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   چکیده 

غیراخالقی به    رابطه بین رهبر  اخالقی و  هویت سازمانی با رفتارپژوهش حاضر با هدف بررسی  
  رفتار غیراخالقی به نفع سازمان به رفتارهایی گفته .گر  تعهد سازمانی انوام گرفتنفع سازمان با میانوی

  رفتاراصلی جامعه، آداب و رسوم، قوانین یا معیارها   ها   شود که طی آن افراد اقدام به نقض ارزش می
ارتقا منظور  به  انوام   مناسب  آن  اعضا   یا  سازمان  ب  می   عملکرد  دو  تعریف  این  رفتار دهند.  از   عد 

غیراخالقی به نفع سازمان، رفتار  غیراخالقی   کند. اول، رفتارغیراخالقی به نفع سازمان را برجسته می
که،  دوم این  ت.ها  اجتماعی اس، قوانین یا هنوارهاشود که بر خالف ارزش می   است؛ زیرا شامل اعمالی

غیراخالقی به نفع سازمان، رفتار  تعمد  است که با هدف منفعت رساندن به سازمان، اعضا    رفتار
بود. جامعه پژوهش حاضر    همبستگیاز نوع  توصیفی  پژوهش حاضر    د.سازمان و یا رهبرشان انوام گیر
ا   نفر به روش تصادفی طبقه   133  هاچمران اهواز بود که از میان آن   شامل کلیه کارکنان دانشگاه شهید 

ابزار پژوهش شاملهب انتخاب شدند.  نمونه پژوهش حاضر  براون و    رهبر  اخالقینامه  پرسش  عنوان 
 وآلن و مایر    تعهد سازمانینامه  پرسش  ،ل و اشفورثئما  هویت سازمانینامه  پرسش   همکاران،
  الگویابیاز طریق  هااست. دادهآمفرس و همکاران    رفتار غیراخالقی به نفع سازماننامه  پرسش
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الگویابیها   تحلیل شدند. تحلیل  وافزارها نرم  باوساختار معادالت
براز ساختار   ت  شمعادالت  را  پیشنهاد   از  أالگو   حاکی  نتایج  کرد.  که  یید  بود  رهبر  آن 

نفع سازمان  هویت سازمانی    و  اخالقی به  رفتار غیراخالقی  معنیتأثیر  بر  دارندمثبت و   دار  
در رابطه بین رهبر  اخالقی و هویت سازمانی  سازمانی    تعهد  نقش میانوی(. همچنین،  0/ 01)
نتایج نشان داد وقتی سازمانی  در موموع،    .(0/ 01تأیید شد )اخالقی به نفع سازمان  غیر  رفتار  با

باالیی به کار و محیط کار    دلبستگیدارا  رهبر  اخالقی باشد و کارکنان کار خود را بامعنا تلقی کنند و  
جتماعی به داشته باشند در چنین شرایطی تعهد سازمانی بیشتر  را خواهند داشت و طبق نظریه تبادل ا

رفتار غیراخالقی به نفع سازمان   احتماالً  دنبال جبران خواهند بود و برا  سود رساندن به سازمان خود
 بیشتر  خواهند داشت. 

 
 اخالقی به نفع سازمان، تعهد سازمانیغیر رهبر  اخالقی، هویت سازمانی، رفتار :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
( به رفتارهایی  به نفع سازمان )  غیراخالقیرفتار  

ارزشمی  گفته نقض  به  اقدام  افراد  آن  که طی  قوانین ها   شود  آداب و رسوم،   اصلی جامعه، 

آن اعضا   یا  سازمان  عملکرد  مؤثر  ارتقاء  منظور  به  مناسب  رفتار  معیارها     کنند می  یا 

رفتار  (.) از  بعد  دو  تعریف  را   این  نفع سازمان  به  غیراخالقی 

می رفتاربرجسته  اول،  رفتار     کند.  سازمان،  نفع  به  شامل    غیراخالقیغیراخالقی  زیرا  است؛ 

)    ، قوانین یا هنوارها  اجتماعی است هاشود که بر خالف ارزشمی  اعمالی

غیراخالقی به نفع سازمان، رفتار  تعمد  است که با هدف منفعت   (. دوم این که، رفتار

انوام رهبرشان  یا  و  سازمان  اعضا   سازمان،  به  )می  رساندن  (.  گیرد 

رفتارها    با سایر  انوام  غیراخالقیبنابراین  فرد  منفعت خود  با هدف  که  شود،  می  خودمحور 

 ( است  نمونه  (.متفاوت  ذکر  سازمان ها   برا   نفع  به  غیراخالقی  رفتار    از 

توان به موارد  از قبیل حسابدار  نادرست، رشوه دادن، پنهان کردن نقص محصول، از بین می

جرم و خطا برا  محافظت از اعتبار سازمان، دروغ گفتن به مشتر  اشاره کرد  ها  بردن پرونده

(  .) 
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به لحاظ مفهومی رفتار غیراخالقی به نفع سازمان از رفتار ضد تولید )به عنوان مثال،   چنینهم 

با هدف آسیب رساندن به سازمان یا  " خرابکار ، سرقت، پرخاشگر  نسبت به همکاران( که  

(. رفتار غیراخالقی متفاوت است )  "گیردمی  سایر اعضا  سازمان صورت

یشتر به رفتارها  شهروند  سازمانی شباهت دارد که شامل رفتارهایی فراتر از  به نفع سازمان، ب

انوام همکارانشان  یا  سازمان  از  حمایت  برا   کارکنان  توسط  که  است  رسمی     شود می  نقش 

رو،  ؛    ؛) این  از   .) 

و رفتارها  شهروند  سازمانی مفاهیم مربوط به هم هستند، رفتار غیراخالقی به نفع سازمان  

گیرند. با این زیرا هر دو از قصد کارکنان برا  منفعت رساندن به سازمان و همکاران نشات می 

است  متفاوت  سازمان  نفع  به  غیراخالقی  رفتار  روش  با  شهروند   رفتارها   روش     حال، 

در    () سازمان  نفع  به  غیراخالقی  رفتار  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین 

تواند در فهم بهتر این  می  ، بررسی متغیرها  مرتبط با رفتار غیراخالقی به نفع سازمانهاسازمان

 سازه مفید باشد.  

باشد. تعهد می  مرتبط با رفتار غیراخالقی به نفع سازمان، تعهد سازمانیها   یکی از سازه

شناختی تعریف کرد که روابط کارمند با سازمان را  توان به عنوان یک حالت روانمی  ی را سازمان

(.  دهد )می  کند و احتمال ترک سازمان توسط او را کاهشمی  مشخص

  طور که است. همان  این موضوع توجه بسیار  از محققان و متخصصان را به خود جلب کرده

مختلف    خاطر   (  ) متغیرها   میان  در  کردند،  شغلی"نشان     "نگرش 

که توسط روانشناسان سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است، تنها رضایت شغلی توجه پژوهشی  

به تعهد سازمانی به خود جلب کرده به دلیلبیشتر  نسبت  این عالقه گسترده احتماالً     است. 

بر  تأثیر   سازمانی  گستردهتعهد  نگرشا   طیف  مانند    ها از  سازمانی  اهمیت  با  رفتارها    و 

(، رفتارها   )  شناسی(، وقت (، جابوایی ) قصد ترک )

سازمانی سازمان  )  شهروند   تغییر  به  نگرش   ،)

عملکرد) و   )   ( ( است   )

با ها (. سازمان یی که دارا  کارمندان متعهد هستند، در درازمدت محیطی 

توانند از فرسودگی اجتناب  می  کنندمی  کنند. کارمندانی که پیشرفت می  کارآیی باال و پایدار ایواد
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طور خاص، کارکنان موفق  (. بهر انرژ  هستند )کنند و معموالً بسیار پ

(. کارمندان  )  ( و یادگیر )  دهند: نشاطمی  و متعهد، دو ویژگی خاص را نشان

کارکنان   هستند.  دیگران  برا   انگیزه  ایواد  به  قادر  و  پرشور  پرانرژ ،  بسیار  معموالً  نشاط   با 

ویژگی   نشانبا  را  رشد   است. می  یادگیر ،  مهارت  و  دانش  کسب  از  ناشی  که   دهند 

  یی برا  رشدهانشاط و یادگیر  منور به ارائه نتایج قو  کارکنان و یافتن راهها  ترکیب مؤلفه

(. عالوه بر این، تعهد سازمانی به عنوان یک میل شدید شود )می

به ماندن  باقی  تالش  عبرا   از  باال  سطوح  اعمال  به  تمایل  خاص؛  سازمان  از  عضو    نوان 

شود؛  می  و اهداف سازمان تعریف  هابه نمایندگی از سازمان؛ باور و اعتقاد قطعی نسبت به ارزش

 که این یعنی تعهد سازمانی فرایند  مداوم است که از طریق آن کارکنان توجه و عالقه خود  

نشان سازمان  مورد  در  )دمی  را  مدلهند   .)  (  )   

پیشنهاد سازمانی،  تعهد  تعهد  می  از  است:  شده  تشکیل  مؤلفه  سه  از  سازمانی  تعهد  که   کند 

  ( و تعهد هنوار (، تعهد مستمر ) )  عاطفی

معنا  دلبستگی عاطفی کارکنان به هویت و محیط  (. تعهد عاطفی به  )

سازمان است. ثابت شده است که کارکنان با تعهد عاطفی قو  تر به سازمان، تمایل بیشتر  به  

منابع ارزشمند سازمانی نسبت به کارکنان با تعهد عاطفی ضعیف دارند )

  ها یی که کارمند با ترک سازمان متحمل آنهاینه(. تعهد مستمر، به تعهد مبتنی بر هز

باشد، به  می  شود، اشاره دارد. کارمندانی که پیوند اصلی آنها با سازمان براساس تعهد مستمر می

مانند )می دلیل نیاز به انوام این کار، در سازمان باقی

احساس مسئولیت کارکنان برا  ماندن در سازمان است.  (. درنهایت، تعهد هنوار  شامل  

)    کارمندان با سطح باالیی از تعهد هنوار  معتقدند که باید در سازمان بمانند

(.تحقیقات انوام شده اهمیت تعهد سازمانی را به رسمیت شناخته  

ک  سازمانی  تعهد  بین  که  اند  داده  نشان  دارد  و  وجود  مثبت  رابطه  کار،  اثربخشی  و  ارکنان 

شاخص) با  سازمانی  تعهد  این،  بر  عالوه  شغلی  ها   (.  عملکرد  کلی 

( )کارکنان  سازمانی  چابکی  و  شغلی  (  امنیت   ،)

دیگر، عدم) از طرف  دارد.  مثبت  ارتباط  نتایج    (   به  اغلب  کارمندان  تعهد 
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()  (.زند )می  اقتصاد  و عملیاتی سازمان آسیب

مثبت رفتار غیراخالقی به  ها   ، نشان دادند که تعهد هنوار  و عاطفی، پیش بینی کننده

، در پژوهش خود به این نتیوه   (  )  چنینهمنفع سازمان هستند.  

 به نفع سازمان مرتبط است.    غیراخالقیدست یافتند که تعهد عاطفی با رفتار 

بجا توججه بجه نقش تعهجد سجججازمجانی در افزایش رفتجار غیراخالقی بجه نفع سجججازمجان، توججه بجه 

گذار بر تأثیر   ها باشجد. یکی از متغیرمی  متغیرها  تاثیرگذار بر تعهد سجازمانی مهم و ضجرور 

، نشجان داد که هویت    (باشجد. نتایج پژوهش)می تعهد سجازمانی، هویت سجازمانی

نی  سازمانی به طور معنادار و مثبتی بر تعهد سازمانی تاثیر می گذارد. کارمندانی که هویت سازما

قویی دارنجد، احتمجاالً همچنجان بجه کجار خود برا  سجججازمجان ادامجه داده و تمجام تالش خود را برا  

(، یعنی احتماالً تعهد سجازمانی باالیی دارند.  دهند )می  منافع سجازمان انوام

د به کند و بعیمی  کارمند  که دارا  یک هویت سجازمانی قو  باشجد، سجازمان را مثبت ارزیابی

(. کارمندانی که با سجازمان خود یکی رسجد سجازمان را ترک کند )می  نظر

شججوند، یا به عبارت دیگر دارا  هویت سججازمانی باالیی هسججتند، یک رابطه قو  با سججازمان  می

(.دهند )کنند و به عبارت دیگر تعهد سازمانی خود را توسعه میخود ایواد می

باشد. رهبر  اخالقی به  می   گذار بر تعهد سازمانی، رهبر  اخالقی تأثیر   ها  یکی دیگر از متغیر 

فرد  و ارتقاء چنین رفتار   نمایش رفتار هنوار  مناسب از طریق اقدامات شخصی و روابط بین " 

(.  اشاره دارد )   " در پیروان از طریق ارتباطات دو طرفه، تقویت و تصمیم گیر  

کند. اول، رهبران  می   این تعریف به چهار رفتار کلید  که مشخصه رهبر  اخالقی هستند، اشاره 

با زمینه   " از نظر هنوار  مناسب " اخالقی رفتارها      که در آن فعالیت دارند نشان ا   را متناسب 

م، رهبران اخالقی  شود. دو می   نقش ها   دهند، که باعث ارتقاء مشروعیت و اعتبار آنها به عنوان مدل می 

اخالقی با زیردستان و ترغیب آنها به صحبت در مورد مسائل اخالقی، توجه  ها   با مشارکت در بحث 

کنند. سوم، رهبران اخالقی با تنظیم معیارها   می   آنها را به موضوعات اخالقی درون سازمان جلب 

ضباطی، رفتار زیردستان  ان ها   اخالقی روشن و تقویت چنین معیارهایی از طریق پاداش و سیستم 

کنند و  کنند. درنهایت، رهبران اخالقی نتایج اخالقی تصمیمات خود را ارزیابی می می  خود را تنظیم 

ها تقلید شود ) تواند توسط زیردستان آن دهند که می ها  اخالقی انوام می انتخاب 
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رهبر  اخالقی و دو مؤلفه تعهد سازمانی  ، نشان داد که بین  (  )   (. نتایج پژوهش 

سبک رهبر  یک عامل  دار  وجود دارد.  ی یعنی تعهد عاطفی و تعهد هنوار  رابطه مثبت و معن 

(، پیشینه پژوهشی فراوانی در  )     موثر بر تعهد سازمانی است

(.  رهبر  و تعهد سازمانی وجود دارد ) ها   سبکتأثیر    مورد

اند که در درجه اول بر چگونگی ارتباط رفتار اخالقی یک  با این حال، مطالعات کمی منتشر شده

کنند  ، پیشنهاد می  (  )  اندرهبر با سطح تعهد کارمند به یک سازمان متمرکز شده

، در پیشنهادها   (  )  است. که تعهد سازمانی یک پیامد مهم رهبر  اخالقی  

پیروان نقش  تحقیق خود عنوان کردند که رفتارها  رهبر  اخالقی به احتمال زیاد در رضایت شغلی  

، ادراکات   ()  ها نیز نقش دارد. دارند، اما به احتمال زیاد در تعهد سازمانی آن

کارفرمایان و متغیرها  نتیوه تعهد یعنی رضایت شغلی و جابوایی را  کارکنان از رفتار اخالقی  

مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد که ادراک کارمندان از رفتار اخالقی کارفرمایان به  

گذارد.میتأثیر  توجهی بر رضایت شغلی و جابوایی شغلیطور قابل

گیرد، ممکن است پیامدها   می  رمندان صورترفتار غیراخالقی به نفع سازمان که از جانب کا

نهایت  از سازمان داشته باشد و در  ارباب رجوع و اشخاص خارج  آینده می  منفی برا   تواند 

  ویژه به نفع سازمان، به غیراخالقیرفتار ها  بینسازمان را به خطر بیندازد. در نتیوه، درک پیش

کارکنان، بسیار مهم است. تحقیقات نشان    رهبر  اخالقی و هویت سازمانی بر رفتارها تأثیر  

)  به نفع سازمان رابطه مثبت دارد غیراخالقیداده است که رهبر  اخالقی با رفتار 

( نظریه مبادله اجتماعی ) (. این مطالعات بر اصل عمل متقابل )

کنند که شخص )رهبر  می  وقتی کارکنان احساس(؛  ( استوار است ) 

ها نیز به شکل رفتارها  مطلوب و به نفع سازمان اخالقی( به خوبی با آنها رفتار کرده است، آن

با رفتار    چنینهمدهند.  پاسخ می نفع   غیراخالقینتایج نشان داده است که هویت سازمانی  به 

تعهد  دار دارد )سازمان رابطه مثبت معنی (. در رابطه با نقش میانوی گر  

تعهد سازمانی است  ها   سازمانی نیز، پیشینه پژوهشی نشان داد که تعهد عاطفی که یکی از مولفه

کند می   به نفع سازمان نقش میانویگر را ایفا  غیراخالقیدر رابطه میان رهبر  اخالقی و رفتار  

با   رابطه  در  هایافته  و  مطالعات  ینه پژوهشی و این کهبه پیش  توجهبنابراین با  (.)
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  برخی از  از  پژوهش الگویی  این  است، درمحدودبسیار رفتار غیراخالقی به نفع سازمان  مفهوم

 مورد  گر  تعهد سازمانیپیشایندها  رفتار غیراخالقی به نفع سازمان با نقش میانوی  ترینمهم

 شود. می مشاهده 1 در شکل است که گرفته  قرار بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 روش 

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 

که هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبر  اخالقی، هویت سازمانی با  با توجه به این

به نفع سازمان با میانوی گر  تعهدسازمانی بود، نوع پژوهش از نوع ارتباطی    غیراخالقیرفتار

است کارکنان   ())همبستگی(  تمامی  شامل  حاضر،  پژوهش  آمار   جامعه 

سال   در  اهواز  شهید چمران  )  1398دانشگاه  پیشنهاد  گرفتن  نظر  در  با   ،    (بودند. 

پارامتر محاسب ازاء هر  به  به  نیاز  کم  الگو دست  آزمودن  برا   دارد    10ه شده   آزمودنی وجود 

مسیر(،    5مستقیم )ها   در پژوهش حاضر با توجه به تعداد مسیر  )

ها   کوواریانس( و تعداد واریانس  4)  هامتغیر(، تعداد کوواریانس  2زاد )تعداد متغیرها  برون

  133پارامتر محاسبه گردید. با توجه به حوم نمونه پژوهش حاضر )  13خطا(، تعداد    2خطا )

 تعهد سازمانی رفتارغیراخالقی به نفع سازمان

 رهبر  اخالقی

 سازمانی هویت

 

 فرد اخالقی مدیریت اخالقی

 عاطفی تعهد هنوار تعهد  تعهد مستمر 
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آزمودنی در نظر گرفته شده است که حکایت از کفایت نمونه    10نفر(، به ازاء هر پارامتر حدود 

و جهت تعیین پایایی    هازمودن فرضیهنفر برا  آ  133برا  آزمودن الگو دارد. نمونه تحقیق شامل  

ا  انتخاب گردیدند. در این روش  نفر به روش تصادفی طبقه  ۷0شامل  ا   و روایی ابزار نیز نمونه

مختلف )علوم تربیتی و روانشناسی،  ها   گیر  افراد جامعه به واحدها  آموزشی دانشکدهنمونه

سب با جمعیت هر یک از طبقات، اعضا کشاورز ، فنی مهندسی و ...( تقسیم گردید و سپس متنا

نمونه انتخاب شدند. 

 

 ابزار پژوهش 

مایر) نامه  پرسش  و  آلن    (: تعهد سازمانی 

طراحی و تدوین شده است. این مقیاس    (  )   پرسشنامه تعهد سازمانی توسط 

( و دارا  سه  5موافقم )   کاماًل( تا  1مخالفم )   کامالً از  ا   درجه   5گویه در طیف لیکرت    24شامل  

ترتیب برا   به نامه  پرسش   باشد. روایی این می   هنوار    خرده مقیاس تعهدعاطفی، تعهد مستمر و تعهد 

یک از   بود. در پژوهش دیگر روایی هر  0/ ۷3و    0/ 85و   0/ ۷9ابعاد هنوار ، عاطفی و مستمر برابر 

،  0/ 85سازمانی با استفاده از ضریب آلفا  کرونباخ برا  هر بعد برابر با هنوار   تعهد  ها   لفه ؤ م 

(. در پژوهش حاضر جهت سنوش ضریب  بود )  0/ 82و مستمر  0/ 88عاطفی  

برا  آن به دست    0/ ۷8پایایی مقیاس تعهد سازمانی از روش آلفا  کرونباخ استفاده گردید که ضریب  

   ضریب پایایی قابل قبول این مقیاس است. هنده آمد که نشان د 

  : ( به نفع سازمان )   غیراخالقی رفتار 

طراحی و تدوین شده    (  )   به نفع سازمان توسط   غیراخالقی پرسشنامه رفتار 

(  1)   مخالفم   کاماًل( تا  5موافقم )   کاماًلاز  ا   درجه   5گویه در طیف لیکرت    6است. این مقیاس شامل  

(. در پژوهش  آمد ) دست به   0/ ۷6است. روایی این پژوهش از طریق آلفا  کرونباخ  

به نفع سازمان از نرم افزار تحلیل ساختار   غیراخالقیبررسی روایی مقیاس رفتار  حاضر به منظور 

دهد، (، از روش تحلیل عامل تایید  استفاده شد. همانطور که نتایج نشان میگشتاور  ) 

رفتار  مقیاس  نهایی  مقیاس  مقادیر    غیراخالقیدر  سازمان  نفع  (،  0/ 95)  (،  0/ 95)  به 

ها  برازندگی نزدیک است.  مالک ( در این مدل به  2/ 80( و موذور کا  نسبی )0/ 0۷)  
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در پژوهش حاضر جهت سنوش    چنین هم ها برازش دارد.  توان گفت که مدل مذکور با داده بنابراین می 

به نفع سازمان از روش آلفا  کرونباخ استفاده گردید که ضریب    غیراخالقی ضریب پایایی مقیاس رفتار 

 یی قابل قبول این مقیاس است.   ضریب پایا برا  آن به دست آمد که نشان دهنده   0/ ۷8

نامه  پرسش   این   (: )   هویت سازمانی نامه  پرسش 

نامه  پرسش   گویی به این اند. مقیاس پاسخ تهیه و استفاده کرده     ( )   الی را ؤ س   6
آلفا     ، ( ( است. ) 5موافقم= تا بسیار    1)بسیار مخالفم= ا   درجه   5لیکرت    طیف 

  ، نیز آلفا  کرونباخ را در(  )  گزارش دادند.  0/ 81کرونباخ را درپژوهش خود  

)با    با استفاده از تحلیل عامل اکتشافینامه  پرسش  گزارش دادند. روایی این  0/ 83پژوهش خود  
، ضریب تقریبی خی دو  0/ 8ضریب کفایت نمونه  چرخش از نوع واریماکس( بر اساس مقادیر  

شده  تایید شد. مطابق واریانس کل تبیین  0/ 001دار   یو سطح معن  15، درجه آزاد   553/ 34۷

  درصد از واریانس را با مولفه اصلی تبیین   52/  653یک عامل مقدار  بزرگتر از یک دارد و  

(.  شود )می  گیر کند؛ بنابراین، هویت سازمانی با یک عامل اندازهمی

در پژوهش حاضر جهت سنوش ضریب پایایی مقیاس هویت سازمانی از روش آلفا  کرونباخ  

  ضریب پایایی قابل قبول دهندهآمد که نشاندست برا  آن به   0/ ۷۷استفاده گردید که ضریب  
 این مقیاس است.  

 ( اخالقی  توسط پرسش   (: رهبری  اخالقی  رهبر     نامه 

گویه و شامل دو    10دارا   نامه  پرسش  طراحی و تدوین شده است. این  (  )
طیف  نامه  پرسش  باشد. مقیاس پاسخ گویی به اینمی  مقیاس فرد اخالقی و مدیریت اخالقیخرده
  ،   ( )   در پژوهش   است. (  5=  تا بسیار موافقم  1=   )بسیار مخالفم ا  درجه  5لیکرت 

با استفاده از  نامه  پرسش  بر اساس روش آلفا  کرونباخ برا  کلنامه  پرسش  ها پایایی مولفه

در پژوهش حاضر جهت سنوش ضریب پایایی مقیاس    دست آمد.به  0/ 8۷6مقدار  افزار  نرم 
آمد که  دست برا  آن به  0/ ۷6ضریب  رهبر  اخالقی از روش آلفا  کرونباخ استفاده گردید که  

   ضریب پایایی قابل قبول این مقیاس است.  دهندهنشان
 

 هایافته
،  39/ 88)میانگین:    22-62زن(، با درجه سنی بین    89مرد،    44)  نفر  133کنندگان شامل  شرکت 
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معیار شکل  8/ 84  انحراف  مفهومی  مدل  بودند.  ساز     1(  مدل  روش  از  استفاده  معادالت  با 

مورد توزیه و تحلیل قرار گرفت. برا  سنوش   افزار آمار   ساختار  با استفاده از نرم

)  موذور کا  نسبی  برازندگی از قبیل: ها   برازندگی مدل پیشنهاد  از ترکیبی از سنوه

)  (χ    ، )شاخص    (،  برازش تطبیقی )  (،ها  برازش افزایشی )شاخص

لویس   _ (، شاخص توکر  (، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )نیکویی برازش )

 استفاده شد. () بونت یا شاخص نرم شده برازندگی -شاخص بنتلر   و  ()

 دهد. می توصیفی و ضرایب همبستگی متغییرها  پژوهش را نشانها   شاخص 1جدول 

 

 .  .

 .  .

 
دار معنی   0/ 01شجود، ضجرایب همبسجتگی بین متغیرها در سجطح طور که مالحظه میهمان

 دهد. ها  برازندگی نشان میبرازش مدل پیشنهاد  را براساس شاخص 2هستند. جدول 

 

𝐂𝐅𝐈  𝛘𝟐/𝐝𝐟χ  

  - - 

      

 

برازندگی حاکی از برازش خوب  ها   شود، شاخصمی  مشاهده  2گونه که در جدول  همان

(،  χ  3/ 42ها  نیکویی برازش شامل موذور کا  نسبی )الگو  پیشنهاد  است. شاخص

(، شاخص نیکویی برازش  = 0/ 96( و برازش تطبیقی )0/ 96برازش افزایشی )  شاخص

تعدیل=0/ 94) برازش  نیکویی  شاخص   ،)( توکر  =   0/ 94شده  شاخص  لویس   _ (، 

( و شاخص ریشه  0/ 96بونت یا شاخص نرم شده برازندگی )- (، شاخص بنتلر=0/ 95)
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(، حاکی از برازش معقول مدل پیشنهاد  با  =0/ 0۷میانگین موذورات خطا  تقریب )

 هاست. بنابراین مدل پیشنهاد  از برازندگی مطلوبی برخوردار است. داده

دهد. مسیرها  غیرمستقیم از طریق شیوه  ان میاثرات مستقیم بین متغیرها را نش  3جدول  

 .مورد بررسی قرار گرفتند افزار  استرپ در نرمبوت

 

     

     

      

     

 

      

     

چون حد باال و پایین ضجرایب هر دو مسجیر عدد   شجود،مشجاهده می 4طور در جدول همان

بنابراین تعهد سجازمانی در   دار هسجتند.گیرد، هر دو مسجیر غیرمسجتقیم معنیصجفر را در بر نمی 

گر   غیراخالقی به نفع سازمان نقش میانوی ارتباط بین رهبر  اخالقی، هویت سازمانی با رفتار

.دارد

 

 
 

 

 گیریبحث و نتیجه
رفتار  با  سازمانی  هویت  و  اخالقی  رهبر   بین  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر    پژوهش 

اخالقی به نفع سازمان با میانوی گر  تعهد سازمانی انوام گرفت. نتایج نشان داد که رهبر   غیر

مستقیم از طریق تعهد سازمانی طور غیرطور مستقیم و هم به اخالقی و هویت سازمانی هم به
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مستقیم ضرایب مسیرها  مستقیم و غیر  چنینهمدارند.  تأثیر    به نفع سازمان  غیراخالقیرو  رفتار  

 دار به دست آمده است. یکلی معنطوربه

ضریب مسیر  نتایج نشان داد که رهبر  اخالقی با  و آزمون مدل ساختار   3باتوجه جدول  

(. استداللی که ارتباط بین مشخصات رهبران  دارد )تأثیر    بر تعهد سازمانی  0/ 22

است که رهبران به عنوان نمایندگان سازمان  ا   کند، مربوط به شیوهمی  و تعهد سازمانی را روشن

کنند، می  را به کارکنان محول  هاکنند و آن می  شوند. از آنوا که رهبران وظایف را تعدیلمی  دیده

کنند و از طریق پاداش دادن و تادیب کردن رفتار پیروان، برا   می  عملکرد را ارزیابی  چنینهمو  

فراهم  هاآن  آنمی  بازخورد  اقدامات  اغلب  تلقیکنند،  سازمان  نفع  به  که می   ها  آنوا  از  شود. 

مبادله اجتماعی کارکنان با سرپرست    شوند، روابطمی   عنوان نماینده سازمان تلقیسرپرستان به

(.  تفاوت چندانی با روابط مبادالت اجتماعی با سازمان نخواهد داشت )

در واقع وقتی کارکنان، کارفرمایان خود را افراد  با اخالق بدانند و در محیط کار عدالت حکم 

 کار ومحیط کار  خود خواهند داشت.  فرما باشد در چنین شرایطی کارکنان تعهد بیشتر  به

(. دارد )تأثیر   بر تعهد سجازمانی 0/ 29هویت سجازمانی با ضجریب مسجیر  

کارکنانی که هویت سجازمانی قویی دارند، احتماالً همچنان به کار خود برا  سجازمان ادامه داده و 

 (.دهند )می تمام تالش خود را برا  منافع سازمان انوام

، هویت سازمانی با ضریب  0/ 2۷نتایج نشان داد که رهبر  اخالقی با ضریب مسیر  چنینهم 

با ضریب مسیر    چنینهمو    0/ 28مسیر   نفع   بر رو  رفتار  0/ 18تعهد سازمانی  به  غیراخالقی 

رفرما  خود و  دارند. طبق نظریه مبادله اجتماعی وقتی کارکنان ادراک مثبتی از کاتأثیر    سازمان

زنند و می  همسبتگی بیشتر با محیط کار خود داشته باشد، دست به اقدامات جبرانی  چنینهم 

نتایج نشان داد که تعهد سازمانی در  چنینهم کند. می که به نفع سازمان باشد را عملیها  رفتار

گر  دارد ) به نفع سازمان نقش میانوی  غیراخالقی ارتباط بین رهبر  اخالقی و رفتار  

  ها طور مداوم نیازشود که شرایط و توربیات کار  بهمی  (. تعهد سازمانی قو  زمانی ایواد

خالقی باعث ایواد احساس اعتماد، وفادار  و  کنند. رهبر  امی  و انتظارات کارکنان را برآورده

ا   شود. بنابراین طبق نظریه مبادله اجتماعی که شامل موموعهمی  تعهد متقابل بین رهبر و پیروان

شود که یک طرف اقدام مثبتی انوام دهد و طرف مقابل می  از تعامالت است که هنگامی آغاز 

(؛ بنابراین، تعهد سازمانی نیز براساس آن واکنش نشان دهد )
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توجهی  کند که به نفع سازمان باشند، حتی اگر به معنا  بیزیردستان را وادار به اتخاذ اقداماتی می

نتایج این پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی در ارتباط    چنینهمبه استانداردها  اخالقی باشد.  

به نفع سازمان نقش میانوی گر  دارد. کارمندانی که با  اخالقی  بین هویت سازمانی و رفتار غیر

شوند، یا به عبارت دیگر دارا  هویت سازمانی باالیی هستند، یک رابطه  سازمان خود یکی می

ایواد می با سازمان خود  توسعه میقو   را  تعهد سازمانی خود  دیگر  به عبارت  دهند کنند و 

(. همین زمان را ترک کند )رسد سامی  و بعید به نظر   (،)

(. از  شود تمام تالش خود را برا  منافع سازمان انوام دهند )می  امر سبب 

آزمایشی توان به این مسئله اشاره کرد که این مطالعه از نوع غیرمی  این پژوهشها   محدودیت 

پژوهش حاضر به صورت مقطعی انوام   چنینهمبوده و توانایی ایواد استنباط علّی را ندارد.  

شود که محققان آینده در می  شده و دستیابی به درک بهتر مستلزم مطالعات طولی است. توصیه

یافتهها   سازمان مقایسه  کنند.  تکرار  را  پژوهش  این  نیز  یافتهها   دیگر  با  تحقیق  ا   هاین 

 تواند به درک بهتر رفتار غیراخالقی به نفع سازمان در محیط کار منور شود.می  دیگرها   سازمان

 

و قدردانی تشکر 
چمران اهواز و تمامی    دانند از همکار  دانشگاه شهیدمی  بدینوسیله پژوهشگران بر خود ملزم

 آورند. کنندگان در این پژوهش نهایت تشکر و قدر دانی را به عمل  شرکت 

 

تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 
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