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آمیز و رفتار شهروندی  تحلیل رابطه رهبریِ غیراخالقیِ سرپرستی توهین

 سازمانی 

 
 2، یونس نظری2*، امین زارع1دکتر بهروز اسکندرپور

 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران  .1

 های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران گروه مدیریت، مجتمع مدیریت و فناوری .2

 (3/4/98، تاریخ پذیرش:2/2/98ریافت: تاریخ د) 

 

 

 سرآغاز

ها شروع به فروش بیشتر و کسب سودد در آغاز انقالب صنعتی، سازمان
بیشتر کردند. آنها تدجه کمی به کارکنان داشتند زیرا کارکنان به عنودان 

شدند. همین مساله به مورور ابزاری برای کسب درآمد در نظر گرفته می
را در میوان کارکنوان بدجودد آورد و بوا گ شو  ارزش بددن  احساس بی

زمان، عملکرد کارکنان کاهش یاف . کارکنوان بوه جوای مشوارک  در 
های داوطلبانه یا اجتماعی که به نفع کل سازمان بودد  فقوب بوه فعالی 

هوای رفتوار شوهروندی انجام وظایف محدله پرداختند و کمتر در فعالی 
هوای تارها برای اثربخشوی فعالی سازمانی درگیر شدند. سه دسته از رف

 سازمانی ضروری اس . 
 
 

 
اول اینکه الزم اس  افراد برای پیدستن به سازمان و اینکوه یوج جوز  
پایدار سازمان باشند، تشدیق شدند. دوم اینکه الزامات و نیازهای مورتبب 
با شغل افراد فراهم گوردد و سودمین دسوته شوامل رفتارهوای فراتور از 

جزئوی از 1(. رفتوار شوهروندی سوازمانی1باشود  می  های تجدیزینقش
شدد. رفتار شهروندی سازمانی یج نودع محسدب می2رفتارهای فرانقش

( که مشتمل بر رفتارهای متندع کارکنوان 2رفتار ارزشمند و مفید اس   
های اضافی، پیروی از قدانین و نظیر پ یرش و بر عهده گرفتن مسئدلی 

سوعه نرورش متبو ، شوکیبایی و تحمول های سازمان، حفو  و تدرویه
 (. 3نارضایتی و مشکالت در محل کار اس   

 

 یدهچک
تدهین زمینه:   سبج سرپرستی  از  یکی  می آمیز  غیراخالقی  رهبری  و های  گروهی  فردی،  سطدح  در  بسیاری  منفی  پسایندهای  که  باشد 

سازمانی دارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی رابطه این سبج رهبریِ غیراخالقی با رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش 
 داد روانشناختی و بدبینی سازمانی پرداختیم.  ای نقض قراواسطه 

جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان نهادهای دولتی    پیمایشی اس .-پژوهش از جه  هدف، کاربردی و از نظر روش، تدصیفی  اینروش:  

نیز تصادفی در دسترس بدد.    گیرینفر تعیین شد. روش نمدنه   132شهرستان ارسنجان بدد که با استفاده از جدول مدرگان تعداد نمدنه آماری  
داده آورجمع جه    پرسشنامه ی  ابزار  از  داده   استفاده شد.  های الزم  تحلیل  و  تجزیه  از روشهای جمع به منظدر  تحلیل عاملی    آوری شده، 

 استفاده شد.  Smart PLSو نرم افزار  سازی معادالت ساختاریو مدلی دییتأ

آمیز با نقض قرارداد روانشناختی و بدبینی سازمانی و رابطه منفی و تب  و معنادار سرپرستی تدهین نتایج پژوهش تاییدکننده رابطه مها:  یافته

رفتار شهروندی با  سازمانی  بدبینی  و  روانشناختی  قرارداد  نقض  معنادار  و  رابطه منفی  بدد. همچنین  سازمانی  رفتار شهروندی  با  آن   معنادار 
گر را در رابطه سرپرستی  دو متغیر نقض قرارداد روانشناختی و بدبینی سازمانی نقش میانجیسازمانی تایید شد. در نهای  نیز مشخص شد  

 کنند.آمیز و رفتار شهروندی سازمانی ایفا میتدهین

آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی بدد که نقض قرارداد روانشناختی و  دهنده اثرات مخرب و منفی سرپرستی تدهین نتایج پژوهش نشاننتایج:  

 بخشد.بدبینی سازمانی شدت این اثر را فزونی می

 

 آمیز، رفتار شهروندی سازمانی، نقض قرارداد روانشناختی، بدبینی سازمانیرهبری غیراخالقی، سرپرستی تدهین  کلید واژگان: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 aminzare65@yahoo.comندیسندۀ مسئدل: نشانی الکترونیکی: 
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شودند و هوای فرانقشوی نمیهایی که کارکنانشان درگیر فعالی سازمان
فقب محدود به انجام وظایف قاندنی خودد هسوتند، محکودم بوه زوال و 

(. در چنوود دهووه گ شووته شوواهد افووزایش روزافووزون 4نووابددی هسووتند  
ور( و ضودتدلید  غیربهوره3در مدرد رفتارهوای کواریِ انحرافویتحقیقات  

(. اگر چه بیشتر این قبیل تحقیقات بر کارکنان و جایراه آنهوا 5ایم  بدده
(، اما برخی از این تحقیقات این انحرافات را به لبه تاریج 6تمرکز دارد  

(. سرپرسووتی 7اند  جایروواه موودیریتی و سرپرسووتی موورتبب دانسووته
یکی از ساختارهای منفی مدیریتی اسو  کوه بوه رفتارهوای 4زآمیتدهین

ها ناکارآمدِ پایدارِ سرپرستان نسب  به زیردستان اشاره دارد. اخیراً سازمان
( که بر سوط  تعهود یوا 8اند  آمیز روبرو شدهبا مشکل سرپرستی تدهین

آمیز (. سرپرستی تودهین9های فرانقش کارکنان تاثیرگ ار اس   فعالی 
ای کووه یوج سرپرسوو  درگیوور رفتارهووای کالمووی و دان درجووهبوه عنوو

(. این رفتارها ممکون 10شدد  شدد، تعریف میغیرکالمی استبدادی می
اس  شامل مداردی همچدن فریاد زدن بر سر شوخص، تهدیود امنیو  

آمیز یا خیب کردن و شرمسار کوردن شغلی فرد، ارتباط چشمی خصدم 
رهایی، سط  تعهد و اشتیاق کارکنان به (. با بروز چنین رفتا11فرد باشد  

ارزش (. احساس ناکامی، یاس، نواامنی و بوی8یابد  شغلشان کاهش می
خودرد های کاری امروزی به چشوم میبددن از جانب کارکنان در محیب

که مجمدعه این مشکالت بر رفتارهای شوهروندی سوازمانی کارکنوان 
بطوه سرپرسوتی تاثیرگ ار اس . هدف اصولی ایون پوژوهش بررسوی را

ای نقض باشد که نقش واسطهآمیز و رفتار شهروندی سازمانی میتدهین
قرارداد روانشناختی و بدبینی سازمانی نیز بررسی خداهد شد. در ادامه به 

سرپرسوتی   پوردازیم.های پژوهش میتدضی  این مفاهیم و بیان فرضیه

ایدارِ رهبوران از ادراک کارکنان از میزان استفاده پ"آمیز به عندان  تدهین
کالموی بوه اسوتتنای اقودام و تمواس رفتارهای خصمانة کالموی و غیر

آمیز شوامل موداردی رفتارهوای تودهین  (.10شدد  تعریف می  "فیزیکی
همچدن تهدید زیردستان، محرومی  از اطالعات اساسی و مهم، استفاده 

-10باشود  از زبان بدن در شکل پرخاشررانه، تحقیور در جموع و ... می
آمیز که باعو  تفکیوج آن از (. چهار خصیصه مهم سرپرستی تدهین12

و قلودری 6، رهبری زهورآگین5های مشابه  مانند استبداد خرددیرر سازه
(. اولین خصیصوه عبوارت اسو  از 10شدد، شناسایی شد  می(  7سازمانی

آمیز نتیجه ارزیوابی ادراکوی زیردسوتان از رفتوار اینکه سرپرستی تدهین
باشد. این ارزیابی ذهنی ممکن اس  از فردی بوه فورد شان میسرپرستان

دیرر متفاوت باشد و تح  تواثیر عوداملی همچودن حواالت شخصویتی 
(. همچنوین شورایب  ماننود 13زیردستان یا سرپرستان یا هر دو باشود  

آمیز بوه شرایب محل کار( نقش مهمی در ارزیابی و زدن برچسب تدهین
مووین خصیصووه بوور تووداوم رفتارهووای کنوود. دویووج سرپرسوو  ایفووا می

آمیز شوامل آمیز تاکید دارد بدین معنا کوه آیوا رفتارهوای تودهینتدهین
 زیردس ( دائمواً   9که در نتیجه آن قربانی  8نمایش پایدار اعمال خصمانه

باشود یوا شوامل را دادن ( می14در معرض تدهین و تحقیر قرار گیرد  
باشود. بوه ایون گهرواهی میآمیز به صدرت اتفواقی و  رفتارهای تدهین

ترتیب باید رفتارهای سرپرس  به صدرت مداوم و منظم انجام شدد و نه 
آمیز نامید و به این ترتیب یج رفتوار برای یج بار، تا بتدان آن را تدهین

آمیز نخداهود کارانه مدقتی از جانب رئیس مصداق رفتار تودهینسرزنش
یا دلیل پش  پرده بوروز   آمیز قصدبدد. سدمین ویژگی سرپرستی تدهین

باشود  بودین معنوا کوه بایود تدجوه نمودد کوه آمیز میرفتارهای تدهین
آمیز شامل رفتارهای عامدانه سرپرس  با هدف آسویب سرپرستی تدهین

آمیز این باشد. مشخصه چهارم سرپرستی تدهینرساندن به زیردستان می
شوته باشوند. آمیز باید طبیعو  غیرفیزیکوی دااس  که رفتارهای تدهین

آمیز غیرفیزیکوی شوامل انتقواد از هایی از ایون رفتارهوای تودهیننمدنه
گ اری اطالعوات ادبانه، عودم اشوتراکزیردستان در عمدم، رفتارهای بی

(. کارکنانی  15باشد  مهم و ضروری با زیردستان و جلدگیری از ارتقا  می
ب  به سازمان  شدند، دیدگاه منفی نسآمیز میکه قربانی سرپرستی تدهین

و در نتیجه احساس تحقیر شدن پیدا کرده و تمایل کموی بورای درگیور 
شدن در رفتارهوای شوهروندی سوازمانی خداهنود داشو . در برخوی از 

های متبو  رهبوری های پیشین وجدد رابطه متب  میان سوبجپژوهش
همچدن رهبری معندی و رهبری اخالقی بر رفتار شوهروندی سوازمانی 

های قبلی مشوخص شود های پژوهش(. بر طبق یافته18-16تایید شد  
آمیز و رفتار شهروندی سازمانی رابطه منفی وجودد بین سرپرستی تدهین

ای بدین شکل تودوین تدان فرضیه(. بر این اساس می21-19و    9دارد  
آمیز رابطه منفی و معناداری با رفتوار شوهروندی نمدد: سرپرستی تدهین

 سازمانی دارد.
روانشناختی مرتبب به ادراک کارکنان نسب  به تعهدهای متقابل   قرارداد 

(. بوه 22های دوجانبه مدجدد بین خددشان و سوازمان اسو   و یا مبادله
عبووارتی قوورارداد روانشووناختی تعهوود سووازمان نسووب  بووه کارکنووانش و 

(. این قرداد 23باشد  پ یری کارکنان نسب  به سازمان خدد میمسئدلی 
(. 24کارکنان در مدرد مزایای آینده شکل گرفتوه اسو     به عل  انتظار

های سازمانی باالتر رسیده یوا از سوابقه خودم  هر چه کارکنان به رتبه
بیشتر برخددار شدند، با گ ش  زموان سوط  انتظاراتشوان نیوز افوزایش 

ادراک کارکنوان از شکسو  :  10(. نقض قرارداد روانشوناختی21یابد  می
(. هنرووامی کووه انتظووارات 23باشوود  داتش میسووازمان در اجوورای تعهوو

کارکنووان بووه شووکل درسوو  بوورآورده نرووردد، احسوواس نقووض قوورارداد 
یابوود. زمووانی کووه کارکنووان بووا رفتارهووای روانشووناختی نیووز فزونووی می

شدند دچار یاس و ناامیدی آمیز سرپرس  روبرو میپرخاشررانه و تدهین
داننود و بوه ایون اتشوان میشدند زیرا این رفتارها را بر خالف انتظارمی

ترتیب آنها این رفتارها را به عندان نقض قورارداد از جانوب سرپرسو  و 
آمیز یکوی از سازمان در نظر خداهند گرف . از آنجا که سرپرستی تدهین

آمیز (   سرپرستی تدهین25پیشایندهای نقض قرارداد روانشناختی اس   
به تبع آن احساس نقوض نرری را در محیب کاری ترویج کرده که منفی

(. بوه ایون 9قرارداد روانشناختی در میان کارکنان افزایش خداهد یاف   
آمیز رابطه تدان این فرضیه را بیان نمدد که: سرپرستی تدهینترتیب می

 متب  و معناداری با نقض قرارداد روانشناختی دارد.
و هوا، فراینودها  نررش منفوی افوراد نسوب  بوه روش11بدبینی سازمانی

شدند کارکنان از دسوتیابی مدیری  سازمان اس  و این عناصر باع  می
(. بدبینی سازمانی نررش منفی عوام یوا 26به عالیقشان محروم شدند  

اعتمادی به نهادها، فرد یا خاص از ناامیدی، نامنی، درماندگی، خشم، بی
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(. این نرورش منفوی 27های اجتماعی اس   گروه، ایدئدلدژی و مهارت
. بواور بوه عودم 1گیورد: به کارکنان سازمان سه بعد را در بور می  نسب 

. گورایش بوه بوی 3. اثر منفی بر سوازمان و  2راستی و وحدت سازمان   
اعتبار کردن و رفتار منتقدانه نسب  به سوازمان کوه بوا باورهوا و اثورات 

آمیز (. سرپرستی تدهین28نررش منفی نسب  به سازمان سازگار اس   
آورد. تداوم خدار شمرده شدن را در میان کارکنان بدجدد می  تفکر ذلیل و

شودد. کارکنوانی کوه احسواس این رفتار منجر به بودبینی سوازمانی می
رفتارهای پرخاشررانه نسب  به خدد دارند  دچار احسواس سورخدردگی، 

(. مطالعوات پیشوین وجودد رابطوه 9شدند  ناامیدی و احساس ناامنی می
انود آمیز و بودبینی سوازمان را تاییود نمددههینمتب  میان سرپرستی تد

تدان چنین فرض نمدد کوه: سرپرسوتی (. بر این اساس می29-30-31 
 آمیز رابطه متب  و معناداری با بدبینی سازمانی دارد.تدهین

به طدر کلی و به مرور زمان سط  برخی از انتظارات کارکنان از سازمان 
النوه و مزایوای آینوده افوزایش نسب  به امنیو  شوغلی، رفتارهوای عاد

یابد. زمانی که کارکنان به این نتیجه برسند که سازمان تعهوداتش را می
اجرایی نکرده، مدعی نقض قرارداد روانشناختی از جانب سازمان خداهند 
شد و به این ترتیب سط  درگیری و بروز رفتارهوای شوهروند سوازمانی 

واقعیو  کوه رفتوار   (. بور اسواس ایون33-32و23کاهش خداهد یاف   
شهروندی سازمانی به عنودان شوکلی از مبادلوه اجتمواعی بوین فورد و 

تدان گف  زمانی کارکنوان رفتوار شوهروندی خداهنود سازمان اس ، می
های الزم برای انجام وظوایف افوراد را فوراهم داش  که سازمان مشدق

تی را (. کارکنان زمانی که دریابند سازمانشان قورارداد روانشوناخ34کند  
اس ، آنراه وابستری و تعهد بیشتری نسب  به سوازمان پیودا   اجرا کرده

خداهند کرد و رفتارهای شهروندی بیشتری از خدد نشان خداهند داد اما 
اگر کارکنان احساس کنند نقض قرارداد روانی وجدد دارد، آنراه از بوروز 

رضویه (. به این ترتیب ف35رفتارهای شهروندی جلدگیری خداهند کرد  
دیرر پژوهش عبارت اس  از: نقض قرارداد روانشواختی رابطوه منفوی و 

 معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد. 
زمانی که سط  بدبینی سازمانی باال باشد، احتمال بروز رفتار شهروندی 

کنند مشارکتشان (. کارکنانی که احساس می36یابد  سازمانی کاهش می
شدد، افکار منفی را در میان همکاران و نسته نمیدر امدر سازمانی قدر دا

سایر کارکنوان تورویج داده و عقایودی کوه موروا احسواس ناامیودی و 
دهنود. ایون احساسوات مودانعی هسوتند کوه دلسردی اس  را بسوب می

دهند.  تمایالت کارکنان به رفتارهای داوطلبانه در محل کار را کاهش می
ها و عداطف منفی نسب  بوه سوازمان چدن افراد بدبینِ سازمانی، دیدگاه

دارند، چه بسا روابب تبادلی با کیفی  باال با سازمان نداشته و به احتمال 
دهند که چنین روابطی را بهبدد و ارتقا  دهنود. کم، رفتارهایی انجام می

در مطالعات پیشین تایید شود کوه بودبینی سوازمانی بوه کواهش رفتوار 
تودان (. بور ایون اسواس می44-37شودد  شهروندی سازمانی منجر می

فرضیه زیر را مطرح کرد: بدبینی سازمانی رابطوه منفوی و معنواداری بوا 
 رفتار شهروندی سازمانی دارد.

رفتارهای پرخاشررانه و تهاجمی منجر به دلسردی و ناامیودی کارکنوان 
نرری را در میوان (. قربانیان نقض قرارداد روانشناختی منفی19شدد  می

رویج داده و به تبع آن سط  مشارک  در رفتارهای شهروندی کارکنان ت
(. با تدجه به تاثیر سرپرستی 9گردد  سازمانی کاهش یافته یا متدقف می

آمیز بر نقض قرارداد روانشناختی و تاثیر نقض قرارداد روانشناختی تدهین
آمیز بور  بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین تاثیر سرپرسوتی تودهین

تدان نقش سازمانی و تاثیر بدبینی بر رفتار شهروندی سازمانی می  بدبیتی
ای نقض قرارداد روانشناختی و بودبینی سوازمانی در رابطوه بوین واسطه

آمیز و رفتار شهروندی سازمانی را در قالوب دو فرضویه سرپرستی تدهین
 زیر بیان نمدد:

و آمیز  نقض قرارداد روانشناختی در رابطه بوین سرپرسوتی تودهین
 گر دارد.رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی

آمیز و رفتووار بوودبینی سووازمانی در رابطووه بووین سرپرسووتی توودهین
 گر دارد.شهروندی سازمانی نقش میانجی

تدان بیوان نمودد هودف ایون پژوهشوی بر مبنای مطالب ارائه شده، می
نظر آمیز با رفتار شهروندی سازمانی با در بررسی رابطه سرپرستی تدهین

گرانه نقض قرارداد روانشناختی و بودبینی سوازمانی گرفتن نقش میانجی
نمایش داده شده   1بدد. مدل مفهدمی پژوهش نیز در قالب نراره شماره  

 .اس 

 
 مدل مفهومی تحقیق  :1 نگاره

 

 روش

این پژوهش از نظر هدف، کواربردی و از نظور روش، تدصویفی از نودع 
شامل کارکنوان نهادهوای دولتوی   پیمایشی اس . جامعه آماری پژوهش

 210باشد که پس از تعیین تعداد اعضای جامعه  شهرستان ارسنجان می
نفر تعیین شد.   132نفر(، با استفاده از جدول مدرگان تعداد نمدنه آماری  

تدزیع شود   پرسشنامه  145گیری تصادفی در دسترس بدد و  روش نمدنه
قابول قبودل  132و تعداد پرسشنامه برگش  داده شد   136که در نهای   

هووای بررسووی ویژگیاسووتفاده شوود.  هوواآنبوودد و در تجزیووه تحلیوول از 
درصوود  2/71دهوود شووناختی اعضووای نمدنووه آموواری نشووان میجمعی 

باشود. نفور( می  38درصود آنهوا زن    8/28نفر( و    94پاسخردیان مرد  
درصد پاسخردیان  3/49سال،  30تا  20درصد از پاسخردیان بین   6/25
 6/7سوال و  50تا  41درصد پاسخردیان بین  5/17سال،  40تا    31ین  ب

درصوود  7/41سووال سوون داشووتند.  50درصوود پاسووخردیان بیشووتر از 
 20توا    11درصد پاسخردیان بوین    4/42سال،    10پاسخردیان کمتر از  

سوال سوابقه خودم    30توا    21درصد پاسوخردیان بوین    9/15سال و  
 3/33ای تحصویالت کارشناسوی،  درصد پاسوخردیان دار  9/62داشتند.  

درصوود  8/3درصوود پاسووخردیان دارای موودرک کارشناسووی ارشوود و 
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هوای ی دادهآورجموعجهو   انود.  پاسخردیان دارای مدرک دکتری بدده
  آمیز  نقض قرارداد روانشناختیسرپرستی تدهین  الزم از چهار پرسشنامه

های سشنامه. پربدبینی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد.
 پرسشونامهای لیکورت طراحوی شود.  گزینه  م کدر در قالب مقیاس پنج

بوار رهبوری اثورات زیان"بدبینی سازمانی برگرفته از پژوهشی با عندان  
ماکیوواولی بوور تحلیوول عوواطفی کارکنووان: بوودبینی سووازمانی بووه عنوودان 

ا آمیز برگرفته از پژوهشی ب (، پرسشنامه سرپرستی تدهین45   "گرمیانجی

(  پرسشوونامه رفتووار 10  "آمیزپیاموودهای سرپرسووتی توودهین"عنوودان 

رفتوار شوهروندی "شهروندی سازمانی برگرفته از پژوهشوی بوا عنودان  

(  و پرسشونامه 46   "سازمانی و انحراف سازمانی: نقش تاثیر و شوناخ 

قراردادهای "نقض قرارداد روانشناختی نیز برگرفته از پژوهشی با عندان  
و رفتار شهروندی سازمانی: تاثیر تعهدات غیرفعال در رفتوار روانشناختی  

سدال  8آمیز شامل پرسشنامه سرپرستی تدهین (.33بدد    "فضیل  مدنی
پرسشنامه(  پرسشنامه نقض قرارداد روانشناختی شوامل   8تا    1 سداالت  

پرسشنامه(  پرسشنامه بدبینی سازمانی شامل   15تا    9سدال  سداالت    7
پرسشنامه( و پرسشنامه رفتوار شوهروندی   26تا    16ت  سدال  سداال  11

پرسشونامه( بودد. بورای   34توا    27سودال  سوداالت    8سازمانی شوامل  
سنجش روایی ابزار پژوهش، پرسشونامه در اختیوار چنود تون از اسواتید 

نظر قرار گرف  و روایی صدری و محتدای آن مودرد تاییود قورار صاحب
ستفاده در پوژوهش نیوز بوه کموج های مدرد اگرف . پایایی پرسشنامه

ها آلفای کرونباا ارزیابی شد و با تدجه به اینکه آلفای کرونباا پرسشنامه
آمیز  نقووض قوورارداد بوودد  پایووایی سرپرسووتی توودهین 7/0بوواالتر از 

  96/0روانشناختی  رفتار شهروندی سازمانی و بدبینی سازمانی به ترتیب 
زار پوژوهش تاییود شود. جهو  بدد(، پایوایی ابو  94/0و    917/0   916/0

ی دییتحلیل عاملی تأ  آوری شده، از روشهای جمعتجزیه و تحلیل داده
 استفاده شد. Smart PLSافزار و نرم سازی معادالت ساختاریو مدل

 

 یافته ها 
و تعداد کمابیش   بددن متغیرهای تحقیقنبه دلیل نرمال  در این پژوهش  
آماری،  تأ  کم نمدنه  پا   مدل  د ییبرای  به  و  از روش حداقل  ها  فرضیه سخ 

بهره   2نسخه  Smart PLSافزار ( با استفاده از نرم PLS   یمربعات جزئ 
 . گرفته شد

،  و پایایی ترکیبی (  AVE  میانرین واریانس تبیین شده    1شماره  جدول   
مدل برازش  نیکدیی  شاخص  و  تعیین  می   ضریب  نشان  معیار    دهد.  را 

AVE  معرف همررا  روایی  سنجش  برای  در  را  که  شده  بیان  و  شده  ی 

  در   نیز  پایایی ترکیبی  (.  47اس     5/0، مقدار بحرانی عدد  AVEمدرد  
واقع نسب  مجمدع بارهای عاملی متغیرهای مکندن به مجمدع بارهای  

واریانس خطا می  بعالوه  بین  عاملی  آن  مقادیر  و  می   1تا    0باشد.  باشد 
آلفای کرونباا اس .   برای  پایایی  مقدار مالک بجایرزینی  رای شاخص 

برابر   اندازه(.  43باشد  می   6/0ترکیبی  هدف  تأثیر  با  شدت  گیری 

 افزاردر نرم  2Rزای مدل، از معیار  زا در متغیرهای برون درون  متغیرهای 

Smart PLS    2استفاده شد. تدضی  آنکه برای مالک    2نسخهR  سه ،
و قدی    67/0و    33/0،  19/0مقدار   متدسب  بر ضعیف،  ترتیب  بددن  به 

 (.48   شدت تأثیر دالل  دارند
سازش بین کیفی  مدل ساختاری و مدل    نیکدیی برازش مدل   شاخص
 دهد و برابر اس  با: گیری شده را نشان می اندازه

2GOF AVE R=   

آن   در  و  AVEکه 
2R    میانرینAVE    2وR  باال می بددن  باشد.   

مقدار   می   مناسب  برازش   4/0از    GOFشاخص  نشان  را  دهد.  مدل 
برابر   برازش  شاخص  مقدار    675/0مقدار  از  و  اس   تر  بزرگ  4/0شده 

های  تر دادهشده اس  و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان ساده 
مناسبی   برازش  تحقیق  نظری  زیربنای  و  با ساختار عاملی  پژوهش  این 

 . های نظری اس ن بیانرر همسد بددن سؤاالت با سازه دارد و ای

 

 برازش مدل روایی، پایایی و  شاخص  : 1 جدول
 میانگین واریانس  متغیرهای پنهان 

 (AVEاستخراج شده ) 

 پایایی ترکیبی 

(CR ) 

 ضریب تعیین 

(2R ) 

شاخص برازش  

 ( GOFمدل )

آمیز سرپرستی تدهین  792/0  967/0  000/0   
675/0 وانشناختی نقض قرارداد ر   688/0  935/0  843/0  

639/0 رفتار شهروندی سازمانی  933/0  76/0  

677/0 بدبینی سازمانی  957/0  822/0  

 
و شواخص  پوژوهشماتریس همبستری بین متغیرهای  ،2 شماره  جدول

ریشوه دوم   ،دهود. قطور اصولی ایون مواتریسرا نشان می  اعتبار منفج
طبوق ایون شواخص دهود.  یرا نشوان م  میانرین واریانس تبیوین شوده

های مربودط بوه خوددش واریانس هر متغیر مکندن باید بورای شواخص
میانرین ها باشد. برای تشخیص این امر ابتدا ج ر بیشتر از سایر شاخص
متغیر مکندن محاسبه و سپس حاصل را بوا مقوادیر   واریانس تبیین شده

اشوته ای که این متغیر مکندن با سوایر متغیرهوای مکنودن دهمبستری
میوانرین واریوانس شدد. در نهای  الزم اسو  حاصول جو ر مقایسه می
کار برای سوایر   نیباشد. ا  شتریها باز مقادیر سایر همبستری  تبیین شده

الزمه تأیید روایی منفج بیشوتر بوددن   شدد.متغیرهای مکندن تکرار می
مقوودار ریشووه دوم میووانرین واریووانس تبیووین شووده از تمووامی ضوورایب 

پوایین قطور اصولی (.  49   ا اس متغیر مربدط با باقی متغیرههمبستری  
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اند. تمامی ضرایب همبستری ضرایب همبستری پیرسدن نشان داده شده
 .متب  و معنادار هستند % 1در سط  خطای کمتر از 

 

 ماتریس همبستگی و روایی منفک : 2 جدول
 (4) (3) (2) (1) هامتغیر

    889/0 آمیز( سرپرستی تدهین1 

   829/0 808/0 ( نقض قرارداد روانشناختی2 

  799/0 -734/0 -713/0 ( رفتار شهروندی سازمانی3 

 822/0 -744/0 765/0 792/0 ( بدبینی سازمانی4 

 
را در حالو  تخموین ضورایب مدل معادالت سواختاری  ،  2  نراره شماره

زا رونبآمیز  سرپرستی تدهین  دهد. در این مدل متغیراستاندارد نشان می
هوای نقوض باشود. متغیرزا میدرون  رفتار شوهروندی سوازمانیو متغیر  

گور را ایفوا قرارداد روانشناختی و بدبینی سازمانی نقوش متغیور میوانجی
بیشوتر   5/0تمامی مقادیر بارهای عواملی از  الزم به ذکر اس     .کنندمی

هر های عاملی برای هر یج از بار tچنین مقادیر محاسبه شده هم وشد  
تودان . لو ا میبودد 96/1نشانرر با سازه یوا متغیور پنهوان خودد بواالی 

گیری مفاهیم را در این مرحلوه همسدیی سؤاالت پرسشنامه برای اندازه
 (.50دانس   معتبر 

 
 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد :  2نگاره 

 
 در حالت قدرمطلق معناداری   استرپبوت مدل : 3نگاره 

ضرایب استرپ را در حال  قدر مطلق معناداری مدل بدت  3نراره شماره  

 t-valueدهد. این مدل در واقع تموامی معوادالت انودازه( نشان می-
، tگیری  بارهای عاملی( و معادالت سواختاری را بوا اسوتفاده از آمواره  

ل، ضریب مسیر و بوار عواملی در سوط  کند. بر طبق این مدآزمدن می

  

  

  

  

 آمیز سرپرستی توهین

 نقض قرارداد روانشناختی 

 بدبینی سازمانی

 رفتار شهروندی سازمانی 

250/66 

881/102 

011/3 

16/3 

447/5 

000/0 

843/0 

  822/0 

 

 760/0 

  
 آمیز سرپرستی توهین

 نقض قرارداد روانشناختی 

 بدبینی سازمانی

 رفتار شهروندی سازمانی 

918/0 

907/0 

411/0- 

477/0- 

881/0- 
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 بیشتر باشد. 96/1از t ی باشد اگر مقدار آمارهمعنادار می%  95اطمینان 
اس . چنانچوه   شدهارائهی پژوهش  هاهیفرضدر جدول زیر نتایج بررسی  

 tو چنانچه مقدار   شددیم  دیتائباشد، فرضیه    96/1برابر یا بیشتر  tمقدار  
 نخداهد شد. دیتائه باشد، فرضی 96/1کمتر از 

 

 های تحقیقبتا(، آماره تی، تعیین و نتیجه فرضیه )  ریمس: ضرایب 3جدول 
ضرررریب  تی بتا فرضیه

 تعیین

جهررت و نرروع 

 رابطه

 نتیجه

 دیتائ متب  و مستقیم 843/0 250/66 918/0 آمیز                     نقض قرارداد روانشناختی سرپرستی تدهین

  011/3 -411/0 رفتار شهروندی سازمانی                       آمیزسرپرستی تدهین
760/0 

 دیتائ منفی و مستقیم

 دیتائ منفی و مستقیم 447/5 -881/0  بدبینی سازمانی                       رفتار شهروندی سازمانی 

 دیتائ منفی و مستقیم 16/3 -477/0 نقض قرارداد روانشناختی                    رفتار شهروندی سازمانی

 تایید متب  و مستقیم  822/0 881/102 907/0 آمیز                        بدبینی سازمانی سرپرستی تدهین

 

خارا بوازه  tمقدار آماره ، با تدجه به اینکه 3بر طبق نتایج جدول شماره  

و مقدار ضوریب  (، p<05/0شده اس (   96/1از  بیشتر  معناداری اس 
مبنی   در دو فرضیه  ادعای محقق  95/0با احتمال  باشد   تا نیز متب  میب

آمیز رابطوه متبو  و معنواداری بوا نقوض سرپرستی تودهین"  که  نیبر ا

آمیز رابطوه متبو  و سرپرسوتی تودهین"و      "شوناختی داردقرارداد روان

همچنین از آنجوا کوه   گردد.تأیید می  "معناداری با بدبینی سازمانی دارد

شوده اسو (  96/1از  بیشوتر  خارا بوازه معنواداری اسو  tر آماره  مقدا

 05/0>p ،) 95/0بوا احتموال باشود  و مقدار ضریب بتا نیوز منفوی می 

سرپرسوتی "  کوه  نیومبنوی بور ا  در مودرد سوه فرضویه  ادعای محقوق

    "آمیز رابطه منفی و معناداری با رفتار شوهروندی سوازمانی داردتدهین

طه منفی و معناداری با رفتوار شوهروندی سوازمانی بدبینی سازمانی راب"

نقض قرارداد روانشناختی رابطه منفوی و معنواداری بوا رفتوار   "و    "دارد

بررسی توأثیر متغیور   منظدر  به  گردد.تأیید می  "شهروندی سازمانی دارد
باید بیان نمدد نکته مهم در ارتباط با اثر غیرمستقیم  میانجی(    گریانجیم

این اس  که باید هر دو ارتباط  تأثیر متغیر مستقل بر میوانجی و توأثیر 
متغیر میانجی بر وابسوته( معنوادار باشوند توا بتودان اثور غیرمسوتقیم را 
محاسبه نمدد. در مدرد فرضیه نقش میانجی بدبینی سوازمانی در رابطوه 

با تدجه به معنادار   آمیز و رفتار شهروندی سازمانی،سرپرستی تدهین  بین

آمیز و بودبینی سوازمانی  و بددن هر دو رابطه  رابطه سرپرستی تودهین
تودان مقودار اثور رابطه بدبینی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی(، می

غیرمستقیم یا میانجی را محاسبه نمدد. الزم بوه ذکور اسو  کوه مقودار 
دهنده آن ب مسیر در اثر غیرمستقیم از ضرب دو اثر مستقیم تشکیلضری

شدد  ضریب مسیر ارتباط بین مستقل بوا میوانجی ضورب در حاصل می
مقودار   بیوترت  نیوا  بوهضریب مسیر ارتباط بین میانجی با وابسته( کوه  

 ضریب مسیر در اثر غیرمستقیم برابر 
بدبینی سازمانی در    فرضیه  جهیدرنتو    اس (  907/0*   -881/0   -0/ 799

آمیز و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان،  رابطه بین سرپرستی تدهین 
میانجی  می نقش  تأیید  دارد   نقش  گر  فرضیه  مدرد  در  همچنین  شدد. 

آمیز و  میانجی نقض قرارداد روانشناختی در رابطه بین سرپرستی تدهین 
بددن هر    رفتار شهروندی سازمانی، معنادار  به  تدجه  رابطه  رابطه  با  دو 

آمیز و نقض قرارداد روانشناختی  و رابطه نقض قرارداد  سرپرستی تدهین 
تدان مقدار اثر غیرمستقیم یا  روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی(، می

برابر    غیرمستقیم  اثر  در  مسیر  مقدار ضریب  و  نمدد  را محاسبه  میانجی 
قرارداد  فرضیه    جهیدرنتو    اس (  918/0*  -477/0   -0/ 437 نقض 

تدهین  سرپرستی  بین  رابطه  در  شهروندی  روانشناختی  رفتار  و  آمیز 
 . شددگر دارد  تأیید می سازمانی در سازمان، نقش میانجی 

 : بررسی نقش متغیرهای میانجی 4جدول 
 نتیجه  نوع رابطه  ضریب مسیر  فرضیه 

 دیتائ غیرمستقیم -799/0 رفتار شهروندی سازمانی                   آمیز                  بدبینی سازمانی سرپرستی تدهین

 دیتائ غیرمستقیم -437/0 رفتار شهروندی سازمانی                 نقض قرارداد روانشناختی          آمیز       سرپرستی تدهین

 

 بحث 
آمیز رابطوه متبو  و نتایج این پژوهش نشان داد که سرپرسوتی تودهین

ض قرارداد روانشناختی دارد کوه ایون یافتوه در برخوی از معناداری با نق
(. زمانی که رفتارهای 25و    9  های انجام شده تایید شده اس   پژوهش

آمیز سرپرس  بر خالف انتظوارات کارکنوان ادراک پرخاشررانه و تدهین
گردد، بروز چنین رفتارهایی را به عنودان نقوض قورارداد روانشوناختی از 

هوای ر قرار خداهند گرف . همچنوین در پژوهشجانب سرپرس  در نظ
آمیز بوا رفتوار شوهروندی پیشین رابطه منفی و معنادار سرپرستی تدهین

( که در پژوهش ما نیز این رابطه تاییود 21-19و    9سازمانی تایید شده  
شد. قورار گورفتن کارکنوان در معورض تبعوات و آثوار سود  سرپرسوتی 

مایل کارکنوان بوه بوروز رفتارهوای آمیز، باع  کاهش انریزه و تتدهین
شهروندی سازمانی خداهد شد. طبوق نتوایج پوژوهش، رابطوه متبو  و 

آمیز با بدبینی سازمانی تاییود گردیود کوه ایون معنادار سرپرستی تدهین
(. 31-29باشود  های پیشوین مینتیجه همسد با نتایج برخی از پژوهش

دسب سرپرسو ، باعو  آمیز تتداوم بروز رفتارهای پرخاشررانه و تدهین
ایجاد یاس و ناامیدی در میان کارکنان شده و میزان بدبینی کارکنوان را 
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نسب  به سرپرس  و سازمان فزونی خداهد بخشید. در بخشوی از نتوایج 
پژوهش مشخص شد کوه نقوض قورارداد روانشوناختی رابطوه منفوی و 

های معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد که ایون یافتوه بوا یافتوه
(. از آنجوا کوه 33-32و23باشد  های پیشین همسد میبرخی از پژوهش

رفتارهای شهروندی رفتارهایی مختارانه و غیررسمی هستند و بروز ایون 
رفتارها نیاز به مشدق دارد  با نقوض قراردادهوای روانشوناختی و ادارک 
عدم تدجه سرپرس  و سوازمان نسوب  بوه بورآورده کوردن انتظوارات و 

هوا جهو  بوروز رفتارهوای از جانب کارکنان، تمایالت و انریزهتعهدات  
شهروندی سازمانی تدسب کارکنان نیز کاهش خداهد یافو . در نهایو  
نیز باید اشاره نمدد که رابطه منفی و معنادار بودبینی سوازمانی بوا رفتوار 

هوای شهروندی سازمانی تایید گردید که ایون یافتوه بوا نتوایج پژوهش
باشد. بدبینی کارکنوان نسوب  بوه سوازمان منطبق می(  44-37پیشین  

باع  خداهد شد افکار منفی در میان کارکنان زیاد شده و عقایود موروا 
ها و عداطوف منفوی احساس ناامیدی و دلسوردی فزونوی یابود. دیودگاه

کارکنان بدبین، تمایالت آنها نسب  به رفتارهای داوطلبانه همچدن بروز 
 دهد.کاهش می رفتارهای شهروندی سازمانی

های غیراخالقی آمیز که از سبجدر این پژوهش رابطه سرپرستی تدهین
شدد و رفتار شهروندی سازمانی بوا در نظور و منفی رهبری محسدب می

گر نقض قورارداد روانشوناختی و بودبینی سوازمانی گرفتن نقش میانجی
 شودد درمدرد بررسی قرار گرف . بر مبنای نتایج پوژوهش پیشونهاد می

های سازمانی با رده مودیریتی، از مرحله انتخاب افراد برای تصدی پس 
شناسی استفاده نمدد و از انتخاب و قرار دادن افرادی های شخصی تس 

های سوازمانی رده آمیز هستند در پس که مستعد بروز سرپرستی تدهین
هوای آمدزشوی تدان با برگزاری دورهمدیریتی پرهیز نمدد. همچنین می

فوردی را بهبودد داد و های آنوان در روابوب بینی سرپرستان، مهارتبرا
آمیز را کواهش داد. تبعات منفی ناشی از بروز احتمالی سرپرستی تودهین

شدد جه  حمای  از حقدق کارکنان و کواهش یوا همچنین پیشنهاد می
آمیز در سووازمان، فراینوودهای جلوودگیری از بووروز سرپرسووتی توودهین

دهی، رسیدگی و وسواط  بورای رایندهای گزارشدهی  ایجاد فگزارش
رسیدگی به شکایات کارکنان در مدرد سرپرستان یا دیرور همکواران( و 

های زاید دهی، ایجاد گردد. مشکالت اداری و بدروکراسیتشدیق گزارش
و پیچیده در جه  هماهنری با مسئدلین به منظدر تدزیوع پرسشونامه و 

تورین ها از مهمکمیول پرسشونامهعدم همکاری بعضی از کارکنوان در ت
 های این پژوهش بددمحدودی 

 

 گیرینتیجه
هووای صوودرت گرفتووه در حوودزه رهبووری سووازمانی، بوور بیشووتر پژوهش

  12آفرینهای اخالقی و متبو  رهبوری همچودن رهبوری تحودلسبج
و ... تاکید داشته و تدجه کمی به لبه   14، رهبری اخالقی13رهبری اصیل

های منفوی نی، علوی رغوم تواثیرات منفوی سوبجتاریج رهبری سازما
هایی همچودن رهبری بر مدفقی  و اثربخشی سازمانی، در قالب سوبج

آمیز و ... شوده ، رهبری زهرآگین، سرپرسوتی تودهین15رهبری خددکامه
آمیز بوا نقوش اس . در این پژوهش، رابطه متب  میان سرپرستی تدهین

رابطووه منفووی سرپرسووتی قوورارداد روانشووناختی و بوودبینی سووازمانی و 
آمیز با رفتار شهروندی سازمانی تایید شد. بدین معنا که بوا بوروز تدهین

آمیز سط  نقض قرارداد روانشناختی و بدبینی سازمانی سرپرستی تدهین
یابد. نتایج فزونی یافته و میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی کاهش می

روانشوناختی و بودبینی پژوهش تاییدکننده رابطه منفوی نقوض قورارداد  
ای دو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی بدد. همچنین نقوش واسوطه

متغیوور نقووض قوورارداد روانشووناختی و بوودبینی سووازمانی در رابطووه بووین 
 آمیز و رفتار شهروندی سازمانی تایید گردید.سرپرستی تدهین

 

 های اخالقیمالحظه
سایر اصودل اخالقوی   داری علمی ودر این پژوهش اصل اخالقی امان 

 .علمی همچدن رازداری و رضای  آگاهانه رعای  شده اس .

 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از تمامی مسدلین و کارکنانی که ما را در انجام این پژوهش 
 شدد.یاری نمددند، تشکر و قدردانی می

 

 ه نام واژه 
1. Organization citizenship behavior 

  رفتار شهروندی سازمانی

 Extra-role Behaviors .2 فتارهای فرانقش ر

 Deviant workplace behaviors .3 رفتارهای انحرافی کاری 

 Abusive supervision .4 سرپرستی تدهین آمیز 

 Petty tyranny .5 استبداد خرد 

 Toxic leadership .6 رهبری زهرآگین 

 Workplace bullying .7 قلدری سازمانی

 Hostile behaviors .8 رفتارهای خصمانه 

 Victim .9 قربانی

10. Psychological contract violation 

  نقض قرارداد روانشناختی 

 Organizational cynicism .11 بدبینی سازمانی

   Transformational  leadership .12 رهبری تحدل آفرین

 Authentic leadership .13 رهبری اصیل

 Ethical leadership .14 رهبری اخالقی 

 Authoritarian leadership .15 رهبری خددکامه 
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