدسط و تدی بدد   ج  تأثیر دساس  دارنج

ساامش باین کی یا  ااج  سااتتاری و ااج   نیکدیی برامش؛  اتص
 دهج و برابر اس  با:ریری  ج. را نشا  ایانجام.

2GOF AVE R  

و AVEکه در آ  
2R  ایانگینAVE  2وR با ج  باساا بادد  ای

دهاج  اقاجار بارامش ااج  را نشاا  ای 4/1 اقاجار ام GOF اتص 
تار  اج. بزرگ 4/1 ج. اسا  و ام اقاجار  631/1 اتص برامش برابر 

در تاجو   نیاز GOFاقاجار اس  و نشا  ام برامش اناسب اج  دارد  
  آاج. اس  1 تار. 

  

 برازش مدلو  روایی، پایایی شاخص : 0 جدول
 میانگین واریانس متغیرهای پنهان

 (AVEاستخراج شده ) 

 پایایی ترکیبی

(CR) 

 ضریب تعیین

(2R) 

شاخص برازش 

 (GOFمدل )

  111/1 916/1 6195/1 رهبری ماکیاولی
 5413/1 935/1 6428/1 رهبری خودکامه 631/1

 757/1 9147/1 5212/1 رفتار انحرافی

 729/1 924/1 5794/1 بدبینی سازمانی

 
 

و  اتص  پژوهشااتریس هتالتگی بین اتغیرهای   2  تار. تجو 
ریشه دو    دهج  تبر ا ای این ااتریسرا نشا  ای اعتاار ان ک

دهج  تتاای ضرایب هتالتگی را نشا  ای ایانگین واریانس تایین  ج.
  اثا  و اعنادار هلتنج % 1در سبح تبای کتتر ام 

 

 مبستگی و روایی منفکماتریس ه : 1 جدول
 (4) (1) (1) (0) هامتغیر

    7817/1 ( رهبری ماکیاولی0)

   8117/1 6858/1 ( رهبری خودکامه1)

  7212/1 6919/1 7134/1 ( رفتار انحرافی1)

 7612/1 7593/1 7433/1 7245/1 ( بدبینی سازمانی4)

 
یب را در حاس  تختین ضرااج  اعادسا  ساتتاری   2  تار. نگار.

ما و برو رهاری ااکیاوسی  دهج  در این اج  اتغیراستانجارد نشا  ای

های رهاری تددکااه و با ج  اتغیرما ایدرو  رفتار انحرافیاتغیر 
تتاای سام  به ذکر اس    کننجرر را ای ا ایبجبینی نقش اتغیر ایانهی

 و  ج بیشتر  5/1اقادیر بارهای عااای ام 

های عااای هر برای هر یک ام بار t ج.  چنین اقادیر احاساههم
تدا  هتلدیی   سذا ایبدد 96/1نشانگر با سام. یا اتغیر پن ا  تدد باسای 

ریری ا اهیم را در این ارحاه اعتار سؤاسا  پرسشنااه برای انجام.
 ( 45) دانل 

ضرایب استرپ را در حاس  تجر اباق اعناداری اج  بد  3نگار.  تار. 

(t-valueنش )ریری دهج  این اج  در واتع تتاای اعادسا  انجام.ا  ای

  آماد  t)بارهای عااای( و اعادسا  ساتتاری را با است اد. ام آاار. 
کنج  بر ااق این اج   ضریب الیر و بار عااای در سبح ااتینا   ای

  بیشتر با ج 96/1ام t ی با ج ارر اقجار آاار.اعنادار ای % 95

 

 
 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد1نگاره 

 

000/0 

145/0 

  927/0 

 

 959/0 

  
 رهبری ماکیاولی

 ی خودکامهرهبر

 بدبینی سازمانی

 رفتار انحرافی

937/
0 

402/

0 

450/

0 
154/

0 

075/

0 

432/

0 
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 : مدل در حالت قدر مطلق معناداری1نگاره 

اس   چنانچه   ج. ارائهی پژوهش هاهیفرضدر تجو  میر نتایج بررسی 

 tو چنانچه اقجار   ددیا جیتائبا ج  فرضیه  96/1برابر یا بیشتر  tاقجار 
  نخداهج  ج جیتائبا ج  فرضیه  96/1کتتر ام 

 

 های پژوهشبتا(، آماره تی، ضریب تعیین و نتیجه فرضیه) ریمس: ضرایب 1جدول 

ضریب  تی بتا فرضیه

 تعیین

جهت و نوع 

 رابطه

 نتیجه

 جیتائ اثا  و التقیم 541/1 818/17 736/1 رهاری ااکیاوسی                   رهاری تددکااه
 جیتائ اثا  و التقیم 729/1 885/5 412/1 بجبینی ساماانی               رهاری ااکیاوسی    

 جیتائ اثا  و التقیم 832/7 514/1 رهاری تددکااه                   بجبینی ساماانی
  221/4 411/1 رهاری ااکیاوسی                   رفتار انحرافی

757/1 
 تاییج اثا  و التقیم

 رد اثا  و التقیم 911/1 191/1 رفتار انحرافی                رهاری تددکااه   
 تاییج اثا  و التقیم 217/5 432/1 بجبینی ساماانی                    رفتار انحرافی

 

 

تارج بام.  tاقجار آاار.   با تدته به اینکه 3بر ااق نتایج تجو   تار. 

و اقجار ضریب  (  p< 15/1 ج. اس ( ) 96/1ام  بیشتر) اعناداری اس 
 کهنیادعای احقق اانی بر ا 95/1با احتتا  با ج؛ بتا نیز اثا  ای

رهاری ااکیاوسی بر بروم رهاری تددکااه  بجبینی ساماانی و رفتار "
با تدته به اثا  رردد  تأییج ای "انحرافی تاثیر اثا  و اعناداری دارد

 95/1با احتتا    tر آاار. اقجابدد  ضریب بتا و تارج بام. اعنادار بدد  
رهاری تددکااه بر بروم بجبینی ساماانی " کهنیادعای احقق اانی بر ا

 tام آنها که اقجار آاار.  رردد تأییج ای "تاثیر اثا  و اعناداری دارد
رهاری تددکااه بر "اس ؛ ادعای احقق اانی بر این که  96/1کتتر ام 

رد  ج   "ر اثا  و اعناداری داردبروم رفتارهای انحرافی در ساماا  تاثی

و اقجار بتا نیز  تارج بام. اعناداری اس  tاقجار آاار. به عا  اینکه 
 کهنیادعای احقق اانی بر ا 95/1با احتتا  اثا  ای با ج؛ بنابراین 

بجبینی ساماانی بر بروم رفتار انحرافی در ساماا  تاثیر اثا  و "
 رریانهیابررسی تأثیر اتغیر  انتدر به  ررددتأییج ای "اعناداری دارد

بایج بیا  نتدد نکته ا م در ارتااط با اثر غیرالتقیم )ایانهی( این اس  

که بایج هر دو ارتااط )تأثیر اتغیر التقل بر ایانهی و تأثیر اتغیر 
ایانهی بر وابلته( اعنادار با نج تا بتدا  اثر غیرالتقیم را احاساه نتدد  

یانهی بجبینی ساماانی در راببه بین رهاری در ادرد فرضیه نقش ا
 با تدته به اعنادار بدد  هر دو راببه )راببه ااکیاوسی و رفتار انحرافی 

رهاری ااکیاوسی و بجبینی ساماانی؛ و راببه بجبینی ساماانی و رفتار 
  تدا  اقجار اثر غیرالتقیم یا ایانهی را احاساه نتدد  سامانحرافی(  ای

به ذکر اس  که اقجار ضریب الیر در اثر غیرالتقیم ام ضرب دو اثر 
 دد )ضریب الیر ارتااط بین دهنج. آ  حا ل ایالتقیم تشکیل

التقل با ایانهی ضرب در ضریب الیر ارتااط بین ایانهی با وابلته( 
 173/1اقجار ضریب الیر در اثر غیرالتقیم برابر   بیترتنیابهکه 

فرضیه بجبینی ساماانی در راببه بین  ههیدرنتو  اس ( 412/1* 432/1)
رر دارد؛ رهاری تددکااه و رفتارهای انحرافی در ساماا   نقش ایانهی

 دد  در ادرد فرضیه نقش ایانهی رهاری تددکااه در راببه تأییج ای
با تدته به اعنادار نادد  راببه  بین رهاری ااکیاوسی و رفتار انحرافی 

تدا  اقجار اثر غیرالتقیم یا و رفتار انحرافی  نتی رهاری تددکااه
رر تدا  ر   نقش ایانهیایانهی را احاساه نتدد و به این ترتیب ای

 

 

 

  

 رهبری ماکیاولی

رهبری خودکامه 

 خودکامه

 بدبینی سازمانی

 رفتار انحرافی

858/59 

881/1 

225/4 

832/9 

700/0 

209/1 
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رهاری تددکااه در راببه بین رهاری ااکیاوسی و رفتار انحرافی تاییج 
   ددنتی

 
 

 : بررسی نقش متغیرهای میانجی4جدول 

 نتیجه نوع رابطه ضریب مسیر فرضیه
 جیتائ غیرالتقیم 371/0 رفتار انحرافی             بجبینی ساماانی        رهاری ااکیاوسی                     

 رد غیرالتقیم  رهاری ااکیاوسی                     رهاری تددکااه                   رفتار انحرافی

 

 بحث
باا باروم رهااری  نتایج این پاژوهش نشاا  داد کاه رهااری ااکیااوسی

تددکااه  بجبینی ساماانی و رفتار انحرافی راببه اثا  و اعنااداری دارد 
با ج های انها   ج. ایها هتلد با نتایج برتی ام پژوهشکه این یافته

با تدته به اینکه رهارا  ااکیاو  در روابط بین فردی تتایل (  22و  17)
و کنتار  تعااااا  باین  ررایی و روابط عاری ام احلاس دا اتهبه واتع

ررایی و تددتداهی ادرد تدته ویاژ. آن اا تارار دارد؛ باه فردی  ضاببه
ارور التعج بروم اتاهر رفتاری و  خایتی رهارا  تددکاااه ام تایال 

اعتتاادی باه کارکناا  و تیاج و  ارط میردساتا   بیایل به کنتر  بی
کیااو  در اخاس   ورمیج  با روابط غیررستی تداهناج  اج  رهاارا  اا

ت   نیل به اهجاف  خای تدد  استانجاردهای اتااتی را نادیج. ررفته 
های فریانااج. و ن اادذ و کنتاار  غیرانااا انه و اساات اد. ام اسااتراتژی

اعتتاادی میردستا  را تابل تدتیه دانلته و باه هتاین عاا  سابح بی
 راردد میردستا  فزونی یافته و ماینه افزایش بجبینی ساماانی فراهم ای

تادت ی باه نتایش رفتارهایی هتچد  اقیج نادد  به ا د  اتااتی  کم
سبح رفا. کارکنا  و سدء است اد. ابزاری ام میردستا ؛ در ن ای  انهار 

اعتتادی میردستا  به رهارا   ج. و به فزونی یافتن استرس و سبح بی
کناج  میردساتا  ت ا  در اااا  تدیی را در آنا  تقدی  ایحس انتقا 

تدیانه تدیانه  به تای اتجااا  تاافیام تاعا  ان ی اتجااا  تاافی اانج 
التقیم نلا  به رهاری ااکیاوسی  به انها  رفتارهای انحرافای دسا  

هاای پیشاین رابباه اثاا  و اعناادار هتچناین در پژوهش تداهنج مد 
( که در این پژوهش 35-32بجبینی ساماانی با رفتار انحرافی تاییج  ج. )

کارکنا  تح  رهاری یاک رهاار ااکیااو  باه ن راببه تاییج  ج  نیز ای
ارور احلاس تداهنج کرد که رهار تن ا به دناا  انافع  خای تادیش 
اس  و به میردستا  و تداساته هایشاا  تدتاه ناجارد  باه ایان ترتیاب 
کارکنا  نلا  به ساماا  باجبین تداهناج  اج کاه باه تااع آ  ادراک 

عاجاستی نیاز   فزونی تداهج یافا   ادارک بیعجاستی ام تانب کارکنابی
باع  بروم اتجااا  دفاعی غیرالتقیم ام تانب میردستا  ام اریق دس  
مد  به اعتاسی هتچد  غیاا   تااتیر و حتای دمدی کاه اااادیقی ام 

ااق نتایج پژوهش  رابباه اثاا  و   دد  انحراف ساماانی هلتنج؛ ای
اانی تاییج رردیج کاه ایان نتیهاه اعنادار رهاری تددکااه با بجبینی سام

چنانچه کارکنا  (  31و  28با ج )های پیشین ایهتلد با نتایج پژوهش
 اناتتی ایاا  رهاار و میردساتا  به این نتیهه برسنج که ترارداد روا 

کااری ها و تع جاتشا  کمنقق  ج. و ساماا  و رهار در عتل به وعج.
نلا  به ساماا  افزایش یافته اعتتادی انج؛ حس بیکرد. و ادفق نادد.

و احلاس نااایجی و در نتیهاه باجبینی نلاا  باه سااماا  و رهاار در 
در ن ای  نیز بایاج ا اار. نتادد کاه رابباه  میردستا  بدتدد تداهج آاج 

اثا  و اعنادار رهاری تددکااه با رفتار انحرافی تاییج نگردیج کاه ایان 
نتایج برتی در تراد ای با اج ( و با 28ها هتلد )یافته با نتایج پژوهش

رهارا  تددکااه به عا  بروم رفتارهایی هتچاد  رسج (  به نتر ای27)
چد  و چرای میردساتا  و اعتاا  کنتار  ام استاجاد  ایل به اااع  بی

سام افزایش اریق تعیین تدانین و ت جیج به تنایه در برابر نافراانی؛ ماینه
  بااه رفتارهااای انحرافاای ساابح نارضااایتی میردسااتا  و راارایش آنااا

 ادد در  ناساایی و با تدته به نتاایج پاژوهش  پیشان اد ایرردنج  ای
های ار ج اجیریتی دت  نتر کافی وتدد انتخاب افراد التعج برای پل 

های اختااف رهااری باه ایان افاراد دا ته و نقاط تد  و ضعف ساک
ی نتار  بر ها دد  ایهاد کتاتهآادمش داد.  دد  هتچنین پیشن اد ای

عتاکرد رهار ساماا  به انتدر تادریری ام بروم رفتارهاای ااکیااوسی و 
های آادم ی  ااجیرا  و تددکااه ادرد تدته ترار ریرد  با بررزاری دور.

سرپرستا  با این دو ساک رهاری و تاعا  ان ی آ  آ نا  ج. تا ام بروم 
انتادر  های غیراتااتی رهاری تادریری  ادد  هتچناین باهاین ساک

پیشگیری و ترویج رفتارهای غیراتااتی رهاارا  و تاادریری ام تراییع 
 اادد اکااانیز  و حقااده کارکنااا  در براباار سرپرسااتا   پیشاان اد ای

دهی ت   رسیجری باه  اکایا  کارکناا  در اادرد فراینجهای رزارش
رفتارهای سرپرستا  ایهاد رردد  عج  هتکاری برتی ام افراد در تکتیل 

ا  بدروکراساای و اشااکاا  اداری در ماینااه هتاااهنگی بااا هپرسشاانااه
الئدسین و اثر تعااا  و تتایاا   خای پاسخگدیا  بر نتایج پژوهش 

 های این پژوهش بدد ام تتاه احجودی 
 

 گیرینتیجه
های  در  ررفته در حدم. رهاری ساماانی بار تنااه در اغاب پژوهش

رهااری  15 ایلهایی هتچاد  رهااری ااثا  رهاری در تاساب سااک
های ان ای و آفرین  رهاری اتااتی و     پرداتته  ج. و بار تنااهتحد 

های غیراتااتی و ان ای رهااری تدتاه چناجانی نشاج. پیااجهای ساک
اس   رهاری ااکیاوسی و رهاری تددکااه دو ساک غیراتااتی و ان ای 

بااری بار عتاکارد و  دنج که تاثیرا  ان ی و میا رهاری احلدب ای
ساماانی دارنج  در ایان پاژوهش رابباه بخشی فردی  رروهی و برو اثر

این دو ساک رهاری با بجبینی ساماانی و رفتارهای انحرافی تاییاج  اج 
باجین اعناا کاه باا افازایش سابح ااکیاوسیلام رهااری  ایازا  باروم 
تددکااگی  بجبینی ساماانی و رفتاار انحرافای کارکناا  فزونای تداهاج 
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فزایش تددکااگی رهار  سبح بجبینی و به تااع آ  یاف  و هتچنین با ا
رفتارهای انحرافی کارکنا  بیشتر تداهنج  ج که چنانچه به تاعا  ان ی 
وتدد رهارا  ااکیاو  و تددکااه در ساماا  تدته نشدد  عداتاب ان ای 

 ریر ساماا  تداهج  ج آ  رریاا 
 

 های اخلاقیملاحظه
پژوهش  ار  داد.  اج و ام اهجاف پژوهش برای پاسخگدیا  حاضر در 

ااااعا  احراانه آنا  تن ا به  در  آااری و باجو  ذکار ناا  در ایان 
 پژوهش است اد.  ج. اس  

 

 سپاسگزاری
دانج که ام تتا  افرادی که در پژوهشگرا  پژوهش حاضر بر تدد سام  ای

 در پژوهش حاضر  رک  کردنج  تشکر و تجردانی نتاینج 
 

 هنام واژه
  Deviant workplace behaviors.1 رافی در ساماا رفتارهای انح

 Organizational healthiness .2 سااا  ساماانی
 Transformational leadership .3 رهاری تحد  آفرین

 Ethical leadership .4 رهاری اتااتی
 Organizational leadership .5 رهاری ساماانی
 Authoritarian leadership .6 رهاری تددکااه
         Machiavellian leadership .7 رهاری ااکیاوسی
 Toxic leadership .8 رهاری مهرآرین

9. Psychological contract violation 
  نقق ترارداد روانشناتتی

 Organizational cynicism .10 بجبینی ساماانی
 Narcissism .11 تدد  ی تگی

  Social exchange .12 ااادسه اتتتاعی
 Displaced aggression .13 پرتا گری تایگزین  ج.

 Retaliatory behaviors .14 اتجااا  تاافی تدیانه
 Authentic Leadership .15 رهاری ا یل
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