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 سرآغاز

رهبران نقش محورر    لیدو    ر شدروبر  مون منن  ر متودر  حقو  
اهمدو  مروور  (.  2،  1اه اف من مننی   امتمرار بقن  من مننی  ارنو  

مبب ش ه ام  غیی من مننی بر ن ا هن  ش  نقش آن  ر ایجن    1رهبر 
هون  رهبوران  یژگیله ان یرمن ان   محققنن م یری   ر شوی لرو  

هن برآین    همراره  ر  الش بنشن   ن مرخصون  رهبور مرف   ر من منن
  ر لوه فرا انوی  حقدقن  به  نگنهی  بن  (.3 منن ذلر لنن  مرف  را  ر من

 لوه  ران  رینفو می  ام ،  گرفته  صرر   من منن  بر  رهبر    نثدر مدنه  
   مون منن  ر رهبور مثبو  ا  ونثدر بور فقو  این  حقدقون   ا   بتدنر 
  .ان  اشته   مرلز رهبران این مثب   رفتنر همچندن

 
 
 

 
 بوزر،،  رهبران  له  فهمد    رانیم   مختی    هنمن منن ر     ق   لمی  بن

لوه  هتوتن  لتوننی ثررمو  رهبران  .(4 لنن یم   ایجن   بزرگی   هن فن  
 صونع  برا   ن آ رن یم   م  به معدنی  مننی چنرچرب یک  ر را  نتنیج
   ووع  نقون   بور امن برخی ا  مطنلعن . (5   شرن    اقع  مرثر  خر   لنر   
 له رهبر  مبک   رهبران  2مخربغدر اخالقی   رفتنرهن     هن یژگی 

 دنچنو .انو لر ه  مرلوز ،لننو یم  اموتفن ه هنمون منن  ر مو یران ایون
  ر  نریوک بع  یک  عنرانبه   هرآگدنی     3هدن آمدز ر،  متمرم  رفتنرهن 

 جراموع  نریخ   بنش  اغمنض   لتمنن قنبل له ندت   چدز   رهبر   امر
 ا    یرانگور   رفتنرهون   چنودن  گور  ر ای      شنه   همدره  هنمن منن   

 (. 6 هت    بر ه رهبران ا   ع ا   مر 
 
 

 چکیده

 ه ، بر ایون امون   ارایه ران  شننخ  جنمع  ر  ا  رهبر   ر من منن هن آمدز مینین هن  مرشرمتی  رهدنشتشننمنیی شدرنین هن    زمینه:  
 بر ه ام . لرمنن  امتنن   لتی هن بدمنرمتنن  ر زدآمند ره مرشرمتی م ل منجی اعتبنر   طراحیه ف این  حقد   

اعضون  هدون  عیموی،  جنمعوهبهره گرفتوه شو ، بندن  ا  ر ش  ا هلمی( بر ،  ر بخش لدفی - لدفیالترنفی آمدختهر ش شژ هش   روش:
مصنحبه  ابزار گر آ ر   ا ه هن .نفر ا  خبرگنن مصنحبه به عمل آم  10بن  ر ش نمرنه گدر  ه فمن ن ، بن امتفن ه ا  متخصصنن بر خبرگنن    

 ر بخش لمی ا  صرر  شذیرف .  MAXQDA ر نرم  گذار بن امتفن ه ا  ل  ر این بخش    بر     جزیه    حیدل  ا ه هن  ینفتهمنختنرندمه
ر ش بون اموتفن ه ا  بور .  هن    لتی امتنن لرموننبدمنرمتنن م یران   لنرلنننشنمل لیده  جنمعه  شدمنیری بهره گرفته ش .  -ر ش  رصدفی

بور ،  جزیوه    حیدول مرننمه محق  مونخته شرابزار گر آ ر   انتخنب ش ن .نفر به عنران نمرنه آمنر   372 ع ا   من ه صن فی  گدر   نمرنه
 انجنم ش . Smart PLS ر نرم افزار   م ل معن ال  منختنر  بن امتفن ه ا هن   ا ه

 ر  120بنش ، عرامل من مننی بن  عو ا  لو   کرار ل   ر ر به ا ل می 169نتنیج  حقد  نرنن  ا  مقرله  یژگی فر   رهبر بن  ع ا    یافته ها:
   ن هنیرندشل   ر ر به مرم قرار  ار . بررمی لمی ر اب  بدن متغدرهن، نرنن  ا  وریب متدر  49     بعن  منفی من مننی بن بنشر به   م می

 بر ه ام . گذار نثدر مرشرمتی  رهدن آمدزآمدز بر شتنین هن  مرشرمتی  رهدن
شدرنین هن  عرامل محدطی،  یژگی هن  فر   رهبور     آمدز  ر برگدرن ه  نرنن  ا  له م ل مرشرمتی  رهدننتنیج  حقد  نتبجه گیری:

 .می بنش  یژگی هن   یر  متنن   شتنین هن   بعن  منفی فر  ،  بعن  منفی من مننی   عرامل من مننی 
 
   لتیهن  شتنین هن، بدمنرمتنن ،شدرنین هن، رهبر  غدر اخالقی آمدز، رهدن مرشرمتی: واژگانلیدک

 Sayadi@iauk.ac.irلکتر ندکی:  نریتن ۀ متئرل: نرننی ا 
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 هتووتن ، مخوورب   4غدراخالقووی رفتنرهوون   رگدوور رهبووران ا  برخووی
  بوون رفتنرهوون رهبووران ایوون ،لننوو یم  لامووت ال محققوونن لووه طرربه

 صو من   هن  دبآمو  خر   لنرآم   درغ  شخصی  خصرصدن      غدراخالقی
 حتوی   هنمون منن ،هونگر ه افورا ، به  را  یر ننشذجبران     طرالنی م  

  ار    ارنو ،  بر عهو ه  را  آننن  مرشرمتی     ه ای   له  ییهنمی      جرامع
  (.7 ن لنیم 

 مرشرموتنن  برخوی  لوه  لنن یم   اشنره  رهبر    مدنه   ر  شدردن   حقدقن 
قی رمآبننه،  امتب ا   را هنآن  رانیم  له  هن یم   خر  بر    ا   رفتنرهنیی

 عنرانبوه  5آمدز ورهدن. مرشرموتی  (8 ننمدو   آمدزدن رهین    لنن هد  ضع

    لالموی  ننهخصوم  ا   رهبوران  شنی ار  امتفن ه  مدزان  ا   لنرلننن  ا راک"
 طد   ارا این نر  رهبر   (.9 شر یم    فنق  اخالق  عری   غدرلالمی
 همچورن بنشو .می   ه ف   لنرلننن  بر  مضر     منفی  ا  شدنم هن    مدعی
 فور    بو رفتنر    جربهشغیی،    رونی       ن گی  ا   رونی   شنیدن  مطح

 حتوی لنرلنونن   شنیدن عمیکر   مطرح  ندز  من منن  بر  ؛ ر مدنن لنرلننن
. (10 اموو  خووننرا ه  ضووعد  همچوورن خووننرا ه لنرلنوونن اعضوون  بوور
   لنرلنونن بوه لوه ص من ی  بر  عال ه  آمدز رهدن  مرشرمتی   ر دبینابه

 قورار  ونثدر  حو  ندوز را بقن  من منن   مرفقد  ،لن یم   ار   همکنران
 مرشرمووتی شدروودنین هن   شتوونین هن بررمووی اموون  ایوون . بوور هوو یم 

 .(11 لن یم  هجیر  مهم  آمدز رهدن
 6غدراخالقوی رین اشوکنل رهبور  آمدز یکی ا  مت ا لمرشرمتی  رهدن

 رصو  ا  افورا   16 ون  10 ه  له بدن مطنلعن  اخدر نرنن می  .بنش می
  آمدز  طرر م ا م رفتنرهن   رهدنبه  آنهن  مرشرمتنن  ،لنن شنغل ا عن می

بورا  بررموی مطنلعون  قبیوی   (.12 هنو   آ ار هن ه ا  خور  بور   می
ان    یک  حیدول  ا امتفن ه لر هآمدز ا  ر یکر  امتر مرشرمتی  رهدن

ش ه امو . فنلتررهونیی منننو    فر   برا  چندن  حیدیی امتفن همطح  
یون ار بنطون  بودن فور     ا رالون  ذهنوی   لفنیتی(عرامل شغیی  بی
موتفن ه شرن    ممکن ام   ر آن  مدنه برا  اگدر  میلنرمن ان ان ا ه

قبرل بنش     ر این مطنلعن  فورض بور ا  یک  حیدل مطح فر   قنبل
. (13 ا  متتقل هتتن    هدچ گر ه انتخنبی  جر  نو ار این ام  له افر

آمدز طرر  قد ، ش ی ه شدچد ه مرشرمتی  رهدنحنل، ممکن ام  بهاین  بن
قورار هن را نرنن ن ه . افرا   ر  ر ن یک گور ه یون مون منن  ر من منن
 حقدقن  شدردن نرنن  ا ن    (.14  ران گر ه را نن ی ه گرف  ارن    نمی
لنو  لوه یوک لنرمنو  بون آمدز  مننی ظهرر شد ا میی  رهدنله مرشرمت

(. 16، 15ر  شر    رهدن    متخر ا  جننب رئدس خر لنمه خریش ر به
لننو ه، هموراره  یر موتنن را بوه خونطر اشوتبنهن    مرشرمتنن  رهدن

 صررهن  گذشته مرر  مر نش   اذی    آ ار قرار  ا ه   ین  یر متنن راق
(. مطنلعون  متعو    نرونن  ا ه 17لننو    یگران  حقدر می ر مقنبل  

شوننختی هن  ر انهن   آمدبآمدز به شریرننیام  له مرشرمتی  رهدن
(؛ 17   8( لونهش  عهو  شوغیی19   7(؛ لنهش مطح رونی  شوغیی18 

؛ لنهش مطح عمیکر  فور     (22  -20 افی  ر من مننرفتنرهن  انحر
(    عنروون  خوننرا گی 25خالقدو   (؛ لنهش موطح  24،  23 یگر ه

آمدز یوک مروکل مرشرموتی  ورهدن بوه طورر مروخ شر . منجر می
 یهن  لنر    من منناجتمنعی شدچد ه محترب ش ه   همراره  ر محد 

  بعو  مونلی   غدرمونلی هن   یون   را ا رانو  هزینوه جر   اشته   می
 حمدوول  شووننختی( بوور موون منن   لنرلنووننهن  ر حووی   ر ان آموودب
 .(13 نمنی 
ا   هنمو شخصدتی آن هن ،  یژگیبر ظهرر چندن رهبرانی  مرثرعرامل  
جنه طیبوی افراطوی، خور بدنی، عو م مراعون  اصورل  ران به  میجمیه  

،  رمریی، ندون  اخالقی، خر بزر، بدنی، خر بدنی    کبر، حرص   طمع
، (26 لر اشنره  نگرش منفی به  ن گی، 9شخصی به ق ر ، خر شدفتگی
 ر ظهورر ایون رهبوران مورثر  رانو  میهمچندن  یژگی هن   یر متنن 

نرنن لر   مننی رهبر   رهبر  موعنن شدو ا   این بنی  خنطر   جر   بنبنش ،  
 ان بوههون شدور   لننو . گر هوی ا  شژ هروگرلن  له شدر انی ا  آنمی

برخوی  جر  رفتنرهن  خصمننه   مخربی له  این نکته له چرا بن  بررمی
لننو ، هن  بعد  می هن  بن هم شدر ان ا  آنرهبران ا  خور  نورنن موی

بوه  امندو ،  منیول بوه  هن عرامیی مننن  ندن . ا   ی گونه آن(21 شر اختن 
 (.27  برانی امو الیل شدر   ا  چندن رهعضری   ر گر ه  ... ا جمیه  

ر  بحو   ر مورر  اینکوه چوه نوعرامل محدطی ندز نقش مورثر   ار ، 
، شور را مرجوب میآمدز مرشرموتی  ورهدنهنیی شدو ایش ش یو ه محد 
، نر    شرای  محد  لونر  را برخی ا  شژ هرگران  ار . ا امه همچننن

ر  ر ایجن    حمنیو  ا  رفتنرهون  مخورب  ر ن و  مرثرعنران عرامیی  به
. (28 نو اهمون منن  ر ایون مقرلوه اشونره لر   فرهنگ  نقش  گرفته   به
هن  لنر  برر لرا دک، اموتب ا   محد   ر برخی ا  مطنلعن همچندن  

معرفوی  آمدزمرشرمتی  رهدنبرا  حضرر  موتنع  موکننی    غدر  متننه
بورا  حول متوئیه   هون  مننموبیهنیی لوه  کندک. من مننش ه ام 
رلننن خر  ا خنذ نکر ه   شرح شغل  قدقی ن ارنو  بدروتر  ر  عنرض لن

عراموول  ر نهنیوو   (.29 هتووتن  ایوون نوور  ا  رهبوورانض ظهوورر معوور
ا  ن ور  ندز  ر شد ایش این نر  رهبر  نقش مرثر   ار ،   من مننی ر ن

 من مننی رفتنر  عراملن نم من مننی ممین ران، شدر ان   برخی صنحب

  ر آمدز ورهدن رهبور  رشو  عرامول  نهون ،مون منن( مطح  ر ممی

هن  هن    شودرههن ا  طری  مدنم همچندن، من منن  .من منن هتتن
حو     ا  نن رم ، ا  جمیه  اشتن اه اف غدرمنطقی، رقنب   اخیی بدش

 ر رهبوران   آمدز ورهدن رری  فرهنگ مر نش افرا ، مور  رفتنرهون   
 هنو  هن اهمد  میر شنیتتگیهنیی له به نتنیج مبتنی بشرن . شدرهمی

شورن  رهبوران  اجو  می بهن  ارنو ، مرجوجیا ح  به خر    رجه بدش
رفتنرهوون  منفوی معطوورف  شنیتوتگی مترموو  مورخرر ه   بووه موم 

 .(30 شرن 
آمدز به    شوکل متوتقدم   غدرمتوتقدم بور لنرلنونن مرشرمتی  رهدن

صورر  متوتقدم هآمدز بمثنل مرشرموتی  ورهدنعنرانبه گذار ام . نثدر
را مختل لر ه له به  نبنل این اختالل موطح   لنرمن   -ر اب  مرشرم 

این رهبران بن رفتنرهون    .(31 ینب رونی    عمیکر  شغیی ندز نز ل می
انتقن   ر جمع، قروقرق   لدقبرفتنرهنیی ا     ،شرن شننخته می  غدراخالقی

بن  ، خررن ، ر یمالح ه     ر ا  ا ب، شنبه راه ان اختن، رفتنرهن  بی
متوخر  ر لنرگدر  القونب ننمننموب،  امتفن ه ا  لحن اربنب مآبننه، بوه

   تنرهون  خصومننه لونلمی، ایجن  ارعنب   اجبونر   اموتفن ه ا  رفجمع
فووور    مطنلعوون  نروونن مووی  هوو  لووه شدنموو هن  (.32 غدرلالمووی
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 لنهش  ووران بووه شتوونین هن  نگرشوویآمدز را میمرشرموووتی  وورهدن
  حمنیو  مون مننی   10من مننی،  عهو  مون مننی، هری شوغیی  روونی 
 اموتر ، شننختی، ر ان  خریوب امورال مون منن(، رفتنر (11ش ها راک

، شکنین  ر ان  نیاختالال  ر ان  نی  ر ان  (12اوطراب، مالم  ر ان
 همچنوودن شدنموو هن (. 34، 34، 33  قتوودم نموور  ، بووی خوورابی(13 نووی
هوون  بخوووش خر جیآمدز  ر موووه ی  وورهدنموون مننی مرشرمووت ر ن
، ، لنهش رفتنرهن  شوهر ن هن  مون مننی(14افرنگر  من مننی عمیکر 

     غددر(  قن م   ر برابر، م 15 مکر  من مننیرفتنرهن  مقن متی لنرلننن
 (. 37، 36، 17 بررمی ام مدزان ا راک عو ال  مون مننی قنبل

عنران یک مبک رهبر ،   بهآمدز  هنگنم  ر ن ر گرفتن مرشرمتی  رهدن
بتودنر  ا  مطنلعون    حیدل چنو  موطحی بنیو   ر ن ور گرفتوه شور .
 بررموویانوو . بنوون بووه متغدرهوون  موونختنر    گرایرووی را شرشووش  ا ه

مطنلعوه  ر  مدنوه   62  ،  عو ا 2013 ن منل    2010ا  منل    شژ هرگران،
ن محققون  ر منل هن  اخدور. (38 ام  منتررش هآمدز مرشرمتی  رهدن

 رجهی را بورا  ر شون لور ن  ئورر  رفتنرهون  هن  قنبول ی مح  
هن  خنصوی حنل، مح   ی این  ان . بنآمدز اعمنل لر همرشرمتی  رهدن

شورن  لوه موننع  فتودر ندز  جر   ار  له  ر طرل فرآین  شننمونیی می
شرن ؛ بننبراین بنی  هن میبح   ر این ن ریه  مفصل   جنمع مفهرم مرر 

اگرچوه .  بررمی قرار  ا ه شور   مرر    مننهمطرر  ین هن به  شتن  درنین ش
آمدز هن  بزرگی برا   عری ،  رمدم   لر  رمز مرشرموتی  ورهدنگنم

آمدز فنق  چنرچرب ن ر  صرر  گرفته ام ،  حقدقن  مرشرمتی  رهدن
هن  متع   برا  این مح   ی  منجر به امتفن ه ا  ن ریه یکپنرچه ام .

هن   رفتنرهن  آمدز   نگرش رک ا  مرشرمتی  رهدن  بدن  ار بن   رودح
    مو یران  لوه   هو یم   نرونن  شوراه    م   این.  ام ش ه     یر متنن
   لنرلنوونن بوورا  ا یووژه  طرربووه  راننوو یم  هنموون منن  ر مرشرمووتنن

 همدن به .بنشن  مخرب اجتمنعی   ر انی  مختی   ابعن    ر  خر   یر متنن 
 بر ایران  خنر    ر  من عالقه  شژ هرگران     ا انشر یهن ر  ا   بتدنر    لدل
 مو یری      رهبور   رفتونر    هنموبک     الگرهون   ون  ام   ال م  اینکه
 رفتنر   الگرهن   ش ن  آشکنر  برا   عیمی      قد   صرر   به  گرا   خریب
  نلدو    شنفرونر  قرار گدر ، یبررم مرر   رهبر   نر   این   هن هشرشش
 ندون   چندن له رم یم   ن ر  به  ا ، نلد   نای  بن  . همتران لر ه  فرا انی
 جونیی آن ا  ندون  ایون. بنشو   اشته  جر   ایران   ر  آشکنر  صرر   به  ندز

  ر  رهبور   اثربخروی   من  لنرهن   رد  ق  فهم  برا   له  شر یم   ننشی
  رلدو  (   صنعتی  جنر ، خ من ی،  رمننی، آمر شی،  ا   اعم   هنمن منن
بر امن  آنچوه . گدر  قرار  یبررم  مرر   زآمد رهدنمرشرمتی    ام ،  ال م

بنشو  ه  نبنل شنمخگریی به ایون مورال میله مطرح ش  این شژ هش ب
آمدز  ر بدمنرموتنن م ل مرشرمتی  ورهدن  شتنین هن ن     له شدرنین ه

 هن    لتی ل ام هن هتتن ؟
 

 روش 
ا  ن ر ر یکر  گور آ ر   ه ف لنربر     ر ش شژ هش حنور ا  لحنظ 

لمی( بر ،  ر قتم  لدفی ا  ر ش  ا ه -خته الترنفی  لدفیآمدهن   ا ه

شوژ هش  ر بخوش لدفوی شونمل  مرنرل  لننو گنن .بندن  امتفن ه ش 
 خصو  آلن مدوک، لوه  خبرگونن   متخصصودناعضن  هدن  عیمی، 

  مطیع شو ن ا  مطنلعه  جربی، فعنلد  لنر   اشتن ،  ر این بخش برا
گدور  ب ن وران ا  ر ش نمرنوههن   ن را  متخصصنن   صونح ی گنه

مصنحبه صورر  گرفو . بورآ ر  حجوم   نفر  10بن    ه فمن  ا  نر  ن ر 
هن انجنم ش . بر ایون امون  ر  ن ر بر مبنن  اشبن  ن ر   ا هنمرنه مر

بدرتر یک نفر به اشبن  ن ر  رمد    برا  اطمدننن    9مصنحبه بن  ع ا   
به مبوننی می همه جننشس ا  برر  این بخش ر    مصنحبه  یگر انجنم ش .

ن ر      جربی ا  ر ش مصنحبه ندمه منختنر ینفته برا  طراحی مو ل 
مرشرمتی  رهدن آمدوز  ر راموتن  گور آ ر   ا ه هون  بخوش لدفوی 

 امتفن ه ش . برا  این من رر مراحل  یر طی ش :
به ندموه مونختنر ینفتوه هون، طورح  ه ر   قبل ا  برگوزار  مصونح .1

ا  ا  شدرودنه ن ور     جربوی بورا    شدرنهن    حقد    خالصه
 صنن   خبرگنن  انرگنهی ارمنل ش ؛جنمعه اطالعن ی متخص

مرشرموتی  ورهدن  ر ر   برگزار  جیته، ابتو ا محررهون  بح   .2
( برا  جنمعه اطالعن ی  رریح   مپس ا  آنهن خراموته شو   ون آمدز

 75را بدنن لنن . به طرر مدوننگدن هور مصونحبه حو     ن را  خر   
 ه طرل لرد . قدق

برا  گر آ ر   ا ه هن  به  مو  آمو ه ا  مصونحبه، ابتو ا فورم  .3
مصنحبه طراحی ش . برا  ثب   ی گنه هن  افرا  ین  اشو  بور ار  

 انجنم ش .

بع  ا  گر آ ر   ا ه هن  به  م  آم ه ا  مصنحبه، فراین   حیدل  .4
 ه هن  لدفی آغن  ش . این  ا ه هن بن  رجه به مروور     یخد   ا

ا ه حقد   یخد    ل گذار  ش ن .  ر نتدجه ل گذار    حوذف   
مقرلوه شننمونیی    338هن   کورار     یخود  نهونیی  ا ه هون،  

گریه   87امتخرا  ش  له بن شنالیش بر امن  ن را  صنحب ن ران  
ه به طرر ه فمن  بدننگر قرار گرف . مپس مقرله هنیی ل   نید   مرر   

یی    ر لننر هوم قورار  ا ه شو ن    یک مقرله لیی  ر بر ن ، شننمن
لیی له می  رانت  شنمل  مونمی آنهون بنشو    برا  آنهن یک عنران

  عددن   ننم گذار  ش . 

  مون مثی   برا  بررمی ر ایی  ر بخش لدفوی  ر  هیوه ا ل ا  ر ش
ا  مننبع مختیو   طری  گر آ ر  شراه ا   بهره گرفته ش ،  ر این رامتن
صونحب ن وران رن، مننبع اطالعون ی متنور     شنمل  ئرر  هن  گرننگ
ن ر شرل  لنن گنن  ر قرار گرف ،  ر ا امه    نید   ر ایی مرر  بررمی    

. بورا  ایون لونر   رینفو  شو  هن    فتدر  اعتبنر ینفتهشژ هش  ر بنره
ا  ر گر هوی لوننرنی متروکل ا  ینفته هن،  فتدرهن   نتونیج شوژ هش ر
قورار   نید  گرف    مرر  قضن   قرار شرل  لنن گنن  ر شژ هش مرر  

همچندن برا  بررمی شنینیی ا  ین  اش  بر ا  مفصول    قدو    گرف .
آنونلدز مر صحنه، وب  صر  بن لدفد  برا  ثبو   قدو  ینفتوه هون    

هن  مجرینن ی گنههن به لمک افرا  ننشنن    رایننه به طرر  له   ا ه
ه   یو جز  بهوره گرفتوه شو .  ،شژ هش اثر   ر  حیدل  ا ه ن اشته بنش 
ل گوذار   ا ه هون  یونفتن    حیدل  ا ه هن   ر بخش لدفی بر امون 

 ش ه ام . امتفن ه Maxqdaافزار نرم  ر( مفنهدم  ر  ا ه هن



 دولتی  هاییمارستان ب در آمیزین توه سرپرستی   مدل طراحی  : رهبری غیر اخالقی : و همکاران سعید صیادی دکتر  
 

 153 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

  
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

شدمنیری امتفن ه شو . جنمعوه  - ر بخش لمی ا  ر ش  حقد   رصدفی
لنرلنوونن   موو یران آموونر  شووژ هش  ر بخووش لمووی شوونمل لیدووه 

بون  . لوهموی بنشو 12000به  عو ا   ی امتنن لرمننهن    لتبدمنرمتنن
فی مون ه  جهو   صون  صورر  بوهنفر    372امتفن ه ا  فرمرل لرلران  
 ر بخوش لموی ابزار گر آ ر   ا ه هن  شژ هش بررمی انتخنب ش ن . 

گریه هن  متتخر  ا  مرحیوه لدفوی بر  محق  منخته مبتنی  شرمرننمه  
مرال بتته شنمخ می بنش     87شنمل می بنش . شرمرننمه طراحی ش ه 

 رجه ا  لدکر  ا  خدیوی  یون   ون خدیوی  5گریه هن  آن بر شنیه طد  
شرمروننمه مرشرموتی   برا  مونجش ر ایوی محتورایی   ن دم ش .  لم(

خبرگوننی لوه  ر مونخ  مو ل مرونرل   نفر ا  5ا  ن را     آمدز رهدن
 ارمونل شرمروننمهش ه ام . ب ین  ر دب لوه بون  ان ، بهره گرفته اشته

-الهن  رخرام  ش  له ن را  خر  را  ر رابطه بن مؤهن، ا  آنبرا  آن
ش بون اموتفن ه ا  هن  شوژ ههن را بن فرودهشرمرننمه    ننمب آنهن   
 هن  لنمال ننمننموب، ننمننموب، نتوبتن مننموب، مننموب، لونمالگزینه

، 75،  50،  25  ،0مننمب له به  ر دب  ارا  ار ش ع    معون ل  
له نتونیج لیوی ر ایوی شرمروننمه حونلی ا    ه نمنین یهتتن ، ارا  100 

ا  طری  م ل   ر بخش لمی  هن حیدل  ا ه      جزیه  .بر   848/0 ننمب  
 SMART   23 یرام   SPSSافزارهن  نرم ر  معن ال  منختنر 

PLS   ش ه ام .انجنم 2/2 یرام 

 

 هایافته
 لوه ش  خرامته شژ هش این  ر  لنن همرنرل   خبرگنن  ا   مرحیه  این   ر
 ، هنو  ارایوه را خور  ن ورا  نهونیی  م ل     م ل     ین  فراین   مرر    ر

 بونال ر  مطح  هن مقرلههمه    لوه  بور   اصیی  مفنهدم  ین  مفهرم   رخد 
    شدرنین هن  اصیی  مقرله      بننبراین  ؛ام    ا ه  شدرنو   یکوو یگر  بووه  را

 .ام  ش ه امتخرا  1 ج  ل  ر   یر صرر به شتنین هن

 کدگذاری گزینشی :1جدول 
کددددددد 

 گزینشی
 تکرار کدهای باز مقوله

کددددددد 

 گزینشی
 تکرار کدهای باز مقوله

دن 
ره
ی  
مت
رشر
 م
 
هن
ن 
تنی
ش

دز
آم

 

ی 
منف
  
بعن
 

ی 
منن
من 

 

 6  خی 

  
هن
ن 
رنی
شد

 
ی 
مت
رشر
م

 
ن 
هد
 ر

دز 
آم

 

ل
رام
ع

  
طی 
حد
م

 

 3 مزی  رقنبتی

 1 شرای  اجتمنعی 2 قی ر 

 2 ا ح ن نر    مرن ره بدش 1 و  شهر ن   رهن رفتن

 5 لنهش خالقد    نرآ ر 

ی
ژگ
 ی

 
 
ر 
ف

  
بر 
ره

 

 3 شنیدن بر ن هرش عنطفی

 5 هنجنرهن 8 لنهش عمیکر 

 6 هننگرش 3 هن  من مننیافزایش هزینه

 10 صفن    مهنر  4  رک خ م 

 3 بی  عه  2  ضن  شغیی

 1 هن  خننرا گییژگ ی 2 غدب 

 8 رفتنرهن  انحرافی 1 لنهش  عه 

 8 طیبیجنه 1 من مننیمکر  

 12 خر شدفتگی 2 فهمیع التی   لج بی

 5 ننمن گنر  اجتمنعی 2 مقر  من منن

 7  رنه ق ر  بر ن 2 اختالف بدن لنرلننن

 3 ی  متن اشتن حس انتنن 8 جر  ننمنلم   ننمطمئن

 
ر 
ی ف
منف
  
بعن
 

 

 23 مرءامتفن ه گر 2 انز اطیبی

 6 صالحد لفنی    بیبی 3 شریرننی ر انی

 4 گریزقننرن 2 ختتگی عنطفی

 2 مخنل  لنرگر هی 3 هن  شرخنش گرایننه النش

 3 رفتنرهن  م یری  نر ه رهبران 3 ننراحتی ر انی

 1 نمزا  بر  م می 1  لتر  

 2 بدنی بر ن رفتنرشدشغدرقنبل 3 مرخرر گی

   
هن
ن 
رنی
شد

ی  
مت
رشر
م

ن
هد
 ر

دز 
آم

نی  
 من
من
ل 
رام
ع

 

 4  ر  لدنه 4  رانمن من   گر هی

 3 گدر   یژه ب  ن اطالعن  صمدم  5 اثربخری من مننی

 7 ع م  ر ن ر گرفتن  یگران 7 من مننیفرهنگ
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 5 رر مغ 4 امترا ژ  من مننی

 2  ر غ گفتن 4 اعتمن  من مننی

 4 مر نش لر ن 4 هن  نن رم هن    شدرهمدنم 

 7 ع م انعطنف رهبر 3 هن  لنر گر ه

 5 مخنلف  بن انتقن  2 بیرغ من مننی

 2 گراییبر ن 1 مننبع من مننی

 8 ا ح نفس بدشاعتمن به 2 ع م مر   نی من مننی

 10 اخالق رهبر  6 ل من مننیترلن

 2 بن  رفتنر مدنمی   شنر ی

ی
ژگ
 ی

  
هن

 
نن 
مت
ر 
 ی

 
 1 مخل  یر متنن

 1 طبقن  لنرلننن 3  عنرض من مننی

 1 نفس  یر متنناعتمن به 5 خنطر لنرلنننع م  عی 

 1 شخصد  لنرلننن 2 فتن  ا ار 

 1 متنن حقدر  یر  13 نفرذ   ق ر  رهبر 

 9 من مننیرفتنرهن  مخرب 
نوون رانی  ر  رمووعه   ایجوون  انگدووزه  ر 

  یر متنن،
1 

 4 ع م  أمدن ندن هن 14 ار بنطن  من مننی

 2 رفتنرهن  انحرافی  یر متنن 6  عه  من مننی

 2   رگریی به  یر متنن 8 هنحلشننخ  فرص    راه

  11 مبک رهبر 

 2  مننیامند  من

 3 گر مربی

 
 بندون    ا ه  اموترا ژ    ر  ن ریوه   رموعه  شنیننی  مرحیه  ن ر   من  غنی

  رک قنبیدو  شوکل قنلب   ر  مفنهدم  ام . ب ین من رر  رمدم  چن گننه
 .ش ه ام  رمم 1 نگنره امن  این بر.  ارن   بهتر 

 

 

 

 

مرشرموتی اطالعن   رصودفی متغدور  :  توصیف متغیرهای پژوهش

  همچندن  شنمل مدننگدن، انحراف معدنر، لمترین   بدرترین  آمدزن رهد
  ووعد . نتنیج نرونن  ا  ش  ارایه 2 ر ج  ل ر یک ا  ابعن    وعد  ه

  ربونال  مرر مطنلعه  جنمعه   ر  آمدز رهدن  مرشرمتی  شتنین    شدرنین هن 
 .ام  قرارگرفته ننمطیرب  وعد   ر    مرر منجش مترم  مطح ا 
 

 گویاندر میان پاسخ آمیز سرپرستی توهین های توصیفی متغیر آماره  :2جدول 

 بیشینه کمینه معیار انحراف میانگین  تعداد متغیرها
 00/3میانگین نظری =  

 tآماره  

 000/1 59/10 87/4 67/1 71/0 39/3 372 من مننی  بعن  منفی 

 000/1 93/8 00/5 00/1 95/0 44/3 372 فر    بعن  منفی 

 000/1 53/9 00/5 00/1 83/0 41/3 372 آمدزن هن  مرشرمتی  رهدن نی شت

 000/1 51/9 87/4 26/1 73/0 36/3 372 عرامل من مننی 

 000/1 61/18 00/5 00/1 86/0 83/3 372 عرامل محدطی 

 000/1 19/12 87/4 27/1 74/0 35/3 372  یژگی فر   رهبر 

 000/1 17/11 00/5 11/1 76/0 44/3 372 هن   یر متنن  یژگی

 000/1 52/12 00/5 00/1 77/0 50/3 372 آمدز شدرنین هن  مرشرمتی  رهدن 
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 مدل نهایی پژوهش  : 1 نگاره
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مون   معون ال  مونختنر  بوه  ر این بخش بن امتفن ه ا  ر یکر  مو ل
   شدرونین هنشوژ هش لوه    موؤالبررمی الگر  شدرنهن   شوژ هش    

امو    لرمونن  اموتنن  هن بدمنرمتنن   ر  آمدز رهدن  مرشرمتی  شتنین هن
له نتونیج آن  ر ا اموه آمو ه امو . قبول ا  بررموی   ،ام   ش هشر اخته

طرر هون  معون ال  مونختنر  بوهفرضالگر  شدرنهن   شژ هش شدش
 صرر   یر ام .ام  له به  قرارگرفته  یمرر بررملنمل 

 CR  هن  آلفن  لر نبنخ    ا  شنخ گدرهن  ان ا هبرا  برا ش م ل
قبرل بورا  وورایب آلفون  شر . مق ار قنبل شنینیی  رلدبی( امتفن ه می

نتونیج  (.39 ام  ش هندد ع 6/0لر نبنخ   شنینیی  رلدبی ح اقل برابر بن 
 رلدبوی   شنیونیی     آلفون  لر نبونخآ ر ه ش ه ام .    3شنینیی  ر ج  ل  

نیونیی مننموب  هن ه شامو  لوه نروننبدرتر  6/0متغدرهن   حقد  ا  
هن   ندوز برا  بررمی ر ایوی مون ه شرمروننمه  متغدرهن   حقد  ام .

هون  فرضهن لوه ا  شدشمنجی شرمرننمهمننمب بر ن معدنرهن  ر ان
 شو هامتفن ه   ل عونمیی  نیدو   ا   حیدو  مهم معن ال  منختنر  ام ،

یی ؤالی  ارا  بنر عنم ش ه هدچ مبن  رجه به بنرهن  عنمیی محنمبه  ام .
الی بورا  حوذف ا  ر نو   حیدول  جور  رنبر ؛ بننبراین مو  5/0لمتر ا   
 ن اش .

ر ایووی همگوورا بووه بررمووی مدووزان همبتووتگی هوور موون ه بوون مووؤاال  
شور ا  . بورا  بررموی ر ایوی همگورا  ابزارهون  هن( خر  می شنخ 
شوو ه  (AVE)شوونخ  مدووننگدن  اریووننس امووتخرا   گدر ، ا انوو ا ه

امو .  ش ه ا هنرنن  4نتنیج ر ایی همگرا  ر ج  ل    ام .  ش هتفن هما
ا  ر ایی همگورا    ش هامتفن ههن    هن  له شرمرننمهمقن یر نرنن می
 .مننمبی برخرر ارن 

 ها( گیری )پرسشنامهپایایی ابزارهای اندازه  :3جدول 
 (AVE)راج  میانگین واریانس استخ (CR)پایایی ترکیبی   کرونباخ آلفای   متغیر

 574/0 952/0 945/0 من مننی بعن  منفی

 856/0 976/0 971/0  بعن  منفی فر  

 514/0 960/0 956/0 عرامل من مننی

 655/0 850/0 735/0 عرامل محدطی

 503/0 968/0 965/0  یژگی فر   رهبر

 523/0 907/0 883/0  یر متنن هن    یژگی

 >4/0 >6/0 >6/0 قبرلمق ار قنبل

 
هن  هن  یک من ه بن شنخ ر ایی  اگرا، مدزان  فن   بدن شنخ   ر 

شر . برا  این لونر بنیتوتی ا  ر ش هن   یگر  ر الگر مقنیته میمن ه
امتفن ه لر  له من ریتی  رکدل  ا  لوه مقون یر قطور اصویی امتنن ار   

بنشو    مقون یر شونیدن قطور هر من ه می  AVEمن ریس، جذر ورایب  
هن   یگر ام    مقون یر تتگی بدن هر من ه بن من هبماصیی ورایب ه

هن   یورین آن بدروتر بنشو  لوه همبتتگی ر   قطور اصویی ا  خننوه

هن  متغدرهون  مکنورن(  ر مو ل  عنمول  هن ه این بنش  له مون هنرنن
. مقون یر (40 هن   یگورهن  خر   ارن   ون بون مون هبدرتر  بن شنخ 

هور مون ه ا  وورایب   AVEایب   هن  له جذر ورنرنن می  ،3ج  ل  
هن   یگر بدرتر ش ه ام  لوه ایون مطیوب همبتتگی آن من ه بن من ه

 .هن ام قبرل بر ن ر ایی  اگرا  من ه هن ه قنبلنرنن

 ها(گیری )پرسشنامه روایی واگرای ابزارهای اندازه .4جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

           0/ 758 من مننی منفی  بعن   .1

         0/ 925 0/ 251 فی فر    بعن  من .2

       0/ 717 0/ 576 0/ 319 عرامل من مننی  .3

     0/ 809 0/ 455 0/ 440 0/ 426 عرامل محدطی  .4

   0/ 709 0/ 340 0/ 237 0/ 216 0/ 499  یژگی فر   رهبر  .5

 0/ 723 0/ 254 0/ 460 0/ 579 0/ 509 0/ 376 هن   یر متنن  یژگی .6

 
  شنخ  ندکوریی بورا ش برا  ار ینبی برا ش لیی الگر  شدرنهن  ، ا

 GOF  )36/0    25/0،  01/0بن  رجه به موه مقو ار  .  ام   ش هامتفن ه 
شو ه معرفی  GOFمقن یر وعد ، مترمو    قور  بورا     عنرانبهله  

نرنن ا  برا ش بتودنر قور    GOFبرا     593/0ام    حصرل مق ار  
 م ل ام .

امو .    هشوامتفن ه  tشژ هش ا  آمنره    مؤاال  ار   برا  بررمی معنی

بنش    ر مطح خطن    -96/1ین لمتر ا     96/1، بدرتر ا   tچنننچه آمنره  

  رابطوه معنون ار بودن    متغدور حنصول    نید  رص ( فروده    5لمتر ا   
 مون مننی بعون  منفی   هو  عرامولمی  ش ه نرونن  ارایهشر . نتنیج  می

 05/0>p،507/0β=،)   عراموووووول  بعوووووون  منفووووووی فوووووور 

 05/0>p،681/0β=،)  05/0   عرامل من مننی>p،648/0β=،)  محدطی 

 05/0>p،648/0β=،) 05/0   یژگوی فوور   رهبوور>p،858/0β=   )
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 .بنشن می  آمدزمرشرمتی  رهدنبوور  موورثرجووز  عراموول ( =p،574/0β<05/0   یر مووتنن هوون  یژگی

 نتیجه آزمون سؤال فرعی سوم  :5جدول 

 نتیجه t آماره ضریب مسیر فرضیه
  نید   140/5** 507/0 من مننی بعن  منفی ← دزآممرشرمتی  رهدن

  نید   480/12** 681/0  بعن  منفی فر   ← آمدزمرشرمتی  رهدن

  نید   213/8** 648/0 عرامل من مننی← آمدزمرشرمتی  رهدن

  نید   213/8** 648/0 عرامل محدطی ← آمدزمرشرمتی  رهدن

  نید   185/23** 858/0  یژگی فر   رهبر← آمدزمرشرمتی  رهدن

  نید   339/8** 574/0 هن   یر متنن  یژگی ← آمدزمرشرمتی  رهدن
 05/0 ار  ر مطح معنی **

 

   بحث

ا  خبرگونن،  ر   آم ه م بهش ه   ن را   هن  انجنمبن  رجه به مصنحبه
موون مننی،  بعوون  منفووی فوور  ، عراموول  بعوون  منفی مقرلووه 6نهنیو  

هون   یر موتنن  یژگی فر   رهبور    یژگی  من مننی، عرامل محدطی،
هن بر امن  شننختی له خبرگنن نتب  رلهش ه ام ؛ له این مقامتخرا 

ام . نتنیج  حقد  نرنن   آم ه م به،  ان  اشتهآمدز  به مرشرمتی  رهدن
 کورار لو   ر ر بوه ا ل  169ر بون  عو ا   ا  مقرله  یژگوی فور   رهبو

بنش     بعون   ر ر به   م می 120بنش ، عرامل من مننی بن  ع ا  ل  می
 ر شدرونین هن مقرلوه  ر بوه مورم قورار  ار .لو   ر    49من مننی بن  منفی
هن   یر متنن، شنخ  ع م  أمدن ندن هن؛  ر مقرله  یژگی فر    یژگی

 ر مقرله عرامل محدطی، شنخ  مزیو  رهبر، شنخ  مرءامتفن ه گر؛  
رقنبتی    ر مقرله عرامل من مننی، شنخ  ار بنطن  من مننی بونال رین 

شو ه،  ر  کرار را به خر  اختصنص  ا ه امو .  ر شتونین هن  شننمنیی
من مننی، شنخ  لونهش عمیکور    شونخ  جور  مقرله  بعن  منفی

شنخ  شریرننی ر انی، ننمنلم   ننمطمئن؛  ر مقرله  بعن  منفی فر  ، 
هن  شرخنش گرایننه، ننراحتی ر انی   مرخرر گی بنال رین  کرار  النش

  جربوه مروخ  گر یو  لوه  ی ر شژ هرو  ان .را به خر  اختصنص  ا ه
(. 41 لن یشذیر  رابطه بدن رهبر  مخرب بن عمیکر  شغیی را  ع یل م 

 معنوی  ار  یوک میتویه ر ابو   ر شژ هری  یگر مروخ  شو  لوه  
ا  بدن رهبر  مخرب   ر ان رنجورر خوریی رهبور بون اموتر   نجدره

  ر شژ هروی  یگور(. 42 شغیی   شکنین  جتمننی لنرلننن  جور   ار 
مرشرمتی مرامتفن ه گرایننه مرجب اختالل  ر بورآ ر ه   مرخض ش  له

انحرافوی   ر متنن    ر نهنی  رفتنرهونلر ن ندن هن  شنیه   امنمی  ی
مرشرموتی   مروخ  شو  لوه   ر شژ هری  یگر(.  20 شر من مننی می

مخربی بر   نثدرنفس مبتنی بر من منن آمدز  ن ح   ا  طری  عز  رهدن
 ر مطنلعه ا   یگر نرنن  ا ه ش  لوه (.  9 رفتنر بن خرر   لنرلننن  ار 

 ر   (43 مثبتوی  ار اثور  رفتونر لونر وو   رلدو     آمدز برمرشرمتی  رهدن
منی   رک ش ه ا  همکنر بنع  لنهش ح  مرخ  ش  له  مطنلعه  یگر

 (.28 آمدز بر قص   رک خ م  لنرلننن خراه  ش مرشرمتی  رهدن   نثدر
 ر  بددن    رجده شژ هش حنور می بنش .    هن ینفتهاین نتنیج همتر بن  

 ر طی  هه گذشته، محققنن بر جنبه  نریوک  ران گف   میهن  ینفتهاین  
ی همچرن آ ار   اذی  جنتوی، ین مخرب مرشرمتی له رفتنرهن  مختیف

  ورینرایجعنران  خررن  فدزیکی   اعمنل خصمننه غدر فدزیکی له بوه
 عالقوه. رشو  فزاینو ه  انو لر هشرن ،  مرلوز  شکل  خریب شننخته می

 مرلوز  جنییجنبوههن منجور بوه  ر من منن حقدقن ی به رفتنرهن  منفی  
ش رهبر  بوه هور جن   رجه صرف بر رفتنرهن  اثربخا بدن  رهبر  به

 ر مورر  اهمدو  مرشرمووتی    جنبوه مثبو    منفوی رهبوور  گر یو . 
  وران اموت الل نمور میهن  اموتنن لرمونن  آمدز  ر بدمنرموتنن رهدن

ب رفتنر  مرشرمتنن   ونیع    حقدر ش ن  یر متنن  رم  مرشرمو ، 
بنع  لنهش مطح رونی  شوغیی  یر موتنن شو ه   بون ا راک نقوض 

، موطح  عهو  مر ربوهننختی منبدن مرشرم     یر م ؛  شقرار ا  ر ان
آمدز، مرشرمتی  رهدن  همچندنمن مننی  یر متنن ندز افرل خراه  لر .  

هون شننختی  یر متنن   مبب افرل مقن م  آن ان حیدل  هن ه مننبع ر
شر . مالم  ر انی  یر متنن  ر موراقعی لوه  ر برابر مننبع امتر  می

جهه بن عرامل فرنر ا ن اشته بنشن ،  ه ی  ش ه    ر مننبع لنفی برا  مرا
قنلب مروکال ی همچورن اووطراب، عصوبنند ، فرمور گی   لونهش 

   .خر لنرآم  ، نمر  شد ا خراه  لر

عرامول   ،هون   یر موتنن یژگیعرامول    همچندن نتنیج نرونن  ا  لوه
   مون مننی بعن  منفی ، بعن  منفی فر   ، یژگی فر   رهبر  ،محدطی
 ر  بنشون .می آمدزمرشرمتی  ورهدنبر    مرثرجز  عرامل    مل من مننیعرا

هن  رهبر   هرآگدن بن رفتنرهون  لفهرله بدن م   گزارش ش   مطنلعه ا 
 ر  (.44  ر لنرلننن همبتوتگی مثبو    معنون ار   جور   ار بهرهو   

عنران متغدور مبک رهبر  خر لنموه بوهشژ هری  یگر گزارش ش  له  
مثب    معنن ار امن ووعد   ر رابطوه بودن ا راک    نثدر   ع یل گر،  ارا 

 ر  .(45 بنشو آمدز میمرشرمتنن ا  ع ال   عونمیی   مرشرموتی  ورهدن
 آمدز منجر به موکر له مرشرمتی  رهدن   ا ه ش نن  نرشژ هری  یگر  

عرامول رفتونر   ر مطنلعه ا   یگر گزارش ش  له  .(13 شر می  من مننی
، ختتگی عنطفی، رونی  شغیی،  نش شغیی، لنر  و   رلد ، افتر گی

رفتنر شهر ن   من مننی، حمنی  من مننی  رک ش ه، لنرایی، لرمکش 
لنر به خننرا ه، انحراف محل لنر، انحراف بدن فر  ، انحراف مرشرم ، 

بوور ه  گووذار نثدرآمدز انحووراف موون مننی بوور  رمووعه مرشرمووتی  وورهدن
 ر شوژ هش حنوور موی بنشو .  هن ینفتهاین نتنیج همتر بن .  (31  ام

آمدز  رلدبوی ا  رهبر   رهدن   ران گف می  ینفته هن بددن    رجده این  
بور   هون   رفتنرهونیی امو  لوه اثورا  مور، انگدزهخر محوررنگرش  
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 ار . این رهبر فنق  نگرانی بورا    یمررنم  یر متنن، من منن   عمیکر  
 بین مو     م  نهلر  یگران   محد  من منن ام  له منجر به اثرا  

 طورر بهاحتن  متررم ا  ار ش خر     آمدز بنشر . رهبر  رهدنمنفی می
 طورر بوهآمدز نمنی . رهبران  ورهدنحن   ر مرر  مننفع شخصی عمل می
فریب، ارعنب،   رگریی   یون مجون ا  م ا م ا  رفتنرهن  ننلنرآم  برا   

لنن . رهبر امتفن ه می خراهن برا  خر  می  آنچهننعن النه  یگران برا   
را  رم  عمل  ر شونیدن  نجدوره  عهو  لنمول   م  لر نهمنفی، الزامن   

لن  له  ر آن شدر ان بوه قو ر  مرووعی رهبور خور  بورا  انجونم می
  به  موتدنبی بوه نتونیج  ر  هن . این ممکن امهن شنمخ می رخرام 
بورا   صوالحد  رهبور   یگور  را   هنر همنجر شر ، امن    م  لر نه

ا  رهبوور   موو  یطرالنگدوور . امووتفن ه رهبوور     رمووعه نن یوو ه می
، نفرذ بر ارا ه، ابتکونر شدور ان   شتننتودل شدور ان را  ضوعد  آمدز رهدن
بوه مرشرموتی   رجوه مورر  ر  .بور هن را ا  بودن می  ر حده آن  لن می

  وران اموت الل نمور میهن  اموتنن لرمونن  آمدز  ر بدمنرموتنن رهدن
رفتنر  شنمل فز نی یونفتن رفتنرهون  انحرافوی     -تنین هن  فر    ش

 عنرانبوه هنجمی  یر متنن ام . بن  رجه به اینکه لنرلننن، مو یران را 
آمدز ا  نه    ورهدن انن ، بر   رفتنرهن  خصومننمنین ه لید  من منن می

جننب مرشرمتنن را  رهدنی به خر  ا راک لر ه    رصو   جبوران آن ا  
ر  انحرافی    هونجمی بور خراهنو  آمو .  نبنلوه  رفتنرهن ی  اعمنل  طر

 نی بر   ر ان  -رفتنر ، شتنین هن  فر      -شنی ار  شتنین هن  فر    
عمنل  حقدرآمدوز ننشی ا  ب رفتنر    ا  هن امتر خراه  لر . شنی ار   

 نی ش ه   بر مالم  مرشرمتنن،  ر بین م   بنع  بر   اختالال  ر ان
  یر متنن اثرا  منفی خراه  گذاش .  جتمی

بدرتر    نلد هن من منن شر یم شدرنهن    ر رامتن  نتنیج به  م  آم ه
بون  ر ن ور گورفتن آثونر  آمدز ورهدنرا بر جیرگدر  ا  رفتونر مرشرموتی 

شفنف به مرشرمتنن  ر مرر  آثونر  طرربههن بنی  بنر آن لنن . من منن ینن
رموننی لور ه   قوراندن   اطال   آمدزرهدن ومنفی ننشوی ا  مرشرموتی  

نوه  خصود  ینآمدز گرا ورهدن  رفتنرهن را برا  مجن ا     هنییمدنم 
بوه   آمدز ورهدن  رموتیقربنندنن مرش  لهاین، بن  رجه به  خصرصبه هن .  

م  مرشرموتنن،  صومدم بوه آجن  گزارش لر ن رفتنر ننلنرابه  طرر عم ه
ایمن   مخصورص را بورا    هن ننللنهن بنی   گدرن ، من مننمکر  می
رفتونر مرشرموتی   هرگرنوهگزارش ین اعتراض  ر مرر     من رربهلنرلننن  
یورگدر  ا  حفنظتی بورا  ج  هن مدنم  ر محد  لنر   ندز    آمدز رهدن

 رانن  خ من  مرن ره هن میمن منن  هن ایجن  لنن .رفتنر انتقنم جریننه آن
 هن گرش لنن .ه   به ص ا   اعتراض آنلر   ارایهر انی را برا  قربنندنن  

برننمه آمر ش رهبر  بنی  به مرشرمتنن ا  حد  آثنر  ینن بر مرشرموتی 
  ندز اهمد  عمیدن  راهبر   مثب    شدرمته  ر مرشرموتی   آمدز رهدن

 رمننی لر ه   هر ار  هن . یر متنن خر  اطال 
 

 نتیجه گیری
آمدز  ر برگدرنو ه تی  ورهدنله م ل مرشرمنتنیج لیی  حقد  نرنن  ا  

شدرنین هن  عرامل محدطی،  یژگی هن  فر   رهبر     یژگی هون  
 یر  متنن   شتنین هن   بعن  منفی فور  ،  بعون  منفوی مون مننی   

ا  رهبر  امو    مرشرمتی  رهدن آمدز مبکی  عرامل من مننی می بنش .
، لنرفرمن   ین له  ر آن رفتنرهنیی ن نم من     کرار شرن ه ا  مر  رهبر

لر ه   مننفع مرر   من منن را ا  طری  ایجون  موننع  ر   مرشرم  بر  
 م  ینبی به اه اف، انجنم  ظنی ،  حیدل مننبع ین لونهش اثربخروی، 

ر . رفتونر غدور ننن آن مرر   ه ی  قرار موی  گدوانگدزش   رونی  لنرل
رفتونر   اثر یک رفتنر خنص ندت ، بیکه اثور  جمعوی  آمدزاخالقی  رهدن

 رهدن آمدز گرایرن  رفتنر  رهبران    ،ن منن ام غدر انگدزشی  ر جر م
 مدنه ا  را فراهم می آ ر  له  ر بدن  یر  متنن جننح بن     اختالف 

اثرا  مخورب،   این رهبران ا  طری  رفتنرهن  غدر اخالقی  .شکل بگدر 
نرایی منفی   بین م  ی را بر لل من منن قرار می  هن ، له  ر نهنی  لو

ا  جمیوه رفتنرهون  غدور   .به خطور موی ان ا نو     اثربخری من مننی را
اخالقی این نر  رهبران می  ران به قی ر ، ن اشتن نگرانی  ر خصرص 
مالم   یر  متنن،  ه ی ، غدب ، ا لری   اشتن انگدوزه هون  خور   ر 

بوه . برابر انگدزه هن   یور  موتنن، بو خراهی، خر خوراهی اشونره لور 
تنرهون  غدور اخالقوی ا  مور  می  ران  رینف  ایون گرنوه رفمهرل   

رهبران برا  من منن به مثنبه مم   البته متر  ام ، بور ایون امون  
 رهدن آمدوز بتدنر  ا  صنحب ن ران آشکنرا هر ار  ا ه ان  له رهبر  

 . ه ی    اقعی برا  مالم  من مننی ام 
 

                 خالقیا  یمالحظهها
 اشوتن    محرمننوه رعنی  مالح ن  اخالقی آ مر نی هن ل  به من رر    

همچنودن مروورعن    منن ن اطالعون    اصول را   ار  رعنیو  شو .
اخالقی همچرن؛ مرق  ا بی، رونی  آگنهننه؛ انترونر چن گننوه   ...  ر 

 .شژ هش حنور مرر   رجه قرار گرفته ان 
 

 سپاسگزاری
 لنرلنونن   مو یرانیدوه بر خور  ال م موی  انو  لوه ا  ل  گر ه شژ هش

له صومدمننه گور ه شوژ هش را  ر بدمنرمتنن هن    لتی امتنن لرمنن  
 انجنم این شژ هش ینر   ا ن ، نهنی  مپن    ق ر انی را به عمل آ ر .

 

 هنام واژه
  Leadership .1                                                                     رهبر 

   Destructive Behaviors .2                                          رفتنرهن  مخرب 

   Abusive .3                                                                      رهدن آمدز

                                  Unethical Behaviors .4 رفتنرهن  غدر اخالقی 

  Abusive Supervision .5                                   مرشرمتی  رهدن آمدز

  Unethical leadership .6                                        رهبر  غدراخالقی 

  Job Satisfaction .7                                                      رونی  شغیی 

  Job Commitment .8                                                         عه شغیی

  Narcissism .9                                                                 خر شدفتگی

  Corporate Identity .10                                                هری  من مننی 

11. Realized Organizational Support   

            حمنی  من مننی ا راک ش ه

                                                     Mental Health .12 مالم  ر ان 
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                           Psychosomatic Complaints .13 شکنین  ر ان  نی 

  Organizational Disclosure .14                                افرنگر  من مننی 

  Organizational Silence .15                                        مکر  من مننی 
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