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Abstract 
The aim of this study was to determine the effect of Islamic leadership on 
deviant behaviors in the workplace through Islamic work ethic and social 
capital (case study of Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)). 
The present study was applied in terms of purpose and in terms of how to 
collect descriptive information of the correlation type. The statistical 
population of the present study consisted of all employees working in 
Islamic Azad University, Isfahan Branch, 1000, and 287 people were 
selected through Cochran's sampling formula as a sample. Ugansula (2011), 
Bennett and Robinson (2000) Standard Deviation Behavior Questionnaire 
and Nahapitogoshal Social Capital Questionnaire, (1998), and Ali's (1988) 
standard work-ethics standard questionnaire validated questionnaires based 
on content validity., Formal and structural were examined and after the 
necessary narrative terms, the validity of the questionnaires was estimated 
and analyzed by Cronbach's alpha method of 0.93, 0.91, 0.91 and 0.92, 
respectively. Data analysis at the inferential level consisted of structural 
equation modeling. The results showed that Islamic leadership has a negative 
and significant effect on deviant behaviors in the workplace through Islamic 
work ethic, which has a coefficient of -0.78, and through social capital has a 
negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace. The 
coefficient of this effect is -0.67 and also the direct effect of Islamic 
leadership on deviant behaviors in the work environment is significantly 
negative. The coefficient of this effect is -0.77. 
Keywords: Islamic Leadership, Deviant Behaviors in the Workplace, 
Social Capital, Islamic Work Ethics. 
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کار  طیدر مح یانحراف یبر رفتارها یاسالم یرهبر ریتأث یبررس
 یاجتماع هیو سرما یاخالق کار اسالم قیاز طر

 یهارون ینیعباس قائدام
واحد تهران ، یدانشگاه آزاد اسالم، یفرهنگ تیریمد يدکتر يدانشجو
 رانیا، تهران، جنوب

 

 رانیا، اصفهان، )خوراسگان(واحد اصفهان ، یدانشگاه آزاد اسالم، اریاستاد  یدستجرد زادهمیرضا ابراه
 

 

 رانیا، اصفهان، واحد اصفهان )خوراسگان(، یدانشگاه آزاد اسالم، اریاستاد چشمه ده یمهرداد صادق
 

  یبرزان یماهران دیمج
 اصفهانواحد ، یدانشگاه آزاد اسالم، یفرهنگ تیریمد يدکتر يدانشجو

 رانیا، اصفهان، خوراسگان()

 چکیده
 اخالق کار اسالمی طريق تأثیر رهبری اسالمی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار ازهدف اين پژوهش تعیین 

پژوهش حاضر ( است. خوراسگان() اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد موردمطالعه)سرمايه اجتماعی و 
نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر

تشکیل دادند که  1000به تعداد اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  شاغل درپژوهش حاضر را کلیه کارکنان 
با ای متناسب طبقهگیری نمونه از طريق روش نمونه عنوانبهنفر  287گیری کوکران تعداد از طريق فرمول نمونه

 Khaliq Ahmad and Ogunsola استاندارد رهبری اسالمی پرسشنامهابزار پژوهش . انتخاب شدندحجم 
و Robinson and Bennett (2000 )پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار ، (2011)

 Aliاسالمی  -پرسشنامه استاندارد اخالق کار و Nahapitogoshal(1998)  سرمايه اجتماعیپرسشنامه 
قرار گرفتند و پس  موردبررسیو سازه  صوری، ها بر اساس روايی محتوايیبود که روايی پرسشنامه( 1988)

ها با روش آلفای کرونباخ قرار گرفت و از سوی ديگر پايايی پرسشنامه تأيیداز اصطالحات الزم روايی مورد 
ها در سطح استنباطی مشتمل بر داده وتحلیلتجزيهشد و  برآورد 92/0و  91/0، 91/0، 93/0به ترتیب 

از طريق اخالق کار رهبری اسالمی سازی معادالت ساختاری انجام گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که مدل
است و از  -78/0تأثیر منفی و معناداری دارد که ضريب اين تأثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار اسالمی بر 

تأثیر منفی و معناداری دارد که ضريب اين تأثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار بر سرمايه اجتماعی طريق 
معنادار منفی ضريب رفتارهای انحرافی در محیط کار بر رهبری اسالمی  است و همچنین تأثیر مستقیم -67/0

 است. -77/0اين تأثیر 

 یسرمايه اجتماع، یاسالم یرهبرکار،  طيدر مح یانحراف یرفتارها ی،اخالق کار اسالمها: کلیدواژه
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 مقدمه
بسیاری از مديران و پژوهشگران دانشگاهی  موردتوجههای اخیر رفتارهای انحرافی در دهه

ها با توجه به اهمیت بسیار زياد موضوع رفتارهای است. اغلب اين پژوهش قرارگرفتـه
ها تحمیل سازمان گونه رفتارها برغیرمستقیمی که اينو  های مستقیمانحرافی و هزينه

اند. رفتارهای انحرافی در سازمان پرداخته کند به شناسايی عوامـل تأثیرگـذار در بـروزمی
ای رفتارهايی آگاهانه، گفت که رفتارهای انحرافی تـوانرفتارهای انحرافی در سازمان می

ناديده گرفته و منجر به وارد شدن خسارت و  را های سـازمانیهستند که هنجارها و ارزش
(. Robinson & Bennett, 1995شود )یمدو  اعضای سازمان و يـا هـر، زيان به سازمان

ضد  رفتار، نقض قوانین، خالفکاری، از: دزدی اندعبارتهای شاخص انحراف کاری مونهن
رفتار ، و اتالف منابع پذيرش رشوه، (Litzky et al., 2006) رفتار خرابکارانه، وریبهره

دلیل افزايش  (.Colbert et al., 2004) هاکردن از تالش همکاران و مضايقه ادبانه بابی
های تحمیلی شیوع اين نوع رفتارها و هزينه، تمايل به آگاهی درباره انحراف محل کار

است. از هر  هتوجقابلاين نوع رفتارها در اقتصاد امريکا بسیار  شدهیلتحماست. هزينه  هاآن
 شیوع درواقع .اندخود دزدی کرده یسرئاز  باريکحداقل  هاآن نفر ازچهار کارمند سه 

 95 تقريباً کهیطوربهمنفی در محل کار از کنترل خارج شده است  یانحراف رفتارهای
اند. های وابسته به خود گزارش دادهها چنین رفتارهايی را در سازماندرصد از شرکت

آيد هستند: درصد از کارمندان درگیر يکی از رفتارهای منفی که در ادامه می 75 نزديک به
کارشکنی و غیبت اثرات شیوع دزدی ، کاریکم، اختالس، کامپیوتری یبردارکاله، دزدی

محققین ديگر ، میلیارد دالر تخمین زده شده است 30ساالنه ، کارمندان بر اقتصاد امريکا
که در معرض  یکارمندان، هادانند. در کنار همه ايندالر می یاردیلم 200تا  60اين عدد را 

تمرکز کمتری  درنتیجهبرند و از استرس در کار رنج می، انحراف منفی بین اشخاص هستند
بر کار دارند که نتیجه آن از دست دادن ساعات مفید کاری و کاهش تولید و افزايش تغییر 

 انگیزه مالی قوی دارند آنها برای جلوگیری از سازمانبنابراين ؛ و جابجايی کارمندان است
(Appelbaum et al., 2007رفتارهای .) عواقب سازمان هنجارهای از خارج کاری 

 هایهزينه و وریبهره، گیریتصمیم فرايندهای ازجملهسازمان  سطوح همه در ایگسترده

 جمهوری در اداری فساد و سازمانی انحرافی داشت. بروز رفتارهای خواهد دنبال به مالی

 الزم گفته اين تأيید در .است شايع بسیار توسعهدرحال کشور يک عنوانبه ايران اسالمی
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 شده ارائه 2016 سال در که شفافیت جهانی گزارش سازمان اساس بر که است ذکر به

 که دارد قرار 131 رتبه در کشور 176 بین در 1فساد ادراک شاخص ازنظر ايران

 و عالی آموزش نظام، ایهجامع هر در است. 2ايرانی هایسازمان در باال فساد دهندهنشان
 گیریچشم و گسترده اثرات، نظام اين .رودیم شمار به اهمیتی حائز و مهم بخش دانشگاه

 به و نظام اين .دارد سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی هایحوزه و جامعه پیکرة بر

 انسانی هایظرفیت تحقق و بلوغ همچنین و فکری توسعۀ و رشد ساززمنیه، نهاد بهتر؛ تعبیر
 از يکی عنوانبه هادانشگاه اينکه به توجه با (1395، خانیعیسی و نژادقرباناست )

 به، انحرافی رفتار هرگونه وقوع، اندشده شناخته آموزشی خدمات هایسازمان ترينمهم

 انسانی منابع اتالف باعث که است کاری و سازمانی استانداردهای از انحراف منزلۀ

 هدف از کشور آموزشی سیستم بازماندن و ارائهقابل خدمات کاهش، درنتیجه و کمیاب

 رفتارهای بررسی به پژوهشگران برخی، روينازا .شودمی (دانش سطح ارتقایخود ) نهايی

 اسالمی رهبری(. 1395، پور)واعظی و حسین اندپرداخته کشور هایدانشگاه در انحرافی
 درنتیجه و آوردمی به دستاسالمی  منابع ساير الهام شده و از منابع مديريتی دانش ازنظر

 اسالمی رهبری و اتخاذ دارد اسالمی هایشیوه و اعتقادات با کاربردهايی عملی و سازگار
زنی سوت به است ممکن معنوی هایارزش زيرا است مهم بسیار اسالمی کشورهای در

از عدم اطمینان در تغییرات سازمانی و رفتارهای انحرافی  و کند سازمانی کارکنان کمک
 و کرد حمايت نگرش اين از( 2010) همکاران و Abbasiدر سازمان جلوگیری کند. 

 شودمی مشاهده واقعیت اين در تغییر و ثباتیبی زمان در رهبر اعتقاد اهمیت: داشت اظهار
 هایجنبه و اخالقی هایجنبه، عشق ؛ وکندمی تجزيه به شروع موجود نظم وقتی که

 آوریتاب توسعه در هاجنبه اين از يک هر، ابهام و بازار آشفتگی زمینه در سازمانیفرهنگ
 Dede and Ayranciکردند.  ايفا مهمی نقش ارزش هماهنگی طريق از کارکنان

بیان  خانواده یوکارهاکسب در دوستینوع و اعتماد با معنوی رهبری نقش( 2014)
کند. می بیان را هیجانی هوش و اسالمی رهبری بین روابط است ممکن همچنین ؛ وکندمی
 و دارد اجتماعی تعهدات و فردی تأثیر بین تعادل به نیاز اسالم، (2002) ديون گفته به

 نه و ترينباهوش عنوانبه آلايده رهبر، معنوی و مادی نیازهای بین تعادل همچنین
رفتارهای  از مانع فرهنگی و اخالقی اين پیشینه. شودمی درک قدرتمندترين يا ثروتمندترين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Corruption perceptions index 
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 سازمانی رفتار در حوزه اخیر مطالعات (.Kuklytė, 2017) شودیم انحرافی در سازمان
 و کارکنان بر آن تأثیر و اسالمی رهبری برای الگويی عنوانبه معنوی رهبری حول

 ,Egel & Fryاست ) شده متمرکز کار رفتارهای انحرافی در محل برحسب هاسازمان

 ,Karakasتعلق کاری ) جستجوی برای اصلی جنبه کار محیط در يتمعنو (.2017

 ,.De Clercq et al) هدف هماهنگی، (Jensen, 2017ارزش ) یسازگار، (2010

 در بسیاری مزايای کار محل در معنويت که کرد بیانChawla (2014 )( است. 2014
 .4، شغل حفظ .3، سودآوری باال .2، باالتر یوربهره .1: از اندعبارتکه  دارد سازمان
اخالقی  رفتار .7 و کارکنان خالقیت .5، کارکنان شغلی رضايت يشافزا .5، رقابتی مزيت

 سازمانی هایارزش از چارچوبی عنوانبه ای وپیچیده ایپديده عنوانبه يتمعنو کارکنان.
 اصلی تعامل دهد که پاسخ پژوهش سؤال اين به تا اين است بخشالهام و شودمی شناخته

 هاسازمان در معنوی یرهبر چیست؟ کار محیط انحرافی در و رفتارهای اسالمی رهبری بین
 مسئله و سازمانی هایارزش با مرتبط ذهنی روند يک عنوانبه و است یچندوجه ساختاری

 را اخالقی مشکالت حلراه اسالمی یرهبر (.Bhatti et al., 2016است ) داریدين مهم
 عنوانبه را کار محیط در خوب اخالق و اخالق اسالم مبین دين و است داده ارائه

 يکی (.Kuklytė, 2017دهد )می آموزش کارکنان بین در انحرافی رفتارهای از پیشگیری

 و آرام، سالم را آن و بخشدمی ارتقا هاسازمان را در اعتماد که هايیمؤلفه تريناصلی از
 که (. سرمايه اجتماعیAndrews, 2010) است اجتماعی سرمايه سازدمطلوب می

 در و است اجتماعی زندگی در فعال و مشارکت اعتماد، همکاری و تعاون ساززمینه

 امنیت و آرامش نوعی احساس تواندمی، گیردمی شکل اجتماعی متقابل از روابط بستری

سرمايه  (.Leana & Pil, 2006)بیاورد  ارمغان به را حمايتی اجتماعی شبکه همچنین و
 کاهش و احتماالًاجتماعی دارای توان بالقوه فراوانی جهت اثرگذاری بر متغیرهای سازمانی 

 عنوانبهاست. سرمايه اجتماعی از مفاهیم نوينی است که های انحرافی در محیط کار رفتار
اين سرمايه بستر مناسبی ، مورد استقبال فراوان واقع شده است آفرين مطرحيک اهرم توفیق

شود. برای نیل به موفقیت قلمداد می وری سرمايه انسانی و فیزيکی و راهیبرای بهره
راه کامیابی شغلی و ، سرمايه اجتماعی تولید کنند، مديران و کسانی که بتوانند در سازمان

 بخشند و زندگی رامعنی و مفهوم می، به زندگی فرد، سازندهموار می خود راسازمانی 
 محیط يک و کارکنان در (Salami et al., 2011) سازندتر میبخشتر و لذتساده
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 اين. کنندمی دريافت آن از بازخوردهايی دائماً و کنندمی زندگی اجتماعی و فرهنگی
 توسعه، يگردعبارتبه؛ دارند اجتماعی هایمهارت توسعه در مهمی نقش بازخوردها

است  همراه کاهش رفتارهای انحرافی در فرد با فرد يک در سرمايه اجتماعی
(Ghasemzadeh et al., 2015.) های بر پايه گفتهAli (1988) ، ارزش کار در اخالق

ست که او تأکید کرده ا بیشتر ناشی از قصد و نیت کار است تا نتايج کار.، کار اسالمی
نبايد از  کسیچهاز شرايط الزم رفاه اجتماعی است و ، انصاف در محیط کارعدالت و 

هايشان آشنا را با مسئولیت افراد، مسخت مداو کار، وانگهی حقوق کامل خود محروم شود.
کند )رهنمای رودپشتی و می يقتشو، بهبود کیفیت منظوربهسازد و رقابت را می

از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و اجتماعی  ها به آرامیسازمان (.1387، محمودزاده
هايی که برای پرورش شوند. سازمانمی هايی برای بالندگی معنوی تبديلبه مکان، محض

 يندر اتر از سايرين هستند. کنند. موفقهايی فراهم میمعنوی کارکنان خود فرصت
نند زيرا الزمه ادراک تر رفتار کها مديران سعی کنند با افراد زيردست خود صمیمانهسازمان

حاکی از نقـش  توجهقابلهای پژوهش (.Kuklytė, 2017) است مثبت از رهبری معنوی
هـای وقوع رفتارهای انحرافی است. يافته اخالقی برای فضـای رهبری معنوی و بازدارنـده

Peterson (2002 )محیط  در حاکی از آن است که اشکال جزئی رفتارهای انحرافـی خود
بینی کرد. ابعاد جو اخالقی سازمان پیشرهبری اسالمی و طريق  از یخوببه توانیم راکار 

و  اخالق کاری اسالمیرهبری اسالمی و به تأکیدات مطرح در حوزه  بنابراين بـا توجـه
 در اين متغیرهاداشت که با تقويت ادراکات معطوف به  توان انتظـارمی سرمايه اجتماعی

و بخصوص در بین کارکنان  ايـران ازجملهکشورهای مسلمان و  هایبین کارکنان دانشگاه
وقوع و شیوع رفتارهای انحرافی  بتـوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(

 آن است کـه، رسدآفرين به نظر میکمی مشکل آنچهاما  در محیط کار را کاهش داد
 و سرمايه اجتماعی اسالمی اخالق کاری، رهبری اسالمی ادراکات اخالقی نظیر

نگرش مثبت کارکنان به سازمان و همکاران ، اعتماد، وفاداری، تعهد سطح ساکنابتدابه
دهند و سپس اين اشکال نگرش می را تحـت تـأثیر قـرار کارکنانو يا رضايت  خود
. سـازندموجبات رفتارهای مثبت يا منفی را در محیط فراهم مـی ای و شغلی اسـت کـهحرفه

اخالق  رهبری معتقدند حوزة نظرانصاحب، شده انجام هایبررسی بر اساس طرفی از
 است؛ ولی متغیرها ساير و رهبری بین متغیرهای میانجی و سرمايه اجتماعی کاری اسالمی
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 چندان و گنجانده نشده مختلف مطالعات در موضوع اين که است انگیزشگفت اين

تأثیر رهبری اسالمی بر رفتارهای است و هدف اين پژوهش تعیین  نگرفته قرار موردبررسی
: موردمطالعه)سرمايه اجتماعی طريق اخالق کار اسالمی و  انحرافی در محیط کار از

در ادامه به مبانی نظری پرداخته  .( استخوراسگان(اصفهان )دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 شده است.

 برای مشترک تأثیر عنوانبه پیروان و رهبر همکاری قدرت اصلی جنبه. رهبری اسالمی
، Kazmi and Ahmad (2013) زعمبه(. Bhatti et al., 2016)است  اثربخشی حفظ
 است گروه اين توسط مسئله حل طريق از خدا رضايت جلب، اسالمی رهبری اصلی هدف

 هایارزش کهیهنگام. رسدمی هاآن دست به بلکه اين، نیستند رهبری دنبال به رهبران زيرا
، مقايسه در. شودمی منجر ارزش سازگاری به، دارند مطابقت سازمانی هایارزش با فردی
 پیشنهاد را معنوی رهبری يا معتبر رهبری مانند مختلفی اصطالحات نويسندگان از برخی

 معتبر رهبری که دادند در پژوهش خود نشان Erkutlu and Chafra (2013) .کنندمی
 پیروان و تعهداست  همراه کار محل پايین انحراف با ارزشمندباال و  سازمانی عملکرد با

 هایجنبه با تعريف اين ماهیت. شهروندی هایتالش و رفتارها و شغلی رضايت، باالتر
 در اجتماعی تأثیرگذار پديده يک معنوی رهبریدارد.  مطابقت اسالمی رهبری در ظالمانه
 هدف و معانی و باشند داشته تعالی تا دهدمی را امکان اين کارکنان به که است کار محیط

 عنوانبه اجتماعی ارتباطات از ایشبکه در، (فراخوانی حس) کنند پیدا زندگی در را
 عنوانبه سازمانی هایبا معنويت را هاآن شخصی هایمعنويت و کنندمی عضويت احساس

، است الهی بازتاب معنوی شخص يک»، بر اين اساسکند. می ترازهم ارزش همسويی
 Kriger) «کندمی فراهم رهبران از تقلید برای را الگويی، حاکم يا رهبر يک که طورهمان

& Seng, 2005). اسالم. است متفاوت شرقی و غربی رهبری رويکرد با اسالمی رهبری 
 بیشتر. کند زندگی شرايطی هر در رهبر داشتن بدون دهدنمی اجازه مسلمانی هیچ به

 تشکیل دمکراتیک و اقتدارگرا هایسبک از - است پیچیده اسالمی رهبری سبک، اوقات
 (3 یفرد داوری (2 یاسالمشريعت  دانش (1از  اندعبارتاصلی  اين صفات .است شده

 اسالمی رهبری های( ويژگی2007) Ather and Sobhani صالحیت است. (4و  عدالت
 رفتارهای از پیروی (3 یاسالم جهانی اهداف (2خدا  از پیروی (1 کردند: ترگسترده را

 ,.Bhatti et al؛ Kuklytė, 2017پژوهشگران )، اين بر اعتماد عالوه دادن (4و  اسالمی
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، هاانديشه آزادی( 1: کند مانندمی ترغیب را خوب اخالق ( تأکید کردند که اسالم2016
( 6، پذيریمسئولیت( 5، متعال خداوند به وابستگی( 4، عدالت( 3، اسالمی فقه منابع( 2

 شودمی حاصل یدر صورت فقط تجارت در اخالق، مسلمانان برای. کار عزت( 7 و صداقت
 متعال خداوند که باشد داشته نظر در و باشد داشته خدا يکتايی به محکم اعتقاد کسی که

 (.Kuklytė, 2017)کند  پیروی آن از بايد که دارد برتری
Abbasi دلیل به اسالمی کشورهای در رهبری که داشت اظهار( 2010) همکاران و 

 خدا بنده رهبر که شود تعريف خدمتگزار رهبری عنوانبه تواندمی( ص) اکرم پیامبر تعلیم
. آيدمی به وجود فداکاری عشق و فداکاری، اعتماد توسط امر اين. است مردم و

 منجر بگذارند احترام ديگران و خود به و کنند خودداری گناهان از مسلمانان کهیهنگام
 داده گسترش را ايده اين( ع) اکرم پیامبر، اين بر عالوه. شودمی عدالت و اخالقی برتری به

 مصمم مسلمانان و کندتالش می که کسی عاشق باشند. خداوند سازگار بايد مردم که است
 بهترين تا دهند به نحو درست انجام را خود وظايف و کنند تالش سخت که هستند

 فصاحت رهبر هایکیفیت از ديگر يکی که است مشهود قرآن داشته باشند. در را عملکرد
 او کهیهنگام، وی اولیه واکنش که است شده داده نشان موسی از اینمونه با اين. است
 برادرش گنجاندن خواستار، کرد دريافت خدا راه به فرعون فراخوانی برای را الهی وحی

، خواست را خداوند ياری وقتی حضرت موسی همچنین ؛ وشد مأموريت اين در هارون
 هاآن که دهدمی نشان بخشالهام رهبران مثال اين. شد داده نشان خدا به وابستگی و فروتنی

(. Bhatti et al., 2016)گیرند می ياد پیروان و خداوند از و دانندنمی را یزچهمه
( شريعت) قانون - اسالمی است رهبری ص(اکرم )سنت پیامبر  و قرآن، حکمت سرچشمه

 با، استواری داشتن رهبر يک برای مهم هایارزش از ديگر يکی. يادآوری آن است و
 اطمینان برای همچنین و نظم بر اساس بايد رهبری. است خوب ديد و کنترل، نفساعتمادبه

 هایارزش. شود گذاریپايه هاسازمان در رفتاری و مديريتی مشکالت کاهش، کیفیت از
 و تعیین به تعهد، فداکاری، انگیزه است شده داده نشان معنوی رهبر يک توسط که اسالمی

 به منجر که ارزش هماهنگی و اخالقی رويکرد اين. دارد همراه به را مشترک اهداف تحقق
 ترعمیق احساس از حاکی مسلمانان بین در رهبری .شودمی کار محیط در عدالت

 هایپتانسیل کشف برای پیروان ترغیب و ديگران به خدمت در فداکاری و پذيریمسئولیت
شود امروزی می کار محیط در ابهام کاهش باعث که است مداوم بازخورد طريق از خود
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(Kuklytė, 2017.) Abdelzaher در جديد روندهای بر تأکید با( 2017) همکاران و 
 بیان کار محیط در معنوی بهزيستی از گیریبهره برای را سازمان «انتقال» به نیاز، تحقیقات

 رهبری بین تعامل الگوی شود وپرداخته می وتحلیلتجزيه و نتايج به بخش اين در .کردند
 نشان را ایمقايسه 1 جدول. شودمی ارائه کار در محیط و رفتارهای انحرافی اسالمی

 .نتايج (4 و صفات (3، ماهیت( 2، هدف (1: است هاجنبه اين شامل که دهدمی

 رفتارهای انحرافی در سازمان و اسالمی رهبری مقايسه .1 جدول
 رفتارهای انحرافی در سازمان رهبری اسالمی

 مشهکالت حهل با خدا نعمت جستجوی - اصلی هدف
 (پيروان)ديگران 

 بههرای يیو اسههتانداردها قههوانين نقهه  - اصههلی هههدف
 فردی مزايای برای آن اعضا و سازمان تهديد

 – اعضا است سازمان گروه در اجتماعی پديده يك اين
 پيروان و رهبر يك تعامل بين

 آغهاز آن يا يك توسط که است اجتماعی پديده اين يك
کارمنهدان، مشهتريان،  ماننهد بيشهتری است اعضای شده

 .سازمان در سرپرستان
 ها، فقهاعتماد، آزادی انديشه: ازاند عبارت اصلی صفات

 متعال،  خدای به اسالمی، عدالت، وابستگی
 عزت کار و پذيری، اخالصمسئوليت

 شغلی،  رضايت عدم: ازاند عبارت اصلی صفات
سههازمانی، ماکياوليسههم،  و فههردی ناسههازگاری ارزش
 کنندهسوءاستفاده  نظارت خودشيفتگی و

 پهی ها درسازمان را برای بسياری منافع اسالمی رهبری
شهرکت،  اجتماعی سودآوری، مسئوليتوری، بهره: دارد
 پذيریانعطاف

 ساختاری لحاظ به رفتارهای انحرافی در محيط کار
 شوندو سازنده تقسيم می مخرب
 

 (.Kuklytė, 2017) منبع: 

با اثراتی مختلف بر  هرکدامای از رفتارها محل کار محلی است که مجموعه. رفتار انحرافی
در قالب و چارچوب قوانین سازمان  اين رفتارها معموالًدهد. افراد و کل سازمان رخ می

بینی شده است که قاعده و قوانینی پیش، هازبان، گروهی از رفتارها، قوانین سازمانی .هستند
بنابراين هرگاه ؛ کند تا آن سازمان در مسیری درست عمل کند و به پیش برودکمک می

، گسترده است و همه سطوح سازمانیاثرات آن ، رفتاری خارج از اين چارچوب رخ دهد
(. Appelbaum et al., 2007) یردگبرمی تا مسائل مالی را در گیری و تولیداز تصمیم

رفتار ، انحراف در محل کار، ازجمله اندکردهمحققین برای اين رفتارها اسامی مختلفی ذکر 
افی محسوب رفتارهايی در محیط کار انحر درواقع .ضد تولید و رفتارهای ضداجتماعی

، قواعد، رسوم( 2، عمدی و ارادی باشند( 1 شوند که دارای اين سه مالک اصلی باشندمی
و به خطر  ناديده گرفته و نقض شود هاآنسازمانی در  قبولقابلمقررات و هنجارهای 
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توجهی را به سازمان تحمیل های آشکار و نهان قابلهزينه، انداختن سالمتی افراد و سازمان
 یندازدبطريق اثربخشی و عملکرد فردی و سازمانی را به مخاطره  يناز اکند و 

(Robinson & Bennett, 1995.)  البته هر رفتاری که هنجار را نقض کند انحرافی
 سازمانی تهديد کردن سازمان است. مثالً پوشیدن لباس خارج از فرم، نیست و مالک

)سلمانی و  آيدرفتار انحرافی به شمار نمی عنوانبهرساند و ها آسیبی نمیمعموالً به سازمان
قواعد و ، مجموعه رفتارهای مبتنی بر تخطی از هنجارها :رفتارهای انحرافی (.1388، رادمند

ايجاد  هاآنمعطوف هستند و اغلب هدف  ست که به افراد و سازمانا هادستورالعمل
ه دلیل عمده بايد بیشتر به س (.Rishipal, 2012) ناراحتی يا حتی تنبیه است، آسیب

لی کرفتار انحرافی در محیط کار مش( 1 .شود وتحلیلتجزيهرفتارهای انحرافی در سازمان 
اين نوع رفتار  (2 .افتداتفاق می بر برای سازمان است که با فراوانی زيادی ينهزفراگیر و ه

منفی نسبت ديدگاهی  دهد چه تعداد از کارکنانشاخص رفتاری مهمی است که نشان می
نقض هنجارهای  رفتار انحرافی برخاسته از تمايل عمدی کارکنان به (3 .به سازمان دارند

 سازمان است موردنیازدست آمده و  سازمانی است که از استانداردهای اخالقی بنیادی به
(Neves & Story, 2013.) 

 از قرار زير است: رفتارهای انحرافیانواع 
استاندارهای کیفیت و کمیت در تولید  دهد که کارکنانمیزمانی رخ  :انحراف تولیدی

های تولید و کاهش در تواند باعث افزايش هزينهمی کنند وخدمت يا محصول را نقض می
آهسته کار ، ازحدیشبهای مرخصی، زود ترک کردن کار مانند کنترل موجودی شود

انحراف دير آمدن. ، ازحدیشب استراحت، کاریکم، غیبت، اتالف منابع، کردن عمدی
سهامداران خاص حمايت کنند که در اين  دهد که کارکنان اززمانی رخ می: سیاسی

هايی ممکن است گیرند. چنین حمايتمی صورت سايرين در معرض مضراتی قرار
عدالتی نارضايتی و احساس بی، ثبات خدماتبی هايی ايجاد کند که ناشی از کیفیتهزينه
، طرفداری نشان دادن، سازی در مورد همکارانشايعه، ردن همکارانسرزنش ک مانند؛ است

يید شرکت أت شامل کسب يا اتالف اموال شرکت بدون: انحراف مالیرقابت غیرمفید. 
، خرابکاری در تجهیزات، های هزينهدر حساب یکاردستو  از سازمان است. مثل دزدی

 شامل خصومت و رفتارهای :شخصی دروغ درباره ساعات کار. انحراف، پذيرش رشوه
و  تواند اعتبار شرکت را به خطر بیندازدشود که میجاوزکارانه نسبت به ديگران میت
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، دشنام شفاهی، مثل آزارهای جنسی داشته باشد موردنظرپیامدهای جدی منفی برای افراد 
مشاجره و خشونت فیزيکی. ساير موارد ، ايجاد خطر برای همکاران، دزدی از همکاران

استفاده از وسايل سازمان برای مقاصد ، ترور شخصیت، از تصمیمات غیراخالقی اندعبارت
تحقیر ، وریرفتار ضد بهره، نقض قوانین، خرابکاری، ايجاد نارضايتی در مشتريان، شخصی

 (.Litzky et al., 2006دست انداختن يکديگر )، کردن ديگران

 (.1388، ی و رادمندسلمانمنبع )ابعاد رفتار ضد توليد  .1نمودار 

 

تنظیم کردند تا نظمی به ، انحرافات محل کار مختلفی را در قالب چارچوبی مشخص
شناسی رابینسون و بنت در رابطه انواع مختلف و پراکنده مطالعات داده باشند. بر اساس تیپ

اهمیت در مقابل جدی و هستند: کم بحثقابلرفتارهای انحرافی در دو بعد ، با انحرافات
 (.Fox & Renee, 2015)بین اشخاص در مقابل سازمانی 

 اخالقی هایارزش و قوانین مجموعه توانمی را کار اسالمی اخالق. اسالمی -اخالق کار

 فرد رفتار به توجه با مذهبی انتظارات شامل ع() یتباهل و سیره قرآن هایآموزه اساس بر

، همکاری، پذيریمسئولیت، خالقیت، تالش کرد که تعريف کار محیط در
 شامل را گروهی و فردی هایرشد توانايی و سازنده اجتماعی روابط، یازخودگذشتگ
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جامعه  در آن یریکارگبه که است مباحثی ازجمله اخالقی اصول و اخالقیات .شودمی
 کمال بهرا  خويش رسالت از ( هدفصاسالم ) پیامبر کهیطوربه است اسالم تأکید مورد

 از ایمجموعه عنوانبه اخالقیات روينازا .اندکرده معرفی اخالقی مکارم رساندن

 کند. ايفا هاسازمان اثربخش مديريت در را مهمی نقش تواندمی نبايدها و بايدها، هاارزش

، عهد به وفای، تواضع، مشاورت، سازنده معاشرت، دادورزی، مهرورزی، کاری انضباط
 مديريت در اسالم تأکید مورد مطلوب اخالقی هایشیوه ازجمله مدارا، خدمتگزاری

 ساختن عملی و اخالقیات منشور تدوين هاآنتحقق  جهت که شودمی محسوب هاسازمان

کردن  نهادينه و اجرايی هایضمانت ايجاد با راستا ها ضروری است. در اينآن در سازمان
که  کرد تقويت سازمان در را اخالقی اصول و اخالقیات توانرفتار اخالقی در سازمان می

روحیه سازمانی و  افزايش، نارضايتی، عدالتیبی، تبعیض کاهش امر در صورت تحقق اين
 جامعه را پیشرفت و هاسازمان بالندگی، هاانسان تعالی و رشد و سو يک از تعهد کارکنان

 دستورات عملى و عقايد مجموعه را اسالم دين اگر .شد خواهد موجب ديگر سوی از

 سوى ص( ازاسالم )پیامبر  دستورات و عقايد آن پیروان و آورنده ادعاى بر بنا که بدانیم

 به کردن زندگى رسم و که راه هايىآموزه مجموعه را اخالق و است جهان آفريدگار

 را آدمى رفتار بر حاکم ارزشى و نبايدهاى بايدها، کرده ترسیم را بايسته و شايسته نحو

 جز را اخالق و برد خواهیم پى اخالق و تنگاتنگ دين رابطه به یخوببه، نماياندمی

 اسالم به منسوب اخالق از گفتن سخن روينازا .خواهیم آورد شمار به دين از ناگسستنى

 کلى ساختار درباره وگوگفت و موجه امرى اسالم اخالقى درباره نظام بحث و بجا سخنى

: 1387، همکاران و )اعظمی بود خواهد انديشه و تأمل درخور نظام امرى اين بر حاکم
 از کار اخالق اصول رعايت ازلحاظ اسالمی سودمند دستورات با آشنايی منظوربه (.75

 :شده است نقل را الهی آيات از بعضی، منظر اسالم
 وامدار را خود، متعهد انسان که کندمی ايجاب و میثاق: تعهد تعهد رعايت لزوم (1

 ای 1اوفوا بالعقود امنوا الذين ايها يا .کند وفا کاستی هیچ آن بدون به و بداند خويش عهد
 بعهدهم اذا و الموفون کنید وفا خود عهد و عقد به، آورديد ايمان خداوند به که کسانی

 همانند را تعهدها رعايت کنند ومی وفا خود عهد به که هستند کسانی نیکان 2عاهدوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 (1مائده، آيه  . )سوره1
 (177بقره، آيه  . )سوره2
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عمل  خود میثاق به 1مسئوال اوفوا بالعهد ان العهد کان ؛ ودارندگرامی می خداوند عبادت
گیرد. می قرار سؤال مورد عهد رعايت الهی محاسبه زيرا هنگام، نمايید و به آن وفا کنید

که  اسالمی متصدی پس .نیست وی بندگان با عهد و خدا با در اين جهت فرقی بین عهد
 و )اعظمی بود خواهد مسئول قیامت در .است صادقانه متعهد به انجام آن خدمات

 منزله به پست و سمت قبول :خیانت حرمت و امانت ادای لزوم (2 .(1387، همکاران

انا  :است حرام آن به خیانت و امانت واجب ادای و رودمی شمار به جامعه امانت پذيرش
 به را امانت هرگونه که کندمی امر شما به خداوند 2اهلها الی االمانات تودو ان يامرکم هلل

 هایشخصیت به خواه، معنوی خواه، باشد مادی هایامانت خواه، برگردانید آن صاحب

 مال از پرهیز (3. (1387، همکاران و حقوقی )اعظمی هایشخصیت به خواه، باشد حقیقی

 حوزه به مخصوص مباح کار، معین تعهد برای است مسئول متصدی : هررشوه و حرام

 دريافت که حقوقی، کرد امتناع آن انجام از عمد به اگر و دهد انجام خود را وظیفه

ابطال  و باطل احقاق يا ديگران حق تضییع برای بخواهد اگر همچنین .است حرام، کندمی
 اموالکم بینکم تامکو ال ؛ واست کرده حرامی کار، بگیرد کنندهمراجعه از را مالی، حق

 اموال 3تعلمون انتم و باالثم الناس اموال من فريقا لتالکوا الحکام الی ابها تدلو و بالباطل

 به را هاآن و نکنید مصرف الهی است قانون و دين محور از خارج که باطل به را خود

 حقوق و اموال از مقداری حرام اين کار رهگذر از تا ندهید حاکمان و قاضیان به عمد

 عدل و قسط به قوام -4. (1389، همکاران و زادهآوريد. )خاقانی چنگ به را ديگران

اما متصديان ، باشد و به قسط قیام کند عادل که است الزم مسلمانی هر بر : اگرچهبودن
 بايد بیش از ديگران به ملکه فاضله داوری و قضا سمت دارانعهده خاصه اسالمی نظام

 است: يا ايها الذينفرموده  چنین آنان درباره کريم قرآن لذا .باشند منصف عدالت

 قوام، برای اقامه قسط و عدل ینمؤمن ای (6 آيه، مائده )سوره بالقسط قوامین امنوکونوا

 . (1389، همکاران و زادهکنید )خاقانی رعايت را ايستادگی و قیام شدت يعنی باشید
 تکريم و الزم راستین خدمتگزاران ترغیب گرچه :ناروا پاداش و تشويق از پرهیز (5

 کاری که کسی موردبی انتظار و نابجا توقع اما، سودمند است، متعهد و امین متصديان

 الذين التحسین .بود خواهد وی عذاب مايه، است ستايش و دوستدار تشويق و نداده انجام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 (34اسراء، آيه  . )سوره1
 (58نساء، آيه  . )سوره2
 (188بقره، آيه  . )سوره3
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 لهم و العذاب من بمفازه تحسبتهم فال يفعلوا بمالم يحمدوا ان اتوا و يحبون بما يفرحون

 کاریکم، اندکرده آنچه به که کسانی پنداريدمی (188آيه ، آل عمران الیم )سوره عذاب

 کارهای قبال در که دارندمی دوست و اندخوشحال و صحنه در عدم حضور و نفاق و

 .دردناک است عذابی آنان برای بلکه، يابند رهايی الهی عذاب از و شوند نکرده ستايش
 از غیر و نپندارند هدف را وسیله که است کسی : فرزانهخواهیمال و دوستیجاه خطر (6

 وسیله را ديگری چیز هر، است هستی حقیقت همان که، لقای خداوند و محض هستی

 زياد قدری به طلبیجاه و دوستیمال خطر زيرا، نبندد دل است گذرا چیزی که به و بداند

به  ص(اکرم ) پیامبر .ماندنمی باقی او ايمان از چیزی، شد مبتال آن به کسی که اگر است
 و دوستی مال :فرمود چنین، روز شیر و شب زاهد و نستوه مبارز و نامور صحابی، ابوذر

 به آسايشگاه شبانه آشامخون گرگ دو که برندمی اندازه آن از بیش را مرد دين، جاه

 به برای یاگر متصد نگذارند. باقی رمه آن از چیزی بامداد در و برند حمله گوسفندان

از آسیب آن مصون نخواهد ماند ، حفظ آن کوشش کند برای يا جاه آوردن دست
 (.1391، فیروزآبادی میبدی و دهقانی پور)رجبی

تعاريف ، افزايدمی (سرمايه اجتماعی) یتئورآنچه بر ابهامات فراوان اين . سرمايه اجتماعی
ادبیات موضوع چنانچه در بررسی  .های گوناگون توسط افراد مختلف استمتعدد در حوزه

اند. در زير به های متفاوتی ارائه شدهشويم که در حوزهبا انبوهی از تعاريف روبرو می
اجتماعی شبکه شخصی يک فرد و پیوستگی  يهسرما (1 د.شوبرخی از اين تعاريف ارائه می

های افراد اجتماعی عبارت است از توانايی يهسرما (2. گیردیبرمنهادی برگزيده او را در 
 ا.هها و سازماندستیابی به اهداف مشترک در گروه منظوربه، برای کار کردن با يکديگر

مجموع منابع بالقوه يا : 1بورديو از تعاريف سرمايه اجتماعی توسط بانک جهانی مجموعه
يا  یشده از آشناينهادينه یشوبکمبالفعلی است که با عضويت در شبکه پايايی از روابط 

، مانند اعتماد، اجزاء اصلی سازمان اجتماعی :2پوتنام. آيدمی دست بهشناخت متقابل 
بهبود ، های هماهنگتوانند کارايی اجتماعی را با تسهیل کنشهايی که میهنجارها و شبکه

ت بین الهايی که تعامها و ارزشنگرش، روابط، نهادها :3ون باستالر وگروتارت  .دهند
 :4ببینگتون .نمايداجتماعی و اقتصادی کمک میاشخاص را مديريت کرده و به توسعه 
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 .آورندکند و جريانی از منافع را به وجود میگذاری میروابطی که اشخاص در آن سرمايه
 (فردینقشی که روابط بین يژهوبه) يک شبکه از پديده اجتماعی مرتبط :1فافچمپسن

روبیستون  .کندبازی میدر تبادل اجتماعی کارآمد ، های اجتماعیعضويت کلوب و شبکه
حس اعتماد و اجبار يک شخص يا ، احترام، همدلی، نگرانی، احساس همدردی :2و سیلس

، ادراک، سرمايه اجتماعی شامل دانش :3اوستروم گروهی به شخص يا گروهی ديگر
است که گروهی از افراد در  التقوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعام، هنجارها

های عمل جمعی با خود به سازمان موقعیت، غامض اجتماعی یهامسئله برخورد با
ت است الهای تقويت انتظارات مشترک درباره الگوهای تعامافراد بايستی روش، آورندمی

های عمل جمعی با موقعیت، های غامض اجتماعیلهئکه گروهی از افراد در برخورد با مس
ت ههای تقويت انتظارات و اعتماد متقابل را جروشافراد بايستی ، آورندخود به سازمان می

، ائدامینی هارونی و همکاران)ق مدت ناخوشايند پیدا نمايندهای کوتاهغلبه بر وسوسه
1398.) 

 بعاد سرمايه اجتماعی از ديدگاه ناهاپیت و کوشالا
ها يافت بعد ساختاری سرمايه اجتماعی: اين بعد الگوی کلی روابط را در سازمان( 1
میزان ارتباطی که افراد با يکديگر در سازمان ، شود در نظر دارد. بدين معنا که اين بعدیم

بعد ساختاری سرمايه اجتماعی شامل پیوندهای موجود در . گیردبرمی در، کنندبرقرار می
طی سرمايه اجتماعی: اين بعد ماهیت روابط اارتب بعد (2 .شودشبکه و تناسب سازمانی می

بعد ساختاری بر اين امر  کهیدرحال، ديگرعبارتبه؛ گیردرا در برمی در يک سازمان
بعد ، گردد که آيا کارکنان در يک سازمان با هم در ارتباط هستند يا خیرمتمرکز می

آيا اين روابط ، مثال طوربه) گرددارتباطی با ماهیت و کیفیت اين ارتباطات متمرکز می
اين بعد شامل اعتماد  شود يا خیر؟مانند آن مشخص میعشق و ، صمیمیت، اعتماد یلهوسبه

میزان اشتراک کارکنان  یرندهدربرگبعد شناختی سرمايه اجتماعی: اين بعد ( 3 .(شودمی
مشترک میان آنان است؛ و مانند بعد  در يک ديدگاه يا درک، درون يک شبکه اجتماعی

 (Bolino et al., 2002)پردازد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افراد در يک سازمان می
 .های مشترکمشترک و روايت یو کدهاگردد: زبان و شامل موارد زير می
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 پیشینه پژوهش
ثیر سبک رهبری معنوی بر کاهش أت( در پژوهشی با عنوان 1397آرامش )شیخی و 

و با روش توصیفی از نوع  رفتارهای انحرافی کارکنان دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان
رهبری معنوی با نفر انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که  183همبستگی و نمونه آماری 

آورد. با احساس معناداری در کارکنان به وجود می، انداز دانشگاهروشن ساختن چشم
 رهبران معنوی با درواقعآورند. وجود رهبری معنوی کارکنان به کار خود ايمان می

کنند باعث ايجاد احساس وفاداری و جموعه رفتارهای مثبت که در دانشگاه ايجاد میم
 یرايشپو  ياناکبر .شوندمی کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان و تعهد در کارکنان

 انحرافی سازمانی رفتارهای بر اخالقی رهبری از ادراک در پژوهشی با عنوان تأثیر (1397)

اسالمی واحد اصفهان که با روش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه دانشگاه آزاد  کارکنان
 رفتارهای بر رهبری اخالقی از نفر اجرا کردند به اين نتیجه رسیدند که ادراک 320آماری 

 ( در پژوهشی با عنوان رهبری1396) انحرافی رابطه منفی داشت. عبدالشاه و همکاران

 :موردمطالعه) دولتی های خدماتیسازمان در اجتماعی سرمايۀ بر آن تأثیر و اخالقی

نفر  202ممبستگی و نمونه آماری -که با روش توصیفی( تهران امالک و اسنادثبت سازمان
اجتماعی رابطه معنادار مثبت  اخالقی با سرمايۀ اجرا کردند به اين نتیجه رسیدند که رهبری

 رهبری سبک تأثیر ( در پژوهشی با عنوان بررسی1395پی و همکاران )داشت. نیک

 ابتدايی مدارس سازمانی فضیلت با میانجیگری معلمان اجتماعی سرمايه بر مديران اخالقی

نفر اجرا کردند به اين  300همبستگی و نمونه آماری -آباد که با روش توصیفیخرم شهر
 معناداری مثبت رابطه معلمان اجتماعی سرمايه با اخالقی رهبری سبکنتیجه رسیدند که 

 رفتارهای اخالقی و رهبری بین در پژوهشی با عنوان رابطه (1395) یغالمو  یهمت .شتدا

که در سازمان تأمین اجتماعی شهر شیراز  نفسعزت اینقش واسطه انحرافی کارکنان با
نفر اجرا کردند به اين نتیجه رسیدند  300همبستگی و نمونه آماری -که با روش توصیفی

 کارکنان انحرافی رفتارهای با نفسعزت طريق از يا و مستقیم طوربه، اخالقی که رهبری

 رهبری تأثیر بررسیدر پژوهشی با عنوان  (1394و همکاران ) پورعباسداشتند.  رابطه منفی

عضو که در میان کارکنان مدارس -رهبر تعامل ایواسطه نقش: کارکنان رفتار بر اخالقی
 به اخالقیی رهبر مسیرنفر انجام دادند به نتیجه رسیدند که  293سنندج و با نمونه آماری 

 دارامعنار ک محیط انحرافی رفتار به و دارامعن عضو رهبر تعامل و سازمانی شهروندی رفتار
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رفتار  بر اخالقی رهبری اثر، ایواسطه نقش ايفای با عضو و رهبر تعامل، نبود همچنین
 شهروندی رفتار کل واريانس درصد 58 اخالقی رهبری همراه به و تعديل را کارکنان

( در 2018) Wahyudi. نمود تبیین را انحرافی رفتار کل واريانس درصد 52 سازمانی
 جو میانجیگری نقش و انحرافی رفتارهای بر مذهبی کار اخالق پژوهشی با عنوان تأثیر

و روش توصیفی از نوع همبستگی انجام  نفر 100که در اندونزی با نمونه آماری اخالقی 
 انحرافی تأثیر منفی داشت و جو رفتارهای بر مذهبی کار داد به اين نتیجه رسید که اخالق

تعامل رهبری  ( در پژوهشی با عنوان2017) Kuklytė میانجیگری داشت. اخالقی نقش
حیط کار چگونه است؟ با رويکرد آمیخته اکتشافی انجام اسالمی و رفتارهای انحرافی در م

 پذيرش و سازمانی مالحظات، اسالمی رهبری مثبت از نتايجداد به اين نتیجه رسیدند که 
انگیزه  ايجاد، تولید برای داریدين ديدگاه و سازمانی هایارزش طريق از اسالمی معنويت

 ؛ وبودرفتارهای انحرافی در محیط کار  با مقابله که برای کارکنان رفاه افزايش و ذاتی
 کار آهسته، ازحدیشب استراحت گرفتن مانند انحرافی افزايش رفتارهای از اسالمی رهبری
سازمانی جلوگیری  و شخصی تجاوز، فساد، اداری تجهیزات بردن بین از يا سرقت، کردن

 مورد در سیستماتیک ( در پژوهشی با عنوان بررسی2017) Nazri Baharomکرد. می
 رفتارهای کار با رويکرد آمیخته انجام داد به اين نتیجه رسیدند که محل انحرافی رفتار

 که فردی عوامل بین کنندهتعديل متغیر يک عنوانبه، گراتحول رهبری و کار در انحرافی
 حاضر پژوهش. است پرداخته نظری شکاف به، هستند مؤثر کار انحرافی رفتارهای در

 بین رابطه در تحولی رهبری کنندهتعديل نقش برای تجربی و نظری چارچوب از همچنین
در Sulaiman and Bhatti (2013 ). کندمی استفاده کار محل در انحرافی و فردی رفتار

مسلمان با  هایسازمان در معنويت و کار در محیط پژوهشی با عنوان رفتارهای انحرافی
 باعث کار در محیط رفتارهای انحرافی رسیدند که رويکرد کیفی انجام داد به اين نتیجه

 و نبود برخورد عدالتیبی داد که نشان و همچنین نتايج شودمی هاسازمان کلیه نگرانی
 و در سازمان ايجاد شود رفتارهای چنین که شودمی تحريک باعث کارکنان، منصفانه
 در محیط رفتارهای انحرافی مسئله بر توانندمی کارکنان بین در معنويت بهبود با هاسازمان

 تأثیر مقدماتی ( در پژوهشی با عنوان بررسی2016) و همکاران Zaini. کنند غلبه کار
 کارمندان بین در کار محیط در انحرافی رفتار به اسالمی نسبت کار اخالق و داریيند

 کار اخالق و داریيندمسلمان مالزی انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که با افزايش 
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همکاران  و Ghasemzadeh. يابدیمکار کاهش  محیط در انحرافی رفتار، اسالمی
 استرس در اجتماعی و سرمايه یشناختروان سرمايه ( در پژوهشی با عنوان تأثیر2015)

نفر و با روش توصیفی  375 یآمارنمونه کلینیک با  کارکنان در انحرافی و رفتارهای شغلی
 سرمايه و باالتر شناختیروان سرمايهاز نوع همبستگی انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که 

 سرمايههمچنین  ؛ وکنندمی بینیپیش را انحرافی رفتارهای هم و شغلی استرس هم اجتماعی
 یقیتحق Ahmad and Omar (2014.) دهد.انحرافی را کاهش می رفتارهای، اجتماعی

و  تيمعنو قياز طر انحرافی در محل کار هایکاهش رفتاربا عنوان ارائه مدلی برای 
 نفر 211ی در کشور مالزی با روش توصیفی از نوع همبستگی با نمونه آماری شغل تيرضا

کند و نگرش یم فايدر سازمان ا ینقش مهم تيمعنوانجام دادند به اين نتیجه رسیدند که 
برآوردن  یبا ارائه فرصت برا شد ورفتار  باعث تغییر وداد  قرار ریثأکارکنان را تحت ت

 یشغل تيرضا شيممکن است افزا انيکارفرما، کارکنان در محل کار یمعنو یازهاین
 Khaliq. انحرافی در محل کار را به دنبال داشت هایو به نوبه خود کاهش رفتار کارکنان

and Ogunsola (2011) رهبری تجربی از اصول ارزيابی در پژوهشی با عنوان يک 
 کههای مالزی و با روش آمیخته اجرا کردند به اين نتیجه رسیدند اسالمی که در دانشگاه

 که داد نشان همچنین نتايج. کنندمی تبعیت اسالمی رهبری اصول از دانشگاهی مديران
 قرار مورداستفاده تحول و تغییر جايگزين هایسبک با رابطه در رهبری خدمتگزار رويکرد

 اولويت بیشترين( سنت و قرآن) دانش رهبری اسالمی اصلی منابع به کهیدرحال، گیردمی
 بود. رهبری اسالمی اصول توسعه منابع عنوانبه را

رهبری های کمی به موضوع تأثیر پژوهش تاکنون با وجود اهمیت و ضرورت موضوع
 سرمايه اجتماعیطريق اخالق کار اسالمی و  اسالمی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از

اهمیت در میان پژوهشگران بوده است. حاشیه و کم موضوعدر اين زمینه انجام شده و اين 
 وتحلیلتجزيهجداگانه بررسی و  طوربه یرهامتغاز اين  هرکدامهای مختلف در پژوهش

 موردسنجشرا بر روی يکديگر  یرهامتغهريک از  یرمتغاما پژوهش حاضر تأثیر ، اندشده
رهبری اسالمی بر تأثیر نوآوری پژوهش حاضر در اين است که  روينازادهد. قرار می

، کنندگیبا نقش تعديل آن هم در محیطی مانند دانشگاهرفتارهای انحرافی در محیط کار 
 کند.بررسی می سرمايه اجتماعیاخالق کار اسالمی و 
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 ادبیات به توجه با .است شده تنظیم فوق توضیحات به توجه با زير فرضیه، اساس اين بر
 است: شده ايجاد( است شده داده نشان 1 شکل در که) فرضی مدل يک، فوق هایفرضیه و

 مدل مفهومی پژوهش. 1 شکل

 

 :شودمی بیان زير هایفرضیه، تحقیق مدل بر اساس
سرمايه اجتماعی  طريق رهبری اسالمی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از: فرضیه اصلی

 ثیر دارد.اخالق کار اسالمی تأ و
 از قرار زير است: فرعی یهاهیفرض

 تأثیر دارد.رفتارهای انحرافی در محیط کار بر رهبری اسالمی  -1

تأثیر رفتارهای انحرافی در محیط کار بر  اخالق کار اسالمیاز طريق رهبری اسالمی  -2
 دارد.

 بر اخالق کار اسالمی تأثیر دارد.رهبری اسالمی  -3

 تأثیر دارد.سرمايه اجتماعی بر رهبری اسالمی  -4

 ثیر دارد.تأانحرافی در محیط کار  یرفتارهابر  اجتماعیاز طريق سرمايه رهبری اسالمی  -5

 تأثیر دارد.رفتارهای انحرافی در محیط کار اخالق کار اسالمی بر  -6
 تأثیر دارد.رفتارهای انحرافی در محیط کار بر سرمايه اجتماعی  -7
 دارد. یرتأثسرمايه اجتماعی بر اخالق کار اسالمی -8

 رهبری اسالمی

 سرمايه اجتماعی

 اخالق کار اسالمی

ی رفتارهای انحراف

 در محیط کار
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 روش
 یبرا شدهمطرح یرهایمتغ کاربرد به رايز، هدف کاربردی است ازنظرپژوهش حاضر 

 پژوهش گريد یسو از. پردازدیمانحرافی در محیط کار  یرفتارهاکاهش  به کمک
 یبررس به رايز؛ است یهمبستگ نوع از یفیتوص اطالعات یگردآور نحوه نظر از مذکور

رفتارهای انحرافی در بر سرمايه اجتماعی از طريق اخالق کار اسالمی و رهبری اسالمی 
سازی معادالت متغیرهای مذکور را در قالب مدلو روابط میان  پردازدیممحیط کار 

شاغل در دانشگاه  جامعه آماری اين پژوهش کارکنان. دهدقرار می موردبررسیساختاری 
گیری از بین اين افراد که نمونه استنفر  1000تعداد به  خوراسگان(اصفهان )آزاد واحد 

در اين پژوهش از  نفر بود. 287کوکران صورت گرفته و تعداد نمونه با استفاده از فرمول 
در اين پژوهش برای گردآوری استفاده شد.  ای متناسب با حجمطبقهگیری روش نمونه

تخصصی در طیف  سؤاالتو  پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد یازموردنهای داده
 .استزير  صورتبهلیکرت بوده که نحوه امتیازدهی 

 هاترکيب سؤاالت پرسشنامه .2جدول 

 یموردبررسمتغيرهای 
شماره سؤاالت 
 در پرسشنامه

جمع 
 سؤاالت

 نگارنده پرسشنامه

 Khaliq Ahmad and Ogunsola (2011) 67 67-1 اسالمیرهبری 

 Robinson and Bennett (2000) 24 91-68 رفتارهای انحرافی در محيط کار

 Nahapitogoshal (1998) 26 117-92 سرمايه اجتماعی

 Ali (1988) 17 134-118 اسالمیاخالق کار 

 آن پرسشنامه ساخت از پس محقق منظور محتوا: بدين يیروا الف:: هاروايی پرسشنامه

و مورد  داد قرار و سازمان مديريت حوزه اساتید و نظرانصاحب از نفر 10 اختیار در را
گیری محقق صوری: روايی در اصل به صحت و درستی اندازه يیروا تأيید قرار گرفت. ب:

پرسشنامه بین تعدادی از مخاطبان در  30ابتدا ، گردد. برای افزايش روايی پرسشنامهبرمی
جامعه آماری توزيع و کلیه ابهامات افراد جامعه آماری در رابطه با سؤاالت مشخص شد. 

پس  يتدرنهاحذف و تعداد ديگری جايگزين آن شد و ، بدين ترتیب تعدادی از سؤاالت
پرسشنامه نهايی شد و توزيع گرديد. ج: ، نقاط ضعف و قوت سؤاالت از شفاف شدن

های بکار رفته از دو برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامهاعتبار عاملی پرسشنامه روايی سازه 
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پايايی . و اکتشافی در پژوهش حاضر استفاده گرديد يیدیتأروش تحلیل عاملی 
آزمون گرديد و سپس با پرسشنامه پیش 30شامل بدين منظور يک نمونه اولیه ها: پرسشنامه

میزان  SPSS 22افزار ها و به کمک نرمهای به دست آمده از اين پرسشنامهاستفاده از داده
آمده برای هر ابزار  به دستضريب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 

 .استبدين شرح 

 ه پژوهشضرايب آلفای کرونباخ برای پرسشنام .3جدول 
 ضريب آلفای کرونباخ شماره سؤاالت در پرسشنامه هامؤلفه
 93/0 67-1 اسالمیرهبری 

 91/0 91-68 رفتارهای انحرافی در محيط کار
 91/0 117-92 سرمايه اجتماعی
 92/0 134-118 اخالق کار اسالمی

 ها یافته
سرمايه طريق  کار ازفرضیه اصلی پژوهش: رهبری اسالمی بر رفتارهای انحرافی در محیط 

 اخالق کار اسالمی تأثیر دارد. اجتماعی و

 اصلی پژوهش مدل. 2شکل 
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 برازش مدل .4جدول 
 گیرینتیجه مقدار مدل مقدار استاندارد های موردبررسیشاخص

AVIF برازش مدل مناسب است 33/2 آلايده در حالت 3/3از کمتر  ای.وی.آی.اف 

GOF .برازش مدل مناسب است 47/0 25/0از مقدار مناسب بيشتر  اف جی.او 

SPR برازش مدل مناسب است 1 1آل حالت ايده اس.پی.آر 

RSCR برازش مدل مناسب است 1 1آل حالت ايده آر.اس.سی.آر 

SSR برازش مدل مناسب است 1 7/0از بيش  اس.اس.آر 

NLBCDR 
 ی.سی.دی.ب .آل آن.

 آر
 مناسب استبرازش مدل  1 7/0از بيش 

آلی دارد لذا برازش مدل معنادار است. مدل وضعیت مناسب و ايده 5با توجه به جدول  
سرمايه  قيطر ازضرايب تأثیر رهبری اسالمی ، با توجه به جدول و مدل ارائه شده در باال

به شرح زير  طورکلیبهرفتارهای انحرافی در محیط کار  براجتماعی و اخالق کار اسالمی 
 است:

 یرفتارها برسرمايه اجتماعی و اخالق کار اسالمی  قيطر ازضرايب تأثير رهبری اسالمی  .5جدول 
 انحرافی در محيط

 رهبری اسالمی 
سرمایه 
 اجتماعی

اخالق کار 
 اسالمی

رفتارهای انحرافی در 
 محیط کار

     رهبری اسالمی
    57/0 سرمايه اجتماعی
    75/0 اخالق کار اسالمی

  -55/0 -44/0 -77/0 انحرافی در محيط کاری رفتارها

 مدلضرايب  دارییمعن بررسی. 6 جدول 

 قلدری سازمانی سرمایه اجتماعی اخالق کار اسالمی رهبری اخالقی 

     رهبری اسالمی
    <001/0 اخالق کار اسالمی
    <001/0 سرمايه اجتماعی

  <001/0 <001/0 <001/0 رفتارهای انحرافی در محيط کار
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 مدلداری روابط معنی بررسی .7 جدول
 معناداری میزان اثر رابطه

 <001/0 -77/0 ی انحرافی در محيط کاررفتارها –رهبری اسالمی 
 <001/0 -78/0 ی انحرافی در محيط کاررفتارها -اخالق کار اسالمی  –رهبری اسالمی 
 <001/0 -67/0 محيط کاری انحرافی در رفتارها -سرمايه اجتماعی  –رهبری اسالمی 

رفتارهای انحرافی  براخالق کار اسالمی  قيطر ازرهبری اسالمی  8با توجه به جدول  
و از طريق  است -78/0در محیط کار تأثیر منفی و معناداری دارد که ضريب اين تأثیر 

سرمايه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر منفی و معناداری دارد که ضريب 
است و همچنین تأثیر مستقیم بر رفتارهای انحرافی در محیط کار نیز  -67/0اين تأثیر 

 است. -77/0که ضريب اين تأثیر  استمعنادار و مثبت 

 خطاهمبستگی بين متغيرهای مکنون و  .8جدول 

 
رهبری 
 اسالمی

 اخالق کار اسالمی
سرمایه 
 اجتماعی

رفتارهای انحرافی در 
 محیط کار

 52/0 85/0 69/0 (72/0) رهبری اسالمی
 51/0 65/0 (71/0) 65/0 اخالق کار اسالمی
 58/0 (75/0) 66/0 88/0 سرمايه اجتماعی

 (72/0) 50/0 51/0 50/0 رفتارهای انحرافی در محيط کار

 بررسی شده است: فرعی هایهفرضیدر ادامه 
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 فرعی مدل پژوهش هایيهفرضآزمون  .9 جدول

 هافرضيه 
 ميزان
 اثر

مقدار 
 معناداری

خطای 
 معيار

نتيجه 
 فرضيه

 فرضيه اول
رهبری اسالمی بر رفتارهای انحرافی در محيط 

 کار تأثير دارد
 تأييد 037/0 <002/0 -77/0

فرضيه 
 دوم

اخالق کار اسالمی بر رهبری اسالمی از طريق 
 رفتارهای انحرافی در محيط کار تأثير دارد.

 تأييد 035/0 <000/0 -78/0

فرضيه 
 سوم

 تأييد 038/0 <000/0 75/0 ير داردتأثرهبری اسالمی بر اخالق کار اسالمی 

فرضيه 
 چهارم

 تأييد 038/0 <001/0 57/0 رهبری اسالمی بر سرمايه اجتماعی تأثير دارد.

فرضيه 
 پنجم

رهبری اسالمی از طريق سرمايه اجتماعی بر 
 رفتارهای انحرافی در محيط کار دارد.

 تأييد 035/0 <001/0 -67/0

فرضيه 
 ششم

اخالق کار اسالمی بر رفتارهای انحرافی در 
 محيط کار تأثير دارد.

 تأييد 034/0 <001/0 -55/0

فرضيه 
 هفتم

سرمايه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محيط 
 تأثير دارد.کار 

 تأييد 034/0 <001/0 -44/0

فرضيه 
 هشتم

 تأييد 038/0 <001/0 35/0 ير دارد.تأثسرمايه اجتماعی بر اخالق کار اسالمی 

روابط  هیکل وبوده  05/0از  کمترآمده دستهب یسطح معنادار، 7 جدول به توجه با 
رهبری اسالمی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار نشان داد که  باال جيو نتا استمعنادار 

رهبری  بهبودتوان گفت با یم، است 77/0 ریتأث نيا بيضر دارد منفی یمعنادار ریتأث
 رهبری اسالمی از طريق و ابديیم رفتارهای انحرافی در محیط کار کاهش زانیماسالمی 

 ریتأث نيا بيضر و اردد ریتأثرفتارهای انحرافی در محیط کار  اخالق کار اسالمی بر
با  ورهبری اسالمی  بهبودتوان گفت با یم ریتأث بيبودن ضرمنفی . با توجه به است -78/0

و  ابديیم رفتارهای انحرافی در محیط کار کاهش زانیم اخالق کار اسالمی یگریانجیم
توجه به . با است 48/0 ریتأث نيا بيضر و دارد ریتأث سرمايه اجتماعی بررهبری اسالمی 

 اخالق کار اسالمی زانیمرهبری اسالمی  بهبودتوان گفت با یم ریتأث بيبودن ضر مثبت
 57/0 ریتأث نيا بيضر و دارد ریثأتسرمايه اجتماعی  بررهبری اسالمی و  ابديیم شيافزا

 زانیمرهبری اسالمی  بهبودتوان گفت با یم ریتأث بيبودن ضر . با توجه به مثبتاست
رفتارهای  برسرمايه اجتماعی  قيطر ازرهبری اسالمی  و ابديیم شيافزاسرمايه اجتماعی 
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بودن منفی . با توجه به است 67/0 ریتأث نيا بيضر دارد و ریثأتانحرافی در محیط کار 
 زانیمسرمايه اجتماعی  یگریانجیبا م ورهبری اسالمی  بهبودتوان گفت با یم ریتأث بيضر

و اخالق کار اسالمی بر رفتارهای انحرافی  ابديیم انحرافی در محیط کار کاهش یرفتارها
. با توجه به منفی بودن ضريب تأثیر است 55/0 ریتأثو ضريب اين  دارد ریثأتدر محیط کار 

توان گفت با افزايش اخالق کار اسالمی میزان رفتارهای انحرافی در محیط کار کاهش می
. است 35/0و ضريب اين تأثیر  دارد ریثأتيابد و سرمايه اجتماعی بر اخالق کار اسالمی می

توان گفت با افزايش سرمايه اجتماعی میزان اخالق با توجه به مثبت بودن ضريب تأثیر می
 يابد.کار اسالمی افزايش می

 گیریبحث و نتیجه
 رفتارهای انحرافی در محیط کار ازتأثیر رهبری اسالمی بر تعیین اين پژوهش که با هدف 

: دانشگاه آزاد اسالمی واحد موردمطالعه)سرمايه اجتماعی طريق اخالق کار اسالمی و 
تأثیر رهبری اسالمی بر رفتارهای انحرافی در شواهدی از ، اجرا شد خوراسگان((اصفهان )

در بین کارکنان دانشگاه آزاد  سرمايه اجتماعیطريق اخالق کار اسالمی و  محیط کار از
 باها پژوهش مورد تأيید قرار گرفت. اين يافتـه هایفرضیهآمد به دست اسالمی واحد اصفهان 

رهبری معنوی با روشن ساختن که  ( مبنی بر اين1397آرامش )شیخی و های پژوهش
با وجود آورد. به وجود می در کارکناناحساس معناداری در کار را ، دانشگاه اندازچشم

مجموعه  رهبران معنوی با درواقعآورند. رهبری معنوی کارکنان به کار خود ايمان می
کنند باعث ايجاد احساس وفاداری و تعهد در رفتارهای مثبت که در دانشگاه ايجاد می

مبنی بر  (1397) یرايشپاکبريان و و  شوندمی کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان و کارکنان
پی و انحرافی رابطه منفی داشت. نیک رفتارهای بر رهبری اخالقی از اين که ادراک

 رابطه معلمان اجتماعی سرمايه با اخالقی رهبری سبک( مبنی بر اين که 1395همکاران )
اخالق کار اسالمی با که  مبنی بر اين (1390پرور و نادی )شت و گلدا معناداری مثبت

( 2018وحیدی )رفتارهای انحرافی در محیط کار دارای رابطه معنادار منفی بود و همچنین 
 اخالقی نقش انحرافی تأثیر منفی داشت و جو رفتارهای بر مذهبی کار مبنی بر اين که اخالق
، اسالمی رهبری مثبت از نتايج( مبنی بر اين که 2017) Kuklytė میانجیگری داشت و

 ديدگاه و سازمانی هایارزش طريق از اسالمی معنويت پذيرش و سازمانی مداخالت
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رفتارهای  با مقابله کارکنان که برای رفاه افزايش و انگیزه ذاتی ايجاد، تولید برای داریدين
 گرفتن مانند انحرافی افزايش رفتارهای از اسالمی رهبری بود وانحرافی در محیط کار 

 تجاوز، فساد، اداری تجهیزات بردن بین از يا سرقت، کردن کار آهسته، ازحدبیش استراحت
( مبنی بر اين که با افزايش 2016و همکاران ) Zaini کرد.سازمانی جلوگیری می و شخصی

يابد. کار کاهش می محیط در انحرافی رفتار، اسالمی کار اخالق و داریدين
Ghasemzadeh ( مبنی بر اين که2015و همکاران ) انحرافی  رفتارهای، اجتماعی سرمايه

 رويکرد مبنی بر اين که Khaliq Ahmad and Ogunsola (2011)دهد و کاهش می
، گیردمی قرار مورداستفاده تحول و تغییر جايگزين هایسبک با رابطه در رهبری خدمتگزار

 عنوانبه را اولويت بیشترين( سنت و قرآن) دانش رهبری اسالمی اصلی منابع به کهیدرحال
ها بايد بود همسويی مستقیم دارد و در تفسیر اين يافته رهبری اسالمی اصول توسعه منابع

 عدم کاهش منظوربه آن اعضای و هاسازمان برای خدماتی عنوانبه اسالمی گفت که رهبری
 داریيند و باال اخالق طريق از اجتماعی و مديريتی مشکالت حل، همکاری تقويت، قطعیت
 رسدمی نظر به ناشايست انحرافی رفتارهای کار محیط رفتارهای انحرافی در .شودمی شناخته

 سازمانی مهم هایارزش و هنجارها برابر در و بوده کارمندان بین در عمدی و داوطلبانه که
 سطح در اقتصادی و اجتماعی نتايج بر منفی تأثیر اين. است گرفته قرار غیرمکتوب و مکتوب
 محیط رفتارهای انحرافی در و اسالمی رهبری که داد نشان هاپژوهش .دارد فردی و سازمانی

 شود ازمی آنالیز نتايج و صفات، ماهیت، هدف با که است متضادی هایيدهپد کار
 کار محل انحراف از، اخالق ايجاد با که است اين اسالمی رهبری اصلی هایويژگی

، اسالمی معنويت، ارزش هماهنگی طريق از هاسازمان در کند و جو اخالقیمی جلوگیری
 آيد.می به وجودمعنوی  رهبری و اسالمی اجتماعی مسئولیت
 زيرا، است ضروری مسلمانان فرهنگی پیشینه با هايیسازمان در اسالمی رهبری اتخاذ

 در طريق معنويت از کار است که محیط مقابله با رفتارهای انحرافی در راهبرد يک عنوانبه
 قرار موردتوجه اسالمی هایارزش ديدگاه طريق از کند و اين امرايجاد می کار محل

 باعث که ایاست و اين مسئله اساسی امری اسالمی کشورهای در داریيند. گیردمی
 بهزيستی و ترغنی را ذاتی انگیزه، باشد داشته مثبت مالی شود عملکرد مناسب و نتايجمی

ای از باورها و اسالمی شامل مجموعه-اخالق کار کهيیازآنجا ؛ ودهدمی افزايش را کارکنان
تالش و فعالیت و در ، توان توجه به کارهای بنیادين و کلیدی است که از آن جمله میارزش
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های کلیدی برای انجام کار و فعالیت توجه به ارتباطات انسانی در محیط نظر گرفتن ارزش
کنان نسبت به رفتارهای انحرافی در محیط کار را تواند نگرش کارکار است اين موارد می

نسبت به رفتارهای انحرافی در  یراحتبهتحت تأثیر قرار دهد و باعث شود تا کارکنان بتوانند 
محیط کار را مبادرت نورزند. در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

های اخالقی در نظر گرفتن ارزشتوجه به کار و تالش و در  کهيیازآنجا)خوراسگان( نیز 
توان از طريق تقويت که می رسدیممحیط کار و ارتباطات انسانی اهمیت دارد. لذا به نظر 

، هنجارهای انجام کار و رعايت اصول دينی همچون همکاری، های اخالقیارزش
در بین کارکنان دانشگاه آزاد ، پذيری و کمک به همنوعانمسئولیت، یازخودگذشتگ

های کند که توسعه ارزشاسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( را به سمت فرهنگی هدايت می
دهد. بدين ترتیب نگرش نسبت به رفتارهای انسانی در محیط کار را در درجه اهمیت قرار می

و انتظار رخداد رفتارهای سازمانی مثبت و پذيرش آن در  يافتهکاهشانحرافی در محیط کار 
ها ه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( قابل توجیه خواهد بود. پژوهشکارکنان دانشگا

هستند و کارکنان  مرتبط سرمايه اجتماعی باالتر و کاهش انحرافات در سازمان که نشان دادند
 در دهند و ارتقاء سرمايه اجتماعیکمتر بروز می انحرافی رفتارهای و کمتر شغلی استرس با

 روش مؤثر برای يک عنوانبه اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(کارکنان دانشگاه آزاد 
 میزان است ممکن همچنین سرمايه اجتماعی افزايش دانشگاه است و در هاآن توانمندسازی

 دهد. کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار را

 منابع
، اسالمی(. رهبری و مديريت اخالق 1387اهلل )روح، توالئی ،سعيد، اعظمی ،امير، اعظمی

 .78-77 (،17)5، دوماهنامه توسعه انسانی پليس
انحرافی  رفتارهای بر اخالقی رهبری از ادراک (. تأثير1397اعظم )، پيرايش و اکرم، اکبريان

، (4)19 .کاربردی روانشناسی در پژوهش و فصلنامه دانشدانشگاه.  کارکنان سازمانی
36-43. 
های مدنی: سرمايه اجتماعی: سرمايه اجتماعی و سنتدموکراسی و . (1994) .رابرت دی، پانتام

انتشارات  . تهران:(1392دلفروز ) یمحمدتقترجمه ، مدرن یهای مدنی در ايتالياسنت
 .جامعه شناسان
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دستيابی به  منظوربهن مدل سرمايه اجتماعی يو تبي یطراح .(1389) .تورج، زاده ثمرينحسن
 .دانشگاه تهران پرديس قم، یرساله دکتر، تعالی سازمانی در شهرداری تهران

 ضرورت (.1389. )باسع، عباسپور حمود وم، عباسی ،حسن، ملکیرتضی، م، زادهخاقانی

 فصلنامه. اسالمی رويکرد با پزشکی اخالق درسی برنامه برای الگويی طراحی

 .99-93 (،3)3، آموزشی راهبردهای
(. رابطه اخالق کار اسالمی با 1391. )رتضیم، دهقانی فيروزآبادی ليرضا وع، پور ميبدیرجبی

 .110-90 (،6)2 اخالق زيستی. فصلنامه تعهد سازمانی و رضايت شغلی در پرستاران.
توسعه منابع انسانی )مطالعه (. 1387. )صرت اهللن، محمودزاده ريدون وف، رهنمای رودپشتی

 ريت صنعتی.سازمان مدي (. تهران.پذيریموردی: تعلق و تعهد سازمانی و رقابت
( بررسی نقش سازمان و مديريت در بروز رفتارهای 1388)محبوبه. ، رادمند و داوود، سلمانی

 .68-51 (،3)1، دولتی نشريه مديريت کاری انحرافی.
ثير سبك رهبری معنوی بر کاهش رفتارهای أت(. 1397) .حامد، آرامش و افسانه، شيخی

 المللیينبسومين کنفرانس  .بلوچستانانحرافی کارکنان دانشگاه ملی سيستان و 
 .دانشگاه صالحان، تهران، حسابداری و حسابرسی پويا، مديريت

 اخالقی رهبری تأثير بررسی (.1394) .اهللحبيب، قادرمرزی و هادی، زنديان ،عباس، پورعباس

، سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه عضو. -رهبر تعامل ایواسطه نقش :کارکنان رفتار بر
4(5،) 51-71. 
 آن تأثير و اخالقی (. رهبری1396) يرمحمدامسيد ، خطيبی و مصطفی، مقيمی ،محمد، عبدالشاه

 و اسنادثبت سازمان :موردمطالعه) دولتی های خدماتیسازمان در اجتماعی سرماية بر
 .264-245 (،2)4، فصلنامه مديريت سرمايه اجتماعی. (تهران امالک

(. طراحی مدل شايستگی مديران دانشگاهی بر 1395احمد )، خانیعيسی و پريسا، نژادقربان
 (،11)5، فصلنامه مديريت در دانشگاه اسالمیاساس الگوهای اسالمی: مطالعه تطبيقی. 

37-48. 
(. نقش ميانجی وفاداری سازمانی در رابطه بين 1390) یمحمدعل، نادی و محسن، پرورگل

، اخالق در علوم و فناوری فصلنامه اخالق کاری با رفتارهای انحرافی در محيط کار.
6(1،) 43-53. 
 مديران اخالقی رهبری سبك تأثير (. بررسی1395مرجان )، ملکيان و يتاآز، ستار ،ايرج، پینيك

 شهر ابتدايی مدارس سازمانی فضيلت ميانجيگریبا  معلمان اجتماعی سرمايه بر

 .162-131 (،1)5، هامديريت بر آموزش سازمان. آبادخرم
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 اخالقی و رهبری بين (. رابطه1397) .فاطمه، غالمی و مهناز، دوست گيالنیهمتی نوع

 و علوم در اخالق فصلنامه. نفسعزت اینقش واسطه انحرافی کارکنان با رفتارهای
 .91-85 (،3)13، فنّاوری

تأثير عدالت سازمانی  (.1395) .یمصطف، رنجبر کبوترخانی و داوود، پورحسين ،رضا، واعظی
فصلنامه  .نقش ميانجی ادراک از عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی بر اساس

 .112-85 (،19)5، مطالعات رفتار سازمانی
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