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 دهيچک

و ج     يتعه د ا ا     يانجي  ن، نق ش م يط کار، همچن  يدر مح يانحراف يو رفتارها ياخالق يرابطة رهبر يپژوهش حاضر با هدف بررس
ن  ر ب ا روش    116ن تعداد يخ زستان ب د که از ا يشامل همة کارکنان سازمان جهاد کشاورز پژوهش يجامعة آمار. انجام گرفت ياخالق
ط ک ار، تعه د   يدر مح   يانحراف   ي، رفتاره ا ياخالق يرهبر يها پرسشنامه يريکارگ ها با بهداده. ساده انتخاب شدند يتصادف يريگنم نه
مع ادالت   يس از  م دل  يه ا لي  تحل. ل ش د ياسترپ تحل و ب ت ياختارمعادالت س يساز ، و با روش مدليآور جمع يو ج  اخالق ياا  

 ط ک ار يدر مح يانحراف يبر رفتارها ياخالق يرهبر ميمستق اثراز  يج حاکينتا. د کردييتأها را با داده يشنهاديپ مدل يبرازندگ، يساختار
 يس ب  رهب ر   يريکارگ به .ب د يو ج  اخالق ياا  تعهد  قياز  ر ط کاريدر مح يانحراف يبر رفتارها ياخالق يرهبرم يرمستقيغ اثرو 

ن س ب  از  ي  ا يريک ارگ  ت انن د ب ا ب ه   يها من، سازمانيبنابرا. ط کار ارتباط دارديکارکنان در مح يانحراف يدادن رفتارها با انجام ياخالق
 .سازمان ش ند يورش بهرهيکنند و م جب افزا يريط کار جل گين رفتارها در محياز بروز ا يرهبر

 واژگانديکل

 . ياخالق يط کار، رهبريدر مح يانحراف ي، رفتارهاي، ج اخالقيتعهد اا  
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 مقدمه

 يطهور  ، بهه اند شده ليتبد جامعه افراد از ياريبس يزندگ از يمهم بخش به هاانسازم حاضر، عصر در

 يکار يهاطيمح نيا در را خود عمر از ياديز ساعات ها،سازمان در تيعضو و  استخدام با افرادکه 

 يافهراد و هه  بهرا    ي، هه  بهرا  يطهونن  نسبتاً ساعات نيا ت گذرانيفيک و يچگونگ .ندنکيم يسپر

امروزه افراد انتظار دارند در سازمان مورد توجهه و احتهرام   . است تيبااهم اريبس يامسئله هاسازمان

ت اعتمهاد،  يه ل، قابيافهراد دوسهت دارنهد قهداقت، درسهت ار     . درک شهوند  يخهوب  رند و بهيقرار گ

ن ياست کهه چنه   يمسلماً رهبر فرد. از سازمان هستند را احساس کنند ين ه بخشينفس و ا به اعتماد

را مهنع س کنهد و اقهول     ياخالقه  يهها تيه ش قابليد همة رفتارهايکند؛ او با يجاد ميرا ا يطيمح

وفادار باشهد   ياخالق يهاد به ارزشيرهبر با. خود قرار دهد يقداقت و شرافت را سرلوحة زندگ

بهودن در همهة    هها و قهاد   نيدادن بهتر انجام ي، تالش برايکنندة راست انيکه ب ين اخالقيو از قوان

 ياز سهو (. Yilmaz, 2010, p.3950)کنهد   يرويه ک سازمان شفاف است، پيجاد ياوقات به منظور ا

را  يه اف ار عمومآن، توج يمنف يامدهايها و پمختلف در سازمان يراخالقيغ يگر، بروز رفتارهايد

ماننهد سرپرسهتان و   )را بهر عههده دارنهد     يحساس و مهثرر سهازمان   يهاکه سِمت يبه رفتار کسان

ش کرده يتر از پرا برجسته  ياز سازمان به داشتن رهبران اخالقين امر نيکند که ا ي، جلب م(رانيمد

 . (Neves & Story, 2013, p.2)است 

. انجهام گرفتهه اسهت    يمتعدد يهاسازمان پژوهش يبرا ياخالق يسبک رهبر يامدهايپبارة در

در  يانحراف يژه رفتارهايوکارکنان، به يو رفتارها ياخالق يژه بر رابطة رهبريطور وپژوهشگران به

 ,Stouten et al., 2013, p.680; Walumbwa & Schaubroeck, 2009) انهد تمرکه  کهرده    ط کاريمح

p.1275; Brown et al., 2005, p.595  .) با انواع رفتار کارکنهان در   ياخالق يرابطة رهبرپس از آن ه

کردنهد کهه    ين موضهوع را بررسه  يه گر پژوهشگران ايشد، د يط کار توسط پژوهشگران بررسيمح

                                                           
1. Ethical leaderships 

2. Workplace deviance behaviors 
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 يينه سهازوکارها ين زميپژوهشگران در ا. گذارديکارکنان ارر م يچگونه بر رفتارها ياخالق يرهبر

 ;Neves & Story, 2013, p.1)  ي، ماننهد تعههد عهاطف    يشغل يهارا مطرح کردند، از جمله نگرش

Den Hartog & Belschak, 2012, p.35)  يمانند جو اخالقه   يط کاريمحو  (Mayer et al., 2010, 

p.7 Elci et al., 2013, p.56;). خواهد شد يها بررس ن آنيرها و روابط بيدر ادامه متغ. 

 قيتحق ينظر يمبان

 ياخالق يرهبر

را بها هه     يرهبهر  يهاو سبک ياخالق يهادگاهيبود که د ين پژوهشگرانياز اول(  00 )سون ارون

 يريه گ يو تصهم  يشنهاد کرد که بر اساس بلوغ اخالقيرا پ ياخالق ياز رهبر ياو مدل. ب کرديترک

 ياز رهبهر  ييرهها ي، و درنظرگهرفتن متغ ي، نفهو  آرمهان  يدوسهت  از نهوع  ييهابه همراه سازه ياخالق

 .(Aronson, 2001, pp.245-247)شه ل گرفتهه بهود      يتبهادل  يو رهبهر   فرهمند ي، رهبر يتحول

کهار   بهه  ياخالقه  يتوسهعه و اربهات مفههوم رهبهر     يبرا يرسم ينديفرا( 002 )براون و هم اران 

دادن  ساختند، سپس، با انجهام  ياخالق يرهبر يريگاندازه يبرا ياماده ده يا ها پرسشنامه آن. گرفتند

با عدالت دوجانبه، قداقت، نفو   ياخالق يافتند که رهبرين مفهوم درياربات ا ين مطالعه برايچند

ن يه را بهه ا  ياخالق يها رهبر آن. دارد يرابطة منف يو اعتماد به رهبر رابطة مثبت و با نظارت افراط

ات ق اقهدام يه مناسهب از طر  يدادن رفتهار هنجهار   نشان يعني ياخالق يرهبر»: ف کردنديشرح تعر

ق ارتباطهات دوطرفهه،   يه ردسهتان از طر ياز ز يين رفتارهايت چنيو حما يفرد نيو روابط ب يشخص

رهبهر در نقهش   .  : وجهود دارد  ياقل يژگيف سه وين تعريدر ا. «هايريگ  يت پاداش و تصميتقو

                                                           
1. Job attitude 

2. Affective commitment 

3. Work environment 

4. Ethical climate 

5. Transformational 

6. Charismatic 

7. Transactional 
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کنهد، بل هه   يد مه يه ت اخهال  تکک يه قهراحت بهر اهم   تنها به رهبر نه.  مشروع و معتبر است،  يمدل

 ياخالقه  يامهدها ي، پيريه گ يرهبهر قبهل از تصهم   .  کنهد، و  يت مه يه   تقويرا ن ياخالق يهارفتار

 ي  رهبهر يه ن( 0 0 )لمهاز  يا(. Brown et al., 2005, pp.117-120)کنهد  يمه  يابيماتش را ارزيتصم

 يادارة رفتارهها  يبهرا  ياخالقه  يازمند توسعة استانداردهايداند که نيم ياز رهبر يرا ش ل ياخالق

 ياخالقه  يکند رهبريان مين، بيهمچن يو. شان استين استانداردها در رفتارهايا يان و اجراکارکن

از  يبيگران و ترکيد يفرد يها يژگيدادن احترام به و گسترش عدالت، نشان يتوان تالش برايرا م

ک و مشهارکت  يه دموکرات يريه گ  يبهودن، خلهو ، تصهم    نيت اعتماد، اميقداقت، قابل يها يژگيو

 (.Yilmaz, 2010, pp.3950-3952) ف کرديبودن توق ، دلسوزبودن و مهربانيتيحما

 در محل کار يانحراف يرفتارها

ن کهار  يه کنهد و در ا يرا نقض م يمه  سازمان ياست که هنجارها يارفتار داوطلبانه يرفتار انحراف

(. Robinson & Bennett, 1995, p.556)کنهد  يد مه يه ا هر دو را تهديآن،  يسازمان، اعضا  يستيبه 

 ين رفتارهها يه نخست، ا. اند مشترک يژگيبا دو و ين گونه رفتارها شامل مجموعه اعمال مشخصيا

و  يسهازمان  يو دوم، با هدف نقض هنجارها( ستندين يو سهو ياتفاق يعني)هستند  ي، اراديانحراف

 ,Spector & Fox, 2005)شهوند  يو اجرا م يا هردو، طراحيآن،  يا اعضايرساندن به سازمان  بيآس

p.271 .)آن اسهت، بنهت و    يط کهار، سهازمان و اعضها   يدر محه  يانحراف ياز آنجا که آماج رفتارها

 يو رفتارهها  يسهازمان  يانحراف يرفتارها: کردند يرا معرف يدو نوع رفتار انحراف( 000 )نسون يراب

 يسهازمان  ينجارهها رد کهه از ه يه گيرا دربرم ييرفتارها يسازمان يانحراف يرفتارها. يفرد يانحراف

  يه و ن« دادن کهار  تعلهل در انجهام  »کند، ماننهد  يم يت کار محوله تخطيفيت و کيراجع به سطح کم

بردن  رونيب»ها، مانند  رساندن به آن بيا آسيسازمان بدون کسب اجازه،  يهاييبرداشتن اموال و دارا

اسهت کهه موجهب     ياجتمهاع  يهها ، تعامهل يفهرد  يرفتهار انحرافه  . «اموال سهازمان بهدون اجهازه   

                                                           
1. Well-being  
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گهران  يکهردن د  مسهخره »شود، مانند يگر در محل کار ميبه افراد د ياسيا سي يشخص رساندن بيآس

پرخاشگرانه که در حالت خش  و خصومت بهروز کنهد، ماننهد     ين، رفتارهايو همچن« در محل کار

 يس و اِستورنِوِ(. Bennett & Robinson, 2000, pp.350-353)« گران در محل کاريناس اگفتن به د»

: ل شهود يوتحل هيدر سازمان تج  يانحراف يشتر رفتارهايد بيل عمده بايان کردند به سه دليب(   0 )

 ياديه ز يسازمان است که بها فراوانه   يبر برانهير و ه يفراگ يط کار مش ليدر مح يرفتار انحراف.  

هد چه تعداد از کارکنهان  د ياست که نشان م يمهم ين نوع رفتار شاخص رفتاريا.  افتد، ياتفا  م

کارکنهان بهه    يل عمهد يبرخاسته از تما يرفتار انحراف.  نسبت به سازمان دارند، و  يمنف يدگاهيد

از يه آمهده و مهورد ن   دسهت    بهه  ياديه بن ياخالق ياست که از استانداردها يسازمان ينقض هنجارها

 (.Neves & Story, 2013, p.2)سازمان است 

 يتعهد عاطف

که افراد  يرا هنگاميان افراد و سازمان است، زيسنجش تناسب م يبرا ياصل يعنصر يتعهد سازمان

 يهها را به سازمان اختصا  دهنهد، ارزش  يشترياند تالش ب ليشوند، مايبه سازمان خود متعهد م

شهان  خهود بها سهازمان    يکنند و به دنبال حفه  وابسهتگ   ي يسرپرست خود  يهاخود را با ارزش

 ياسهت کهه بهه دلبسهتگ     ياز ابعاد تعهد سهازمان  ي ي يتعهد عاطف(. Cohen, 2006, p.107)هستند 

اشهاره   ل بهه مانهدن در آن  يه از آن و تما يخشهنود بها آن،   يکارکنان به سازمان، همانندساز يعاطف

 يگهذار هيشناسهد، در آن سهرما  يت خود را با سازمان مه ياً هوين نوع از تعهد، فرد قويدر ا. کند يم

بهان، اشهتغال خهود را در     يکارکنان با تعههد عهاطف  . کند و به آن وابسته استيم يو عاطف يجانيه

 ,Allen & Meyer)را انجام دهند  ين کاريخواهند چنيها م ل که آنين دليدهند به ايسازمان ادامه م

1991, pp.2-4 .) کارکنهان بها    ي، همانندسهاز يان کردند تعهد عاطفي  بين( 000 )هارتمن و بامباکاز

 (.Hartman & Bambacas, 2000, p.90)کند يبه آن مرتبط م يعاطف يزمان را با وابستگسا

 ياخالق جو

هها جهو    آن. شهد  يمعرفه  891  تهور و کهولن در سهال    يبار توسط و نياول يبرا ياخالق يجو کار

ح اسهت و  يقح ياز نظر اخالق ين ه چه رفتاريادراک مشترک دربارة ا»ک سازمان، يرا در  ياخالق
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(. Victor & Cullen, 1987, p.52)ف کردنهد  يه ، تعر«کار گرفته شهوند  د بهيبا ينه مسائل اخالقچگو

کارکنهان   يبرا يمهم يها منبع اطالعاتدر سازمان يکنند جو اخالقيان ميب( 0 0 )ر و هم اران يما

 Mayer et)اسهت   يا اخالقيدرست  ينة کاريک زميدر  يکند چه اعمال يخواهد بود که مشخص م

al., 2010, p.10 .)يکدها يکارمند از اجرا يهايابيسنجش ارز يبرا يبعد تک ياسازه يجو اخالق 

ت ارشهد اسهت   يريمهد  يشرکت، و اعمال اخالقه  ياخالق يها استي، سي، ارتباطات اخالقياخالق

(Jaramillo et al., 2006, p.90 .)ان شهده  يه ب ياز جو اخالقه  يار متعدديبس يها فيدر مجموع، تعر

 ينه توافق دارند کهه جهو اخالقه   ين زميها در ا متفاوت است اما همة آن يگريک با ديکه هر  است

 يهها هها و ارزش اسهت يها، سهياز رو ياست که بر اساس مجموع ادراک فرد يشناخت روان ياسازه

 (. Filipova, 2011, p.46)رد يگ يسازمان ش ل م ياخالق

 يو رفتار انحراف ياخالق يرابطة رهبر

را فهراه    ياخالقه  يهها وهيهها و شه  اسهت يها، ساز روش ياسازمان مجموعه يبرا يان اخالقرهبر

در . دهنهد  يق و بهاارزش اسهت، نشهان مه    يکنند و به کارکنان آنچه را که مورد انتظار، مورد تشو يم

 ط کهار را يکارکنهان در محه   يانحراف يدادن رفتارها رهبر احتمال رخ يهاهين رفتارها و رويا جه،ينت

  ياجتمهاع  يريادگيه ة يه ند را با توجهه بهه نظر  ين فرايا(. Mayer et al., 2010, p.8)دهد يکاهش م

 بندورا
نهد  يق فرايه خها  را از طر  يان کهرد کهه مهردم رفتارهها    يه توان بين شرح ميبه ا (891 ) 

. رنهد يگياد ميشود،  يکه مشروع و معتبر ادراک م يفرد يبا مشاهدة رفتارها يعنينقش،  يساز مدل

  دارد يمستق يط کار رابطة منفيدر مح يبا رفتار انحراف ياخالق يتوان فرض کرد رهبرين، ميبنابرا

 (.ة اوليفرض)

 يانحراف يو رفتارها ياخالق ين رهبريدر رابطة ب يتعهد عاطف يانجينقش م

قهادقانه و  طور منصفانه،  ها به ببرند سرپرستانشان با آن يکنند اگر کارکنان پيان ميمحققان ب يبرخ
                                                           
1. Social learning 

2. Bandura 
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 ,Neves & Story)آورنهد   ينسبت به کار و سازمان به دست م يمثبت کنند، نگرشيمعتمدانه رفتار م

2013, p.3.) سرپرسهتان و   يعنه يقدرت،  يعامالن رسم ين است که اقدامات و رفتارهاين تة مه  ا

ا يه رسهت  شود، نه مقاقهد شهخص سرپ   يسته مينگر يها و مقاقد سازمان تياز ن يران، شاخصيمد

توانهد تعههد   يمه  يرهبهر اخالقه  جه، يدر نت(. Rhoades & Eisenberger, 2002, p.699)ر خا  يمد

نسبت  يمثبت که نگرش ياند که کارکنانان کردهين، محققان بيهمچن. ش دهديکارکنان را اف ا يعاطف

ب ين آسه شهوند کهه بهه سهازما     ييدارد که مرت ب رفتارهها  ياحتمال کمتربه کار و سازمان دارند، 

 يتوانهد رفتارهها  ي  مه يه کارکنهان ن  يجه، تعهد عهاطف يدر نت (.Neves & Story, 2013, p.3) برسانند

  ة هنجهار تقابهل  يه نظرادشهده مطهابق بها    يمطالهب  . ط کهار را کهاهش دههد   يآنهان در محه   يانحراف

(Gouldner, 1960, pp.162-165 ) را در افهراد  ييهها نگهرش  يط سهازمان يکند شهرا يان ميباست که 

بها  . کننهد ي  مه يکنند، رفتار خهود را تنظه  يکه کسب م يآورد و افراد بسته به نوع نگرشيوجود م به

 ياخالقه  ين رهبريدر رابطة ب يانجينقش م يتوان انتظار داشت تعهد عاطفيمن مطالب يتوجه به ا

 (.ة دوميفرض)ط کار دارد يدر مح يانحراف يو رفتارها

  يانحراف يو رفتارها ياخالق ين رهبريبدر رابطة  يجو اخالق يانجينقش م

، (گهران، قابهل اعتمهاد   يدربهارة د  يمثهال، قهداقت، نگرانه    يبهرا ) ياخالق يکه رهبران افراد يزمان

 يه رفتارهاي، تنبياخالق يارتباط، پاداش به رفتارها يمثال، برقرار يبرا) ياخالق يرانين، مديهمچن

 يجهاد کننهد کهه باعها آگهاه     يرا ا يطه يتواننهد مح يمعتبر م يهستند، به عنوان مرجع( يراخالقيغ

جهاد  يجه باعها ا يشوند که در نت ياخالق يل به حف  استانداردهايو تما يکارکنان از مسائل اخالق

 يکننهد وجهود جهو   يشهنهاد مه  ي  پيه ن(   0 )و هم اران  ياِلس. شوديدر سازمان م ياخالق يجو

جهة آن، کارکنهان در   يشود کهه در نت يافراد ممثبت در  يها هيک انگيدر سازمان باعا تحر ياخالق

ن مطالهب  يه ا. (Elci et al., 2013, p.58)شهوند   يمه  يانحرافه  ين نوع جو، کمتر مرت ب رفتارهها يا

                                                           
1. Norm of reciprocity 
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اسهت کهه   ( Salancik & Pfeffer, 1987, pp.225-229)  ية پردازش اطالعات اجتماعيهمسو با نظر

معتبهر   يط خهود کهه توسهط مرجعه    يار، به محمناسب رفت يهاوهيدرک ش يکند کارکنان برايان ميب

ک يه وان به عنه  يرود جوّ اخالقين مطالب، انتظار ميبا توجه به ا. کننديش ل گرفته باشد، توجه م

 (. ة سوميفرض)کارکنان عمل کند  يانحراف يو رفتارها ياخالق ين رهبريب يانجيم

 .دهديپژوهش حاضر را نشان م يشنهادير مدل پيش ل ز
 

 
 

 پژوهش حاضر يشنهاديپ مدل .1شکل

 قيروش تحق

 يو از نهوع همبسهتگ   يفيها توق داده يو از نظر نحوة گردآور يق حاضر از نظر هدف کاربرديتحق

خوزستان بوده اسهت   ين پژوهش شامل همة کارکنان سازمان جهاد کشاورزيا يجامعة آمار. است

نفر بهه عنهوان نمونهه انتخها       0  ا هان آنيساده از م يتصادف يريگروش نمونه يريکارگ که با به

نهرخ  )پرسشهنامه   8 ع شهد کهه   يه هها توز ن آنياطالعات به  يآور جمع يها برا شدند و پرسشنامه

هها در  ي کر اسهت بهه منظهور جلهب اعتمهاد آزمهودن       انيشا. بازگردانده شد( درقد 99 يده پاسخ

اجتنها    يشهناخت  تيمعج يها پرسش کردن از مطرح ،قيتحق يهاقادقانه به پرسشنامه ييپاسخگو

 .شد

                                                           
1. Social information processing theory 
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 سنجش يابزارها

 يپرسشهنامة رهبهر   ياخالقه  يسهنجش رهبهر   يدر پژوهش حاضر بهرا : ياخالق يپرسشنامة رهبر

 يهها  ماده است و جنبه 0 ن پرسشنامه شامل يا. کار گرفته شد  به( 002 )براون و هم اران  ياخالق

به تخلفهات   يدگي، رسيا اقول اخالقارتباط منطبق ب يل برقرارياز قب ياخالق يمختلف ابعاد رهبر

ک نمهرة کهل بهه    يه ن پرسشهنامه  يا. سنجد يردستان را ميردستان و برخورد منصفانه با زيز ياخالق

 يگهذار  نمره( 2)تا کامالً موافق  (  )از کامالً مخالف   يا درجه  رت پنجيل يدهد و بر مبنا يدست م

 0/ 8کرونبهاخ   يآلفها   روش يريکارگ ا با بهآن ر ييايب پاين پرسشنامه ضريسازندگان ا. شده است

 يرهبهر اس يه مق يکرونباخ برا يق آلفاين تحقيدر ا(. Brown et al., 2005, p.126)اند  گ ارش کرده

 .استاس ين مقيمطلو  ا يياياز پا يبود که حاک 99/0 ياخالق

اس تعههد  يه مق خهرده  يدر پژوهش حاضر جهت سهنجش تعههد عهاطف   : يپرسشنامة تعهد عاطف

اس هشهت  يه مق ن خهرده يه ا. کار گرفته شد به(  88 )ر يآلن و م يدر پرسشنامة تعهد سازمان يطفعا

( کامالً مهوافق  ) 2تا ( کامالً مخالف )   رت از يل يادرجه اس پنجيک مقي يها روماده دارد و پاسخ

 درقهد گه ارش کردنهد    99ن آزمهون را  يه ا ييايه ب پاين پرسشنامه ضريسازندگان ا. اند  شدهيتنظ

(Allen & Meyer, 1991, p.10 .) تعههد  اس يه مق ييايه پا يکرونباخ بهرا  يآلفا  يپژوهش حاضر ندر

 .دست آمدهب 91/0 يعاطف

کهار   بهه (  00 )اِشهوِپ ر   ياس جو اخالقه يمق يسنجش جو اخالق يبرا: يپرسشنامة جو اخالق

 2تها  ( امالً مخهالف  که )  از  يادرجه اس پنجيمق يآن رو يهاگرفته شد که هفت ماده دارد و پاسخ

کرونبهاخ   يب آلفها يآن ضهر  ييايپا ين پرسشنامه برايسازندة ا. شوديم يگذارنمره( کامالً موافق )

ق يه از طراس يمق نيا ييايپا قين تحقيدر ا(. Schwepker, 2001, p.46)را گ ارش کرده است  91/0

 .د شدييبه دست آمد، تک 0/ 9 کرونباخ که معادل يآلفا

 يانحرافه  ين پژوهش به منظهور سهنجش رفتارهها   يدر ا: ط کاريدر مح يار انحرافرفت پرسشنامة

مهاده دارد کهه      اس ين مقيا. شد کار گرفته به (888 )نو يآکوط کار يدر مح يرفتار انحرافاس يمق

 يريه گرا انهدازه  يفرد يانحراف يآن رفتارها ةماد ششو  يسازمان يانحراف يآن رفتارها ةمادهشت 
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 يکرونبهاخ بهرا   يق آلفها يه را از طر اسيه ن مقيه ا ييايه پاب يضهر  ن پرسشنامهيدگان اسازن. کنديم

 ,Aquino)کردنهد  گ ارش  11/0 يسازمان يانحراف يرفتارها يو برا 0/ 1 يفرد يانحراف يرفتارها

1999, p.1082) .ب يه بهه ترت  ،يو سهازمان  يفرد ياس کجرويمق يکرونباخ برا يق آلفاين تحقيدر ا

 .استاس ين دو مقيمطلو  ا يياياز پا يه حاکبود ک 91/0و  0/ 9

 هال دادهيوتحل  هيروش تجز

و  (هها ار نمهره يه ن و انحهراف مع يانگيم) يفيآمار توق يهاآمده روش دست به يهال دادهيتحل يبرا

(  و بوت اسهتر    يمعادنت ساختار يساز ، مدل رسونيپ يريدومتغ يب همبستگيضر) ياستنباط

 .ل شديتحل 18راست يو Amosو  SPSS ياف ارهاها با نرمليتحل همة. کار گرفته شد به

 پژوهش يهاافتهي

پهژوهش را نشهان    يرهها ين متغيرسهون به  يپ يب همبسهتگ يو ضرا يفيتوق يهاشاخص  جدول 

 .دهد يم
 پژوهش يرهاين متغيب يب همبستگيو ضرا يفيتوص يهاشاخص. 1جدول 

 شاخص              

 ريمتغ    
 5 4 3 2 1 اريف معانحرا نيانگيم

     -  / 9   / 8 ياخالق يرهبر.  

    - 0/ 2*  / 0   /0  يتعهد عاطف.  

   - 2/0 * 21/0*  / 1   /1  يجو اخالق. 

 -0/  * -8/0 *  /09 2 /   معطوف به فرد يرفتار انحراف. 
* 1/0- -  

 - 0/ 8* -0/  * -8/0 * -9/0  * /18   /0  معطوف به سازمان يرفتار انحراف.2

*10/1>P   

                                                           
1. Pearson 

2. SEM: Structural Equation Modeling 

3. Bootstrap 
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 رهها در سهطح  ين همهة متغ يبه  يشهود، روابهط همبسهتگ    يمالحظه مه   طور که در جدول  همان

0 /0P< معنادار است. 

 .کهار گرفتهه شهد    بهه  يسهاختار  معهادنت  يسهاز  مهدل   روش ،يشهنهاد يپ مدل يابيارز منظور به

 بها  مدل برازش تيکفا نييتع يبرا يبرازندگ يهاسنجه از يبيترک اساس بر يشنهاديپ مدل يبرازندگ

تهر باشهد، قابهل     کوچهک  2از (      )  ينسب يمجذور کااگر آمارة  .( جدول )شد  يبررس هاداده

بهرازش   يي وي، شاخص ن(GFI)  برازش يي ويشاخص نگر مانند يد مه  يهاشاخص. قبول است

شهاخص   ،(TLI) 2سيلو _شاخص توکر  ،(IFI)  يشياف ا ي، شاخص برازندگ(AGFI)  شده ليتعد

 شهده  گه ارش    جهدول  در  ين (NFI) 1هنجارشده يشاخص برازندگو  ،(CFI) 1يقيتطب يبرازندگ

 نيانگيه مشة ير شاخص ،يينها شاخص. است قبول قابل بان به 8/0 مقدار  ،هاشاخص نيا در. است

ش ريپهذ  ياست که مبنا ين شاخصيتر طور قطع مه که به است (RMSEA) 9برآورد يخطا جذورم

تها   01/0، يعهال  يبرازنهدگ  02/0تا  0/ 0 مقدار ،آن اساس بر .رديگيک مدل مفروض قرار ميا رد ي

شهود   يمه  يتلقه  قبهول  قابهل  ريه غ 0/  از ترب رگ و ،قبول قابل 0/  تا 09/0 خو ، يبرازندگ 09/0

 (. 12 -19 ،   8  ده، يبشل)
 

 يبرازندگ يهابر اساس شاخص يشنهاديبرازش مدل پ. 2جدول 

 df       GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA    برازش يهااخصش

 0/  0 881/0 888/0 888/0 882/0 0/ 81 0/ 88  /8     /28 يشنهاديپ برازش مدل

از بهرازش خهو  مهدل     يحهاک  يبرازنهدگ  يهها دهد، شاخصينشان م  طور که جدول  همان

 .هاستبا داده يشنهاديپ
                                                           
1. Aormed    measure 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Incremental Fit Index 

5. Tucker Lewis Index 

6. Comparative Fit Index 

7. Normed Fit Index 

8. Root Mean Square Error of Approximation 
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 .دهديرها را نشان ميب استاندارد مسيپژوهش حاضر همراه با ضرا يشنهاديمدل پ  ش ل 
 

 
 رهايب استاندارد مسيپژوهش حاضر همراه با ضرا يشنهاديمدل پ .2 شکل

 به معنادار کامل طور به  يمستق يرهايب همة مسيضرا شود، يم مشاهده   ش ل در که طور همان

 .است آمده دست

ن روابهط بها   يه بهود کهه ا   ياواسطه يهارياضر، وجود مسح يشنهاديمدل پ ييربنايک فرض زي

 .توان مشاهده کرديم  در جدول  شد که ياستر  بررس روش بوت يريکارگ به
 

  يشنهاديمدل پ ياواسطه يرهايمس ياسترپ برا ج بوتينتا. 3جدول 

 يريسوگ بوت مقدار ريمس
 يخطا

 استاندارد

 55نان يسطح اطم

 درصد

 حد باال نييحد پا

 -0/   -0/   0/  0 0/ 00 -18/0  -0/ 1  ط کاريدر مح يرفتار انحراف ← يتعهد عاطف ← ياخالق يرهبر

 -0/   -8/0  9/0 0 0/ 00 -1/0   -1/0   ط کاريدر مح يرفتار انحراف ← يجو اخالق ← ياخالق يرهبر

معنهادار   ≥0P/ 00  در سهطح  يرمستقيغ روابطنشان داده شده است،   طور که در جدول  همان

 يو رفتار انحراف ياخالق ين رهبريدر رابطة ب يو جو اخالق يتعهد عاطف يرهايمتغ، نيبنابرا. است

 .کنندينقش م يفايا يانجيم يرهايعنوان متغ ط کار بهيدر مح
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 جهيبحث و نت

 يانحرافه  يبا رفتارهها  ياخالق ي  رهبريرمستقي  و غيروابط مستق يپژوهش حاضر با هدف بررس

ج منهدرج در  ينتها . انجام گرفت يو جو اخالق يتعهد عاطف ياط کار با نقش واسطهيان در محکارکن

ب ين، ضهرا يهمچنه . پهژوهش اسهت   يرهها ين همهة متغ ياز وجود روابط معنادار به  يحاک  جدول 

هها  هيگر همهة فرضه  يآمد و به عبارت د دست به دارمعنا کامل طور به  يرمستقيغ و  يمستق يرهايمس

در  يانحرافه  يبها رفتارهها   يدارطور معنها به ياخالق يج نشان داد رهبريطور که نتا مانه .د شدييتک

و (   0 )اِستوتن و هم اران  يهاج پژوهشيافته با نتاين يا. دارد ي  و منفيط کار رابطة مستقيمح

 يريادگيه ة يه نهد را بها توجهه بهه نظر    ين فرايا .همسو و هماهنگ است (008 )والومبوا و شابروک 

نهد  يق فرايخا  را از طر يکند مردم رفتارهايان ميه بين نظريا. ن کردييتوان تبيبندورا م يماعاجت

بهه  . رنديگياد ميکه مشروع و معتبر ادراک شود،  يفرد يبا مشاهدة رفتارها يعنينقش،  يسازمدل

مشهروع   ييهابه عنوان مدل يهنجار يرفتارها ياغلب رهبران برا يط سازمانيگر، در محيعبارت د

 يکننهد و رفتارهها  يردستان رهبرانشان را مشهاهده مه  ين، زيشوند که با توجه به ايدر نظر گرفته م

 . رنديگيها را به عنوان مرجع در نظر م آن

ة مبادلهة  يه ق نظريه هها از طر روان آنيپ يو رفتارها يان رهبران اخالقيعالوه، احتمانً روابط مبه

مبهادنت  . شود ين مييف و تعي  توقيساده ن يق مبادلة اقتصاديو نه از طر (Blau, 1986)  ياجتماع

دگاه، کارکنهانِ رهبهران   يه ن ديه طبهق ا . دارد يرابطة دوطرفه بستگ يبه اعتماد و هنجارها ياجتماع

ها داشته است، بها  که رهبر در قبال آن يااد به علت رفتار منصفانه و دلسوزانهيبه احتمال ز ياخالق

که به وجهود آمهده اسهت، خهود را بهه       يل حس اعتمادي  به دليکنند و نيم يرهبر احساس همدل

ن يه ا ي ه داشهته باشهند کهه بهرا    يه ل و انگيد تمايها باجه، آنيدر نت. ننديبيدر تعامل با رهبر م ينوع

گهران  يبه سازمان و د يکه به نوع ييفة قرف اکتفا ن نند و به رفتارهايدادن وظ رهبران تنها به انجام

 .اند، مرت ب نشوندرسيب ميآس

                                                           
1. Social exchange 
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را در  يانجيتواند نقش ميم يطور معناداربه ياست که تعهد عاطف نياز ا يج حاکين، نتايهمچن

جهه بها   ين نتيه ا. فها کنهد  يط کهار ا يکارکنان در محه  يانحراف يو رفتارها ياخالق ين رهبريارتباط ب

همسو و هماهنگ (   0 )و دِن هارتوگ و بِلشاک (   0 ) ينِوِس و اِستور يهاپژوهش يها افتهي

 .ن کهرد يهي تب( Gouldner, 1960, pp.162-165)هنجهار تقابهل   توان بر اسهاس  يافته را مين يا. است

وجهود   را در افهراد بهه   ييهها نگهرش  يط سهازمان يتوان استدنل کرد که شراين هنجار ميمطابق با ا

ن يه جه بر اساس ايدر نت. کنندي  ميشده رفتار خود را تنظ آورد و افراد بسته به نوع نگرش کسب يم

جهاد نگهرش مثبهت و    يسرپرستان باعها ا  يو دلسوزانه از سو هنجار، طرز برخوردِ مثبت، عادننه

هها   با آن يکنند برخورد مطلوبيکه تصور م يشود، و کارکنانيکارکنان به سازمان م يعاطف يدلبستگ

 ياز سهو . ب برسانديه سازمان آسشوند که ب ييدارد که مرت ب رفتارها يشده است، احتمال کمتر

و  يراخالقه يباشهند و آن را غ  يکهه افهراد از طهرز رفتهار سرپرسهت خهود ناراضه        يگر، هنگهام يد

بهه   يليکنند و تمها  يدا کرده مينسبت به سرپرست و سازمان پ يمنف يکنند، نگرش يرمنصفانه تلقيغ

  از تهالش  يمانند پره يمنف يغلش يجه مم ن است با رفتارهايدر نت. ماندن در آن سازمان را ندارند

. ط مقابله کنندين شرايکردن زمان استراحت و مانند آن با ا يرآمدن به محل کار، طوننيو کوشش، د

بهه مانهدن در    ياگر عالقهه ينسبت به سازمان دارند و د يمنف يکه نگرش يگر، کارکنانيبه عبارت د

ابنهد  يب يجانيش هيپان يبرا يار را اب ارط کيدر مح يانحراف يسازمان ندارند، مم ن است رفتارها

 .ها شوندو مرت ب آن

کارکنهان در   يانحرافه  يو رفتارها ياخالق ي  رهبريرمستقيها نشان داد رابطة غافتهيت، يدر نها

و (   0 )و هم اران  ياِلس جيافته با نتاين يا. معنادار است يجو اخالق يانجيط کار، با نقش ميمح

افتهه، اسهتدنل بهر    ين يا ين برايين تبيد بهتريشا. هماهنگ استهمسو و ( 0 0 )ر و هم اران يما

کارکنان باشهد کهه    يتواند راهنمايم يط اخالقيمح. باشد ية پردازش اطالعات اجتماعياساس نظر

اسهت   يقابل قبول و اخالق يدر واحد کار يص دهند چه نوع رفتاريکند تا تشخيها کمک م به آن

رنهد، احتمهال   يگيقرار مه  ين جو اخالقيکه کارکنان در چن يهنگام. ستين يقو چه نوع رفتار اخال

 .ل داشته باشنديتما يانحراف يدارد که به رفتارها يکمتر
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 يها و مهوانع تيبا محدود يژه در حوزة علوم انسانيو دادن هر پژوهش، به روشن است که انجام

: همراه است يها و موانعتيبا محدود ست وين قاعده مستثنا ني  از ايپژوهش حاضر ن. همراه است

از آنجا کهه  . کند يت را رابت نميعل يمعادنت ساختار يساز مدل يريکارگ طرح مطالعة حاضر و به

ن کار به يدادن ا کند، انجام يت فراه  ميعل يبررس يرا برا يشتري، فرقت بيمطالعات طول يطراح

اجرا شده  خوزستان يازمان جهاد کشاورزسن کارکنان ين پژوهش بيا. شوديه ميپژوهشگران توق

و  يمه يط اقليبودن شهرا  ل متفاوتيگر به دليد يهاج آن به افراد و سازماني  نتاين، تعمياست، بنابرا

گهر  يد يهها ن پژوهش در سهازمان يشود ايشنهاد مين رو، پياز ا. ردياط انجام گيد با احتيبا يفرهنگ

جهة بهتهر در حهوزة    يمورد مطالعه منجر شود و بهه نت  يهادهياز پد ي  ت رار شود تا به درک بهترين

اطالعهات   يآور جمهع  ين پهژوهش بهرا  يه شهده در ا  کارگرفته به ياب ارها. انجامديب ياخالق يرهبر

د مهد  ين نوع اب ارها را بايخا  مربوط به ا يهاتيبود، که محدود يدهخودگ ارش يهاپرسشنامه

، يخودگ ارشه  يهها پرسشهنامه  يريکهارگ  شود عالوه بر بهه يشنهاد ميل، پين دليبه هم. نظر قرار داد

کهار   رهها بهه  يسهنجش متغ  ي  براين يدانيم يهايمانند مشاهده و بررس يگريد يها اب ارها و روش

 .گرفته شود

دادن بهه   سهازمان کهه فراتهر از شه ل     يبهرا  ياخالقه  يج و با توجه به منافع رهبرينتا يبر مبنا

نش و آمهوزش رهبهران   يدنبهال گه   ها بهه  شود سازمانيشنهاد ميپ کارکنان است، ياخالق يرفتارها

 يرا کهه قهداقت، اسهتانداردها    ينشه يگ  يتواننهد اب ارهها  يها ممثال سازمان يبرا. باشند ياخالق

ماننهد آزمهون    ييرنهد، اب ارهها  يکهار گ  رد، بهيگيگران را اندازه مي ان توجه به ديرهبران و م ياخالق

تمرکه    ياخالقه  يکهه بهر معماهها    يابيه مرک  ارز يها نيافته و تمريتارساخ يهاقداقت، مصاحبه

کننهد،   يگهذار  هيرهبهران سهرما   يتواننهد در آمهوزش اخهال  بهرا    يها مه ن، سازمانيهمچن. کند يم

کهه   يت از کارکنهان يه آن، پهاداش و حما  يامهدها يت اخهال  و پ يدادن اهم مانند نشان ييها آموزش

 .نقش اخال  يهاعنوان مدلفه به يدادن وظ انجامکنند و يرفتار م يطور اخالق به
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