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چكيده
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير ترکيبي رهبري تحول آفرين و انگيزه معرفتي بر رفتارهاي
تحقيرآميز و انحرافي (مورد مطالعه :حوزه ستادي وزارت نيرو) است .جامعه آماري اين پژوهش کارکنان
کارمندان حوزه ستادي وزارت نيرو هستند که تعداد آنها 500 ،نفر ميباشد .به منظور نمونهگيري در اين
پژوهش از روش نمونهگيري در دسترس استفاده شده است و تعداد نمونه اين پژوهش طبق جدول مورگان،
 217نفر ميباشد .در اين پژوهش براي سنجش متغير رهبري تحول آفرين از پرسشنامه باس و آووليو
( )2000با12گويه ،براي سنجش متغير انگيزه معرفتي از پرسشنامه نوبرگ و نيوزوم ( )1993با  12گويه،
براي سنجش رفتار تحقيرآميز از پرسشنامه زون و تلگن ( )1982با  3گويه ،براي سنجش رفتار انحرافي از
پرسشنامههاي واتسون و دوست ()1969؛ هو و شي ( )2015و بيورکويست و همکاران ( )1992داراي  2بعد
(اجتناب از تعامل و پرخاشگري غيرمستقيم) و  15گويه استفاده شده است .اين تحقيق از نظر روش از نوع
توصيفي -پيمايشي است .تجزيه و تحليل اطالعات در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي ارائه شده
است .در بخش توصيفي ،اطالعات جامعه شناختي مربوط به نمونه پژوهش بيان شده است و در بخش آمار
استنباطي با توجه به توزيع غيرنرمال دادهها ،براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار پيالاس استفاده شده
است .نتيجه حاصل از فرضيههاي پژوهش نشان داد که :رهبري تحول افرين با نقش تعديل گر انگيزه
معرفتي بر اجتناب از تعامل تأثير دارد .رهبري تحول افرين با نقش ميانجيگر تحقير بر اجتناب از تعامل تاثير
دارد .رهبري تحول افرين بر اجتناب از تعامل تاثير دارد.

واژگان کليدي :رهبري ،رهبري تحول آفرين ،انگيزه معرفتي ،رفتارهاي تحقيرآميز و انحرافي ،وزارت نيرو
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مقدمه

يعني کارکنان يا همواره کار آن سازمان (رفتار انحرافي
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نيروي انساني بزرگترين و مهمترين سرمايه هر

سازماني) ،يا عملکرد اعضاي آن سازمان (رفتار

سازمان و از ارزشمندترين آنها به شمار ميرود و ديگر

انحرافي فردي) و يا هر دو را ،با مشکل مواجه

عوامل مانند فنّاوري ،سرمايه ،مديريت و ...به نيروي

ميسازند .در واقع انحرافات سازماني ،گروهي از

انساني وابسته است .يکي از عواملي که ميتواند نقش

رفتارهاي بين يک شخص و سازمان است .از طرفي

زيانباري بر نيروهاي انساني بالنده داشته باشد،

ديگر ،رفتار منحرف بين فـردي ،رفتاري است که بـين

رفتارهاي انحرافي کاري است .رفتارهاي انحرافي

اشخاص در محيط کار ديده ميشود نظير تحقير نمودن

کاري ،هنجارهاي سازماني را دستخوش نوسـانات

يکديگر ،بحـث کردن ،گستاخانه برخورد نمودن

ميکند و باعث تهديد سالمت سازمان و کارکنانش

(همتي نوعدوست گيالني و غالمي ،1395 ،ص.)86 .

ميشود؛ اين رفتارها زيان آور است و سالمت سامانه

يکي از عواملي که ميتوانند بر روي رفتار کار انحرافي

اجتماعي را تهديد ميکند .اين رفتار ،از ابعاد رفتار

کارکنان تأثير بگذارند ،رهبري است .رهبري بـراي

سازماني است که در دهـههاي اخير مـورد توجـه

ارتقـاي نگرشها و رفتار کارکنان ،در کانون توجه قرار

صاحبنظران و کارشناسان رفتار سازماني قرار گرفته

ميگيرد .سبک رهبري عبارت است از الگوهاي رفتاري

است .سازمانها همواره انتظار دارند کارکنان و اعضاي

دايمي و مستمر که افراد در هنگام کار با ديگران يا کار

خود به دنبـال اجـراي وظـايف و مسئوليتهاي

به وسيله ديگران از آن استفاده مينمايند و به وسيله

واگذار شـده بـه آنها باشـند و از رفتارهاي مـضر

ديگران درک ميشوند .سبکهاي رهبري مديران غالباً

بـراي سازمان که به کارکنان يا مشتريان (ارباب رجوع)

به باورها و ارزشها و شخصيت مدير بستگي دارد.

زيان ميرسـاند ،دوري کنند .اين نوع رفتارها،

نحوه رفتار مديران با کارکنان از جمله مسائلي است که

نامطلوب بـوده و نـوعي انحـراف از هنجارهاي

در انجام خدمات تأثير فراواني دارد (ساماني و

سازمان به حساب ميآيند .طي دهه گذشته رفتارهاي

همکاران ،1392 ،ص .)7.رهبري و به معنايي صريح تر

انحرافي محـل کـار ،در قالـب رفتارهايي از قبيل

سبکهاي رهبري از زمره يکي از تأثيرگذارترين عوامل

سرقت ،آسيب رساندن به تجهيزات سازمان ،ورود به

بر رفتارهاي کارکنان در محيطهاي کار محسوب مي-

محل کـار بـا تأخير ،وقفه غيرمجاز ،بي توجهي به

شوند .پژوهش و نظريات اندکي تاکنون در سطح جهان

دستورات مدير ،...نمايان شده است .اينگونه رفتارها

درباره رفتارهاي مخرب رهبري و مديريت و اثرات

طي سـالهاي اخيـر افـزايش يافتـه اسـت و سـاالنه

بالقوه مخرب اين رفتارها در سازمانها (به ويژه بر

ميليونها دالر هزينه ايجاد ميکننـد .رفتارهاي انحرافـي

کارکنان) صورت پذيرفته است (گل پرور و سلحشور،

محـل کـار عالوه بر هزينههاي اقتصادي ،هزينههاي

.)94 :1395عامل ديگري که ميتواند بر روي رفتار

غيرمـستقيمي نظيـر آسيب رساندن به شهرت سازمان،

انحرافي کارکنان تأثير بگذارد ،انگيزه معرفتي است.

افزايش نرخ ترك خدمت و کاهش انگيزه و تعهد

انگيزه معرفتي به عنوان تمايل فرد براي به دست

کارکنان را بر سازمانها تحميل ميکنند (همتي

آوردن درک کامل ،منظم و غني از جهان اطراف

نوعدوست گيالني و غالمي.)85 :1395 ،رفتار انحرافي

تعريف ميشود .افراد با انگيزه معرفتي باال ،از تمام

در محيط کار ،يک رفتاري ارادي است که از آن به

اطالعات موجود براي ايجاد حس به ويژه کنار آمدن

عنوان رفتار انحرافي منفي در محيط کار ياد ميشود که

با غيرمتعارفها استفاده ميکنند .چنين افرادي تمايل

به دو شکل بين فردي و سازماني صورت ميپذيرد.

بيشتري به پردازش سيستماتيک اطالعات دارند و کمتر
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به ابتکارات و کليشهها اعتماد ميکنند .افراد با انگيزه

ميکند که فراسوي منافع خودشان به منافع گروه و

معرفتي باال ،براي حفظ يک ديد ساختار يافته در مورد

اهداف متعالي سازمان نيز توجه کنند .از جمله ويژگي-

همه چيز ،با رمزگشايي از آنها با رفتارهاي غير

هاي رهبران تحول آفرين اعتماد به نفس ،مثبت

متعارف برخورد ميکنند و در اين تالش ،اهداف

انديشي ،اعتقاد راسخ ،داشتن انتظارات باال و ايجاد

ناسازگار رهبر را درک ميکنند .بنابراين ،افرادي که

اعتماد در زير دستان به توانايي خود در رسيدن به

انگيزه معرفتي بااليي دارند ،طعمه بهرهبرداري خود

اهدافي است که در دستيابي به رسالت سازمان به آنها

نميشوند و اهداف خودخواهانه خود را شناسايي مي-

کمک ميکند و محرک ارتقاي آگاهي پيروان نسبت به

کنند .بنابراين ،تحريک تحقير در چنين افرادي فوري و

مسائل و حل مجدد آنها است .ويژگي بارز رهبري

بارزتر است (ناصير و همکاران ،2020 ،ص.)8 .

تحول آفرين ،ويژگي مراودهاي و کاريزماتيک رهبران

با توجه به اينکه وزارت نيرو به عنوان يکي از

است ،به گونهاي که ذهن و احساسات افراد را با هم

مهمترين سازمانهاي خدماتي شناخته شده است ،وقوع

يکپارچه ميسازد (خائف الهي و همکاران،1396 ،

هر گونه رفتار انحرافي ،به منزلۀ انحراف از

ص.)15.

منابع انساني کمياب و در نتيجه ،کاهش خدمات قابل

فرسا تمام افراد از نتايج پست آسيبپذيري دارند .با اين

ارائه و بازماندن از هدف نهايي خود (ارتقاي سطح

حال ،در معرض آسيب بودن افراد براي اين مورد

خدمات) ميشود  .با توجه به حساسيت عملکرد کليه

متفاوت است .براي مثال افراد داراي الويتهاي يکپارچه

کارکنان در وزارت نيرو ،اهميت جلوگيري از بروز

(يعني افراد داراي نقطه ايدآل موجود) ،اطالعات پيچيده

رفتارهاي انحرافي در محيط کاري که سبب اختالل در

را بهتر از افرادي که نقطه ايدهآل ندارند مديريت ميکنند.

روند کار ،آسيب رساندن به همکاران و کاهش بهره-

و سطوح بيشتر درگير انتخاب استراتژيهاي پردازش

وري ميشود ،بيش از پيش آشکار ميگردد .لذا هدف

اطالعات بهتر را تشويق ميکند .تالشهاي پيشرو براي

اين پژوهش بررسي تاثير ترکيبي رهبري تحول آفرين

مطالعه مکانيسمهاي انگيزشي انتخابهاي خيلي زياد بر

و انگيزه معرفتي بر رفتارهاي تحقيرآميز و انحرافي

روي انگيزهاي متمرکز شدهاند که به شکلي ويژه مرتبط با

حوزه ستادي وزارت نيرو ميباشد.

تنوع گزينهها است :تمايل به حداکثرسازي در برابر
تمايل به ارضا .با در نظر گرفتن ديدگاه پيچدگي

مباني نظري و پيشينه پژوهش

اطالعات ،بر روي انگيزش بدون متن تمرکز کرديم که

رهبري تحول آفرين

مرتبط با هر دو گزينه و ويژگي بود .يعني انگيزه معرفتي،

رهبري تحول آفرين فرآيند نفوذ آگاهانه در افراد

انگيزش معرفتي انگيزشي براي درگير شدن در تفکر

يا گروهها براي ايجاد تغيير و تحول در وضعيت

عميق و ايجاد و حفظ مستقل نتيجه گيريهاي کامال

موجود و کارکردهاي سازمان ،باال بردن و کاربرد

آگاهانه در مورد جهان است.تاثير انگيزه معرفتي در

توانايي و پتانسيل پيروان در راستاي اهداف و مأموريت

پردازش اطالعات به چند روش بررسي شده است .براي

سازمان متناسب با شرايط محيطي ،ارزش ها،

مثال تحقيقات بر روي ترغيب نشان ميدهد که افراد با

خصيصههاي اخالقي ،وجدان و انگيزش کاري است.

انگيزه معرفتي باالتر از کيفيت مباحث تاثير بيشتري

عالوه براين رهبر تحول آفرين با تشويق رابطه بين

ميگيرند .و کمتر بر کميت خود متکي هستند.همچنين

عالئق فردي وجمعي ،همکاران و پيروان را تحريک

آنها از تعصبات قالب بندي ويژه آسيب پذيري کمتري
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استانداردهاي سازماني و کاري است که باعث اتالف

انگيزه معرفتي با توجه به پيچدگي اطالعات طاقت
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دارند .در حوزه تصميم گيري پيچيده تحقيقات قبلي

رفتار انحرافي

نشان دادهاند که افراد انگيزه معرفتي باال تمايل دارند به

رفتار انحرافي کاري عبارت است از رفتار ارادي که

دنبال اطالعات بيشتر تحت شرايط مبهم باشند و

هنجارهاي سازماني را نقض کرده ،سالمت سازمان و

اطالعات بيشتري را به صورت کلي پردازش کنند

کارکنانش يا هر دو را تهديد ميکند .در مطالعۀ اخير

(خدابنده بايگي.)3 :1394 ،

گرويز و سکت اين تعريف را گسترش داده و رفتار
انحرافي را به عنوان رفتار عمدي در نظر گرفتهاند که

ابعاد رهبري تحول آفرين از ديدگاههاي مختلف
درخـصوص عوامـل و عناصر تـشكيل دهنـده
نظريـه رهبري تحـول آفـرين و ابعـاد آن ،نويـسندگان

توسط اعضاي سازمان به عنوان خالف منافع مشروع
سازمان مشاهده شده است .بر اساس اين تعاريف ،همه
رفتارهاي مخرّب ،دو مشخصه مشترك متمايز دارند.

و محققان مختلفـي اظهار نظرهايي داشتهاند كه در

اين رفتارها به طور ارادي انجام ميشوند؛  )2هدف

جدول  1ارائه شده است (حسن پور و همکاران،

اصلي آنها آسيب رساندن به هنجارهاي سازمان،

.)162 :1388

سازمان و اعضايش ،سهامداران و همه آنهاست.
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دربارة رفتار انحرافي محل کار ،نظريههاي متعددي
جدول  :1ابعاد رهبري تحول آفرين از ديدگاههاي مختلف
ابعاد

نظريه پردازان

نفوذ آرماني ،ترغيب به تفكر ،انگيزش

بيس ()1985

الهام بخش ،توجه به افراد
بيس و آوليو)1995( 1

ويژگي كاريزمايي

بنيس و نانس2

توجه به ديدگاه و نظر ،ارزش گذاشتن به

()1985

ارتباطات ،توسعه شخصيت و ايجاد اعتماد

«كانگر»)1989( 3

پودساكوفتال4
()1990

وجود دارد که از جمله ميتوان به نظريه تبادل
اجتماعي و نظريه فشار اجتماعي اشاره کرد .نظريه
تبادل اجتماعي بيان ميکند که کارکنان در صورتي که
رفتار عادالنه و اعتماد در روابط خود با سازمان (مدير،
همکاران و )..را احساس کنند ،با احتمال کمتري
مرتکب رفتارهاي انحرافي ميشوند و نظريه فشار

درك موقعيت و طراحي ديدگاه،

اجتماعي اشاره ميکند که کارکناني که در معرض فشار

توانمندسازي ديگران ،ايجاد ارتباطات

عمومي محل کار قرار ميگيرند ،به روشهاي مختلف،

مؤثر ،ترويج تعهد و اعتمادسازي

از جمله ارتکاب رفتارهاي انحرافي با آن مقابله ميکنند

بيان ديدگاه ،گسترش پذيرش اهداف،
انتظار عملكرد باال ،حمايت فردي،

(محمود روشن ضمير و همکاران.)23 :1396 ،

ترغيب به تفكر
كوزز و پوسنر5
()1995
كنت 6و همكارانش
()1996

ترويج ديدگاه مشترك ،توانمندسازي
ديگران ،تشويق و طراحي مسير

عوامل مؤثر بر رفتارهاي انحرافي به عبارتند از:

ايجاد ديدگاه ،خلق امكانات ،ارتباطات

رضايت شغلي :به ميزان ارتباط مشاهده شده بين

مؤثر ،ايجاد روحيه و اشتياق و خود
مديريتي

پوندر)2001( 7

انگيزش الهامبخش ،نوآوري ،مديريت
تأثير ،توجه به افراد و ترغيب تفكر

رافريتي و گريفين8
()2004

عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي انحرافي

آنچه يک فرد از شغلش مطالبه ميکند با آنچه از
سازمان و شغلش دريافت ميکند ،رضايت شغلي گفته
ميشود .انحراف سازماني يک پاسخ عاطفي به

ارتباطات الهامبخش ،ترغيب به تفكر،

نارضايتي شغلي است .در نتيجه ميتوان گفت افرادي

رهبري حمايتي ،شناخت كاركنان

که از شغل خود ناراضي اند ،نسبت به کارکنان راضي

منبع( :حسن پور و همکاران)162 :1388 ،

براي ارتکاب اعمال انحرافي بيشتر برانگيخته ميشوند.
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تعهد سازماني :عبارت است از ميزان نسبي

کمي به سازمان دارند ،به احتمال بيشتري سازمان را

همانندسازي با سازماني خاص يا دلبستگي به آن

ترك ميکنند و حتي ممکن است شروع به رفتارهاي

سازمان که به وسيله اعتقاد راسخ به ارزشها و اهداف

ناهنجار مثل انتقام جويي کنند (روشن ضمير و

سازمان ،تمايل به تالش بيشتر در راه تحقق اهداف

همکاران.)23 :1396 ،

سازمان و تمايل قوي به باقي ماندن و عضويت در

حمايت سازماني :حمايت سازماني درك شده ،به

سازمان مشخص ميشود .کارکناني که به سازمان

باور آشکار افراد درمورد اينکه سازمان داراي

متعهدترند ،مزاياي حياتياند .تعهد سازماني موجب

جهت گيري مثبت يا منفي نسبت به آنهاست ،اشاره

ميشود کارکنان در حالي که کارشان را انجام ميدهند،

دارد که شامل به رسميت شناختن سهم آنها و نگراني

وفادار و پرشور باشند .از اين رو ،کارکناني که به

براي رفاه آنهاست .هنگامي که کارکنان سطح بااليي از

سازمانشان متعهدند ،با احتمال کمتري سازمان را ترك

حمايت سازماني دريافت ميکنند ،احساس تعهد

ميکنند و کمتر مرتکب رفتارهاي انحرافي ميشوند.

بيشتري

اخالقي و چگونگي ادارة مسائل اخالقي در سازمان

است ،از طريق افزايش تالششان در جهت کسب

اشاره دارد .اختالف بين استانداردهاي اخالقي کارکنان،

اهداف سازماني ،مقابله به مثل ميکنند .حمايت

منجر به تعارض اخالقي و در نتيجه ،کاهش رضايت

سازماني ادراك شده به دليل اينکه نيازهاي احساسي-

شغلي ميشود ( نظريه ناهماهنگي شناختي) .عالوه بر

اجتماعي کارکنان را ارضا ميکند ،بر رضايت شغلي

اين ،کمبود تناسب اخالقي بين کارکنان و سازمان مي-

تأثير داشته و انتظارات عملکرد ،انتظارات پاداش و

تواند منجربه استرس ونارضايتي شغلي شود.

امکان دسترسي به کمک را افزايش ميدهد .حمايت

عدالت سازماني :عدالت سازماني اصطالحي است

ادراك شده از جانب سازمان منجر به ايجاد احساس

براي توصيف نقش عدالت که به طور مستقيم با

ارزشمند و شايسته بودن و در نهايت ،احساس مثبت

موقعيتهاي شغلي در ارتباط است .در عدالت

در کارکنان ميشود .شور و شوراظهار داشتند که

سازماني مطرح ميشود که چگونه بايد با کارکنان رفتار

اجراي روشهاي توزيع منابع ميان کارکنان و رعايت

شود تا احساس کنند به صورت عادالنه با آنها برخورد

انصاف و مساوات به منظور تصميم گيري براي توزيع

شده است .عدالت سازماني تأثير قابل توجهي بر

منابع ،تأثيرات فزايندهاي بر حمايت سازماني ادراك

رضايت کارکنان دارد .درك رويههاي ناعادالنه و حتي

شده دارد؛ زيرا نشان دهندة نگراني براي رفاه کارکنان

بيشتراز آن نتايج ناعادالنه ،ميتواند .تحقيقات منجربه

است (ژانگ ،واين و ليدن.)2015 ،9

خشم کارکنان شود .اين خشم در نهايت موجب عدم

سياست سازماني :فريس و همکاران ()1989سياست-

رضايت شغلي ميشود .تحقيقات نشان دادهاند که

هاي سازماني را به عنوان رفتارهاي مؤثر اجتماعي

فرايندهاي عدالت ،نقش مهمي را در سازمان ايفا مي-

تعريف ميکنند که براي به حداکثر رساندن منافع

کنند و چگونگي برخورد با کارکنان ممکن است

شخصي فرد به صورت راهبردي طراحي و همکاران

باورها ،احساسات ،نگرشها و رفتار آنان را تحت تأثير

( )1997استدالل کردند هنگامي که سازمان سياسيتر

قرار دهد .رفتار عادالنه با کارکنان ،منجر به تعهد

ميشود ،احتمال زيادي شدهاند .کورپانزانو وجود دارد

سازماني باالتر ورفتار شهروندي فراتر از نقش ميشود.

که افراد ،يک سبک رفتاري رقابتي و خودخدمتي را

از سوي ديگر ،اگر افراد احساس بي عدالتي کنند ،تعهد

اتخاذ کنند که به موجب آن ،ممکن است بدون در نظر
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جواخالقي :به درك مشترك از رفتار صحيح

ميکنند و در مقابل آنچه سازمان به آنها ارائه داده
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گرفتن نيازهاي ديگران ،تمايالت خود را برآورده

ميکنند .پيروان در درک اهداف رهبر مهم هستند ،به

سازند .در چنين شرايطي ،کارمند نميتواند مطمئن

طور خاص ،داسبورو و اشکاناسي )2002( 11استدالل

شود که تالش شخصياش به رسميت شناخته شده

کردند که هر دو رهبر معتبر و رهبران شبه تحول

است؛ بنابر اين ،احساس بي عدالتي يا نقض قرارداد

آفرين ،رفتارهاي يکساني را با اهداف اساسي متمايز

اجتماعي ميکند و در نتيجه ،حمايت سازماني درك

به تصوير ميکشند ،که شناسايي آنها دشوار است.

شده کاهش مييابد .به منظور بازگرداندن برابري ،ممکن

بنابراين ،فقط پيروان "باهوش" ميتوانند رهبران را به

است کارکنان با درگيري در انواع مختلف انحرافات

عنوان مشروع  /نامشروع برچسب گذاري کنند .افراد با

مانند سرقت ،تهاجم شخصي ،خرابکاري و آهسته کار

انگيزه معرفتي باال ،براي داشتن يک ديدگاه ساختاري

کردن ،مقابله به مثل کنند ( (نصردين ،احمد ،رازالي،10

در مورد همه چيز ،با رمزگشايي از آنها با رفتارهاي غير

.)2014

متعارف تحولآفرين برخورد ميکنند ،و در اين تالش،
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استرس شغلي :ميتواند به عنوان هر ويژگي محيط

اهداف نازيباي رهبر را درک ميکنند .بنابراين ،افرادي

کاري تعريف شود که براي فرد داراي تهديد است.

که انگيزه معرفتي بااليي دارند ،طعمه استثمار آنها نمي

ابهام ،گرانباري و تعارض نقش ،سه دسته از تقاضاهاي

شوند و اهداف خودخواهانه خود را شناسايي ميکنند.

شغلي فشارآور در محيطهاي کارند .از نظر مفهومي؛

بنابراين ،تحريک تحقير در چنين افرادي فوري و

ابهام ،نبود صراحت و روشني در نقشها ووظايف

بارزتر خواهد بود (سيد و همکاران ،2020 ،ص.)13.

درخواست شده از فرد؛ گرانباري ،فراتر بودن خواسته-

ادبيات گذشته نشان داد که رهبري تاريک ،يعني

ها از تواناييها و منابع در دسترس فرد و تعارض

سوء استفاده مخرب و بهره بردارانه ،باعث تأثيرات

نقش ،متضاد بودن درخواستها و تقاضاهايي است که

منفي و احساسات گسسته مانند ترس ،عصبانيت ،گناه

از فرد در شغل و کارش ميشود (باباکوس و ياواس،

و شرم در پيروان ميشود ،که بيشتر به رفتارهاي

.)850 :2009

نامطلوب تبديل ميشود .تحقيقات موجود شواهدي از
رهبري شبه تحول آفرين در ايجاد نتايج نامطلوب از

انگيزه معرفتي و رهبري تحول آفرين
انگيزه معرفتي به عنوان تمايل فرد براي به دست

طريق مکانيسمهاي اساسي خاص را ارائه ميدهد.
(لين ،12و ديگران.)179 . ،2017 ،

آوردن درک کامل ،منظم و غني از جهان اطراف

عالوه بر اين ،تحقيقات گذشته احساسات پيروي

تعريف ميشود .افراد با انگيزه معرفتي باال ،از تمام

را به عنوان مولفه مهمي در تعريف نگرشها و

اطالعات موجود براي ايجاد حس ،به ويژه کنار آمدن

رفتارهاي تبعي تلقي ميکند .اين خط تحقيق استدالل

با نامتعارف استفاده ميکنند .اين افراد آرزوي شفافيت

ميکند که عواطف و انتساباتي که پيروان درباره انگيزه-

دارند که آنها را مجبور به جستجو براي اطالعات

هاي رهبران خود ايجاد ميکنند ،ارزيابيها و برچسب

بيشتر و توجه به نشانههاي تکميلي ميکند تا وضعيت

گذاري آنها از رهبري را شکل ميدهد .با اين حال،

فعلي خود را درک کنند .افرادي که انگيزه معرفتي

همانطور که رهبران تحولآفرين با پنهان کردن عالقه-

بااليي دارند ،ابهام را دوست ندارند و اطالعات را به

هاي خود به تاکتيکهاي مديريت تأثير ميپردازند ،اين

صورت متفکرانه و سازمان يافتهتري پردازش ميکنند.

امر ،پيروان ارزشهاي خود بزرگ بيني رهبران را کور

چنين افرادي تمايل بيشتري به پردازش سيستماتيک

نخواهد کرد .به احتمال زياد پيروان چنين انگيزههاي

اطالعات دارند و کمتر به اکتشافات و کليشهها اعتماد

خودخواهانهاي را به حساب ميآورند .از آنجا که
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رهبران رهبران شبه تحول آفرين کنترل و فريبکاري

قدرت) از طريق جو اخالقي و تعهد سازماني بر رفتار

ميکنند ،پيروان کمتر به انگيزههاي رهبر احترام مي-

انحرافي کارکنان در محل کار اثر معني داري دارد.

گذارند يا سبک رهبر را تحسين ميکنند .تحقيقات

پيرايش و اکبريان ( ،)1397در مقاله اي تأثير ادراک

گذشته تأييد ميکند که پيروان رهبران شبه تحول،

از رهبري اخالقي بر رفتارهاي انحرافي سازماني

نگرش ها ،رفتارها و ترس منفي را به تصوير ميکشند

کارکنان دانشگاه را بررسي کردند .اين پژوهش با هدف

که باعث ميشود آنها به نفع شرکت نباشند (سيد و

تعيين تأثير ادراک از رهبري اخالقي بر رفتارهاي

همکاران.)11. ،2020 ،

انحرافي سازماني به روش توصيفي از نوع همبستگي

شخصيتي را در ارزيابي و پاسخگويي به وقايع پيشنهاد

يک واحد افزايش در بعد وجدان کاري رفتارهاي

ميکند( .ايسا و لستر . )307. ،2017 ،13در راستاي

انحرافي را  0/393واحد کاهش ميدهد .بنابراين

استدالل نظريه رويدادهاي عاطفي ،افرادي که انگيزه

فرضيه تأثير وجدان کاري بر رفتارهاي انحرافي تأييد و

معرفتي بااليي دارند ،احتماالً اهداف نادرست رهبران

فرضيههاي تأثير ابعاد جهت گيري مردمي ،تسهيم

تحول آفرين را درک ميکنند ،در نتيجه احساس تحقير

دانش ،ثباب ،وضوح نقش ،هدايت اخالقي ،انصراف از

در افراد افزايش مييابد.

رهبري اخالق رهبري بر رفتارهاي انحرافي تأييد نمي-

کاظمي و همکاران ( ،)1399در پژوهشي رهبري

شود.

ماکياولي و رفتار انحرافي کارکنان  :تبيين نقش

خراساني طرقي و همکاران ( ،)1396در مطالعهاي

ميانجيگر رهبري غيراخالقي خودکامه و بدبيني

رابطه سبک رهبري سوء استفاده گر با رفتار انحرافي

سازماني را بررسي کردند .بر مبناي نتايج پژوهش

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالي

مشخص شد رهبري ماکياولي با بروز رهبري خودکامه،

را بررسي کردند .نتايج پژوهش نشان داد که بين

بدبيني سازماني و رفتار انحرافي رابطه مثبت و معنادار

رهبري سوءاستفاده گر با رفتار انحرافي کارکنان ،رابطه

دارد .نتايج نشان داد رهبري خودکامه رابطه مثبت و

مثبت و معناداري وجود دارد  .همچنين رهبري

معنادار با بدبيني سازماني دارد ولي رابطه آن با بروز

سوءاستفاده گر با رفتار انحرافي بين فردي و رفتار

رفتار انحرافي تاييد نشد .همچنين مشخص شد بدبيني

انحرافي سازماني کارکنان ،رابطه مثبت و معناداري

سازماني با بروز رفتار انحرافي رابطه مثبت و معناداري

دارد  .بعالوه آزمون رگرسيون نشان داد که متغير

دارد .در نهايت نقش ميانجيگر بدبيني سازماني در

رهبري سوءاستفاده گر ،پيشبيني کننده خوبي براي

رابطه رهبري ماکياولي و رفتار انحرافي تاييد و نقش

متغير رفتار انحرافي است و  45درصد از تغييرات اين

ميانجيگر رهبري خودکامه رد شد.

متغير را پيش بيني ميکند.

حيدري و اشرفي ( ،)1399در مطالعهاي تاثير ابعاد

رحمان هوالدار و همکاران ( ،)1396در پژوهشي

رهبري اخالقي بر رفتار انحرافي کارکنان در محل کار

به بررسي رفتار انحرافي در محيط کار و عملکرد

را با تاکيد بر نقش ميانجي جواخالقي و تعهد سازماني

شغلي :نقش تعديل کننده رهبري تحولگرا پرداختند.

به روش مدلسازي معادالت ساختاري بررسي کردند.

اين مقاله نقش ميانجي رهبري تحولگرا بر رابطه ميان

نتليج اين پژوهش نشان داد که ابعاد رهبري اخالقي

رفتار انحرافي در محيط کار و عملکرد شغلي را

(انصاف و اخالق مداري ،شفاف سازي نقش و تسهيم

بررسي کرد .دادهها اين مطالعه از طريق توزيع
پرسشنامه ميان  288نفر با رويکرد نمونه گيري سهميه-
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نظريه رويدادهاي عاطفي تأثير ويژگيهاي

انجام شده است .نتايج نشان داد ضريب بتا با آزادي
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اي گردآوري شدند .تحليل دادهها نشان داد رفتار

متغير واسطهاي در رابطه رهبري مخرب با رفتارهاي

انحرافي در محيط کار بر عملکرد شغلي تأثير منفي

انحرافي است.

دارد و رهبري تحولگرا رابطه ميان رفتار انحرافي در
محيط کار و عملکرد شغلي را تعديل ميکند.

14

ناصير

و همکاران ( ،)2020در مقالهاي تاثير

ترکيبي رهبري شبه تحول آفرين و انگيزه معرفتي بر

همتي نوعدوست گيالني و غالمي ( ،)1395در

رفتارهاي تحقيرآميز و انحرافي را بررسي کردند .نتايج

مقالهاي رابطه بين رهبري اخالقي و رفتارهاي انحرافي

نشان داد که پيروان رهبران شبه تحولآفرين نسبت به

کارکنان با نقش واسطهاي عزت نفس را بررسي کردند.

آنها احساس تحقير ميکنند و با جلوگيري از تعامل و

اين تحقيق به لحاظ روش ،توصيفي  -همبستگي است؛

پرخاشگري غيرمستقيم پاسخ ميدهند .عالوه بر اين،

و جامعه آماري آن شامل کارکنان  5شعبه اداره تأمين

نتايج نشان داد که تأثير رهبري شبه تحولگرا در تحقير

اجتماعي شهر شيراز به تعداد  380نفر بوده که 212

در افراد با سطح باالتري از انگيزههاي معرفتي بارزتر

نفر از آنان به عنوان نمونۀ تحقيق و به روش احتمالي

است.
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تصادفي خوشه اي انتخاب گرديدند .ابزار گردآوري

تينگ-جو چيانگ 15و همکاران ( ،)2017در

دادههاي تحقيق حاضر ،پرسشنامه استاندارد بوده که از

مقالهاي رهبري در برابر کليشههاي جنسيتي :تأثير

نظر روايي و پايايي مورد تأييد ميباشد .در پايان ،از

انحرافي مثبت انگيزه معرفتي رهبر را بررسي کردند .در

روش مدلسازي معادالت ساختاري و نرم افزار اس پي

اين پژوهش محققان با استفاده از نمونهاي از  113رهبر

اساس و ليزرل براي تحليل دادهها استفاده گرديد .نتايج

تيم و  526عضو تيم در  24شرکت امالک و مستغالت

نشان داد که رهبري اخالقي ،به طور مستقيم و يا از

در چين ،نقش تعديلکننده جنسيت رهبر را در ميان

طريق عزت نفس با رفتارهاي انحرافي کارکنان رابطه

انگيزههاي معرفتي رهبر ،خطاهاي فعال شده تيم و

دارد.

عملکرد تيم در سطح تيم تجزيه و تحليل کردند .اثر

گل پرور و سلحشور ( ،)1395در مطالعهاي الگوي

تعديل جنسيت در اين مقاله از تحقيقات قبلي پشتيباني

ساختاري رابطه رهبري مخرب با تمايل به خشونت و

ميکند و همچنين جهتگيري جديدي را در بر مي

رفتارهاي انحرافي در کارکنان را بررسي کردند .نتايج

گيرد .از يک طرف ،يافتهها با پيشبيني اصول انتساب

نشان داد که بين دو مؤلفه رهبري مخرب (خودمحوري

کلي مطابقت دارد که انگيزه معرفتي رهبران زن تأثير

و زورگويي و سوءاستفاده و تهديد) با تمايل به

منفي قويتر نسبت به همتايان مرد خود در خطاهاي

خشونت و رفتارهاي انحرافي معطوف به افراد و

فعال شده تيم آنها دارد .با اين حال ،اين مقاله همچنين

سازمان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .نتايج

دريافت که تأثيرات منفي و غيرمستقيم انگيزه معرفتي

حاصل از الگوسازي معادله ساختاري نشان داد که

رهبر بر عملکرد تيم از طريق خطاهاي فعال شده

خودمحوري و زورگويي و سوءاستفاده و تهديد از

تيمي ،براي رهبران زن بيشتر از رهبران مرد بود.

طريق تمايل به خشونت داراي رابطه غيرمسـتقيم بـا

باخمان ،)2015( 16در مطالعهاي مفاهيم رهبري

رفتارهاي انحرافي هستند و تمايل به خشونت همراه

اخالقي و اجراي بالقوه آنها در سازمانها :چشمانداز

با خودمحوري و زورگويي نيز به صورت مستقيم با

عملياتي را بررسي کرد .طراحي تحقيقاتي اين مطالعه

رفتارهاي انحرافي داراي رابطه هستند .به معناي ديگر

کيفي ،دادههاي  100مصاحبه عميق را با استفاده از

نتايج اين پژوهش نشان داد که تمايـل بـه خشـونت

طبقهبندي استقرايي ،با هدف بازيابي دادههاي عميق،
غني و غيرقابل انعطاف از يک مرکز توليد بسيار
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پيشرفته ،تجزيه و تحليل ميکند .يافتهها نشان ميدهد
که تأثير مديران مياني به عنوان الگو بيشتر از آنچه که
تحقيقات نشان ميدهد است .يافتههاي کليدي همچنين

رهبري تحول افرين با نقش ميانجيگر تحقير بر
اجتناب از تعامل تاثير دارد.

رهبري تحول افرين بر اجتناب از تعامل تاثير دارد.

نشان ميدهد که توسعه رهبري فردي بدون تغيير
واقعيتهاي شرکتي براي اجراي استراتژيهاي اخالقي
کافي نيست.

روش پژوهش
در اين مطالعه روش تحقيق بر اساس هدف
کاربردي است و براساس روش اجرا از نوع تحقيقات

مدل مفهومي پژوهش

توصيفي -پيمايشي ميباشد .جامعه تحقيق در اين

تحول آفرين و انگيزه معرفتي بر رفتارهاي تحقيرآميز و

تعداد کارکنان اين حوزه حدود  500نفر ميباشد .و

انحرافي است .در همين راستا مدل تحقيق حاضر از

تعداد نمونه از طريق فرمول کوکران  217نفر در نظر

تحقيق فوزيه سيد 17و همکاران 2020 ،گرفته شده

گرفته شد .براي سنجش متغير رهبري تحول آفرين از

است .بر اساس اين مدل مفهومي رهبري تحول آفرين

پرسشنامه رهبري تحول آفرين باس و آووليو،2000 ،

و انگيزه معرفتي ميتواند بر رفتارهاي تحقيرآميز و

براي سنجش متغير انگيزه معرفتي از پرسشنامه

انحرافي تاثير بگذارد .که مدل حاضر مقدار اين تاثيرات

استاندارد انگيزه نوبرگ و نيوزوم ،1993 ،براي سنجش

را بررسي ميکند.

متغير تحقير از پرسشنامه استاندارد تحقير زون و تلگن،

براساس مطالعه و مرور پژوهشها ،طبق رابطه

 1982و براي سنجش متغير اجتناب از تعامل از

مطرح شده در شکل  1فرضيات اين پژوهش با هدف

پرسشنامه استاندارد اجتناب از تعامل واتسون و

بررسي تاثير ترکيبي رهبري تحول آفرين و انگيزه

دوست 1969 ،؛ هو و شي 2015 ،استفاده شده است.

معرفتي بر رفتارهاي تحقيرآميز و انحرافي بدين ترتيب

گيري به مقدار واقعي نزديک است .پايايي عبارت

است:
رهبري تحول افرين با نقش تعديل گر انگيزه معرفتي
بر اجتناب از تعامل تاثير دارد.

روايي عبارت است از درجهاي که آزمون يا اندازه-
است از درجه توافق دو اندازهگيري مستقل و جدا از
هم از يک چيز .اين توافق معموالً به صورت ضريب

شکل  :1الگوي مفهومي پژوهش برگرفته از
(فوزيه سيد و همکاران)2020 ،
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اساس تحقيق حاضر بر مبناي تاثير ترکيبي رهبري

پژوهش ،کارمندان حوزه ستادي وزارت نيرو است.
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همبستگي بين آن دو اندازه گيري ميشود( .پايايي
عبارت است از ميزان همبستگي بين نتايج حاصله از
دو بار اندازه گيري که به طور مستقل و جداگانه بر
روي متقاضيان صورت ميگيرد) در زير پايايي (آلفاي
کرونباخ) و پايايي مرکب ( )CRو روايي همگرا
( )AVEآورده شده است .هرگاه يک سازه (متغير
پنهان) براساس چند گويه (متغير مشاهده پذير)
اندازهگيري شود همبستگي بين گويههاي آن بوسيله
روايي همگرا قابل بررسي است .اگر همبستگي بين
بارهاي عاملي گوبهها باال باشد ،پرسشنامه داراي روايي
همگرا ميباشد .اين همبستگي براي اطمينان از اين که
آزمون آنچه را که بايد سنجيده شود ميسنجد،
سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

ضروري است .براي روايي همگرا بايد ميانگين
واريانس استخراج شده )(AVEمحاسبه شود.روايي
همگرا زماني وجود دارد که  AVEاز  0/5بزرگتر باشد.
روايي همگرا زماني وجود دارد که  CRاز  0/7بزرگتر
باشد .همچنين  CRبايد از  AVEبزرگتر باشد.

جدول  :2پايايي و روايي پرسشنامه
آفاي

پايايي

اعتبار

کرونباخ

مرکب

همگرايي

انگيزه معرفتي

0/929

0/939

0/563

رهبري تحول آفرين

0/953

0/959

0/662

اجتناب از تعامل

0/689

0/828

0/618

رفتارهاي تحقيرآميز

0/766

0/866

0/683

متغير

منبع :يافتههاي پژوهشگر
در جدول  1پايايي و روايي پرسشنامه نشان داده
شده است .آلفاي کرونباخ و پايايي مرکب تمامي
متغيرها بزرگتر از  0/7بوده بنابراين از نظر پايايي
تمامي متغيرها مورد تاييد است .مقدار ميانگين
واريانس استخراج شده () AVEنيز بزرگتر از 0/5
است بنابراين روايي همگرا براي تمامي متغيرها نيز
مناسب ميباشد.
يافتهها
مدلهاي معادالت ساختاري رابطه بين متغيرهاي را
نشان ميدهند .در واقع براي رد يا تاييد فرضيههاي
تحقيق از مدل ساختاري استفاده نموديم.

شکل :1ساختاري در حالت ضرايب استاندارد
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فرضيه  :1رهبري تحول افرين با نقش تعديل گر
انگيزه معرفتي بر اجتناب از تعامل تاثير دارد.
باتوجه به مدل بيروني در حالت معناداري آماره
احتمال آزمون براي متغير تعديلگر انگيزه معرفتي
 1.986بدست آمده است (متغير تعديلگر با

تاييد ميشود و باتوجه به اينکه ضريب استاندارد
 -0.056بدست آمد (منفي است) يعني نقش ميانجي
تحقير منفي است.
فرضيه  :3رهبري تحول افرين بر اجتناب از تعامل
تاثير دارد.

 Moderating Effect1نشان داده شده است) .باتوجه

براي بررسي فرضيههاي تحقيق به آماره احتمال

به اينکه اين مقدار از قدرمطلق  1.96بزرگتر است

بين متغيرهاي پنهان توجه ميکنيم اگر مقدار آماره

نتيجه ميگيريم اين فرضيه تاييد ميشود و باتوجه به

احتمال آزمون بين متغيرهاي پنهان از قدرمطلق 1.96

ضريب استاندارد بدست آمده در مدل ساختاري در

بزرگتر شد فرضيه مورد تاييد قرار ميگيرد .باتوجه به

حالت استاندارد براي متغير تعديلگر انگيزه معرفتي که

مدل ساختاري در حالت معناداري در تاثير رهبري

 -0/069بدست آمده (منفي است) نتيجه ميگيريم

تحول افرين بر اجتناب از تعامل ،آماره احتمال آزمون

انگيزه معرفتي به عنوان تعديلگر تاثير منفي بر رابطه

 7.653بهدست آمده است که بزرگتر از قدر مطلق

رهبري تحولآفرين و اجتناب از تعامل دارد.

 1/96بوده و نشان ميدهد اين فرضيه با اطمينان %99

فرضيه  :2رهبري تحول افرين با نقش ميانجيگر
تحقير بر اجتناب از تعامل تاثير دارد.

معنادار ميباشد (تاييد ميشود) .همچنين باتوجه به
مدل ساختاري در حالت ضرايب استاندارد ضريب

باتوجه به خروجي نرم افزار آماره احتمال براي

استاندارد بين اين دو متغير برابر با  -0/504ميباشد که

متغير ميانجي تحقير در تاثير رهبري تحول افرين بر

اين مقدار منفي ميباشد بنابراين تاثير رهبري تحول

اجتناب از تعامل برابر با  2.276بدست آمده است که

افرين بر اجتناب از تعامل ،تاثيري منفي ميباشد.

از قدرمطلق  1.96بزرگتر است بنابراين اين فرضيه
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شکل  :2مدل ساختاري در حالت معناداري ضرايب
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بحث و نتيجه گيري

دارد .نتايج ديگر پژوهش نشان داد که رهبري تحول
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رهبري تحول آفرين اگرچه يکي از محبوبترين

آفرين با نقش ميانجيگر تحقير بر اجتناب از تعامل تاثير

سبکهاي نظري در حوزه رهبري باقي مانده است ،اما

دارد و همچنين رهبري تحول آفرين بر اجتناب از

جنبه تاريک آن ،يعني رهبري تحول آفرين نسبتاً ناديده

تعامل تاثير دارد .اين نتايج مبين آن است که توجه به

گرفته شده است .انگيزه اصلي اين مطالعه ناشي از عدم

بهبود رهبري تحول آفرين ميتواند آثار مثبت قابل

کفايت تحقيقات در بررسي تأثير چنين رهبراني بر

توجهي بر اجتناب از تعامل داشته باشد .نتايج حاصل

پيروان و سازوکارهايي است که اين تأثير از طريق آنها

از اين تحقيق با نتايج پيرايش و اکبريان (،)1397

جريان مييابد .پديده رهبري از همان آغاز مورد توجه

خراساني طرقي و همکاران ( ،)1396رحمان هوالدار و

قرار گرفته و بيشتر در مورد تأثيرات مفيد پيروان و

همکاران ( ،)1396همتي نوعدوست گيالني و غالمي

سازمانها متمرکز شده است .هزاره جديد چالشهاي

( ،)1395گل پرور و سلحشور ( ،)1395ناصير و

اساسي را براي محيط کار به ارمغان آورده است و

همکاران ( ،)2020باخمان ( ،)2015ناصير و همکاران

رهبري تاريک به عنوان يکي از شايعترين نگرانيهاي

( ،)2020تينگ-جو چيانگ و همکاران (،)2017

کارمندان ظاهر شده است .حضور "روساي بد" از اين

همسويي و تطابق دارد .با توجه به نتايج تحقيق

رو واقعيتي مرتبط با دنياي سازماني است که مجموعه

پيشنهادات زير مطرح ميشود:

اي از رسوائيهاي شرکتها به رفتارها و گرايشهاي

مديريت سازمان در تصميمات اتخاذي خود،

ناکارآمد رهبران سازمان نسبت داده ميشود .تحقيقات

پيامدهاي اخالقي اين تصميمات را در نظر بگيرد و

فعلي ،انگيزههاي منافع شخصي و خود خواهانه رهبران

استانداردهاي اخالقي را همواره مورد توجه قرار دهد.

را به عنوان نيروهاي محرک قوي در پس رفتارهاي

مديران سازمان به رفتارهايي نظير داشتن نقش

مخرب آنها تأييد کرده است .اما ،چگونگي تأثير چنين

راهنما براي کارکنان ،ايجاد امکان مشارکت کارکنان در

رهبراني بر پيروان و آسيب رساندن به کارمندان و

فرآيندهاي تصميمگيري ،ترويج و تشويق صداقت،

سازمانها هنوز مورد توجه قرار نگرفته است .اين

درستکاري رفتارهاي مثبت و مناسب و اخالقي

پژوهش با هدف بررسي تأثير ترکيبي رهبري تحول

کارکنان ،و برخورد با رفتارهاي غيراخالقي ،بيش از

آفرين و انگيزه معرفتي بر رفتارهاي تحقيرآميز و

پيش توجه نمايند.

انحرافي حوزه ستادي وزارت نيرو اجرا شد .نتايج

مديريت سازمان در برخورد با کارکنان با احترام

حاصل از مدل تحليل عاملي تاييدي ،بيانگر مناسب

بيشتري با آنان برخورد نمايد و به آن من احساس

بودن مدل براي بررسي رابطه بين متغيرهاي مشاهده

قدرت و اعتماد به نفس القاء نمايد .اين عمل ميتواند

شده و مشاهده نشده پژوهش ميباشد .يافتههاي

در انگيزه معرفتي کارکنان تأثيرات بسزايي داشته باشد.

پژوهش نشان داد رهبري تحول افرين با نقش تعديل

به منظور افزايش سطح انگيزه در کارکنان پيشنهاد

گر انگيزه معرفتي بر اجتناب از تعامل تاثير دارد .و با

ميشود تا مديران سازمان به کارکنان خود بيشتر توجه

توجه به ضريب استاندارد بدست آمده در مدل

نموده و از زحمات آنها قدرداني نمايند .توجه به

ساختاري در حالت استاندارد براي متغير تعديلگر

موفقيتهاي کارکنان در زندگي کاري و يا فردي ،و

انگيزه معرفتي که  -0/069بدست آمده (منفي است)

اعتماد نمودن به کارکنان تحت امر ميتواند به افزايش

نشان داده شد که انگيزه معرفتي به عنوان تعديلگر تاثير

انگيزه معرفتي در آنان کمک نمايد.

منفي بر رابطه رهبري تحولآفرين و اجتناب از تعامل

تأثير ترکيبي رهبري تحول آفرين و انگيزه معرفتي بر رفتارهاي تحقيرآميز و انحرافي13 /

رهبر در رويهها و در ارتباطات را در سراسر

سلماني ،داود ،رادمند ،محبوبه ،)1388( .بررسي نقش

سازمان گسترش داده از جهتگيري به سمتوسوي

سازمان و مديريت در بروز رفتارهاي كاري انحرافي،

گروههاي سازماني پرهيز کند.

نشريه مديريت دولتي ،دوره ،1شماره  ،3صص 51تا
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