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ای نیازهای روان شناختی محیط کار در ارتباط بین رهبری  نقش واسطه

 مبتنی بر ارزش و رفتارهای غیر اخالقی کاری 
 

 مرضیه نیازآذری 

  قایم شهر اسالمی واحد آزاد دانشگاه ،علوم انسانی ، دانشکدهمدیریت آموزشیگروه 
 ( 1399/ 27/7، تاریخ پذیرش: 5/1399/ 25تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

در میدان پرهیاهوی سازمان های امروزی، تنها سازمان هایی می مانندد 
(، نیروی 1که بتوانند از تمامی ظرفیت های منابع انسانی خود بهره ببرند)

( و مهمتدری  منبدع اسدترات ی  2منابع انسانی به عنوان سرمایه دانشی)
 1ت مندابع انسدانیمددیری(. بر ای  اسدا  3زمان ها به شمار می آید)سا

(. 4نقش مهمی را در موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمانی بازی می کند)
دهند. هر کاری افراد رفتارهای متفاوتی را از خود نشان میچون در مکان

کدام از ای  رفتارها عواقب متفاوتی برای افدرادی کده در سدازمان کدار 
  آل، ایدرایط ایدده(. در شد5به همراه دارد)  کنند و برای کل سازمانمی
باشدند. امدا در شدرایط واق دی رها با هنجارهای سازمان همسو مدیرفتا

(. رفتدار 6رفتارهای کاری ممک  است هنجارهای سازمانی را نقض کند)
و نگرش کارکنان نسبت به کدار در هدر سدازمانی نکتده ک یددی بدرای 

 (. 8، 7و مقاصد سازمانی است)رسیدن به اهداف 
 
 
 

 
کارکندان رفتدار ت را بشناسند که هد  واق ی ید ای ان بابنابرای  کارفرمای

خوبی را از خود نشان نمی دهند، ب ضی از آنها ممک  است آگاهانده یدا 
و غیرقانونی را در طول کار از خود نشان  2نآگاهانه رفتارهای غیر اخالقی
در نظدر گرفتده مدی  3کداریانحدراف رفتدار دهند، ای  موارد بده عندوان 

 (.9شوند)
به دلیل شدیو   تارهای غیر اخالقی کاریه مطال ه رفرو به رشد بعالقه  

های زیداد اید  ندو  رفتارهدا های کاری و هزینهروز افزون آن در مکان
(. رفتار زمانی به عنوان انحراف در نظر گرفته می شود که با 10باشد)می

ی اص ی، فرهنگ و غیره مطابقت نداشدته اههای سازمان، ارزشسیاست
بده مقاصدد، رفداه و اسدتانداردهای  مدانع رسدیدن  چنی  رفتاریباشد، و  

 غیر اخالقی شود که رفتارهای عالوه بر ای  تصور می، سازمانی می شود
 
 
 

 چکیده

وانشناختی می تواند نقش مدوثری در القی کارکنان در پرتوی مولفه های رهبری و نیازهای رشناسایی عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخزمینه:  
ای نیازهای روان شناختی محدیط کدار در ارتبدا  ای  پ وهش با هدف بررسی نقش واسطه  کاهش ای  گونه رفتارها داشته باشد، بر ای  اسا 

 ام شده است.کاری انج غیر اخالقیمبتنی بر ارزش و رفتارهای بی  رهبری 
مددیران  تمدامییابی م ادالت ساختاری اسدت. اام ده آمداری شدامل مبستگی از نو  مدلروش تحقیق، توصیفی و طرح پ وهشی ه  روش:

به عنوان نمونه آماری اهت مطال ده نفر  191ای، باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهنفر می  486  به ت داد  مدار  شهر ساری
، نیازهدای روان شدناختی محدیط کدار و اسدتاندارد رهبدری مبتندی بدر ارزشه  های پ وهش از سه پرسشنامشدند. برای گردآوری داده  انتخاب

  دل سدازی سداختاری درضریب همبستگی پیرسون و مبا استفاده های تحقیق پس از امع آوری استفاده شد. داده  کاری  غی اخالقیرفتارهای  
 تح یل شدند. LISRELو   SPSSنرم افزارهای آماری 

ای نیازهای روان شناختی محیط کار در ارتبا  بدی  رهبدری مبتندی بدر ارزش و ری نشان داد که نقش واسطهنتایج م ادالت ساختا  یافته ها:
 فردی و سازمانی منفی و م نی دار بود. غیر اخالقیرفتارهای 

رهبری مبتنی بر  مورد تواه قرار گیرد وی گی های غیر اخالقیهش رفتارهای در نتیجه از عوام ی که می بایست در راستای کا  نتیجه گیری:
 .ارزش و نیازهای روانشناختی محیط کار می باشد

 
 رهبری مبتنی بر ارزش، نیازهای روان شناختی محیط کار، رفتارهای غیراخالقی کاری.: واژگانلیدک
 
 

 niazmarzieh@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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و  11رسدانند )به اهداف و منافع دیگر اعضای سدازمان ضدرر مدی  کاری
تری  مشکالتی است که ز مه   یکی ا  غیر اخالقی کاری(. رفتارهای  12

بده نگراندی اید  رفتارهدا  .(13ی باشدند)وااه م ا آن م ها بامروزه سازمان
ای اسدت کده ادی در مدیریت منابع انسانی تبدیل شده اسدت و سدازه

 (. 14ای برای فرد و همچنی  سازمان دارد)پیامدهای عمده
باشدد،  مطابقدت نداشدته  4هر رفتاری که با هنجارهای ااتماعی سازمان

نداردهای اولیده ، اسدتاازمانی(. هنجارهای س15نامیده می شود )انحراف  
اخالقی یا دیگر استانداردهای اام ه سنتی است که به وسدی ه سیاسدت 
های رسمی و غیر رسمی، مقررات و رویده هدای سدازمانی ت یدی  مدی 

(. پ وهشدگران  رفتدار غیدر اخالقدی کداری را بده عندوان 17،  16شوند)
اید   انجام کند و ادی که هنجارهای نهادینه شده را نقض میرفتاری ار

در (. 18)کننددکندد، ت ریدم مدیار رفاه کارکنان و سازمان را تهدید میک
کندد کده بدرای همندوا شددن بدا واقع به رفتار ارادی کارکنان اشاره می

دیگران و یا سازمان فاقد انگیزه هستند، یا برای نقض انتظارات هنجاری 
کداری خالقدی رفتدار غیدر ا (.15شوند)ااتماعی بر انگیخته می  در زمینه

همچندی  در (.  19)گذارد  کارمند اثر منفی بر روی دیگر کارکنان میی
و   5وری سدازمانهای اساسی کده بدر بهدرهمکان کاری برخی از وی گی

-گذار اسدت، را در بدر مدی  تاثیرتوانایی سازمان برای رسیدن به اهداف  
کدار،   خیر، کیفیت پایی غیبت، تا  ارها شامل،ز ای  رفت(. ب ضی ا20گیرد)

از زمدان و شخصدی  اموال، خرابکاری و دزدی امدوال، اسدتفاده  تخریب  
منابع، تهمت به دیگران، اعمال کالمدی و رفتداری غیدر اخالقدی، کندد 
کاری عمدی، یا گرفت  م افیت طوالنی، پارتی بازی، سخ  چینی و آزار 

 (.21)گیردها را در بر می  و اذیت دیگران و امثال ای

بدر   غیر اخالقدی کداریرفتارهای  ه  است ک  ن دادهمطال ات مخت م نشا
(، رفتددار شددهروندی 22)6متغیرهددای همچددون یددادگیری ااتمدداعی

کاری و  (، فشار24) و رضایت شغ ی  7(، م نویت مکان کاری23سازمانی)
هدای شخصدیتی و (، وی گدی17) (، عم کدرد شدغ ی25)8استر  شدغ ی

ادراک   9زمانیسدا  (، عدالت26)خصومت و نگرش شغ ی  (،   14)گیزشیان
 منفی داشدته اسدت  تاثیرو عم کرد    10خود شیفتگی شخصیتی  (،27)شده
عواقدب زیانبداری را  غیر اخالقی کاریتوان گفت که رفتار  . لذا می(28)

برای سازمان به همراه دارد، زیرا می تواند بر همه سطوح سازمان شامل 
بدل در مقا(.  29)، بهره وری و هزینه های مالی اثر بگدذاردتصمی  گیری

اثدر   (26)و به طور ک ی رهبری  (  27)یرهای همچون رهبری تحولی  متغ
 داشته است. غیر اخالقی کاری هایرفتار مثبتی بر کاهش

ای در کداهش عمدده  تاثیرا یکی از متغیرهای که می تواند  در ای  راست 
شته باشد، رهبدری مبتندی ای کاری دادر مکان ه  غیر اخالقیرفتارهای  
ت گرفتده از ه موفقیت سازمان هدا همیشده نشداک  رات. چاس  11بر ارزش

مه  ای  است رهبران چگونه  مسی هاز طرف دیگر   (.30)رهبران آنهاست
های را که میان کارکنان در سازمان وادود دارد را لدل تضادها و تفاوت

ها هرگز از ارزش هدا سازمان(. از آنجایی که امروزه اعضای  31کنند)می
کشند، رهبدری ارزش مددار رویکدرد نمین دست  فرهنگی و موق یت شا

ادیدی در رهبری است که هر دو انبده هماهندگ کدردن کارکندان و 
کندد بده گیدرد و تدالش مدیایجاد ارزش های مشترک را در نظدر مدی

از دیددگاه (. 32)های عمده فردی بده طدور همزمدان تواده کندد تفاوت
هدای رزشی  و اها، رهبران در ایجداد و تقویدت فدرد، تدق و ارزشاخال

ها به عنوان محرکدی دروندی کده باعد  ارزش(.  33)دارند  تاثیرسازمانی  
انگیزه، اهت دهی و برانگیخته شدن رهبران بدرای ارتقدای سدازمان در 

ها، باید مسیر درست می شوند، شناخته می شوند. بنابرای  پذیرش ارزش
رهبدری (. 30زمانی توانمندد سدازد)ای رسیدن به ت دالی سدارهبری را بر

 12دار به طور گسترده ای بر رهبری بدر اسدا  اصدول اخالقدیارزش م 
ولیت یهای از قبیدل، صدداقت، توانمندد سدازی و مسدبنیادی و یا ارزش
-(. نمونه35، 34و ریشه در اخالق و م نویت دارد)  تااتماعی متکی اس

ل مددار در تحقیقدات رهبدری شدام   های از رواج سدب  رهبدری ارزش
مشاهده موثق، اخالقی و تحول آفری  قابل   ر،دمتگزا، خ13رهبری م نوی

که رهبری ارزش مدار کارکردی   اعتقاد دارند  پ وهشگران  (.36)می باشد
را در روابط بی  اعضای سازمان به عنوان ارزش به عمل می آورد و ای  

اخالقی را به درون روابط ی  هاتوانمندی را به رهبری می دهد که ارزش
رهبدری ارزش مددار ی ندی چیزهدای .  (37)کندد  اعضای سازمان تزریق

به م نای انجدام دادن کدار درسدت بدا   (.38)متفاوت برای مردم متفاوت
دالیل منطقی می باشد، کده اصدول اساسدی را بده خطدر نمدی انددازد. 

ز کنندد در ایجداد چشد  انددارهبرانی که با اید  طدرز تفکدر عمدل مدی
(. 39) کننددت و مشدارکت موفدق عمدل مدیاسترات ی  و کسب لماید

(. در اید  40) کنندثر را در سراسر فرهنگ توزیع میهمچنی  رهبری مو
بدر  تاکیدسب  رهبری به اای تمرکز بر اهداف نظارتی، کنترل دقیق و 

ها است. به عبارت دیگر ها و بینشس س ه مراتب، رهبر متمرکز بر ارزش
در  و عمدل انددازه گیدری ی، بوداه بندی، ارتباطات، عم کرد،برنامه ریز

 .(41)گیردها شکل میراف محور ارزشاط
یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند به طور بالقوه بر کاهش رفتارهدای 

 14داشته باشد، نیازهای روانشناختی محدیط کدار  تاثیر  غیر اخالقی کاری
ی، عناصر ک یددی در تشدخی  است، چرا که نیازها و انگیزه های انسان

(. افراد نیازها و خواسدته 42)می باشندان ها ر سازم افراد دچگونگی رفتار  
هایی گوناگونی دارند که در استجوی راهی برای ارضای آنهدا هسدتند، 

طور فزایندده ای بده ه ب 15ارتقای سالمت و بهداشت محیط کاردر نتیجه 
از  (.43) ان بسدتگی داردتواه سازمان به نیاز های اعضای سدازم میزان  

موضوعی مه  تبدیل شدده اسدت، نی به ی انساسوی دیگر مفهوم نیازها
چراکه مبنایی را برای فه  چگونگی نیروهای ااتمداعی متندو ، اثدرات 
محیطی، روابط بی  فردی و کنترل انگیزه فدراه  و بدا در نظدر گدرفت  

ارزیدابی  عوامل زمینه ای مانند پاداش های پدولی، فرصدت انتخداب، یدا
ذاشدت  نیازهدای عقدی  گبرابدر عم کرد به عنوان ی  ابزار لمدایتی در 

روانشناختی، افراد می توانند اثرات ای  عوامل را بر روی عامدل هدای از 
قبیل انگیزش، رفتار و رفاه خودشان پیش بینی کنند و عالوه بر ای  بده 

ایش رفاه کند که بفهمد چرا ب ضی از رفتارها باع  افزسازمان کم  می
تواه به نتدایج مطال دات  اب. (44شوند و ب ضی دیگر نمی شوند)افراد می

تواه به نیازهای روان شناختی اثر مثبتی بر انگیدزش دروندی و بیروندی 
روانشدناختی مهمتدری  محدرک در هدای (. در لقیقت، نیاز45افراد دارد)

در یکی از اید  نظریده هدایی کده (.  46رفتار گروهی و سازمانی هستند)
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 نظریدهای     ی است.ی اساسنیازها  نظریهه شده است،  ارای  راستای نیازها
گری دارد و به عنوان ارضای نیاز روانشناختی خود ت یی   نظریهریشه در  

ای تجربی است کده گری، نظریهنظریه خود ت یی   (.47)شناخته می شود
 بر روی اینکه چگونه پاداش ها و رضایت های درونی و بیرونی بدر روی

(. در 48باشد)کز می ت متمرگذار اس تاثیرنظ  دهی افراد و رفاه آنها خود  
کند که او سدازمانی، گری پیشنهاد میزمینه سازمانی، نظریه خود ت یی 

سطح چالش ها و تقاضداها، های مدیریت، پاداش التمالی،  شامل سب 
دارای پیامد یا اهمیت عم کردی از نظر رضدایت و نتدایج مدرتبط بدا آن 

کنند که به آنها ربه می(. برای مثال، کارکنانی که ناظرانی را تج49ست)ا
استقالل نظارتی می دهد، خودانگیزشی بیشتری را تجربه می کنندد و از 

برند، به عم کرد بهتری دست می یابند و سازگاری و کار کردن لذت می
به طور ک ی بایدد بیدان  .(50) رضایت شغ ی بهتری را گزارش می دهند

د کده مدی آورفدراه  و روانی زمینه ای را   د که ارضای نیازهای ذاتیکر
کارکنان رفتار و عم کرد خود را با تواده بده مسدئولیت خدود در اهدت 

 (.42رسیدن به اهداف از پیش ت یی  شده سازمان ف ال کنند )
ب گفته شده می توان گفت که رفتارهای غیدر اخالقدی با تواه به مطال 

محققدان و پ وهشدگران مددیریت دی را در میدان تواه رو به رش  کاری
هدای مدرتبط بده دسدت آورده ی، رفتار سازمانی و رشتهانسان  منابع  لوزه

با واود شیو  و هزینه های انحراف کداری، در لدال سفانه  متااست، اما  
لاضر درک ما از انحراف کاری محدود بداقی ماندده اسدت و تحقیقدات 

ز طرف دیگر با تواه به نقش رهبری تجربی بسیاری باید انجام شود. و ا
ناختی اعضدای سدازمان در سدازمان و اینکده زهای شبه نیاو لزوم تواه 

رفتارهدای غیدر رهبری ارزش مدار بدر    تاثیرتاکنون پ وهشی به بررسی  
نقش میانجی نیازهای روانشدناختی محدیط کدار با آزمون    اخالقی کاری
می شدود. هددف  ضرورت پ وهش از ای  دست السا  ،نپرداخته است

شد که آیا رهبری مبتنی بر ابل میپاسخ به ای  سوا اص ی پ وهش لاضر
بددا نقدش میددانجی نیازهددای  رفتارهددای غیدر اخالقددی کداریارزش بدر 

 تواند اثرگذار باشد؟روانشناختی محیط کار می
به منظور پیش بینی التمالی واود رابطه بی  متغیرهای پ وهش با تواه 

ات تداثیراست و  ه پیشینه نظری و تجربی پ وهش الگویی طرالی شدهب
کاری،  غیر اخالقیمتغیرهای مذکور بر رفتارهای   غیر مستقی   مستقی  و

با ارزیابی روابط میان متغیرهدا مدورد بررسدی قدرار مدی گیدرد. الگدوی 
 نمایش داده شده است. 1 نگارهمفهومی پ وهش لاضر در  

  

 

 

 

 

 

 

 

 می پژوهش : مدل مفهو1نگاره 

 روش 
آمداری نو  همبستگی اسدت. اام ده    روش تحقیق پ وهش توصیفی از

است. با استفاده   مدیران مدار  شهر سارینفر از    486مورد نظر شامل  
نفدر بده   191از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با لجد ،  

طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. بدرای ت یدی  لجد  نمونده 
کوکران استفاده شدده  مورد نظر با تواه به لج  اام ه آماری از فرمول

 وهش از پرسشنامه استاندارد به شدرح برای گردآوری داده های پ  است.
 زیر استفاده شد.

رهبدری مبتندی بدر ارزش پرسشنامه  پرسشنامه رهبری مبتنی بر ارزش:  
 پدنجز  سدوال کده ا  54. پرسشنامه مذکور شامل  (51)استاندارد می باشد

ی، رهبدری، خدود مددیریت هدایمؤلفه  )تثبیت وض یت مواود، صاللیت
آزمددون ( تشددکیل شددده اسددت. رکنددان، روابددط انسددانیریت کامدددی

743/0=KMO    و بارت ت(000/0P<  ) نشان داد که لج  نمونه کدافی
درصدد  64/0است و ای  عوامل در اام ه آماری وادود دارد کده در آن 

 3/0شده بود.  نتایج بارهای عام ی بداالتر از واریانس سوال ها استخراج 
دسدت آورد. پایدایی پرسشدنامه در نظر را ب ب د مورد پنجرخش مت امد،  چ

 به دست امد. 85/0پ وهش لاضر  بر اسا  ضریب آلفای کرونباخ 
نیازهدای پرسشدنامه  پرسشنامه های نیازهای روان شناختی محیط کدار:

. پرسشنامه مذکور شامل (52)باشداستاندارد می  روان شناختی محیط کار
خودآگداهی، ،  س ت  دقخدودالترامی، لدهشت مولفده )سوال که از    34

و باورهای  خودبازسازی، عدم بیگانی از خود، صفات انسانی، فرهنگ کار
و بارت ددت  KMO=693/0آزمددون تشددکیل شددده اسددت. سددازمانی( 

(000/0P<  ) نشان داد که لج  نمونه کدافی اسدت. و اید  عوامدل در
چدرخش  3/0التر از  اام ه آماری واود دارد. نتدایج بارهدای عدام ی بدا

درصدد   63/0ب دد مدورد نظدر را بدسدت آورد کده در آن    هشت  مت امد،
پایایی پرسشنامه در پ وهش لاضدر   ها استخراج شده بود.واریانس سوال

 به دست آمد. 79/0بر اسا  ضریب آلفای کرونباخ 
رفتارهای غیر اخالقی پرسشنامه  :اریرفتارهای غیر اخالقی کپرسشنامه  

سدوال کده از    12شامل    مه مذکور. پرسشنا(16)دارد می باشداستان  کاری
آزمدون دو مؤلفه  )انحراف فردی، انحراف سازمانی( تشکیل شده اسدت. 

786/0=KMO    و بارت ت(000/0P<  ) نشان داد که لج  نمونه کدافی
نتدایج بارهدای عدام ی   است. و ای  عوامل در اام ه آماری وادود دارد.

ست آورد کده در آن د، دو ب د مورد نظر را بدچرخش مت ام   3/0باالتر از  
صد واریانس سوال ها استخراج شده بود.  پایایی پرسشدنامه در در  69/0

 به دست امد. 90/0پ وهش لاضر  بر اسا  ضریب آلفای کرونباخ 
و  SSPS22تجزیه و تح یل داده هدا بدا اسدتفاده از ندرم افدزار آمداری 

LISREL    در سدطح ی انجدام شدد. در دو سطح توصدیفی و اسدتنباط
ای نظیددر میددانگی ، انحددراف اسددتاندارد، کجددی و ی از آمدداره هددتوصددیف

کشیدگی و در سطح استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون 
رهبدری    تداثیربرای ت یی  میزان توان  بهره گرفته شده است، همچنی   

یدر رفتارهدای غیط کار  بدر نیازهای روان شناختی مح  مبتنی بر ارزش و

رهبری  
مبتنی بر  
 ارزش 

 

نیازهای  
روان  
شناختی  
 کار محیط 

 

انحراف  
 فردی 

 

انحراف  
 سازمانی 
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ت ساختاری بر اسا  نرم افزار آماری بی م ادالاز مدل یا  اخالقی کاری
LISREL استفاده شده است. 

 

 هایافته
د که در مدل یابی ع ی، توزیع متغیرها باید نپیشنهاد می کنپ وهشگران  
بده ا  و کشدیدگی متغیرهدقدر مط ق چدولگی    بر ای  اسا نرمال باشد.  

قددر  1ماره با تواه به ادول شد(. 53)شتر باشدبی 10و  3ترتیب نباید از  
ولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده می مط ق چ

باشد. بنابرای  ای  پیش فرض مدل یابی ع ی ی نی نرمدال بدودن تد  
ماتریس همبسدتگی متغیرهدای   2در ادول شماره    .متغیری برقرار است

 اند دهش ارایهپ وهش 
 

 ای پژوهش : شاخص های توصیفی متغیره1جدول 
 گیکشید کجی انحراف معیار میانگین متغیر

 81/0 -38/0 60/0 92/2 رهبری مبتنی بر ارزش

 15/0 13/0 65/0 93/2 نیازهای روان شناختی 

 -11/0 36/0 61/0 20/3 انحراف فردی

 -56/0 36/0 75/0 17/3 انحراف سازمانی

 

 ای پژوهشماتریس همبستگی متغیره:  2جدول 
 4 3 2 1 متغیر شماره

    1 ی بر ارزشمبتن رهبری 1

   1 56/0 نیازهای روان شناختی محیط کار 2

  1 -26/0** -24/0** انحراف فردی 3

 1 20/0** -50/0** -73/0** انحراف سازمانی 4

 
م ندی  01/0متغیرها در سدطح   ، رابطه تمامی2با تواه به ادول شماره  

ده هدای الگوی نظری پ وهش و  بدرازش آن بدا دا  د. آزموندار می باش
لتمال و با استفاده از  نرم افدزار لیدزرل گردآوری شده، با روش بیشینه ا

 ارایهالگوی آزمون شده پ وهش لاضر  2انجام شد. در شکل  8/8نسخه  
 .شده است

 
 ش وه: الگوی آزمون شده پژ 2نگاره

 
بر ارزش بر نیازهدای روان  اثر رهبری مبتنی  2  نگارهبر اسا  اطالعات  
 01/0داری  در سطح م نی  51/9( با آماره تی  56/0ار )شناختی محیط ک

مثبت و م نادار است. اثر رهبری مبتنی بر ارزش بدر انحدراف فدردی بدا 

( بدا آمداره تدی -14/0نقش میانجی نیازهای روان شناختی محیط کار  )
اثر رهبری مبتنی  منفی و م نادار است. 05/0در سطح م نی داری   01/2

 مانی با نقدش میدانجی نیازهدای روان شدناختیبر ارزش بر انحراف ساز



 ای نیازهای روان شناختی محیط کار در ارتباط بین رهبری مبتنی بر ارزش و رفتارهای غیر اخالقی کاری نقش واسطه  : یه نیاز آذریمرض
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 .و م نادار استمنفی   01/0در سطح م نی داری    49/4( با آماره تی  -28/0محیط کار  )

 مشخصه های برازندگی انطباق   :3جدول 
AGFI GFI CFI RMSEA df/2X 

82/0 91/0 93/0 09/0 03/3 

 حد قابل پذیرش 

بیشدددددتر از 
80/0 

بیشدددتر از 
9/0 

بیشدددتر از 
90/0 

 کمتر از
 1/0 

 کمتر از
 3 

 
، مقادیر به دست آمده در پ وهش لاضر و لد قابل پدذیرش 3در ادول  

هر ی  از شاخ  های برازش گزارش شده اند. با تواه به ای  اددول 
مط وبی قرار دارند و می توان نتیجده   تمامی شاخ  های برازش در لد

گدردآوری شدده  دل آزمون شده برازش مناسبی با داده هایگرفت که م 
 .دارد

 

 بحث
وری نقش بسزایی های سازمانی در ایجاد بهرهاستفاده مط وب از سرمایه

دارد، امروزه چون در مدیریت ع می، مندابع انسدانی بده عندوان سدرمایه 
اهمیدت  دارایوری در سدازمان د بهدرهدر ایجا آید، لذاعمده به شمار می

جی داد که نقدش میدانهای پ وهش نشان  . تجزیه و تح یل فرضیهاست
نیازهای روان شناختی محیط کار در ارتبا  بی  رهبری مبتنی بدر ارزش 

در مطال ده ای باشدد. بر انحراف فردی و سازمانی منفی و م نی دار مدی
ی کاری مثبدت رفتارهای انحرافرهبری مخرب بر    تاثیر  مشخ  شد که

اخالقدی بدر اثر مستقی  رهبری  در مطال ه ای. (54)دو م نی دار می باش
همچندی  در . (55)گزارش شدم نی دار  ی انحرافی در محیط کاررفتارها

کداهش رهبدری تحدولی اثدر مثبتدی بدر  مشخ  شد کدهمطال ه دیگر 
کده  شدد دهدانشدان دیگدر . در پ وهشی (27)  کاری داشته استانحراف 

امنی شدغ ی و ارتبا  بدی  ندا  ای روان شناختی درنقش واسطه ای نیازه
تواندد . ای  نتایج می(56)بوده استارکنان منفی و م نی دار رفاه کاری ک
یافته های پ وهش لاضر باشد. وقتی رهبران به توس ه سدب    همسو با

ق ایجداد پردازنند از طریرهبری ارزش مدار در ارتبا  با کارکنان خود می
افی را فدراه  خواهندد آورد. ثبت، زمینه کاهش رفتارهای انحرعواطم م 

تواندد بدر که از طریق آن رهبدری مبتندی بدر ارزش مدی  دومی  مسیری
رفتارهای انحراف کاری مؤثر  باشد لمایت از ارزش هایی اسدت کده در 
تضاد با ای  رفتارها است، که ای  مه  می تواند فشار روانی و ااتمداعی 

رفتارهای غیر ح خرب را کاهش داده و در نهایت  منجر به کاهش سطم 
 می شود.  اخالقی کاری

ید عنوان کرد که رهبر ارزش مدار در نظام های آموزشی در ب د تثبدت اب
روش  رسالت ها و ارزش هدای   ارایهکننده وضع مواود در تالش برای  

ت م در نظام های آموزشی و ایجاد بصیرت مشترک برای گروه های مخ
از فرهندگ سدازمانی بدرای  مفهوم مشدترک ارایههمی  راستا می باشد، 

ریزی بدرای آمدوزش و انتقدال ارزش هدا از دیگدر هرنام و ب  یک یه اعضا
وی گی مشخ  رفتار رهبر در ای  ب د می باشد. رهبر در ب د صداللیت 

بدر کیفیدت انجدام کدار،  تاکیددهای رهبدری بده انجدام کدار هدفمندد، 

ادو  از عم کدرد در  ر قبدال وظدایم خدود، ارزیدابی مدداومپاسخگویی د
یدزه در کارکندان، آیندده نگدری، صمیمی، نوآوری و خالقیت، ایجداد انگ

خدود می  گیدری مدی پدردازد. رهبدر در ب دد دن افراد در تصمشارکت دا
مدیریتی در تالش برای توس ه ارزش هایی همچون صدداقت، پرهیدز از 

اخالقیدات، ا دوگیری در اظهدار نظدر   امود فکری، فروتنی، پایبندی به
آنهدا مدی  سازمان، قبول اشدتباهات و در  گدرفت  از  مخرب نسبت به

فرصت برای رشدد  ارایهارکنان، درصدد باشد. همچنی  در ب د مدیریت ک
لرفه ای کارکنان، امانت داری و رازداری و لفظ لقوق کارکنان اسدت. 

مط وب کارکنان تقددیر  رهبر در ای  ب د به موقع از عم کردهای خوب و
ی اهدمزایای شغ ی مناسدب و برخدورد  ارایهبه  کند و در همی  راستا  می

های فدردی در انجدام کدار و روشد  عادالنه می پردازد. تواه به تفاوت
نمودن م یارهای شایستگی و توس ه محدیط رقدابتی بدرای کارکندان از 

ر می دهدد. در هایی است که رهبر در ای  ب د مورد تواه قرادیگر ارزش
یط دوستی، کاهش دهنده کشدمکش مح ب د روابط انسانی توس ه دهنده

بت به خود، رفتدار می باشد، همچنی  مقدم داشت  کارکنان نسبی  افراد  
محترمانه با کارکنان، تواه به الساسات فدردی آندان، تخصدی  زمدان 
کافی برای مالقات چهره به چهره از دیگر وی گی های رهبدری در اید  

بدر در اید  ب دد در  د می باشد. به طور خالصه می توان بیان کدرد رهب
ضدویت در ید  خدانواده در میدان اعضدای تالش برای القای لدس ع

گذاری رهبری مبتنی بر ارزش بر نیازهای  تاثیران است. در راستای سازم 
توان شاهد بود کده صدفات مثبدت انسدانی روان شناختی محیط کار می

و نوآوری مورد تواده قدرار گیدرد و بداور هدای   همچون تواه، مهربانی
نسان، سدب  مددیریت، مانی همچون طبی ت انسان، طب یت روابط اساز

و ... در  و اام ه، خانواده، سب  زندگی، م نویت  یارابطه سازمان با اعض
محیط کار توس ه یابد، می توان بیان داشت که ارزش های سازمانی بده 

ضای سازمان را بده سدوی رفتارهدا و عنوان ی  مراع هدایت کننده اع
ار می کند که ت امالت مثبت سوق می دهد و شرایطی را در سازمان پاید

بهزیستی و دسترسی به اهداف فردی و سازمانی را تسهیل مدی بخشدد، 
ی  مه  فرهنگ سازمانی نیز همسو با ماهیت انسانی لاک  بدر در کنار ا

توانندد ظرفیدت هدا،  فضای کار توس ه می یابد. همچندی  مددیران مدی
بالف ددل تبدددیل کننددد و السددا  بدده توانمندددی هددای بددالقوه خددود را 

یشدتر تواندایی کشدم مدی داشته باشند تدا ضدم  بهدره وری بخودکارآ
اسدت داد کشدم توانمندی های اعضای سازمان خود را افدزایش دهندد،  

وی گی های فیزیکی، هوشی، رفتاری، ااتماعی، رولی و م ندوی خدود، 
د قاب یت باسازی فرد را باال برده و می توانندد از نظدر رولدی و می توانن
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روانی فرد را تقویت کنند. در کنار ای  مه  می توان زمینده رشدد لدس 
اه  آورد که آنان السا  ت  ق به سازمان را در میان اعضای سازمان فر

کنند عضویی پایدار از سازمان هستند و مشکالت و مسدالل سدازمانی را 
شکالت خود ت قی کنند و تمامی تالش خود را برای کداهش بخشی از م 

و لل آنها صرف کنندد. همچندی  در مبحد  خدودالترامی شداهد بدود 
اعضای سازمان لس کنند مورد الترام هستند و می بایست به دیگدران 
الترام بگذارند، واود لس خود الترامی زمینه ای فراه  مدی کندد کده 

و ارزش ق ی درک کنند و برای افکدار نی وااعضای سازمان خود را به م 
های خود و دیگران الترام قالل باشند، همچنی  می توان شاهد کاهش 
بیگانگی از کار در میان اعضای سدازمان بدود، همدانطور کده مشدخ  
هست که کار به شدت پتانسیل ای  مه  را دارد کده فدرد را نسدبت بده 

که محیط های کاری  سازمان بیگانه کند و ای  اتفاق زمانی رخ می دهد
انسانیت و ارزش های انسانی را کمرنگ ا وه دهندد، زمدانی فراینددها، 
س س ه مراتب، ساختار اداری خش ، بدی تدواهی ارزش هدای اخالقدی 

قرار گیرد، بیگانگی به کار در میان اعضای سازمان شکل می   تاکیدمورد  
ر باشدد. و ای  می تواند در صورت عدم دقت به طور منفی اثر گدذاگیرد  

های افراد همخدوانی داشدته محیط کاری نیاز دارد با توانایی ها و قاب یت
باشد، که فرد را قادر سازد م نی و هدف زنددگی سدازمانی را بفهمدد. در 

السا  توانایی تغییر محیط اطراف نشدات مدی   خودآگاهی که ازنهایت  
خدود،   گیرد افزایش می یابد، آگاهی فرد از تواندایی هدا و قاب یدت هدای

پذیری نیازهای  تاثیرآگاهی از محیط را فراه  می سازد. در ای  فرایند با 
روان شناختی محیط کار از رهبدری مبتندی بدر ارزش مدی تدوان شداهد 

در ای  در میان اعضای سازمان بود.  رفتارهای غیر اخالقی کاریکاهش  
 در ب د فردی رفتارهایی همچون گسدتاخانه و بدیاعضای سازمان  راستا  

و   نمدی دهنددپروا عمل کردن، تمسخر کردن همکاران را از خود نشان  
. همچندی  در ب دد سدازمانی خواهند داشتف االنه در محیط کار لضور  

کنندد، مدی از گرفت  استرالت طوالنی در محل ااتناب اعضای سازمان 
می دستورال مل های صادره از سوی رلیس و سازمان را مورد تواه قرار  

 یابند.می یط کار پرتالش و سر وقت لضور دهند و در مح
با خصوصدیات  که افراددر راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود 

اخالقی و ارزش مدار برای پست مدیریت مدرسه شناسدایی شدوند و بدا 
برگزاری دوره های مخت م آموزش ضدم  خددمت وی گدی هدا و انبده 

ه رهبری مبتنی بر های مثبت و منفی سب  های رهبری مخت م از ام 
بده آنهدا آمدوزش   و  ساختار و ماموریت اص ی سازمانارزش بر اسا  ن

پیشنهاد می شود مدیران مددار  رسدالت هدا و ارزش هدای   داده شود.
سازمانی را در ا سات و فوق برنامه ها در اختیار کارکنان قرار دهند و به 

القیدات، ترغیب دیگران برای رعایت ارزش های همچون پایبندی به اخ
تواضع و فروتنی و ... بپردازنند. به طور مداوم به ارزیابی عم کرد در ادو 
صمیمی و بدون تنش بپردازنند و ارزش هدایی همچدون آیندده نگدری، 
نوآوری و خالقیت، پاسخگویی،  تفکر چند ب دی را در خود توس ه دهند. 

 مدیریت نظام آموزش و پرورش تددابیریهمچنی  پیشنهاد می شود که  
را برای آگاهی از نیازهای روان شناختی اعضای مدرا  بدوی ه مددیران 

 .بیندیشد

 

 نتیجه گیری
نیازهدای روانشدناختی داد که نقش واسطه ای نتیجه ک ی تحقیق نشان  

محیط کار در ارتبدا  بدی  رهبدری مبتندی بدر ارزش و رفتارهدای غیدر 
ه نظدام کدمی توان بیان کرد  و م نی دار می باشد.    منفی  اخالقی کاری

آموزش و پرورش نیازمند مدیرانی است که در اهدت رشدد ارزش هدای 
اخالقی در تالش باشند و تمایل نظام های آموزشی بایستی در اهت به 

کداری اثدرات  غیدر اخالقدیکارگیری ای  چنی  افرادی باشد. رفتارهای 
زیانباری روی فرایندهای مخت م سازمانی دارد. در نتیجده پدرداخت  بده 

بدر  تاکیددای انحراف کاری و شناسدایی عوامدل مدوثر بدر آن بدا هرفتار
رهبری مبتنی بدر ارزش و نیازهدای روانشدناختی مدی تواندد راهگشدای 

 مبال  مرتبط با مدیریت مدرسه باشد. 
 

 مالحظه های اخالقی
به منظور رعایت ماللظات اخالقی آزمودنی ها کدد داشدتند و محرمانده 

همچندی  موضدوعات   رعایدت شدد.  ماندن اطالعدات و اصدل راز داری
اخالقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشدار چندگانده و ... در 

 پ وهش لاضر مورد تواه قرار گرفته اند.
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