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چکیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی
و رهبری مخرب است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از
نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان به
تعداد 2444تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  182نفر به عنوان نمونه از طریق
روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی
دین و همکاران ( )2998و پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون ( )1444و
پرسشنامه سکوت سازمانی واکوال و برادوس ( )1442و پرسشنامه استاندارد رهبری مخرب گلپرور ()2191
بودند که روایی پرسشنامهها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحبنظران ،صوری بر مبنای
دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از
اصطالحات الزم روایی مورد تأیید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ
به ترتیب ( )4/89( ،)4/82( ،)4/88و ( )4/82برآورد شد .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح استنباطی مشتمل
بر مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که بدبینی سازمانی از طریق سکوت
سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر ( 4)/22است و
از طریق رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر
 .2استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه آ زاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران( ،نویسنده مسئول)،
ایمیلag7220500@gmail.com :

 .1دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران،
ایمیلabbasgheadamini2020@gmail.com :

 .1استادیار دانشکده مدیر یت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران ،ایمیل:
ebrahimpour46@yahoo.com
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 4/00است و همچنین بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که
ضریب این تأثیر  4/88است.

واژگان کلیدی :بدبینی سازمانی  ،رفتارهای انحرافی در محیط کار ،سکوت سازمانی ،رهبری
مخرب.

مقدمه
از جمله دغدغههای مهم مدیریت در عرصه سازمان ،مدیریت هنجارشکنیهای سازمانی
است .به این گونه رفتارها که یکی از مهمترین مسائل پیش روی بسیاری از
سازمانهاست ،در اصالح رفتارهای انحرافی در سازمان اطالق می شود (چن و همکاران،2
 .)1 :1428رفتارهای انحرافی 1در دهههای اخیر مورد توجه بسیاری از مدیران و
پژوهشگران دانشگاهی قرارگرفتـه است .اغلب این پژوهشها با توجه به اهمیت بسیار زیاد
موضوع رفتارهای انحرافی و هزینههای مستقیم و غیرمستقیمی که این گونه رفتارها بر
سازمانها تحمیل میکند به شناسایی عوامـل تأثیرگـذار در بـروز رفتارهای انحرافی در
سازمان پرداختهاند .به طورکلی ،در تعریف رفتارهای انحرافی در سازمان میتـوان گفت
که رفتارهای انحرافی ،رفتارهایی آگاهانهای هستند که هنجارها و ارزشهای سـازمانی را
نادیده گرفته و منجر به وارد شدن خسارت و زیان به سازمان ،اعضای سازمان و یـا هـردو
مـیشـود (رابینسون و بنت.)204 :2992 ،1
بدبینی سازمانی را به عنوان یک قضاوت تعریف کردهاند که از تجربیات فرد در
سازمان ناشی شده است (کولبرت و همکاران .)1440 ،0هنگامی که کارکنان درک کنند
که با آن ها به طور مطلوبی رفتار نشده است و از سوی سازمان نیز حمایت نشدهاند ،به
احتمال بیشتری باورها و احساسات منفی نسبت به سازمانشان پیدا میکنند .عوامل مختلفی
در سازمان به ایجاد نگرش بدبینی سازمانی در بین کارکنان مؤثر هستند که منجر به
پیامدهای منفی مهمی از قبیل کاهش تعهد ،انگیزش و رضایت کارکنان ،بیقانونی در
سازمان و کمکاری شغلی در سازمان میشود و احتمال مشارکت آنها در تغییرات سازمانی
1. Chen
2. deviant behaviors
3. Robinson and Bennett
4. Cholebert et al.
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کاهش میدهد (دین و برندز .)100 :2998 ،2تحقیقات نشان دادهاند که عوامل مهمی در
ایجاد بدبینی سازمانی دخیل هستند ،به عنوان مثال چیابورا و همکاران  ،)1421( 1در
پژوهشی نشان دادند که ویژگیهای جمعیتشناختی (همچون جنسیت ،پائین بودن سن،
سابقه کاری کم ،تحﺼیالت پائین) ،تجربه منفی ،استرس شغلی ،عدم تحمل ابهام ،ادراک
از عدم وجود عدالت دانسته و برخی دیگر از پژوهشگران کوچکسازی ،پرداخت بیشتر به
مدیران ،تغییرات مدیریتنشده و رویکردهای تیمی را در پیدایش پدیده بدبینی سازمانی
مؤثر دانستهاند.
در حالی که در جهان متغیر امروزی ،سازمانها نیاز به کارکنانی دارند که ایدههای
خود را بیان کنند؛ کارکنان نیز به دنبال سازمانهایی هستند که بتوانند نظرات خود را
آزادانه و بدون دغدغه مطرح نمایند؛ زیرا هم کارکنان و هم مدیران باید با داشتن انگیزه
باال ،کارایی و بهرهوری باال را در یک محیط که سکوت وجود ندارد ،دنبال کنند.
چگونگی شکستن فرهنگ سکوت و ایجاد یک محیط آزاد برای تشویق کارکنان به
مشارکت و صدای سازمانی چالش بزرگ مدیران میباشد (بهشتیفر و همکاران:1421،1
 .)122واضح است که محیط سکوت میتواند مانع رسیدن به نتایج سازمانی شود و صدای
سازمانی و مشارکت کارکنان باعث افزایش بهرهوری و نیل به اهداف سازمانی میشود از
سویی دیگر ،کاتز و کان ( )2982اظهار داشتند که سکوت سازمانی باعث ایجاد رفتارهای
انحرافی در سازمان میشود و رفتارهای انحرافی در محیط کار بسیار مهم و مخرب است،
زیرا باعث کاهش رفتن عملکرد سازمانی و هزینههای زیاد سازمان شده و در نتیجه مزیت
رقابت برای سازمان را از بین میبرد (چینار و همکاران.)122 :1421 ،0
در حوزۀ رهبری مخرب ،مدیران ،زیردستان و سرپرستان مدنظر بوده و سعی میشود تا
دامنه وسیعی از موارد در تعریف رهبری مخرب گنجانده شود  .شاو و همکاران(1420( 2
معتقدند ،رهبران با رفتار مخرب میتوانند بر بهرهوری ،روند مالی سازمان و روحیه
کارکنان تأثیر منفی داشته باشند .اغلب پژوهشهایی که در عرصه موضوع مورد پژوهش
مورد اشاره قرار گرفت ،مربوط به خارج از ایران است .از جمله این پژوهشها میتوان
1. Dan & berendz
2. Chiaburu et al.
3. Beheshtifar et al.
4. Cinar et al .
5. Shaw et al.
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به تحقیقات میچل و آمبرویس ( )1442و دافی ،گانستر و پاگون ( )1441در زمینه رهبری
مخرب و رفتارهای انحرافی اشاره کرد .و از طرفی دیگر در داخل ایران تأثیر رهبری
مخرب بر افراد در سازمان ،مورد توجه قرار نگرفته است .این مسئله باعث شده است تا
در حوزههای یاد شده در ایران اطالعات محدود و اندکی در دست باشد .این اطالعات
محدود و اندک به نوبه خود باعث میشود تا روندهای پژوهشی نوین با کندی پیشرفت
مواجه شود )پوالدی و اعتباریان.)1 :2191 ،
همانطور که ذکر شد ،یکی از عناصری که منجر به رفتار انحرافی کار میشود ،نفوذ
بدبینی سازمانی است .بدبینی کارمندان به سازمان ،موجب میشود تا کارمندان تبلیغات
شفاهی منفی نیز علیه سازمان انجام دهند و به شهرت و اعتبار سازمان نزد عموم و به ویژه
مشتریان ضربه وارد کنند .بدبینی کارمندان را وادار میکند تا در صورت یافتن گزینه شغلی
مناسب ،سازمان را ترک نمایند و این در خﺼوص کارمندان متخﺼص و ماهر ،برای
سازمان بسیار هزینهزا خواهد بود .این عواقب منفی بدبینی سازمانی ،در نهایت منجر به
رفتارهای انحرافی کارمندان در سازمان گردد (کولبرت و ناو .)1444،2شواهد نیز نشان
میدهد که رفتار کاری مخرب ممکن است توسط کارمندان به منظور کاهش عدم توازن
درکشده در روابط تبادلی اجتماعی استفاده شود .بنابراین میتوان اینگونه گفت که
بدبینی سازمانی ،با رفتارهای کاری مخرب رابطه مثبت دارد (جیمز .)1442 ،1با توجه به
شیوع فزاینده رفتارهای ضدتولید و هزینههای مرتبط با آن بسیار سودمند است تا
سازمانها متغیرهای سهیم در چنین رفتارهایی را شناسایی کنند و یا حداقل عوامل
بالقوهای که میتوانند وقوع یا رخداد این رفتارها را در محیطهای کار پیشبینی نمایند
تشخیص دهند (رابینسون و گرینبرگ .)1 :2998 ،1سه مورد از عواملی که در بروز
رفتارهای انحرافی میتوانند تأثیر داشته باشند یکی دیدگاه منفی فرد نسبت به سازمان
(بدبینی سازمانی) است و دیگری هم نقش مدیران و سرپرستان (سبک رهبری مخرب) و
هچنین ارائه ندادن اطالعات در سازمان (سکوت سازمانی) است (جیمز.)11 :1442 ،0
تحقیقات نشان میدهد که رهبران مخرب و کارکنان بدبیین ،کمتر مولد هستند ،رضایت
1. Colbert & Know
2. James
3. Robinson & Greenberg
4. James
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شغلی و تعهد سازمانی کمتری دارند ،کمتر احتمال دارد که در تالشهای تغییر سازمانی
همکاری کنند و همچنین سکوت سازمانی بیشتری دارند که نهایتاٌ میتواند به کاهش
بهرهوری و از دست رفتن سود سازمان منجر شوند (نیر و کماالناب خان.)221 :1424،2
بروز رفتار انحرافی کارکنان به دلیل وجود بدبینی ،متأثر از سبک رهبری مدیران و
سرپرستان از جمله رهبری مخرب است ،چرا که رفتار رهبران تأثیر مستقیمی بر رفتار
کارکنان دارد .رهبران مسئول یکپارچهسازی کارکنان با سازمانها هستند و باعث ایجاد
درک نهایی از سازمان میشوند .درجه باالی رابطه رهبر-عضو باعث افزایش دلبستگی
عاطفی و احساس تعهد نسبت به سازمان و در نتیجه کاهش تخلفات اداری میشود (لرد و
براون .)212 :1442،1رفتارهای کاری خارج از هنجارهای سازمان عواقب گستردهای در
همه سطوح سازمان از جمله فرایندهای تﺼمیمگیری ،بهرهوری و هزینههای مالی به دنبال
خواهد داشت .بروز رفتارهای انحرافی سازمانی و فساد اداری در جمهوری اسالمی ایران
به عنوان یک کشور در حال توسعه بسیار شایع میباشد .در تأیید این گفته الزم به ذکر
است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت که در سال  1420ارائه شده ایران از
نظر شاخص ادراک فساد 1در بین  220کشور در رتبه  212قرار دارد که نشاندهنده فساد
باال در سازمانهای ایرانی 0است.
در هر جامعهای ،نظام آموزش عالی و دانشگاه بخش مهم و حائز اهمیتی به شمار
میرود .این نظام ،اثرات گسترده و چشمگیری بر پیکرۀ جامعه و حوزههای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتﺼادی و سیاسی دارد .این نظام و به تعبیر بهتر؛ نهاد ،زمنیهساز رشد و توسعۀ
فکری و همچنین بلوغ و تحقق ظرفیتهای انسانی است (قرباننژاد و عیسیخانی1395 ،
 .)04:با توجه به اینکه دانشگاهها به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای خدمات آموزشی
شناخته شدهاند ،وقوع هرگونه رفتار انحرافی ،به منزلۀ انحراف از استانداردهای سازمانی
و کاری است که باعث اتالف منابع انسانی کمیاب و در نتیجه ،کاهش خدمات قابل
ارائه و بازماندن سیستم آموزشی کشور از هدف نهایی خود (ارتقای سطح دانش)

1. Nair & Kamalanabhan
2. Lord & Brown
3. Corruption Perceptions Index
4. www.Transparency.org
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میشود .از این رو ،برخی محققان به بررسی رفتارهای انحرافی در دانشگاههای کشور
پرداختهاند (واعظی و حسینپور.)88 :2192 ،
اگرچه این مطالعات و پژوهشهای انجامشده در بین کشورهای غربی بوده ،و مربوط
به کشور ایران نیست ،اما این موضوع به عنوان تهدیدی برای سازمانهای ایرانی و
دانشگاهها نیز مطرح است .همچنین ادبیاتی که رفتار انحرافی در سازمان را تبیین میکند
اغلب پراکنده و نامنظم بوده و به ندرت به صورت چندبعدی ساختار رفتارهای انحرافی را
موردمطالعه قرار دادهاند .با توجه به کمبود مطالعات پیشین در این زمینه و به خاطر شیوع
اینگونه رفتارها در سازمان و دانشگاهها و هزینههای ناشی از این رفتارها ،اهمیت مطالعه
دقیق و نظاممند این پدیده به صورتی جامع و کلنگرتری را آشکار میکند .در این راستا
تالش شده است تا نقش بدبینی سازمانی و دو پدیده سکوت سازمانی و رهبری مخرب و
تأثیر آنها بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان مورد بررسی قرار گیرد تا بدین طریق از رخداد رفتارهای انحرافی مخرب در بین
کارکنان تا حد امکان جلوگیری گردد .ادبیات رفتار انحرافی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان فاقد یک مطالعه جامع در خﺼوص تأثیر میان بدبینی و دو پدیده سکوت
سازمانی و رهبری مخرب است .اهمیت پژوهش حاضر در این است که برای نخستینبار
اقدام به بررسی تأثیر بدبینی سازمان بر رفتار انحرافی با توجه به متغیرهای میانجی سکوت
سازمانی و رهبری مخرب به صورت یک کل و با روش مدلسازی معادالت ساختاری
کرده است؛ بنابراین این پژوهش بر آن است تا به بررسی این موضوع بپردازد که چگونه
بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی کارمندان دانشگاه لرستان تأثیر گذاشته و اینکه دو عامل
سکوت سازمانی و رهبری مخرب چه نقشی در تأثیرگذاری بدبینی سازمانی بر رفتار
انحرافی دارند؟
مبانی نظری پژوهش :رفتار انحرافی

محل کار محلی است که مجموعهای از رفتارها هر کدام با اثراتی مختلف بر افراد و
کل سازمان رخ میدهد .این رفتارها معموالً در قالب و چارچوب قوانین سازمان هستند.
قوانین سازمانی ،گروهی از رفتارها ،زبانها ،قاعده و قوانینی پیشبینیشده است که کمک
می کند تا آن سازمان در مسیری درست عمل کند و به پیش برود .بنابراین هرگاه رفتاری
خارج از این چارچوب رخ دهد ،اثرات آن گسترده است و همه سطوح سازمانی ،از
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تﺼمیمگیری و تولید ،تا مسائل مالی را در برمیگیرد(اپلبام و همکاران.)288 :1442،2
محققین برای این رفتارها اسامی مختلفی ذکر کردهاند از جمله ،انحراف در محل کار،
رفتار ضدتولید و رفتارهای ضداجتماعی .در واقع رفتارهایی در محیط کار انحرافی
محسوب میشوند که دارای این سه مالک اصلی باشند -2عمدی و ارادی باشند-1،رسوم،
قواعد ،مقررات و هنجارهای قابلقبول سازمانی در آنها نادیده گرفته و نقض شود ،و به
خطر انداختن سالمتی افراد و سازمان ،هزینههای آشکار و نهان قابلتوجهی را به سازمان
تحمیل کند و از این طریق اثربخشی و عملکرد فردی و سازمانی را به مخاطره بیاندازد
(رابیسون و بنت .)22 :2992 ،1البته هر رفتاری که هنجار را نقض کند انحرافی نیست و
مالک ،تهدید کردن سازمان است .مثالً پوشیدن لباس خارج از فرم سازمانی معموالً به
سازمانها آسیبی نمیرساند و به عنوان رفتار انحرافی به شمار نمیآید (سلمانی و رادمند،
 .)21 :2188رفتارهای انحرافی :مجموعه رفتارهای مبتنی بر تخطی از هنجارها ،قواعد و
دستورالعملهاست که به افراد و سازمان معطوف هستند و اغلب هدف آنها ایجاد آسیب،
ناراحتی یا حتی تنبیه است (بوردیا و همکاران .)2242 :1448 ،1به سه دلیل عمده باید بیشتر
رفتارهای انحرافی در سازمان تجزیه و تحلیل شود-2 :رفتار انحرافی در محیط کار مشکلی
فراگیر و هزینهبر برای سازمان است که با فراوانی زیادی اتفاق میافتد -1 ،این نوع رفتار
شاخص رفتاری مهمی است که نشان میدهد چه تعداد از کارکنان دیدگاهی منفی نسبت
به سازمان دارند -1 ،رفتار انحرافی برخاسته از تمایل عمدی کارکنان به نقض هنجارهای
سازمانی است که از استانداردهای اخالقی بنیادی بهدستآمده و موردنیاز سازمان
است(نوس و استوری.)2 :1421 ،0
انواع رفتارهای انحرافی در محل کار

رفتارهای انحرافی منفی :انحراف تولیدی :2زمانی رخ میدهد که کارکنان استاندارهای
کیفیت و کمیت در تولید خدمت یا محﺼول را نقض میکنند و میتواند باعث افزایش
هزینههای تولید و کاهش در کنترل موجودی شود مانند :زود ترک کردن کار،
مرخﺼیهای بیش از حد ،آهسته کار کردن عمدی ،اتالف منابع ،غیبت ،کمکاری،
1. Appelbaum
2. Obinson & Bennett
3. Bordia
4. Neves & Story
5. Production Deviance
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استراحت بیش از حد ،دیر آمدن .انحراف سیاسی :2زمانی رخ میدهد که کارکنان از
ذینفعان خاص حمایت کنند که در این صورت سایرین در معرض مضراتی قرار میگیرند.
چنین حمایتهایی ممکن است هزینههایی ایجاد کند که ناشی از کیفیت بیثبات خدمات،
نارضایتی و احساس بیعدالتی است ،مانند :سرزنش کردن همکاران ،شایعهسازی در مورد
همکاران ،طرفداری نشان دادن ،رقابت غیرمفید .انحراف مالی :1شامل کسب یا اتالف
اموال شرکت بدون تأیید شرکت است .مثل دزدی از سازمان و دستکاری در حسابهای
هزینه  ،خرابکاری در تجهیزات ،پذیرش رشوه ،دروغ درباره ساعات کار .انحراف
شخﺼی :1شامل خﺼومت و رفتارهای تجاوزکارانه نسبت به دیگران میشود که میتواند
اعتبار شرکت را به خطر بیندازد و پیامدهای جدی منفی برای افراد مورد نظر داشته باشد
مثل آزارهای جنسی ،دشنام کالمی ،دزدی از همکاران ،ایجاد خطر برای همکاران،
مشاجره و خشونت فیزیکی .سایر موارد عبارتند از تﺼمیمات غیراخالقی ،ترور شخﺼیت،
استفاده از وسایل سازمان برای مقاصد شخﺼی ،ایجاد نارضایتی در مشتریان ،خرابکاری،
نقض قوانین ،رفتار ضدبهرهوری ،تحقیر کردن دیگران ،دست انداختن یکدیگر(لیتزکی و
همکاران.)91 :1442 ،0

نمودار  .1ابعاد رفتار ضد تولید منبع (سلمانی و رادمند.)1811 ،
1. Political Deviance
2. Property Deviance
3. Personal Deviance
4. Litzky
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انحرافات محل کار مختلفی را در قالب چارچوبی مشخص ،تنظیم کردند تا نظمی به
انواع مختلف و پراکنده مطالعات داده باشند .بر اساس گونهشناسی رابینسون و بنت در
رابطه با انحرافات ،رفتارهای انحرافی در دو بعد قابل بحث هستند :کماهمیت در مقابل
جدی و بین اشخاص در مقابل سازمانی (سلمانی و رادمند.)22 :2188 ،
رفتارهای انحرافی مثبت :خبرچینی:2خبرچینی در عین اینکه میتواند یک رفتار منفی
قلمداد شود ،میتواند یک رفتار انحرافی مثبت هم باشد و این بستگی به موضوع فاششده
و شرایط پیرامون دارد .خبرچینی را اینگونه تعریف کردند :فاش کردن یک موضوع
غیراخالقی ،غیرشرعی و غیرقانونی در یک سازمان از طرف کارکنان آن ،به شخص یا
سازمانی که بتواند بر آن کار تأثیر بگذارد .اولین کسانی که از اقدامات غیرقانونی و
غیراخالقی یک سازمان باخبر میشوند کارکنان آن هستند و به احتمال زیاد آخرین کسانی
هم که اعتراض میکنند کارکناناند زیرا میترسند ،دوستان ،پیشرفت و موقعیت شغلیشان
را از دست بدهند .عدم وجود راهحل مناسب و نگرانی از اینکه اعتراض آنها سری (مخفی)
نماند ،از دالیل اصلی عدم اعتراض کارکنان و چشمپوشی از هرگونه موضوع اشتباهی در
شرکت است .هرچند خبرچینان به حکم اخالقیات و وظیفه ،بدون توجه به نتایج کارشان و
فشارهای سازمان ،کار خود را انجام می دهند .به عنوان مثال کارمندی متوجه اقدامات
غیرقانونی سازمانش میشود و آن را داوطلبانه به یک فرد سوم مرتبط گزارش میدهد ،این
یک نمونه انحراف مثبت است .به این دلیل این رفتار انحراف مثبت است زیرا ،خارج از
قوانین سازمان است ،عمدی بوده و هدف خبرچین هدفی قابل احترام و ستایش است .اما
همه خبرچینیها نیز انحراف مثبت نیستند .برای مثال بعضی خبرچینان برای انتقام گرفتن از
یک مدیر این کار را میکنند یا برای اهداف مالی ،تخلف سازمان را گزارش میدهند .در
این صورت در بعضی شرایط خبرچینی مثبت و در برخی موارد اینگونه نیست
(ریشپال .)99 :1421،1انتقاد از مدیران ناشایست :ناسازگاری با رییس ناالیق طبقهبندیهای
دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است ،از جمله رفتارهای انحرافی معطوف به افرد:
انحرافی که در اعضا متمرکز میشود ،یعنی مراجعان و مشتریان و همکاران؛ مثل رفتار
بی ادبانه با همکاران ،دزدی ،بدگویی ،ضرب و شتم رفتارهای انحرافی معطوف به سازمان:
انحرافی که در سازمان هدایت میشود؛ مثل مضایقه تالشها ،تخریب محﺼوالت و
1. Informer
2. Rishipal
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خدمات ،استفاده از وسایل سازمان برای مقاصد شخﺼی (کولبرت و همکاران:1440 ،
.)041دو نوع انحراف از محل کار را ارائه کردهاند :بدرفتاری با اشخاص که شامل بیادبی
و خشونت نسبت به همکاران است و دوم انحراف سازمانی که مستقیماً مربوط به سازمان
است و شامل کمکاری عمدی و دزدی و اختالس میشود (رابینسون و بنت.)28 :2992 ،
ادبیـات موجـود در خﺼوص رفتارهای انحرافی نشان از  2بعد از این رفتارها در محیط کـار
اسـت ،امـا بـه سـب رواج اینترنت و شبکههای مجازی در سازمانها  0بعد از رفتارهای
انحرافی مورد بررسی قرار میگیرد :بعد اول یعنی طفرهروی اینترنتی 2را میتـوان
سوءاسـتفاده از اینترنـت سـازمان بـرای امور شخﺼی همچون :خواندن مطالب سایتهای
خبری ،بازی و سرگرمی ،چک کردن ایمیلهای شخﺼی و به طور کلی وبگردی
تعریف کرد (لیم .)84 :1441،1بعـد دوم یعنـی پرخاشـگری 1عبـارت است از ابراز
احساسات فیزیکی و هیجانی فرد برای بیان مخالفت ،اعتراض و عﺼبانیت خود نسـبت به
همکاران ،مشتریان یا سرپرستان که به قﺼد صدمه زدن به آنها انجام میشـود (نیـومن و
بـارون.)044 :1424،0بعد سوم یعنی کینهتوزی 2کارمند عبارت است از هرگونه رفتاری
درجهت تالفی بعضـی خطاهـا و آسـیبهــای درکشـدۀ گذشـته ماننـد :انجـام
هزینـههــای غیرتجـاری ،دزدیـدن مــواد شــرکت ،درمیانگذاشتن اسرار شرکت با
دیگران (جیلینک .)004 :1440،0بعد چهارم یعنی لجبازی و خودسـری 2یعنی رفتار آشکار
کارمند که به طور مستقیم ،مغایر با سیاستها و انتظارهـای سـازمان اسـت .چنـین افرادی به
شکل مداوم و در معرض عموم ،رفتاری خﺼمانه از خود بروز میدهند .به عنوان مثال ،در
یک سازمان تجاری ،فروشندگان خودسر قﺼد دارند به صورت آشـکار توجـه دیگـران را
بـه عـدم خوشحالی خود جلب و بر عدم موافقت با سازمان ،اعضا و سیاستهای آن تأکید
کنند (رابینسون.)28 :2992 ،8بعد پنجم یعنی مقاومت در برابـر اقتـدار 9بـر خـالف لجبـازی
1. Cyberloafing
2. Lim
3. Aggression
4. Neuman & barron
5. Malice
6. Jelinek
7. Defiance
8. Robinson
9. Resistance
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کـه رفتـاری آشـکار اسـت ،مقاومت در برابر اقتدار ،اغلب درونیتر و بدون اعتراض است
که ماننـد آتـش زیـر خاکسـتر عمـل میکند .افرادی که در برابر قدرت سـازمان و
مـدیریت مقاومـت مـیکننـد ،رفتارهـایی چـون بیـان ایدههای متفاوت و احترام قائل نشدن
برای مرزهای خﺼوصی سازمان و  ...دارنـد (ریشپال .)244 :1421 ،بعـد ششـم یعنـی
اجتنــاب از کــار 2رفتارهــایی چــون ســرباز زدن ،تــأخیر یــا فرامــوش کــردن کــار
یــا تعهــدات و مسئولیتهای کـاری بـه عنـوان ایـن گونـه رفتارهـا شـناخته مـیشـوند.
زود از کـار دسـت کشـیدن ،ثبت نکردن حسابها و در دسترس نبودن افراد زمانی که
همکاران و مدیر به آن نیاز دارد ،جزء ایـن دسته از رفتارها است (قلیپور.)20 :1449 ،1
بدبینی سازمانی :بدبینی عمومی را میتوان به عنوان باوری تعریف کرد که دیگران
رفتارهای غیراخالقی انجام میدهند که در جامعه نیز این رفتارها رایج و معمول است.
بنابراین و در نتیجه ،رفتارهای غیراخالقی دیگران میتواند موجب ایجاد نگرشهای مشابه
و حتی نیات رفتاری مشابهی شود (نیر و کماالنابهان .)220 :1424 ، 1محققان سازمانی
تعاریفی در مورد بدبینی سازمانی ارایـه دادهانـد .تعـاریف ایـن گـروه عموماً شامل اندیشه
در مورد آینده و ناامیدی از دیگـران یـا خـود اسـت .ایـن رویکرد بیشتر بر اساس رفتارها
یا انتظار پایهریزی مـیشوند .البته گلدنر وهمکاران ریشه این موضوع را جامعهشناسی
میدانند .محققان سازمانی تعاریفی در مورد بدبینی سازمانی ارایـه دادهانـد .به طور کلی دو
تعریف مهم از بدبینی سازمانی ارائه شده است که در زیر به آنها اشاره میشود:
اندرسون )2990(0بدبینی سازمانی را به عنوان یک نگرش کلی و خاص تعریف میکند که
از ناامیدی ،سرخوردگی و احساسات منفی و بیاعتمادی نسبت به سازمان شکل میگیرد.
بدبینی سازمانی بر پایه تئوریهایی مثل انتظار ،تئوری اسناد ،تئوری تبادل اجتماعی و تئوری
انگیزش اجتماعی می تواند به شکل زیر تعریف شود :بدبینی سازمانی عبارت است از یک
نگرش منفی نسبت به سازمان :باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است؛ احساس منفی
نسبت به سازمان؛ گرایش به رفتارهای تحقیرآمیز و بدخواهانه نسبت به سازمان (پالتکان و
تیترک.)2192 :1420 ،2
1. voidance
2. Gholipour
3. Nair & Kamalanabhan
4. Andersson
5. Polatcan & Titrek
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ابعاد بدبینی سازمانی :بدبینی سازمانی به عنوان نگرش منفی به سازمان تعریف شده
است و شامل  1بعد است که در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته می
شود.باورها :اولین بعد بدبینی سازمانی این است که سازمان صداقت ندارد .با توجه به این

تعریف که " بدبینی عبارت است از حالت عدم اعتقاد و باور به درستی و صداقت انگیزهها
و اعمال انسانی"  ،باورهای بدبینانه به بیان دقیق عبارت است از اینکه افراد فاقد صداقت
هستند .بنابراین افراد بدبین نسبت به سازمان معتقدند که اقدامات سازمانشان نشاندهنده
نبودِ اصولی مثل عدالت ،صداقت و صمیمیت میباشد .این افراد بدبین ممکن است اعتقاد
داشته باشند که در سازمانشان ،چنین اصولی قربانی فرصتطلبی شده و رفتار غیراخالقی
در سازمان معمول و رایج است .آنها همچنین ممکن است اعتقاد پیدا کنند که انتخاب
دستورالعملها و مسیر سازمان بر مبنای منافع شخﺼی میباشد و افراد سازمان در رفتارشان
بیثبات و غیرقابلاعتماد هستند افراد بدبین معموالً معتقدند که انگیزههای پنهانی برای رفتار
و اعمال وجود دارد ،بنابراین آنها انتظار دارند فریب و دروغ ببینند تا صداقت و راستی و به
احتمال خیلی کم توجیه و استداللهای تﺼمیمات سازمانی را میپذیرند (چیابورو و
همکاران .)280 :1421،2احساس :نگرش گاهی متشکل از احساس( واکنشهای عاطفی به
موضوع مورد نگرش) و باورها میباشند .این داللت بر این موضوع دارد که بدبینی،
قضاوت بیطرفانه درباره سازمان نیست ،بلکه میتواند شامل واکنشهای عاطفی قوی باشد.
در مفهومیسازی عنﺼر عاطفی نگرشهای بدبینانه ،بیشتر بر  9احساس اصلی ،تأکید
میشود .هریک از این احساسها در دو شکل مالیم و قوی شرح شدهاند )2( :عالقه-
اشتیاق )1( ،خوشحالی-شادی )1( ،غافلگیری-شوکه شدن )0( ،ناراحتی-اضطراب و
دلهره ( )2عﺼبانیت-خشم ()0تنفر-بیزاری (انزجار) ( )2خواری-تحقیر ( )8ترس-وحشت
( )9شرمندگی-حقارت .بعد عاطفی و احساسی بدبینی سازمانی متشکل از چندین احساس
ذکرشده میباشد .برای مثال افراد بدبین ممکن است نسبت به سازمان احساس خواری و
عﺼبانیت کنند .آنها همچنین ممکن است هنگامی که درباره سازمانشان فکر میکنند
احساس ناراحتی ،تنفر و حتی شرمندگی را تجربه کنند .بنابراین افراد بدبین سازمانی نه تنها
باورهای خاصی درباره سازمانشان دارند ،بلکه همچنین مجموعهای از احساسات مرتبطی
را نیز تجربه میکنند (پالتکان و تیترک .)2198 :1420 ،رفتار :بعد سوم و آخر بدبینی
1. Chiaburu et al.
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سازمانی ،گرایش به رفتار منفی و اغلب ،بدخواهانه میباشد .متون مرتبط نشان دادهاند که
نگرشهای بدبینانه متشکل از گرایشهایی به انواع خاصی از رفتارها میباشد.آشکارترین
گرایش رفتاری برای آنها که بدبینی سازمانی دارند ،مورد انتقاد قرار دادن و انتقاد از
سازمان میباشد .این انتقاد می تواند انواع مختلفی داشته باشد که واضحترین آن صحبت
کردن درباره عدم صداقت و درستی سازمان و مواردی از این قبیل میباشد .کارکنان
همچنین ممکن است از شوخی و کنایهها بویژه شوخیهای طعنهآمیز برای بیان نگرشهای
بدبینانهشان استفاده کنند .در نهایت ،ممکن است انواع رفتار غیرکالمی برای انتقال
نگرشهای بدبینانه مورد استفاده قرار گیرد .به طور مثال ،این رفتارها میتوانند شامل لبخند
زدن و مسخره کردن سازمان باشد .بنابراین بدبینی سازمانی یک مفهوم چندبعدی است.
افراد نسبت به سازمانشان به اندازهای بدبین بررسی میشوند که باورهای خاصی درباره
نبود صداقت در سازمان باشند ،انواع خاصی از احساسات را نسبت به سازمان تجربه کنند،
و گرایشات رفتاری خاصی را نسبت به سازمان نشان دهند .قدرت و شدت نگرش بدبینی،
تابعی از قدرت و شدت هر یک از ابعاد می باشد (بریوارت.)011 :1422 ،2
سکوت سازمانی :در حالی که مفهوم آوای کارکنان در سالهای اخیر توجه
قابلمالحظهای به خود جلب کرده است ،در طول چندین سال و در رشتههای گوناگونی به
آن اشاره شده است (ویلکینسون و همکاران .)1 :1420 ،1از لحاظ عملی ،یک کارمند
میتواند صدای خود را با صحبت کردن با همکاران ،با طرح یک مسئله با کار مدیر خط
خود؛ یا با بیان یک نظر در یک نظرسنجی ساالنه کارکنان بیان نماید .به همین ترتیب،
کارکنان میتوانند سکوت را با عدم طرح یک ایده در جلسه پروژه؛ با متوقف کردن
درخواست در مالقات با مدیر عامل؛ و یا با اشاره به انتقادات در یک بررسی تعاملی ،بروز
دهند (روک و همکاران .)949 :1422 ،1در تعریف این موضوع ،موریسون و میلیکن
( ) 1444عنوان مینمایند که زمانی که اعضای سازمان ،سکوت در برابر مسائل سازمانی را
انتخاب میکنند ،سکوت به یک رفتار جمعی تبدیل میگردد که به پدیده سکوت سازمانی
اشاره دارد .بوئن و بلکمون ،سکوت سازمانی را عدم مشارکت آزادانه در مجادالت
سازمانی تعریف نمودهاند .از نظر آنها سکوت سازمانی یک رفتار فردی نیست بلکه
1. Breevaart
2. Wilkinson
3. Ruck et al
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گرایش جمعی کارکنان است (بووین و بلکمون .)2192 :1441،2به عقیده پیندر و هارلوس
 )1442(1سکوت میتواند فعال ،آگاهانه ،عمدی و هدفمند باشد (زهیر و ارودغان،1
 .)1422ونداین و همکاران ) 1441( 0سکوت سازمانی را به سه نوع سکوت مطیع ،سکوت
تدافعی و سکوت نوعدوستانه تعریف کردهاند .سکوت مطیع :هنگامی که اکثریت افراد،
فردی را به عنوان فرد ساکت مینامند ،منظور آنها اغلب این است که وی به طور فعال،
ارتباط برقرار نمیکنند (کرنت .)1444،2این نوع سکوت بیشتر حالت انفعالی دارد و از
ویژگیهای رفتاری افراد دارای این نوع سکوت میتوان مشارکت کم ،اهمال ،مسامحه،
غفلت و رکود را نام برد (پیندر و هارلوس .)1442،0همچنین ،ونداین و همکاران ()1441
بیان میکنند که سکوت مطیع نشاندهنده یک رفتار بیاعتنایی از جانب کارکنان میباشد
که امید به بهبودی در آنها از بین رفته است .سکوت تدافعی :انگیزه این نوع سکوت،
احساس ترس در فرد از ارائه اطالعات است .در واقع گاهی ممکن است افراد بدلیل
محافظت از موقعیت و شرایط خود (انگیزه خودحفاظتی) به خودداری از ارائه ایدهها یا
نظرات خود بپردازند (پیندر و هارلوس .)1442،ونداین و همکاران بر اساس اظهارات
موریس و میلیکن ( ) 1444و پیندر و هارلوس ( )1442نوعی از سکوت را شناسایی نمودند
که به صورت دفاعی رفتاری ارادی و منفعالنه بوده و با هدف حفاظت از خود در برابر
تهدیدهای خارجی صورت می گیرد .آنها این نوع سکوت را به صورت؛ امتناع از بیان
ایدهها ،اطالعات یا نظرات برای حفاظت از خود بدلیل ترس تعریف نمودند و آن را
سکوت تدافعی نامیدند (دینز و همکاران .)1421 ،سکوت نوعدوستانه :سکوت نوعدوستانه
مبتنی بر ادبیات رفتار شهروندی سازمانی است (شریفی و اسالمیه )2191 ،و عبارت است از
امتناع از بیان ایده ها اطالعات و یا نظرات مرتبط با کار با هدف سود بردن دیگر افراد در
سازمان و بر اساس انگیزههای نوعدوستی ،تشریک مساعی و همکاری .ونداین و همکاران
( )1441با استناد بر مباحث اخالقی و ارتباطی به تأکید بر شرایطی میپردازند که تحت آن،
سکوت ارزشمند و شایسته است (روک و همکاران.)1422 ،
1. Bowen & Blackmon
2. Pinder & Harlos
3. Zehir & Erdogan
4. Van Dyne et al
5. Crant
6. Pinder & Harlos
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رهبری مخرب :رهبری مخرب عبارت است از رفتار ارادی رهبر که میتواند به
سازمان و یا اعضاء سازمان آسیب وارد کند یا با چنین قﺼدی صورت مییابد و از طریق
الف) تشویق اعضاء سازمان برای دنبالکردن اهدافی که منافع مشروع سازمان را به خطر
میافکند و همچنین ب) اثرگذاری بر اعضاء سازمان از طریق بهکارگیری شیوههای
آسیبزا حتی اگر این نوع رفتارها موجه باشند ،صورت میپذیرد (کراسیکووا 2و
همکاران .)1 : 1421 ،الگوی مفهومی در مورد رفتار رهبر از دو بعد اساسی برخوردار
است -2 :رفتارهای معطوف به زیردستان  -1رفتارهای معطوف به سازمان .بعد معطوف به
زیردستان ،آندسته از رفتارهای رهبری را شرح میدهد که دارای دامنهای از رفتارهای ضد
زیردستان (زورگویی ،آزارگری یا سایر انواع رفتارهای غیرمدنی و سوء رفتار) تا رفتارهای
موافق زیردستان (توجه و حمایت بعملآوردن از زیردستان) .بعد دوم ،رفتارهای معطوف
به سازمان با دامنهای از رفتارهای ضداجتماعی (سرقت از سازمان (پول ،زمان یا منابع) و
تالش برای اهداف بیربط) تا رفتارهای موافق سازمان (تعیین اهداف روشن یا اجرای
تغییرات سازمانی در مواقع مناسب) را دربرمیگیرد (شاینز و هانسبراق .)21 :1424 ،1با
تالقی این دو بعد ،چهار طبقهبندی مختلف در مورد رفتارهای رهبری پدید میآید که سه
مورد از آنها مخرب هستند :رفتارهای رهبری مستبدانه ،رفتار رهبری منحرف ،رفتار رهبری
حمایتگر ،غیروفادار ،در نهایت رفتار رهبری سازنده (فندی ولیرت 1و همکاران:2992 ،
 .)122ابعاد رهبری مخرب شامل -2 :فساد :رفتارهایی از جانب رهبر میباشد که با
سوءاستفاده از قدرت قانونی خود ،منافع مشروع سازمان را برای اهداف شخﺼی زیر پا
می گذارد .همانند اخاذی ،استفاده از امکانات عمومی برای اهداف شخﺼی ،اختالس و
تفریح با هزینه سازمان -1 .سوءاستفاده از زیردستان :آن دسته از رفتارهای رهبر است که
این رفتارها عموماّ شامل سوءاستفاده از کارکنان برای انجام کارهای بیشتر ،انتظارات بیش
از حد از کارکنان بدون توجه به موقعیت واقعی ،عدم نشاندادن همدلی در رابطه با
مشکالت کارکنان و  ...میباشد .این دسته از رهبران در سازمانها ،از کارکنانشان در
جهت منافع سازمانی سوءاستفاده میکنند -1 .گمراهسازی زیردستان :شامل رفتارهای
رنجشآور یا خشونتآمیز رهبران نسبت به زیردستان خود در طول مدیریتشان میباشد.
1. Krasikova
2. Schyns and Hansbrough
3. Van de Vliert
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همانند :اجبار زیردستان به ترک شغل ،حمله لفظی به زیردستان ،مداخله در روابط
بینفردی زیردستان و تبعیض-0 .کمبود اخالق حرفهای :شامل آن دسته از رفتارهای رهبر
است که اصول اخالقی و اخالق حرفهای را زیر پاگذاشته و به آنها تجاوز میکند و شامل
رفتارهایی همچون :نوچهپروری ،پارتیبازی ،ایجاد اختالف بین کارکنان ،خودمداربودن و
استبداد میباشد (لو و همکاران.)122 :1421 ،2
ویژگیهای رفتاری و عملکردی رهبران مخرب

 .2سوءاستفاده از سازمان و کارکنان :رهبران مخرب هم از سازمان و هم از کارکنان هر دو
سوء استفاده میکنند .این سـوء اسـتفاده ،سوء استفاده از قدرت رسمی و اجتماعی در
محیط سازمان محسوب میشود و گسـترۀ منـابع انسانی و غیرانسانی اهداف و ارزشهای
سازمان را در بر میگیرد (شاینز و شیلینگ.)202 :1421 ،1
 .1استفاده از گسترۀ وسیعی از رفتارهای پرخاشگرانه :در حوزه تقسیمبندی رفتارهای
پرخاشگرانه ،تقسیمبندی سهبعدی از رفتارهـای پرخاشـگرانه شامل پرخاشگری فیزیکی در
برابر پرخاشگری کالمی ،پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعـل و پرخاشـگری
مسـتقیم در برابـر پرخاشـگری غیرمسـتقیم یکـی از معـروفتـرین طبقهبندیها است .رهبران
مخرب گسترۀ وسیعی از رفتارهای پرخاشگرانه را که در طبقات یاد شده میگنجد،
مرتکب میشوند .بنابراین سبک رهبـری مخـرب فقـط مشـتمل بـر رفتارهـای پرخاشگرانه
آشکار و قابل مشاهده نیست .برای نمونه رفتار پرخاشگرانه غیرمستقیم ـ فیزیکـی ـ منفعل
یک رهبر در سازمان ممکن است از طریق غفلت و بیتوجهی وی به بهزیستی و رفاه
کارکنان در یک محیط کاری بالقوه خطرآفـرین خـود را نشـان دهـد و یـا نمونـهای از
رفتـار غیرمستقیم  -کالمی -منفعل پرخاشگرانه ،غفلت و بیتوجهی نسبت به فراهمسـازی
اطالعـات مهم برای کارکنان و یا بازخوردهای الزم به آنها میباشد (نئومن و بارون،1
.)11 :1442
 .1رفتارهای تکراری و منظم :رهبران مخرب رفتارهای سوءاستفادهگرانه و پرخاشگرانه
خود را به صورت تکـراری و مـنظم در شرایط و موقعیتهای مختلف به معرض نمایش
میگذارند .بر اساس گزارشهای پژوهشی موجود ،رفتارهای رهبران مخرب در گستره
1. Lu
2. Schyns & Schilling
3. Neuman & Baron
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زمان به صـورت تکـراری بـه طور مثـال بـه صـورت هفتگی و به نسبت پایدار حداقل در
عرض ششماه بـه منﺼـه بـروز مـیرسـند .بنـابراین رفتارهای اتفاقی یک مدیر یا سرپرست
را که با بسامد کمی بروز پیدا میکند ،نمیتوان از زمره رفتارهای مخرب در نظر گرفت
)لیو و همکاران.)292 :1422 ،2
 .0رفتارها میتوانند عمدی و یا سهوی باشند :در بیشتر تعاریف ارائه شده برای رهبران
مخرب به صـورت محـدودی بـر عمـدیبودن و یا سهویبودن رفتار این رهبران تمرکز
شده است .اما در تعریفی کـه از آینارسـن و همکاران ( )1442ارائه شده است ،هر دو بعد
عمدی و سهوی بودن رفتارها و اقدامات مد نظر قرار گرفته است از این منظر برای تلقی
یک رفتار به عنوان مخرب از جانب رهبران ،ضرورتی به اینکه این رفتار یا رفتارها عمدی
و با قﺼد قبلی انجام گیرد ،وجود ندارد؛ به عبارت دیگر یک رهبر مخرب ممکن است از
روی قﺼد و عمد اقدام بـه آسـیب بـه کارکنان و سازمان نکند ،بلکه در اثر بیفکری،
غیرحساس بودن و یا فقدان کفایت و شایستگی باعث تضعیف و آسیب زیردستان و
سازمان شود .بنابراین در مخـرب تلقـیکـردن رفتارهـای رهبران از هر دو بعد عمدی و
سهوی بودن رفتارها نباید غفلت شود (آینارسـن و همکاران.)124 :1442 ، 1
 .2تخطی از منافع کوتاهمدت تا بلندمدت سازمان :پنجمین ویژگی یا نمود رهبری مخرب،
تخطی از منافع مشروع سازمان اسـت .منـافع مشـروع یک سازمان منافع قانونمند و صحیح
یک سازمان است .بر اساس فرهنگ جدید لغات وبسـتر )1440( 1چند معنی مرتبط با
مشروع وجود دارد  -2چیـزی کـه قـانون و رسـوم آن را اجـازه میدهد؛  -1ماندن در
چارچوب قانون؛  -1مستدل و منطقـی بـودن؛  -1بـه صـورت اجمـالی تﺼدیقپذیر بودن و
 .0پیـروی از قواعـد و اسـتانداردها .بنـابراین رفتارهـای قانونمنـد ،تﺼدیقپذیر و منطقی از
طریق مجموعه افراد یک سازمان که در ساختار و اهداف سازمان نیـز آمده باشد ،منافع
مشروع یک سازمان محسوب میشوند (آینارسـن و همکاران .)124 :1442 ،از این منظر
بسـیاری از رفتارهای مدیران و سرپرستان را که به خـاطر تـرس از عواقـب اعتـراض و
انتقـاد توسـط کارکنان غیرمشروع تلقی نمیشود و اعتراضی نسبت به آن صورت
نمیگیرد ،ولـی تناسـبی بـا منافع و اثربخشی کوتاهمدت تا بلندمدت سازمان ندارد ،میتوان
1. Liu et al.
2. Einarsen et al.
3. Webster
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از زمره رفتارهای غیرمشـروع تلقی کرد .در عین حال هر رهبر و در مجموع هر سازمانی
نمـیتوانـد بـه صـورت آزادانـه منافع مشروع خود را تعیین نماید و سپس با رفتارهای
مخرب به دنبـال تـأمین و تضمین آنها برآید .بر این اساس ،جهتگیریهای کنونی به رفتار
رهبری مخرب بر این نکته تأکید میکنند که کارکنان و کارفرمایان باید متعهد به رفتار
متناسب با هنجارها ،قوانین و توافقات ملی و به دنبال آن بینالمللی باشند .در عین حال باید
به این واقعیت توجه داشت که بنا بر تغییرات مربوط بـه قـوانین ،الزامـات و شـرایط،
رفتارهـای مخرب همراه با تغییرات و تحوالت ملی و بینالمللی به تدریج تغییر پیدا میکنند
(شاینز و شیلینگ .)200 :1421 ،ویژگیهای مطرح برای رهبری مخـرب کـه در بـاال بـه
آنهـا اشـاره شـد ،ظرفیـت بـالقوه آسیبزایی را برای رهبران مخرب در سطح سازمانها به
همراه میآورد .این آسـیبهـا گـاهی محسوس و گاهی نامحسوس هستند .ایجاد احساس
تحقیر ،اشاعه جو سوءاستفاده و تخریـب به صورت پنهان ،تمایل به رفتارهای غیراخالقی و
انحرافی ،تمایـل بـه خشـونت ،ایجـاد جـو مقاومت و نافرمانی ،افت اثربخشی در بلندمدت
در فضاهای رقابتی و سکوت سازمانی مواردی از ایـن دسـت ،همه و همه از زمره پیامدهای
قابل طرح برای رهبری مخرب هستند .از میان عوامل فوق تمایل به سکوت سازمانی به باور
این نوشتار از زمره مهمترین پیامدها بـرای رهبری مخرب است.
پوالدی و اعتباریان ( )2191در پژوهشی با عنوان تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای
انحرافی بواسطه استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی خوراسگا ن که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که بین رهبری مخرب و رفتارهای انحرافی رابطه معنادار مثبت وجود داشت .نتایج تحلیل
رگرسیون نیز نشان داد که استرس منفی نقش میانجی در رابطه بین رهبری مخرب و
رفتار انحرافی سازمانی را داشت .اسماعیلی و همکاران ( )2192در پژوهشی با عنوان
بدبینی سازمانی به سوی رفتار انحرافی در محیط کار :تأکید بر نقش رفتار شهروندی و
ادراک سیاست سازمانی )مورد مطالعه :دانشگاه لرستان( که با روش توصیفی از نوع
همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی تأثیر مثبت
و معنادار داشت ،رفتار شهروندی نمیتواند نقش میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری
بدبینی بر رفتار انحرافی کارمندان بازی کند ،ادراک سیاست سازمانی نقش میانجی مثبت و
معناداری در تأثیرگذاری بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی دارد ،رفتار شهروندی نقش
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میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری ادراک سیاست سازمانی بر رفتار انحرافی
داشت.گلپرور و سحلشور ( )2192در پژوهشی با عنوان الگوی ساختاری رابطه رهبری
مخرب با تمایل به خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان که با روش توصیفی از نوع
همبستگی و در یک شرکت صنعتی در تهران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
خودمحوری و زورگویی و سوءاستفاده و تهدید از طریق تمایل به خشونت دارای رابطۀ
غیرمستقیم با رفتارهای انحرافی هستند و تمایل به خشونت همراه با خودمحوری و
زورگویی نیز به صورت مستقیم با رفتارهای انحرافی دارای رابطه بودند .به معنای دیگر
نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به خشونت متغیر واسطهای در رابطه رهبری
مخرب با رفتارهای انحرافی بود .مقدم و محمودی میمند ( )2192در پژوهشی با عنوان اثر
بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهای انحرافی که با روش توصیفی از نوع همبستگی
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به
رفتارهای انحرافی کارکنان داشت و سبک رهبری تبادلی این اثر را تعدیل میکرد.
حقگویان و همکاران ( )2192در پژوهشی با عنوان بررسی نقش بدبینی سازمانی در سایش
اجتماعی :سکوت سازمانی به عنوان متغیر میانجی که با روش توصیفی از نوع همبستگی
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر سایش
اجتماعی تأثیر میگذاشت و همچنین ،بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی ،و سکوت
سازمانی بر سایش اجتماعی تأثیر مستقیم داشت .مهداد و ملکزاده ( )2192در پژوهشی با
عنوان الگوی ساختاری رابطه رهبری مخرب و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی که با
روش توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین رهبری مخرب با
استرس شغلی و استرس شغلی با رفتارهای انحرافی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت.
زارع و همکاران ( )2198در پژوهشی با عنوان تأثیر رهبری خودکامه بر سکوت و
رفتارهای کاری مخرب :تبیین نقش میانجیگر معضالتِ درکشدنِ اشتباه که با روش
توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رهبری خودکامه دارای
تأثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای کاری مخرب و معضالت درکشدن اشتباه است
همچنین نتایج نشان داد رابطه معناداری بین رهبری خودکامه با سکوت کارکنان و
معضالت درکشدن اشتباه با رفتارهای کاری مخرب وجود نداشت؛ همچنین نقش
میانجیگر معضالت درکشدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و سکوت تأیید شد؛
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ولی نقش میانجیگر معضالت درکشدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و
رفتارهای کاری مخرب تأیید نشد.
هاکان و جمل  )1429(2در پژوهشی با عنوان روانپزشکی رهبر و رفتارهای انحرافی
سازمانی نقش میانجی ایمنی روانی و نقش تعدیلکننده عزت اخالقی که در ترکیه با نمونه
آماری 022نفر و روش توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسید که
روانپزشکی رهبر در سازماندهی تأثیر مثبت داشت و رفتارهای انحرافی همراه با تأثیر واسطه
ایمنی روانی کارکنان .عالوه بر این ،هنگامی که سطح رابطه اخالقی کم بود ،بین
روانپریشی رهبر و رفتارهای انحرافی سازمانی ارتباط داشت ضعیف بود ،در حالی که
هنگامی که سطح اختالفات اخالقی زیاد بود  ،تأثیر داشت .وحیدی )1428( 1در پژوهشی با
عنوان تأثیر اخالق کار مذهبی بر رفتارهای انحرافی و نقش میانجیگری جو اخالقی که
در اندونزی با نمونه آماری  244نفر و روش توصیفی از نوع همبستگی انجام داد به این
نتیجه رسید که اخالق کار مذهبی بر رفتارهای انحرافی تأثیر منفی داشت و جو اخالقی
نقش میانجیگری داشت .چن 1و همکاران ( )1428در پژوهشی تحت عنوان شکل دادن
رفتار شهروندی سازمانی یا انحراف محل کار :عوامل تعیینکننده اصلی در قدرت
مهماننوازی که با روش توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری  244نفر از کارکنان
هتل در تایوان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین ویژگیهای فردی،
شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محل کار وجود داشت و خدمات و ارزش
اخالقی به عنوان رفتارهای مثبت و منفی کارکنان شناخته شد .و همچنین نتایج نشان داد که
هر دو عوامل سازمانی و ویژگیهای فردی نقش مهمی را در شکلدادن رفتار شهروندی
سازمانی و رفتار انحرافی در کارکنان ایفا میکردند .گاتلینگ 0و همکاران ( )1422در
پژوهشی با عنوان تأثیر شفافیت ارتباطی رهبران مهماننواز در اعتماد و رفتارهای انحرافی
پیروان :نقش میانجی یکپارچگی رفتاری که با روش توصیفی از نوع پیمایشی با نمونه
آماری  209نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که یکپارچگی رفتاری ،میان روابط بین
رهبری و ارتباطات رهبری و اعتماد پیروان به رهبر ،میانجیگری میکرد.کانر 2و همکاران
1. Hakan & Jamel
2. Wahyudi
3. Chen
4. Gatling
5. Connor
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( )1422در پژوهشی با عنوان رفتار انحرافی در محیطهای محدود :پیشبینی احساسجویی
در انحراف در محل کار در یادگیرندگان کمعمق که با روش توصیفی از نوع همبستگی با
نمونه آماری  112در سازمانهای دولتی استرالیا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابطه
مثبت معنادار بین احساسجویی و انحراف سازمانی در سطوح پایین از یادگیری عمیق
( ،) P=0/11 ،β=0/72و یک رابطه منفی و معناداری بین احساس جویی و انحراف
سازمانی در سطح باالیی از یادگیری عمیق ( )P =0/07 ،β=-0/46وجود داشت که در
نتیجه یادگیری عمیق رفتار انحرافی را کاهش میداد .اکسو )1420( 2در پژوهشی با عنوان
رفتارهای انحرافی سازمانی و رهبری چندعاملی که در دبیرستانهای ترکیه با روش
توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری  222معلم دبیرستانی انجام داد به این نتیجه
رسیدند که سبک رهبری تحولگرا و تعاملی ،رابطه مثبت با رفتارهای انحرافی سازمانی و
رهبری بازار آزاد داشت و سبک رهبری مدیران برای کاهش این رفتارها انحرافی سازمانی
تأثیر داشت و رفتارهای رهبری تحولگرا معامالتی میتواند باعث هدایت رفتارهای
انحرافی سازمانی و کاهش رفتارهای انحرافی شود .ژئو 1و همکاران ( )1422در پژوهشی با
عنوان رئیس بد آن را تمام میکند :چگونه نظارت سوءاستفاده و تبادل رهبر در تعامل با
نفوذ به سکوت کارکنان تأثیر میگذارد .به این نتیجه رسیدند که سوء رفتار رهبر میتواند
بر روی سکوت سازمانی کارکنان تأثیر گذار بود .ین و همکاران )1421( 1براساس الگوی
پتی تـایرانی 0نشـان داده اند که رابطه منفی قابل توجهی بین رهبری مخرب با تمام ابعـاد
رضـایت شـغلی و سـطح بهرهوری کارکنان وجود داشت .بـی بـی و همکـاران)1421( 2
نیز نشان داد که بدرفتاری رهبران یکی از پیشبینیکنندههای مهم رفتارهای ضد تولید
خرابکاری ،تخریب محﺼوالت و تولیدات ،غیبت ،تـأخیر بـدون همـاهنگی ،بـیبرنامـه و
خرابکاری ،تخریب محﺼوالت ،تولیدات ،غیبت ،تـأخیر بـدون همـاهنگی ،بـیبرنامـه و
دزدی و سکوت سازمانی) در کارکنان بود .مایر 0و همکاران ( )1421در پژوهشی با عنوان
بدرفتاری رهبر ،خﺼومت کارمند و رفتارهای انحرافی :ادغام عدم اطمینان فردی و نیازهای
1. Aksu
2. Xu
3. Yen et al.
4. Petty tyranny
5. Bibi et al.
6. Mayer
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خنثی با انحراف که در امریکا با نمونه آماری  021نفر و با روش معادالت ساختاری انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که هر چند بدرفتاری رهبر به کارمندان انگیزه به مقابلهبهمثل با
رفتارهای انحرافی را افزایش میداد و بدرفتاری رهبر یک محرک برای کسانی که است
که در محیط عدم اطمینان قرار داشتند .شهزاد و محمود ( )1421در پژوهشی با عنوان مدل
واسطهگر -تعدیلکننده بدبینی سازمانی و رفتار انحرافی در محل کار( :شواهد از بخش
بانکی در پاکستان) که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که بدبینی سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار انحرافی در کار دارد و فرسودگی شغلی نیز به عنوان
واسطه ،منجر به تقویت بدبینی سازمانی و رفتار انحرافی شد .همچنین متغیر تعدیلگر
عواطف منفی نیز منجر به تقویت روابط فرسودگی شغلی و رفتار انحرافی نیز شد.
سکوت سازمانی

بدبینی سازمانی

رفتارهای انحرافی در
محیط کار
رهبری مخرب

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش

فرضیه اصلی

بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در
محیط کار تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی

 -2بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد -1.بدبینی سازمانی از
طریق سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد -1.بدبینی سازمانی
بر سکوت سازمانی تأثیر دارد -0 .بدبینی سازمانی بر رهبری مخرب تأثیر دارد -2 .بدبینی
سازمانی از طریق رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد-0 .
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سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد -2 .رهبری مخرب بر
رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است ،زیرا به کاربرد متغیرهای مطرحشده برای
کمک به کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار میپردازد .از سوی دیگر تحقیق مذکور
از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .زیرا به بررسی بدبینی
سازمانی از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار
میپردازد و روابط میان متغیرهای مذکور را در قالب مدلسازی معادالت ساختاری مورد
بررسی قرار میدهد .جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد واحد
اصفهان به تعداد  2444نفر میباشد که نمونهگیری از بین این افراد صورت خواهد گرفت.
این آمار مستخرج از دادههای مدیریت منابع انسانی دانشگاه میباشد .حجم جامعه آماری
محدود است و زمانی که حجم جامعه آماری محدود است تعداد نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  182نفر خواهد بود .در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم
استفاده شده است .در این پژوهش برای گردآوری دادههای مورد نیاز تحقیق از ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .سؤاالت تخﺼﺼی در طیف لیکرت بوده که نحوه امتیازدهی به
صورت زیر میباشد.
جدول .1ترکیب سئواالت پرسشنامهها
شماره
متغیرهای مورد بررسی

مولفه ها

سواالت در
پرسشنامه

جمع

منبع پرسشنامه

سواالت

بدبینی سازمانی

21-2

21

دین و همکاران()2998

رفتارهای انحرافی در محیط کار

12-20

21

بنت و رابینسون()1444

سکوت سازمانی

18-10

21

واکوال و بورادوس ( )1442

رهبری مخرب

22-19

21

گلپـرور()2191

روایی پرسشنامهها :الف :روایی محتوا :بدین منظور محقق پس از ساخت پرسشنامه آن
را در اختیار  10نفر از صاحبنظران و اساتید حوزه مدیریت و سازمان قرار داد و مورد
تأیید قرار گرفت .ب :روایی صوری :روایی در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق
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برمیگردد .برای افزایش روایی پرسشنامه ،ابتدا  14پرسشنامه بین تعدادی از مخاطبان در
جامعه آماری توزیع و کلیه ابهامات افراد جامعه آماری در رابطه با سئواالت مشخص شد.
بدین ترتیب تعدادی از سؤاالت ،حذف و تعداد دیگری جایگزین آن شد و در نهایت پس
از شفافشدن نقاط ضعف و قوت سؤاالت ،پرسشنامه نهایی و توزیع گردید .پایایی
پرسشنامهها :بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  14پرسشنامه پیشآزمون گردید و سپس با
استفاده از دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار  SPSS 22میزان ضریب
اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد بدستآمده برای هر ابزار بدین شرح میباشد.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش
مولفه ها

شماره سواالت در پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

بدبینی سازمانی

21-2

4/88

رفتارهای انحرافی در محیط کار

12-20

4/82

سکوت سازمانی

18-10

4/89

رهبری مخرب

22-19

4/82

کل

22-2

4/94

یافتهها
تحلیل استنباطی :بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب بر رفتارهای
انحرافی در محیط کار تأثیر دارد .

نموادار  .1مدل اصلی تحقیق

05

تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در...

جدول  .8برازش مدل
مقداراستاندارد

مقدارمدل

AVIF

ا.وی.آی.اف

کمتر از 1/1در حالت
ایده آل

1/99

برازش مدل مناسب
است

شاخص های مورد بررسی

نتیجه گیری

GOF

جی.او.اف

مقدار مناسب بیشتر
از4/12

4/09

برازش مدل مناسب
است

SPR

اس.پی.آر

حالت ایده آل 2

2

برازش مدل مناسب
است

RSCR

آر.اس.سی.آر

حالت ایده آل 2

2

برازش مدل مناسب
است

SSR

اس.اس.آر

بیش از4/2

2

برازش مدل مناسب
است

NLBCDR

آن.ال.بی.سی.دی.آر

بیش از4/2

2

برازش مدل مناسب
است

با توجه به جدول  1مدل وضعیت مناسب و ایدهآلی دارد لذا برازش مدل معنادار
است .با توجه به جدول و مدل ارائهشده در باال ،ضرایب تأثیر بدبینی سازمانی از طریق
سکوت سازمانی و رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار به طور کلی به
شرح زیر است:
جدول  .0ضرایب تأثیر بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در
محیط کار
بدبینی سازمانی

سکوت سازمانی

رهبری مخرب

بدبینی سازمانی
سکوت سازمانی

4/28

رهبری مخرب

4/22

رفتارهای انحرافی در محیط
کار

4/22

4/22

4/00

رفتارهای انحرافی
در محیط کار
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جدول  .5بررسی معنی داری ضرایب مدل
بدبینی سازمانی
بدبینی سازمانی
سکوت سازمانی
رهبری مخرب
رفتارهای انحرافی در محیط کار

رهبری مخرب

سکوت سازمانی

رفتارهای انحرافی
در محیط کار

>4/442
>4/442
>4/442

>4/442

>4/442

جدول  .6بررسی معنی داری روابط مدل
میزان اثر

بدبینی سازمانی – رفتارهای انحرافی در محیط کار

4/22

بدبینی سازمانی – سکوت سازمانی  -رفتارهای انحرافی در محیط کار

4/22

بدبینی سازمانی – رهبری مخرب  -رفتارهای انحرافی در محیط کار

4/00

معناداری
>4/442
>4/442
>4/442

با توجه به جدول  0بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در
محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر  4/22میباشد و از طریق
رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب
این تأثیر  4/00میباشد و همچنین تأثیر مستقیم بر رفتارهای انحرافی در محیط کار نیز
معنادار و مثبت میباشد ،که ضریب این تأثیر  4/22میباشد.
جدول  .8همبستگی بین متغیرهای مکنون و خطا
بدبینی

سکوت

رهبری

رفتارهای انحرافی در محیط

سازمانی

سازمانی

مخرب

کار

بدبینی سازمانی

()4/24

4/02

4/88

4/10

سکوت سازمانی

4/09

()4/09

4/00

4/18

رهبری مخرب

4/82

4/00

()4/22

4/02

4/18

4/11

4/02

( )4/24

رفتارهای انحرافی در محیط
کار

فرضیات فرعی -2 :بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد.
جدول  .9بررسی معنیداری فرضیه فرعی 1
میزان اثر
4/22

معناداری
>4/442

خطای معیار
4/410
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با توجه به جدول ( ،)9سطح معناداری بدست آمده کمتر از  4/42بوده و ضریب این
تأثیر  4/22است ،لذا فرضیه آزمون تأیید میشود .یعنی بدبینی سازمانی بر رفتارهای
انحرافی در محیط کار تأثیر معناداری مثبت دارد.
 -1بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر
دارد.
جدول  .24بررسی معنیداری فرضیه فرعی 1
میزان اثر
4/22

معناداری
>4/442

خطای معیار
4/412

با توجه به جدول ( ،)24سطح معناداری بدستآمده کمتر از  4/42بوده فرضیه آزمون
تأیید میشود .یعنی بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در
محیط کار تأثیر دارد و ضریب این تأثیر  4/22است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر
میتوان گفت با افزایش بدبینی سازمانی و با میانجیگری سکوت سازمانی میزان رفتارهای
انحرافی در محیط کار افزایش مییابد.
 -1بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر دارد.
جدول  .11بررسی معنیداری فرضیه فرعی 8
میزان اثر
4/28

معناداری
>4/442

خطای معیار
4/418

با توجه به جدول( ،)22سطح معناداری بدستآمده کمتر از  4/42بوده فرضیه آزمون
تأیید میشود .یعنی بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر دارد و ضریب این تأثیر 4/28
است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش بدبینی سازمانی میزان
سکوت سازمانی افزایش مییابد.
 -0بدبینی سازمانی بر رهبری مخرب تأثیر دارد.
جدول  .21بررسی معنیداری فرضیه فرعی 0
میزان اثر
4/22

معناداری
>4/442

خطای معیار
4/418

با توجه به جدول ( ،)21سطح معناداری بدست آمده کمتر از  4/42بوده فرضیه آزمون
تأیید میشود .یعنی بدبینی سازمانی بر رهبری مخرب تأثیر دارد و ضریب این تأثیر 4/22
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است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش بدبینی سازمانی میزان
رهبری مخرب افزایش مییابد.
 -2بدبینی سازمانی از طریق رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر
دارد.
جدول  .18بررسی معنیداری فرضیه فرعی 5
میزان اثر
4/00

معناداری

>4/442

خطای معیار
4/412

با توجه به جدول ( ،)21سطح معناداری بدستآمده کمتر از  4/42بوده فرضیه آزمون
تأیید میشود .یعنی بدبینی سازمانی از طریق رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط
کار تأثیر دارد و ضریب این تأثیر  4/00است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان
گفت با افزایش بدبینی سازمانی و با میانجیگری رهبری مخرب میزان رفتارهای انحرافی
در محیط کار افزایش مییابد.
 -0سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد.
جدول  .11بررسی معنیداری فرضیه فرعی 6
میزان اثر
4/22

معناداری
>4/442

خطای معیار
4/410

با توجه به جدول( ،)20سطح معناداری بدست آمده کمتر از  4/42بوده فرضیه آزمون
تأیید میشود .یعنی سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد و
ضریب این تأثیر  4/22است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش
سکوت سازمانی میزان رفتارهای انحرافی در محیط کار افزایش مییابد.
 -2رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد.
جدول  .15بررسی معنیداری فرضیه فرعی 7
میزان اثر
4/00

معناداری

>4/442

خطای معیار
4/410

با توجه به جدول ( ،)22سطح معناداری بدست آمده کمتر از  4/42بوده فرضیه آزمون
تأیید میشود .یعنی رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد و ضریب
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این تأثیر  4/00است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش رهبری
مخرب میزان رفتارهای انحرافی در محیط کار افزایش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی پژوهش :بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب بر
رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر دارد .مطابق با نتایج ارائه شده در (جدولهای )22-0
میتوان نتیجهگیری کرد که تمامی روابط تحقیق تأیید میگردد .نتایج این تحقیق با نتایج
پوالدی و اعتباریان ( )2191مبنی بر این که بین رهبری مخرب و رفتارهای انحرافی رابطه
معنادار مثبت وجود داشت و اسماعیلی و همکاران ( )2192مبنی بر این که بدبینی سازمانی
بر رفتار انحرافی تأثیر مثبت و معنادار داشت ،و گلپرور و سحلشور ( )2192مبنی بر این
که خودمحوری و زورگویی و سوءاستفاده و تهدید از طریق تمایل به خشونت دارای
رابطه غیرمستقیم با رفتارهای انحرافی هستند و تمایل به خشونت همراه با خودمحوری و
زورگویی نیز به صورت مستقیم با رفتارهای انحرافی دارای رابطه بودند و مقدم و
محمودی میمند ( )2192مبنی بر این که بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش
به رفتارهای انحرافی کارکنان داشت و حقگویان و همکاران ( )2192مبنی بر این که
بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر سایش اجتماعی تأثیر میگذاشت و همچنین،
بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی ،و سکوت سازمانی بر سایش اجتماعی تأثیر مستقیم
داشت و مهداد و ملکزاده ( )2192مبنی بر این که بین رهبری مخرب با استرس شغلی و
استرس شغلی با رفتارهای انحرافی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .چن و همکاران
( )1428مبنی بر این که ارتباط بین ویژگیهای فردی ،شهروندی سازمانی و رفتارهای
انحرافی در محل کار وجود داشت و خدمات و ارزش اخالقی به عنوان رفتارهای مثبت و
منفی کارکنان شناخته شد .و همچنین نتایج نشان داد که هر دو عوامل سازمانی و
ویژگیهای فردی نقش مهمی را در شکل دادن رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی
در کارکنان ایفا میکردند .اکری و اکتوران ( )1422مبنی بر این که سکوت مطیع و
سکوت تدافعی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه منفی داشته و سکوت نوعدوستانه با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه مثبت داشت و ژئو و همکاران ( )1422مبنی بر این که سوءرفتار
رهبر میتواند به روی سکوت سازمانی کارکنان تأثیرگذار باشد .شهزاد و محمود ()1421

فصلنامه سال پنجم ،شماره  ،02تابستان 98

82

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مبنی بر این که بدبینی سازمانی تأثیر مثبتی بر رفتار انحرافی در کار دارد و فرسودگی شغلی
نیز به عنوان واسطه ،منجر به تقویت بدبینی سازمانی و رفتار انحرافی شد.
در تفسیر این فرضیه باید گفت که بدبینی سازمانی نتایج گستردهای دارد که اخیر ًا
توجه زیادی را به خود جلب کرده است .یکی از این پیامدهای منفی رفتار انحرافی هستند
که در بهبود و تضعیف عملکرد دانشگاه نقش بسزایی دارد ،اما مطالعات جامع و کافی در
این خﺼوص صورت نپذیرفته است و با وجود صرف هزینههای باال برای ایجاد قوانین و
هنجارهای سازمانی در زمانهای مختلف ،در صورت بیتوجهی به این مهم ،میتواند
خسارت جبرانناپذیری به سازمان و کارکنان وارد کند.
کارمندانی که به سازمانشان بدبین هستند ،احساسات منفی متنوعی شامل اضطراب،
نفرت و شرمندگی هنگام فکرکردن به سازمان را تجربه میکنند .این باورهای منفی منجر
به واکنشهای زیانآور و رفتارهای انحرافی در سازمان میشود .کارمندان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان در محیطهای کاری تجربههای زیادی کسب میکنند .تجربهها
میتواند شامل فرصتهای اعطای پاداش و اعمال قدرت در سازمان تا تحمل رفتارهای
توهینآمیز باشد .یکی از نگرشهای کارمندان در برابر احساس بیعدالتی و رفتارهای
انتقادی ،بدبینی کارمندان نسبت به مراجع قدرت و سازمان است و در نهایت منجر به رفتار
انحرافی در کارمندان میگردد .رفتارهای انحرافی یک مشکل اصلی است که اثربخشی،
کارایی و بهرهوری کارکنان را کاهش میدهد و بر عملکرد سازمان تأثیر منفی
میگذارد .احساسات و نگرشهای منفی نقش مهمی در بروز این رفتارها در محیط کار
ایفا میکنند .سازمانها باید جهت کاهش بدبینی کارکنان در محیط کار ،بین آنها
تبعیض قائل نشوند و تمام تﺼمیمگیریها بر مبنای شایستگی باشد .بدبینی میتواند با
اعتراف به خطا زمانی که رخ میدهد ،یک معذرتخواهی و اقدام اصالحی سریع و
مناسب ،کاهش یابد .عالوه بر این کارکنان باید برنامههای توسعهای مثبت را تجربه کنند
چراکه منجر به افزایش انگیزه آنها و در نهایت کاهش رفتارهای انحرافی میشود.
همچنین استخدام افرادی که دارای بدبینی ،عمومی پایینتر هستند میتواند به عنوان یک
عامل پیشگیری عمل کند .نیروی انسانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد
میکنند یکی از مهمترین سرمایههای هر سازمانی است که کیفیت آن میتواند در رشد و
تعالی سازمان نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به پیچیدگیهای آن مبا حث مختلف در
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ابعاد رفتاری در حال ظهور میباشد که یکی از آنها در سالهای اخیر موضوع رفتارهای
انحرافی میباشد که به طور کلی رفتارهای انحرافی منفی یک نوع رفتار مخرب است که
افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز میدهند به این ترتیب مطالعه و
بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتارهای انحرافی در محیط کار شهرت یافته
است بسیار مهم و ضروری به نظر میرسد .افراد در سازمان اغلب دارای ایدهها ،نظرات و
اطالعاتی برای ارائه روشهای سازنده در بهبود کار و سازمان خود هستند .برخی افراد این
ایدهها را ارائه و برخی دیگر ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را مسکوت نگاه داشته و
سکوت میکنند .آنچه موجب سکوت در سازمانها میشود تابع فرآیندی است که
یکسری متغیرهای مدیریتی و سازمانی بر آن تأثیر بسزایی دارد .این متغیرها شامل ترس
مدیران از بازخورد منفی ،باورهای ضمنی آنها نسبت به سکوت ،پیشینه فرهنگی مدیران،
وجود تفاوتهای جمعیت شناسی میان مدیریت ارشد و دیگران در سازمان ،ساختارهای
بلند سازمانی و اتکای زیاد به کارمندان موقت هستند .سکوت سازمانی ،با محدود کردن
اثربخشی تﺼمیمگیریهای سازمانی در ارتباط است .این مشکل باعث میشود که بیشتر
سازمانها از اظهارنظر کم کارکنان رنج ببرند .زمانی که چنین اتفاقی میافتد کیفیت
تﺼمیمگیری کاهش مییابد .نه گفتن به درخواستها و پیشنهادهای زیردستان توسط
سرپرستان ،به یک هنر در سازمانها تبدیل شده است .و چنین رفتارهای منفی به خاموشی و
سکوت منجر میشوند طوری که کارکنان در ارتباط با ناظران و سازمانی که این چنین
رفتارها و عکسالعملهایی را تشویق میکنند ،از اظهارنظر خود کوتاهی کرده و نتیجهای
در آن نمیبینن د .با توجه به اهمیتی که موضوع سکوت سازمانی با رفتارهای انحرافی دارد.
جو سکوت در سازمان میتواند زمینهساز عدم ارائه ایدهها و نظرات و همکاری در سازمان
شود .در واقع عدم اظهار نظر در خﺼوص مسائل و مشکالت سازمان مانع بهبود مستمر
سازمان خواهد بود .مفهوم سکوت سازمانی ،پدیدهای با دو جنبه مثبت و منفی است ،در
جنبه منفی ،موجب خودداری از بیان عقاید و افکار در محل کار به منظور بهبود و توسعه
است .اما در بخش مثبت آن ،علیرغم اینکه ممکن است ،وضعیت بسته بودن ارتباطات را به
ذهن آورد ،اما در واقع می تواند به عنوان یک شکل مهم از ارتباطات در نظر گرفته شود.
ساختار سکوت ممکن است استراتژیک و فعال باشد و به عنوان یک رفتار فعال ،آگاهانه و
با میل و رغبت در راستای یک هدف صورت پذیرد.یکـی از ویژگیهای رهبران مخرب
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رفتار خشونتآمیز و پرخاشگرانه با کارکنان یا زیردستان خود است وقتی رهبران مخرب با
کارکنان خود به صورت خشونتآمیز و مخرب رفتار میکنند ،از طریق ایجاد رنجش و
عواطف منفی مثل خشم ،کارکنان را به طور خواسـته و ناخواسـته متمایـل به رفتارهای
انحرافی میشوند دومین مسیری که از آن طریق رهبران مخرب زمینه تمایل به رفتارهای
انحرافی را ایجاد میکنند به این شکل است که انجام رفتارهای مخرب از طرف رهبر به
عنوان الگو حاوی این پیام ساده است که رفتار مخرب به طور نسبی امر شایع و قابـل تحمل
است .وقتی یک رهبر به خود اجازه میدهد تا مخرب و سوءاستفادهگرانه رفتـار کنـد،
ممکن است کارکنان نیز حداقل سادهتر به رفتارهای انحرافی متمایل شوند تا از آسیب
ناشی از رفتارهای مخرب رهبران در امان باشند و این رفتارهای انحرافی را مستلزم در امان
ماندن از این گونه رفتارها در سازمان میدانند و این گونه رفتارها در سازمان نهادینه
میشود .و گاهی اوقات افرادی که باید اظهار نظر کنند از خشم رهبر میترسند ،به ویژه
زمانی که شیوه اصلی رهبر مخرب است .هر کسی که برای چنین رهبری حامل خبر بدی
باشد ،به جرم رساندن پیام ،به شکل نمادین اعدام خواهد شد .در چنین اوضاعی افراد به
خاطر ترس از گستاخ قلمداد شدن بر ضد نظر رهبر ،حرفی نمیزنند ،آنان برای آنکه
خوشبین به نظر آیند ،حقایق منفی را کنار میزنند ،این بیماری ممکن است واگیردار باشد
و در سازمان و در تمام سطوح مدیریتی منتشر شود .نتیجه طبیعی این امر خرسند نگهداشتن
رئیس است که تمایل گستردهای را به دادن بازخوردهای مثبت و پنهان کردن نکات منفی
در افراد ایجاد میکند و مانع انتقال اطالعات به سطوح باالی سازمان میشود .به عبارتی
میتوان بیان نمود که سبک رهبری تأثیر زیادی بر رفتارهای انحرافی در کارکنان دارد.
کارکنان تمایل به دادن بازخورد مثبت به مدیران دارند و از دادن بازخوردهای منفی
اجتناب میکنند .یعنی افراد سعی در خرسند نگهداشتن رهبر دارند و شواهد قوی در مورد
واکنش منفی رهبران و سرپرستان در مورد بازخورد منفی که اغلب از آن اجتناب میشود
یا انجام آن به بعد موکول میگردد و یا زمانی که بازخورد ارائه میشود آن را تحریف
میکنند ،وجود میآید .ترس از بازخورد منفی را در میان مدیران تجزیه و تحلیل کردند
که نشان میدهد کارمندان از خجالت ،تهدید و احساس ناشایستگی دوری میکنند.
بنابراین مدیران از بیان اشتباهاتشان ،تقاضا برای کمک از همکارانشان یا زیردستانشان و
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اجازه به دیگری برای ارائه راه حل ،دوری میکنند .این عکسالعملها منجر به ایجاد
رفتارهای انحرافی در مقیاس بزرگ میگردد.
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