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مقدمه
با نگاهی به تحقیقات فراوانی که در زمینۀ تأثیر رهبري بر سازمان صورت گرفته است ،متوجه
میشویمکهبسیاريازاینتحقیقاتصرفاًبرتأثیراتمثبترهبردرسازمانوهمچنینرفتارمثبت

میتوان فهمید که رهبران
شرکتهاي مختلف  

این رهبران تمرکز داشتهاند .با کمی دقت در 
میکنند .رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک
تفاوتهاي بزرگی ایجاد  

بزرگ ،
میآورند تا براي صنعت و کار خود مؤثر واقع شوند (گلمن
بهدست  
چارچوب زمانی معینی  
دراینتحقیقسعیبرآناستکهبرنقاطضعفوویژگیهايمخربرهبرانوسبک

.)3111،
رهبرياي که این مدیران در سازمانها استفاده میکنند ،تمرکز شود .چنین رفتارهاي مسموم و

قابلکتمان و اغماض باشد و
بهعنوان یک بعد تاریک در امر رهبري چیزي نیست که  
زهرآگینی  
سازمانها همیشه شاهد و روایتگر چنین رفتارهاي ویرانگري از سوي تعدادي از

تاریخ جوامع و 
رهبران بوده و هست (فورنهام وتیلور31199 9؛ کلرمن وبلومن3119 3؛ بابیک وهیر3116 3؛
میگیرد،
هنگامیکه در توضیح دالیل اثربخشی رهبران بزرگ تالشیصورت  

فراست.)3113 3
مهمتر هم وجود دارد:
یکچیز  
میشود ،اما  
ایدههاي قوي یا راهبرد آن صحبت  
دربارۀ بینش و  
میکنند (گلمن .)3113،حال ،بسیاري از تحقیقات
رهبران بزرگ از طریق عواطفشان کار  
صورتگرفته بر خصوصیات رفتار و عواطف مثبت رهبران تمرکز دارند .برخی از رهبران درگیر

میکنند،اینرهبرانبارفتارهاي
طوريکهمحققاناستدالل 

رفتارهايناکارآمدومخربهستند ،
به
طویلالمدت و
آسیبها و صدمات  

کژکارکردي و خصوصیات شخصی غیرکارآمد خود 
ملتهایی که هدایت و سرپرستی
سازمانها و حتی جوامع و  

گروهها ،
جبرانناپذیري را به افراد  ،

اینپژوهشبرجنبههايسنتیسودمندازرهبري،متمرکز

میکنند.لذا
عهدهدارند،وارد 
آنانرابر 
نیست ،بلکه بر زمینههاي تاریکتر و شومی که رهبران با اتخاذ رفتارهاي زهرآگین 9و
1. Frunham and Taylor
2. Kellerman & Blumen
3. Babiak & Hare
4. Frost
5. Toxic
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رفتارکژکارکردي 9که براي سازمان خود به ارمغان میآورند ،تمرکز دارد .رهبري ،یکی از
مهمترین و تأثیرگذارترین ارکان هر سازمان است و سازمانهاي دولتی نیز مهمترین و

تأثیرگذارترین سازمانها در کشورها میباشند (برنان 3،وهمکاران3113 ،؛ بابیک وهی3116
کانگر.)9111،3وقتیشخصیباالترینفرددرسازماناست،طبعاًقدرتبیشتريدراختیاردارد.
دلیلمشروعبودنقدرت و


اجرادرآوردنرفتارناکارآمداستفادهکند،به

ازاینقدرتبرايبه
اگر 
موقعیت فرد در سازمان ،عواقب بدي را براي کل سازمان بهارمغان میآورد (زند ،9111 3آچو
ترینومهمتریننقشرادر


ساالري،بزرگ

خصوصدریکنظامدولت

).دولتبه
ولوزیر31139
جامعه ایفا میکند .در کشور ما  81درصد سازمانها را سازمانهاي دولتی تشکیل میدهند.
هايدولتیدرادارۀجامعه،میتوانگفتاگررهبراناین


بهاهمیتنقشدولتوسازمان

باتوجه
میتوانند اثرات خطرناک و
ازمانها داراي صالحیت و شایستگی رهبري نباشند ،احتماالً  
س 
بیکفایتی رهبري،شرارت،فساد ،خرابکاري،
هرکدامازرفتاريهاییمانند 

ناخواستهايراتوسط 

هابهجايبگذارد.بایددانستاگر
درسازمان 

رفتارغیراخالقی(حتیاگرقانونی)و رفتارمجرمانه 
میشوندوروند
زهرآگینباشند،باعثآلودهکردن محیط  

رهبرانسازمانهايدولتیدرشهرقم 

پیشبینی
بیاعتمادي ،ترس ،عدم اطمینان  ،
بهمرورزمان موجب احساس  
آلودگی ممکن است  
پیشگوییکردن و تهدید درسازمانشود کهایناحساساتمنفیکارکنان ،پیامدهاي

ناپذیربودن،
 
وهمچنینضررغیرقابلجبرانیرابرسازمانوجامعه

يرابررفتارونگرشآنانایجادمینماید

بد
بهاینمطالبمی توانگفتکهتوجهبهسبکرهبريمدیراندولتیاینشهر


کند.باتوجه

واردمی
اینپژوهشعالوهبرمعرفیسبکرهبريزهرآگین 6وابعادو

ازاهمیتخاصیبرخورداست.
انواعآنوهمچنینرفتارکژکارکردياینرهبران،بهتأثیرایننوعازرهبريورفتارکژکارکردي
آنهابرپیامدهايشغلیکارکنانوهمچنیننگرشآنهادرموردسازمان،نیزتوجهدارد .
1 .Dysfunctional Behavior
2. Brennan
3. Conger
4. Zand
5. Achu & Lussier
6.Toxic Leadership
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مروری بر ادبیات پژوهش
رهبری زهرآگین
اصطالح «رهبر زهرآگین » در سال  9186توسط مارسیا لین از تجزیهوتحلیل سه نوع متمایز از
قابلاعتماد» (چراغ
رهبراندرسازمانارائهشدکهاینسهنوعرهبريعبارتبودنداز:رهبري« 
چراغقرمز).رهبرانزهرآگین"ناسازگار،یاغیواغلب
سبز)"،تبادلی"(زردروشن)وزهرآگین( 
پایینکشیدن دیگران موفقیت کسب میکنند" و تمایل به
بدخواه و افراد مخرب هستند"که با  
).امامیتوانگفت

جاينشاطبخشیبهپیرواندارند"(مارشاویکر9116،9


مبارزهوکنترلدیگرانبه
اصطالح رهبري زهرآگین بهطور گستردهتر در سال  9116توسط مارشا ویکر در کتابی با
نام"رهبران سمی :زمانی که سازمان رو به بدي میرود" 3مطرح شد .متأسفانه وجود رهبران
هادردناکاست،اماواقعیتایناستکهدربسیاريازسازمانهاشایع


زهرآگینبرايسازمان
هستند .چرا برخی از رهبران ،یا آگاهانه یا ناخودآگاه ،کارها را براي اطرافیانشان سختتر
نظرمیرسدازدرگیريبا

بهجايترویجارتباطونفوذدردیگران ،
به
میکنند؟چرابرخیازافراد ،

چهچیزهاییباعثمیشودکهیکرهبربراياطرافیانشزهرآگین

ترمیشوند؟


دیگرانخوشحال
تجزیهوتحلیل براساسابزار عملی برايکمکبهشناسایی،

شود؟این سؤاالت نیازبه تحقیقات و
سازمانهاست .

خنثیکردنپیامدهايمنفیرهبرانزهرآگیندر
مقابلهو 

تعاریف رهبری زهرآگین
افراديمعرفیمیکندکه

آنهارابهعنوان"

لیپمن -بلومن )3119( 3درتوصیفرهبران زهرآگین 
صالحیتهايشخصی ناکارآمد ،باعث ایجادآسیب جديو پایدار

بهموجب رفتارهاي مخرب و 

بهزعم رد...")3113( 3
میشوند  .
در افراد ،گروهها ،سازمانها ،جوامع و حتی سازمان ملل  
زهرآگینیاثریکرفتارخاص نیست،بلکهاثر تجمعی رفتارغیرانگیزشی درجو سازماناست.
1. Markia Whicker
2.Toxic Leaders: When Organizations GoBad
3. Lipman-Blumen
4. Reed

4

بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژکارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان

سهعنصرکلیدي از نشانگان رهبر زهرآگینهستند.9 :فقدان نگرانیبراي سالمت زیردستان.3،
بینفردي است که بر جوسازمانی تأثیر منفی میگذارد .3 ،اعتقاد به
فن خاص شخصیتی یا  
انگیزههاي خود و اولویتدادن به آنها در برابر انگیزه زیردستان .در تعریف دیگري ویلسون-

استارکس)3113( 9معتقداستکهرهبريزهرآگین"رویکردياستکه بهافرادودرنهایتبه
سازمان،ازطریق مسمومیت درشوروشوق ،خالقیت،استقالل و ابرازوجودهاينوآورانهآسیب
اشاعهمیدهند.همچنینفلین3

کنترلبیشازحد 

میرساند.رهبران زهرآگین سم خودراازطریق 

تهدیدمیکند،

قلدريمیکند،

)درمعرفیرهبرانزهرآگینچنینمیگوید ":مدیري که 

(9111
میشود،
تعیینکننده جو دفتر کار او درهرروز کاري  
فریاد میزند؛ مدیري که نوسانات خلقی  
درنهایتبهزعمویکر ( ")9116اینرهبران

جهنممیشود".

تحقیرمیکند ،رئیس 

غیبتمیکند،

هايخودخواهانهومنفعتطلبانه

یاغیواغلببدخواه،حتیمخربهستند.آنها،باتمرکزبرارزش
استفادهمیکنند،درواقعاینرهبرانبسیارسمیهستند" .

ازهوشوذکاوتشاندرفریبدیگران

انواع رهبران زهرآگین
درنگاهاولشایدرهبرانزهرآگینرارهبريقلدرفرضنماییمکهفقطبهدیگرانزورمیگویند،

امادرواقعرهبرانزهرآگینانواعمختلفیدارندکههرکدامدارايخصوصیاتخاصخودشان
میتوانگفتکهتعداديخفیفوتعدادينیزافراطیهستند.با
هستندودرمیزانسمیبودنشان  ،

شناختنوعرهبرينمیتوانمیزانآسیبوخطريراکهبرايسازماندارند،تشخیصداد.در

بندي ايکهتوسطلیپمنوبلومنصورتگرفتهاست،ایننوعرهبريرابهدودستهعامدانه
تقسیم 

بهصورتآگاهانه بهپیروانوزیردستانآسیب
وغیرعامدانهتقسیممیکنند.دررهبريعمدي  ،

می رسد ،ولی رهبري غیرعادالنه اعمالش از روي قصد نبوده و ناخواسته باعث آزار دیگران

ايکهمحققیندیگرانجامدادهاند،بهتعداديدیگر

درتقسیم 
بندي

میشود(لیپمن–بلومن.)3119

)بدانهااشارهشدهاست.

ازانواعرهبريزهرآگیناشارهنمودهاندکهدرجدول(9


1. Wilson
2. Flynn

5

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 3شماره پیاپی  ،)33پاییز 6331

جدول .6انواع رهبری زهرآگین
رهبرغایبکسیاستکهازسازمانجداشدهاستولیپیروانازاوتبعیت
.9

کنند.اینرهبربدوندلیلدرسازمانحضورفیزیکینداردوفقطدر


می

رهبری غیابی 9

هايآیندهوبرنامههاياجراییبراي

ها،برنامه 
ریزي

تصمیمگیري

آوردنتأییددیگران،خودرانمایانمینماید(ویکر .)9116،

به 
دست

رهبرانبیکفایتفاقدانگیزهوارادهالزمبرايحمایتاقداماتخوددر


3

.3

رهبر بیکفایت

.3


رهبری منفعل -تهاجمی

تواندبهدلیلنبودوفقدانمهارت،


لیاقتیمی

درونسازمانهستند.اینبی

بینظمی وغیرهباشد(کلرمن .)3113
حواسپرتی ،

بیدقتی،سستیوتنبلی،

رهبرانمنفعل–تهاجمیذاتاًتمایلدارنددرمقابلانجامکاملکارها

3

ترسندبههمیندلیلنمیخواهند


مقاومتنمایند.اینرهبرانازشکستمی
3

بهترینعملکردخودراارائهدهند(مکنتاشوریما  .)9111,
اینرهبر،فرديباانرژيبیشازحداستکههموارهدرحالحرکتاست؛او

.3

رهبر کنجکاو پرانرژی


.9

رهبری پارانویید
1
 (شکاک)

.6

رهبر کنترلگر 1

5

سرشارازانرژياستوتمایلیبهاستراحتندارد.اودوستداردمرکز
توجهباشد.بدینمنظوراوتالشمیکندکهتمامیاطالعاتاساسیرا

بهخودجلبکند

دراختیارگرفتهوبهعنوانمنبعاطالعات،توجهاترا

(ویکر .)9116،
رهبرشکاکاحتمالداردازلحاظهوشی،فرديتیزهوشیادارايهوش
کنندکهافرادمختلفبهدنبال


متوسطباشد.اینافراداکثراوقاتتصورمی
اینهستندکهبهاولطمهبزنندورهبريوعملکردودستاوردهاياورابه
طراندازندوموفقیتاورازیرسؤالببرد .
خ 
دراینسبک،رهبرپارافراترنهادهوتمامتصمیماتراخودشاتخاذ
کند.اواعتقادداردکهتنهابااینروشاستکهمیتوانداطمینانوامنیت


می
راتضمیننماید(.ویکر .)9116،

.1


رهبری افراطی
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است؛آنهانمیتواننددر

یکیازخصوصیاتبارزاینافرادنبودخودکنترلی1
کارهایشانافراطوزیادهروينکنند(کلرمن .)3113،


1 .Absentee leader
2 .Incompetent leader
3. Passive-aggressive leader
4 .MacIntosh and Rima
5 .Busybody leader
6. Paranoid leader
7.Controller leader
8. Intemperate leader
9. lacks self-control
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اینرهبراغلبدردرجهدومفرماندهیقرارداردونوعینقشزیردستو

9

.8

رهبری مجری

.1


رهبر خودشیفته

.91

رهبر بیعاطفه 3

.99


رهبر مبارز خیابانی

.93


رهبر خرابکار 5

.93



.93

 رهبر قلدر 1

.99

رهبری شرور 8

تابعرادرسازماندارد(ویکر .)9116،
خودشیفته،دنیاحولمحورآنهامیچرخدوافراديکهدر

ازدیدگاهرهبران
3

اینمحورقراردارند،برايموفقیتنیازبهتحسینوتمجیدازاودارند
(مکینتاشوریما .)9111،
خواستههاوآرزوهايزیردستانتوجهی

رهبربیعاطفهیاسنگدل،بهنیازها،

نمیکندونسبتبهآنهابیتوجهونامهرباناست(کلرمن .)3113،

وچشماندازرقابتی

رهبرمبارزخیابانی،خودخواهوداريجذابیتاست
درهرحالحفظمیکند.اوکسانیراکهبهاووفادار

برندهشدنخودرا

4

کنند،حمایتمیکند؛اما

هستندومیتوانداورابراي"برنده"،شدنکمک

اختالفنظردارندویانظرمخالفارائه

بیرحمانهباکسانیکهبااو

دهند،برخوردمیکند(ویکر .)9116،


می
دراینرهبران،قدرتوطمعباعثایجادانگیزهمیشود.چنینفرديبراي

آوردنقدرتوپولبهگفتندروغمتوسلمیشودودستبهدزدي

به 
دست

ريمیزند(کلرمن .)3113،

وفریبکا

کسانیکهدردایرهدرونیرهبرمنزويقراردارند،ممکناست

رهبر منزوی

1

بهطورمستقیمازاقداماتاورنجنبرند،ولیمسلماًهزینههاییرابرايدیگران

وجودمیآورند(کلرمن .)3113،


به
بهشدتعصبانیوبهشدتدارايحسحسادت
ستیزهگر،تلخ ،
رهبرقلدر ،
نسبتبهکسانیکهازاوبهترند،دارند.نیازهاي رهبرقلدرعبارتنداز :
دیگران(ویکر .)9116،

بیاعتبارکردنونابودي
پایینکشیدندیگران ،

بهنقطهاياز

بهصورتفیزیکی
هنگامیکهمیزانخشونترهبرقلدر ،

رشرورتبدیلمیشود.رهبريشروراغلبدر

ارتکابجنایاتبرسد،بهرهب
رفتارهايسیاسیدیدهمیشود(ویکر .)9116،


1. Enforcer Leader
2. Narcissistic Leader
3. Callous Leader
4. Street Fighter Leader
5. Corrupt Leader
6. Insular Leader
7. Bully Leader
8. Evil Leader
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رفتارکژکارکردی 
اصطالح رفتارکژکارکردي بهمقدار زیادي در ادبیات رفتاري بهکار گرفته شده است.
بهطورمعمول ،اصطالح" کژ کارکردي "براي توصیف اقداماتی است که در آن افراد براي

بهعنوان
بهطورگسترده  
میکنند.کژکاري (انحراف) درمحلکار  
دستیابیبهاهداف خود تالش  
تعریفمیشود کهبراثرآنبه

درنظرگرفتهشده توسطاعضايسازمان 

مرتکبشده ویا 

اعمال 
همکاران ،مدیران و سازمان آسیب میرسد (بنت و رابینسون31139،؛ رابینسون و بنت 9119؛
رفتارکژکارکردي،هنگامیرخمیدهد

رابینسون و گرینبرگ9118،3؛واردي و ویتز.)3113،3
که کارکنان اعمالی که عواقبمنفی برايیکفرد دریکسازمان،یکگروهازافراد و یا خود
سازمان بهوجود میآورند ،انجام دهند .دو نوع کلی از رفتارکژکارکردي وجود دارد :رفتار
خشونتآمیز و انحرافی (مثل تجاوز ،حمله فیزیکی و کالمی ،تروریسم) و رفتارکژکارکردي

کینهتوزي ،غیبت،سرقت)(گریفین،اولري-کلی و
خشونتآمیز (مثل استفادهازموادمخدر ،


غیر
کالینز .)9118،3
هرچندتالششدهاستکهفهرستیازرفتارهايکژکارکرديبااستنادبهتعاریفباالدراینجا
ارائه شود،ولیبایددرنظرداشتکهرفتارکژکارکردي شاملطیفوسیعیاز رفتار ،از اختالل
عملکرددرسطح پایینتا اختاللعملکرددرسطح باالست.بهاینمنظورازماتریسیکهتوسط
کوین رس وهمکاران ( )3199ارائه شده است ،براي بیان تعدادي از این رفتارها ،استفاده شده
شدتنسبی -هریکاز

است.ایننموداردارايدوپیوستاراستکهدرپیوستارعموديآن  -
به
رفتارکژکارکردي(کژکارکرديباالدرمقابلکژکارکرديپایین) ودرپیوستارافقیبهتأثیرآن
رفتار بر ادراک (دلخوري در مقابل صدمه) اشاره میکند؛ درنتیجه با قراردادن بسیاري از این
برايمثال،رفتار امتناعازدادن اطالعات
توانآنهاراطبقهبنديکرد .


رهادراینماتریسمی
رفتا
بهعنوان
موردنیاز بهعنوان رفتارکژکارکردي پایین (تپر 9وهمکاران )3116 ،و طغیان انفجاري  
1. Robinson, & Bennett.
2. Greenberg
3. Vardi & Weitz
4. Griffin, Leary-Kelly & Collins
5. Tepper

8

بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژکارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان

رفتارکژکارکردي باال دستهبندي شده است (تپر ،ماس 9و دافی .)3199،3ارائه این طبقهبندي به
اینطبقهبنديبهاینمعنانیست

است.بااینحال،

مفهومروشیمفیدبرايدرکرفتارکژکارکردي
طورکلی،مجموعهاياز


کهفهرستکاملیازرفتارهايبالقوهکژکارکرديرادربردارد،بلکهبه
رفتارهايمخرباست.





رفتار کژکارکردی پایین
شکل  .6رفتارهای کژ کارکردی

1.Moss
2. Duffy
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رضایتشغلی:
مسئلهرضایتشغلیوعواملمؤثردرایجادرضایتورغبتشغلی ،موضوعمهمیدرهرسازمان

منطقیازدهههاي  9131میالديآغاز شدهاستوهمچنانادامه

است.دراینموردکوششهاي 

عنوانیکیاز
وبه 
دارد.امروزه،رضایتشغلی،مرکزتوجهمحققانرفتارسازمانیقرارگرفتهاست 

رضایتشغلی

شمارمیرود.از زمانهرزبرگ()9191مفهوم 

مفاهیمعمدهدرپژوهشسازمانیبه
وجودحالبهنظرمیرسد،

چشمگیريموردچالش وتجدیدنظرقرارگرفتهاست.باا 
ین
بهصورت 

رضایتشغلی ،واکنشاحساسیکلیاست کهفردنسبتبه

اینمفهومپیچیدهوچندبعدياست.
رضایتشغلیباعواملسازمانی،محیطی،شغلیوفردي

.باتوجهبهاینکه 

یدهد
شغلخودنشانم 
مختلفیبراياندازهگیري

شغلیوروشهاي 


متفاوتیدرموردرضایت
یدگاههاي 

مرتبطاستود
یدهشدهاست(نوبرتوهالبسلب .)3199،9
آنوجوددارد،نتایجمتفاوتومتناقضد 

تعهدسازمانی
سالهاي گذشته موردعالقه
تعهدسازمانی ،یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول  

روانشناسی اجتماعی بوده
روانشناسی خصوصاً  
رشتههاي رفتار سازمانی و  
بسیاري از محققان  
عمدهترین تغییر
است.این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید  
یکبعدي به آن بوده است.
در این قلمرو مربوط به نگرش چندبعدي به این مفهوم تا نگرش  
ادغامهاي
سازيها و  


کوچک
کسبوکار ازجمله 

باتوجهبه تحوالت اخیر در حیطۀ 

همچنین 
تعهدسازمانیبر
صاحبنظرانرابرآنداشتهتااظهارکنندکهاثر 

عدهاياز
شرکتهادریکدیگر ،

کاهش یافتهاستو

منجمله ترک شغل ،غیبت وعملکرد 
دیگر متغیرهاي مهم در حوزه مدیریت  
عدهاي دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و
بیمورد است؛ اما  
به همین جهت بــررسی آن  
میتواندموردتحقیققرارگیرد.
تعهدسازمانیاهمیتخودراازدستندادهوهمچنان 
معتقدندکه 
دیدگاههايموافقومخالف

اشارهو
بهطورمختصربهالگوهايچندبعدي 
ازاینروسعیشدهاست 

کاملتربیانشود .
بهطور 
تعهدسازمانینیز 
درمورداهمیت 
1. Neuber &،Halbeslebe
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تمایل به ترکخدمت
تمایلبهترکخدمت،رضایتومیلیآگاهانهوسنجیدهنسبتبهترکسازماناست(چانگ9

هزینههاي
ینههايمستقیمماننداستخدام،گزینشوآموزشو 
ترکخدمت،هز 
وهمکاران .)3193،
میکند .علل
ازدسترفته و کاهش بهرهوري را به سازمان تحمیل  

غیرمستقیمی مانند دانش 
ترکخدمتکارکنانمتعددوپیچیدهاست(بونوبیرون.)3193،3باخروجکارکنانازسازمان،

میتواند موجباختالل درعملکرد
میشود که 
تجربه،دانشواستعدادآنها همازسازمانخارج 
سازمانشود .
رهبریکسازمانموفقبایدبتواندانگیزهالزمراجهتکاروتالشدرنیرويانسانیخود
وعالقهمندنمایدتاکارکنانتمایلیبه

ایجادنمایدوآنهارانسبتبهکارو شغلسازمان،متعهد 
ترکخدمت و غیبت نداشته باشند .مطالعات ،گویاي آن است که ترکخدمت یک چالش

وسازمانهاي مختلف از رویکردهاي گوناگونی براي حفظ کارکنان

سازمانهاست

جدي براي
تریننگرانیهايمدیرمنابع

ترکشغلدرسازمانهایکیاز مهم

میکنند .امروزه 
خود استفاده 
انسانی است .به همین دلیل سازمانهایی که بتوانند عوامل مؤثر در ترکخدمت کارکنان را
هاوروشهايمؤثريرا


سیاست
میتوانندقبلازترکسازمانتوسطکارکنان ،
شناساییکنند  ،
کارگیرند(.تتومییر3؛ .)9113

برايحفظونگهداريمنابعانسانیبه
حفظ و نگهداشت کارکنان
بهعنوان یکعاملبسیارمهمدرموفقیتهرسازمان
کسبوکار،مدیریتمنابعانسانی 

درجهان
چالشپیشرويبسیاريازسازمانها،حفظونگهداريمنابعانسانیاستکه

میرود .
بهشمار 

میتواندمزیترقابتیبرايسازمانباشد(داووديوفارتاش.)3193،3اگر مدیران ،دالیل درست

میتوانند آمار
نهتنها  
و منطقى ماندن را تقویت کنند و از تقویت دالیل غلط بپرهیزند ،
1. Chang
2. Boon & Biron
3. Tett & Meyer
4.Davoudi& Fartash
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هدفهاي دیگر حفظ و نگهداشت نیروي انسانی را نیزتحقق

ترکخدمت راکاهش دهند ،بلکه
بهعنوان افرادي است
احترامگذاشتن به آنها 

میبخشند.درهرحال اولین اقدام درک کارکنان و

بهخاطر
ارزشهاى مدیران دارند.اگر براي مدیریت مهم است کهافراد 

کهارزشهاى متفاوت از

دالیلی که هم براي خودشان و هم براي جامعه مفید است ،در سازمان باقى بمانند ،باید
پویاادارهمیشوند ،توسعه دهند که حقیقتاً در آنها افراد با

بهصورت زنده و
سازمانهایی راکه 

ارزشهاى گوناگون پذیرفتهشدهو به آنها احترام گذاشتهشود(فالورز و هاگز .)9319 ،

پیشینۀ پژوهش
دادههاياصلیکمویااطالعاتاندکیبرايارائهیکدرکجامع
مروريبرادبیاتنشاندادکه 
از تأثیرات رهبرانزهرآگین و رفتارهایشان بر رفتار و نگرش کارکنان نسبت به سازمان و شغلشان
وهشهاي صورتگرفته و مرتبط با موضوع پژوهش
وجود دارد .در جدول ذیل تعدادي از پژ 
حاضرآوردهشدهاست .
جدول  .3پیشینۀ پژوهش
محقق
رافرتیوهمکاران()3191
تپر،هوبر،دافیوانسلی( )3113

نتیجه تحقیق
ایجادمیشودکهتماماینمفاهیم

وبیخوابیدرکارکنان
بیثباتیدرخانواده 

میشود.
بهرهوري 
باعثکاهشرضایتفرديو 
میشود .
رضایتشغلی 

رفتاررهبرانزهرآگینباعثکاهش
میشوندکه
رهبرانزهرآگینباعثایجادفضاياضطراببرايکارکنانخود 

تپر،دافیوشاو )3119(9

بهنوبهخودعواقبفیزیولوژیکی،مانندرفتارخصمانهباهمسریا
اینفضا 
دوستانخودایجادتعارضکار-خانواده(تپر،)3111،بیثباتیدرخانوادهو
میشود .
بیخوابیدرکارکنان 

مدیراناجراییورهبران،باایجادمحیطکاريتنبیهیوسوءاستفادهازکارکنان

میشلوالتون )3111(3

دستآوردنمنابعومنافعبیشترباعث
به 
بیامانازآنانبراي 
بهکارگیري 
ونیز 
میشوندکهاینمحیط،
ایجادمحیطکاريبابارکاريفزایندهودشوار 
میدهد .
نارضایتیدرکارکنانراافزایشوکیفیترهبريراکاهش 

1. Shaw
2. Michael walton
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مقایسهنتایجورفتاررهبريمخربموردتعریفنویسندگان(رهبريمخرب
کاهوگاه )9119(،9

رضایتشغلی

عدممداخلهوهمچنینرهبرياستبدادي)باعثکاهش
شامل 
میشود .
کارکنان 

دمیرورودول;3193,3هو,3
;3193رافرتی،ریتبگو
جیمسون3191,؛تپر31113

استرسزايرهبرانزهرآگینمانندرهبرانکنترلی،رهبرانزورگو،

رفتار
رهبرانپارانوییدو...باعثپریشانیروانیدرکارکنانشدهکهاینامرتجربه
تعهدسازمانی
ازدستدادن 

میدهدکهمنجربه
ناکارآمديسرپرستانراافزایش 
منجرشود .
ودرنهایتممکناستبهرفتارهايتالفیجویانهزیردستانآنان 
میشوندکهکارکناننسبتبهشغلخوددیدمثبتی
رهبرانجواخالقیباعث 
نشاندهند،درغیراینصورتاگرکارکنانرفتارمدیرراغیراخالقیادراک

اري،سان،چنودبرا )3111(9

ترکخدمت،
میشودکهسطحرضایتشغلیکاهشیابدونیت 
کنند،باعث 
افزایشیابدوهمچنینباعثکاهش،ادراکازعدالتتعاملیوتعهدعاطفی
بهسازمانشود .
رهبريبدباعثایجاداسترسکاريدرکارکنانشدهوایناسترسکاري

بروجوفارم )3113(6

میتواندباعثمرخصیاستعالجی،ترکخدمتازجانبشمارزیادياز

کارکنان،عملکردضعیفآنانوافزایشاحتمالیحوادثناشیازخطاهاي
انسانیشود .
نحوهارتباطورهبريمدیرانوسرپرستانباکارکناندرمواردمنفی،روابط

.مطالعاتالچی1وهمکاران

محدودیتها

توانمنديهاو

مقتدرانهواستبداديبدونتوجهبهشأنونیازهاو

( )3193

میشودکهاینامرتمایلبه
باعثتشدیدسطحتنشواضطرابکارکنان 
خدمتکارکنانراافزایشمیدهد .


ترک

مولکی8وهمکاران()3118

میکند
درتحقیقخودباعنوان"توسعهواعتبارمقیاسرهبرانزهرآگین"بیان 

الکساندرآندروواشمیت1

رضایتشغلی،

کهرهبرانزهرآگینبرمتغیرهايمختلف(قصدترکشغل،

( )3118

رضایتازسرپرستورضایتازپرداخت)تأثیردارد .

بادي،لیديشفسکیوگالوین،

درتحقیقاتخوداظهارداشتندکهرفتارهايپرخاشگرانه،اجتنابیوحتی
1. Koh & Goh
2. Demir, & Rodwell
3. Hu
4. Tepper
5. Aryee, S. Sun, L. Chen, Z. X., & Debrah
6. Brough & Frame
7. Elci
8. Mulki
9. Schmidt, Andrew Alexander
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()3191؛تپر( )3111

ترکخدمتو
سکوترهبرانباعثکاهشرضایتوتعهد،افزایشتمایلبه 
میشود .
طبیعتاًکاهشتواناییسازماندرحفظونگهداشتکارکنان 

زو9وهمکاران )3193(،

میکنندکهاینرهبرانباایجادسکوت
درموردرفتارکژکارکرديرهبرانبیان 
میشوند .
دردیگرانورفتاراجباريباعثایجادنارضایتیعمومیدرکارکنان 
توهینآمیز،بیانکردندکه

درمطالعهخوددرموردعواقبمنفینظارت

تپروهمکاران( )3118

میکند.
تعدیلکننده"درانحرافسازمانیبازي 

هنجارهايمحلکار،نقش"
قرارگرفتهاند"تمایلبیشتري

آنهااستداللکردندکهزیردستانیکهموردآزار
بهخروجازسازمانداشتهونسبتبهسازمانتعهدعاطفیکمتريدارند .
بهشدتناکارآمدبر
درپژوهشخودباعنوان"تأثیررهبرانزهرآگینیا 
میکندکهرهبرانزهرآگینبارفتارمخربخودباعث
اثربخشیسازمان"بیان 

ادواردلیت )3199(3

تعهدسازمانیکارکنان،کاهشتواناییسازماندرحفظ
رضایتشغلیو 

کاهش
ونگهداشتکارکنانوهمچنینافزایشتمایلبهترکشغلوسازمانشان
میشوند .

ترکخدمتکارکنان
درتحقیقخودبیستعاملرادلیلبرتمایلبه 

قپانچیوآوروم )3191(3

مهمترینعواملیاستکهباعث
برمیشمارندکهداشتنیکرئیسبدیکیاز 

میشود .
ایجاداینتمایلدرکارکنان 
بیانکردکهیکسیستمفاسد،اغلبرفتارکژکارکرديزیرسیستمخودرا

نیلسون )3113(3

میگیرد.اینرفتارهزینههايانسانی
خطرافتادنمواضعخودنادیده 
به 
بهدلیل 

سازمانهاایجادکردهکهباعثشکستسازمانویاکاهش

بسیارباالییرابراي
قابلتوجهیازنیرويکارآنهاشدهاست .


بیاحترامی،
خودداري از دادن اطالعات موردنیاز (زو وهمکاران  ،)3193تمسخر عمومی  ،
کارکشیدن زیاد از کارکنان ،کنترل سرسختانه و تمرکز بر نقاط ضعف کارمند (باسمان و لندن،
نشاندهندۀ سطح دلخوري شخصی است که
 )9113ازدیگررفتاراینرهبراناست .این رفتارها  
بهدنبالدارند .
دستهبنديشودکهعدمرضایتکارکنانرا 
بهعنوانعملکرديغیرمولد 
میتواند 

1. Xu
2. Edward Leet
3. Ghapanchi & Aurum
4. Nielsen
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این پژوهش به بررسی میزان اختاللی که رهبري زهرآگین و رفتارهاي کژکارکردي در
بهصورتذیل
ايکهذکرشد،فرضیههايتحقیق 


بهپیشینه

پردازد.لذاباتوجه

سازمانایجادکند،می
تعریفمیشوند :

رفتارکژکارکرديتأثیرمیگذارد .

-H1رهبريزهرآگینبر
رهبريزهرآگینبرتعهدکارکنانتأثیرمیگذارد .

-H2
شغلیکارکنانتأثیرمیگذارد .


رهبريزهرآگینبررضایت
-H3
میگذارد .
-H4رهبريزهرآگینبرتمایلکارکنانبهترکسازمانتأثیر 
رهبريزهرآگینبرحفظونگهداريکارکنانتأثیرمیگذارد .

-H5
رفتارکژکارکرديرهبربرتعهدکارکنانتأثیرمیگذارد.

-H6
شغلیکارکنانتأثیرمیگذارد.


رفتارکژکارکرديرهبربررضایت
-H7
رفتارکژکارکرديرهبربرتمایلکارکنانبهترکسازمانتأثیرمیگذارد.

-H8
ژکارکرديرهبربرحفظونگهداريکارکنانتأثیرمیگذارد .

-H9رفتارک
بیانشده ،مدل مفهومی این پژوهش در شکل ()3ارائه
باتوجهبه ادبیات پژوهش و پیشینۀ  

درنهایت 
شدهاست.

نگرش
کارکنان

پیامدهای
شغلی
شکل  .3مدل پژوهش
05
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روششناسی پژوهش
اثباتگرایانه ،از نظر نوع پژوهش ،کاربردي و از نظر
این پژوهش از لحاظ فلسفه یا پاردایم  ،
بهکار گرفتهشده کمی و  بر حسب صبغه پژوهشی ،میدانیاست.
رویکرد ،قیاسی است .راهبرد  
جمعآوريدادههااز
وپیشبینی استوبراي  

راهبرد مورداستفاده ،پیمایش،هدف پژوهش تبیین 
سازمانهايدولتی

ابزار پرسشنامه استفادهشدهاست.جامعۀ آماري این پژوهش را کلیـۀ کارکنـان 
نمونهايباحجم383نفرانتخاب
شکلمیدهندکـهبـراسـاسجدولکرجسیومورگان ،

شهرقم
جمعآوريودرآناز36گویهاستفاده
دادههـاواطالعـاتبـهکمـکابـزارپرسشنامه 
شدهاست .
هفتگزینه اي لیکرت سنجیده شده است .همچنین بهمنظور
شده است .تمام متغیرها با طیف  
پیشآزمون شد و بـااستفاده از داده-
اولیهاي شامل  31پرسشنامه  
سنجش پایایی پرسشنامه ،نمونۀ  
کرونبـاخبهدست آمده که نتایج آنو

دستآمده ،ضریب پایایی متغیرهـا از طریـق آلفـاي 
به 
هاي  
همچنینتعدادسؤاالتهرمتغیردرجدول()3ارائهشدهاست .
جدول  .3پرسشنامه پژوهش
تعداد

آلفای

سؤال

کرونباخ

رهبری زهرآگین

8

 ./839

رفتارکژکارکردی

9

 /199

رضایتشغلی

9

 ./161

تعهدسازمانی

1

متغیر

تمایل به ترک
سازمان
حفظ و نگهداشت
کارکنان
مجموع

منبع
ادواردلیت( )3199

.

ادواردلیت( )3199
فرانکلین(،)9119هاکمنواولدهام(،)9119ادواردلیت
( )31199

 ./881

بوچانا(،)9113بولوک(،)9193لیونز(،)9119فرانکلین



(،)9119کوکووال(،)9181برایفیلد( )9199

9

 ./831

6

 ./111

 36



کامان،فیچمن،جنکیزوکلش(،)9183بولوک(،)9193
کروس(،)9113ادواردلیت( )3199
ادواردلیت(،)3199فرانکلین(،)9119کان،ولف،کوئین
وسنوک( )9163


تأییدکنندۀ پایایی هستند ،بنابراین پرسشنامه از
دستآمدۀ باالتر از   1/1
ازآنجاکه مقادیر به 
قابلیتاعتمادالزمبرخورداراست.
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یافتهها:
براي بررسی فرضیههاي تحقیق از روش مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده است .در
دلسازي معموالً دو مرحله بررسی مدل اندازهگیريو همچنینبررسی مدل ساختاريصورت
م 
میپذیرد.درادامههریکازاینمواردذکرشدهاست .

تجزیهوتحلیل مدل اندازهگیری :در تجزیهوتحلیل مدل اندازهگیري به بررسی پایایی و
هايمتعدديبررسیمیشوند


ییتوسطشاخص
رواییابزارتحقیقپرداختهمیشود.پایاییوروا

کهدرادامهبداناشارهمیشود.

پایاییشاخصهايمتغیرهايمکنون :در PLSباسنجشبارهايعاملیهرشاخص بهمیزان

پایایی هر یک از شاخصهاي متغیرهاي مکنون پی برده میشود .با بررسی پایایی هر شاخص
بهجزسنجهمربوطبهشاخصشمارۀ 9که مربوطبهمتغیررهبريزهرآگیناستو
مشخصشد 
همچنینشاخصشماره39کهمربوطبهمتغیرحفظونگهداشتکارکناناست،دارايبارعاملی
میباشند.
هايمتغییرهايدیگردارايبارعاملیبیشتراز 1/9


وتمامیمقادیرسنجه
کمتراز1/9
جدول  .3میزان بارهای عاملی متغیرهای مکنون
متغیر

رهبری

رفتارکژ

تعهد

رضایت

تمایل به

حفظ و

زهرآکین

کارکردی

سازمانی

شغلی

ترک سازمانی

نگهداشت

سؤال6

1/333

-1/199

-1/363

1/331

-1/999

1/191

<1/119

سؤال 36

1/999

-1/981

-1/133

1/913

1/319

1/189

<1/119

مکنون
شاخص

P value



قبولنبودنپایاییایندوسؤال،اقدامبهحذفآنهاشد؛بنابراینپساز
طالبباالوقابل 

باتوجهبهم

گیريازپایاییکافیدرزمینۀشاخصهاي


توانعنوانکردکهمدلاندازه

سؤالمی
حذفاین 3
متغیرهايمکنونبرخورداراست .
از بارهاي عاملی ارائهشده براي بررسی روایی همگراي ابزار تحقیق نیز استفاده میشود.
همینمنظورزمانییکابزارتحقیقدارايرواییهمگراستکهدوشرطبرقرارباشد:اول،اینکه
به 
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باشندوهمچنینمقادیربارهايعاملیمربوطه،بزرگتریامساوي

مقادیر،P-valuesکمتراز1/19
1/9باشد .
باتوجهبه مطالب باال و جدول ارائهشده میتوان گفت که هر دو معیار موردنظر براي ابزار

تحقیق حاضر محقق شده استوبنابراین پرسشنامه تحقیقاز روایی همگراي مناسبیبرخوردار
است .
گیريپایاییسازهازدومعیارآلفايکرونباخوپایاییترکیبیاستفادهمیشود.


منظوراندازه

به
پایایی ترکیبی نسبت به آلفاي کرونباخ یک معیار مدرنتر هست و برتري آن نسبت به آلفاي
بههمبستگیسازههابایکدیگر


صورتمطلقبلکهباتوجه
کرونباخدرایناستکهپایاییسازه 
نهبه

محاسبه میشوند .درنتیجه بهمنظور سنجش بهتر پایایی درروش  ،PLSهردوي این معیارها
بهکاربرده میشوند .درصورتیکه مقدار پایایی ترکیبی براي هر سازه باالي  1/1شود ،نشان از

پایایی درونی مناسب براي مدل اندازهگیري دارد .جدول زیر مقدار پایایی ترکیبی وآلفاي
کرونباخبرايهریکازمتغیرهايمکنونرانشانمیدهد .

جدول  .4مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
متغیر مکنون

رهبری

رفتارکژ

تعهد

رضایت

تمایل به

حفظ و

زهرآکین

کارکردی

سازمانی

شغلی

ترک خدمت

نگهداشت

پایای ترکیبی

1/111

1/863

1/811

1/813

1/813

1/831

الفای کرونباخ

1/811

1/811

1/863

1/891

1/119

1/119

شاخص

جدول  .5مقادیر روایی همگرا
متغیر مکنون
شاخص

رهبری

رفتارکژکار

تعهد

رضایت

تمایل به

حفظ و

زهرآکین

کردی

سازمانی

شغلی

ترک خدمت

نگهداشت

1/939

1/998

1/998

1/983

1/911

1/931

میانگین واریانس
استخراجشده
)(AVE



رواییهمگرا :همانطورکهدرجدولفوقمالحظهمیشود،تمامیمقادیرمیـانگینواریـانس
استخراجشدهاز1/9بیشترشدهاست،بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهمدلاندازهگیرياین
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تحقیقدارايرواییهمگراییمناسباست.
تجزیهوتحلیل مدل ساختاری:همانطورکهدرمدلساختاريدرشکلپایینمـیبینیـد،
ضریبمسیرهاقابلقبول

ضریبمسیرهریکازروابطمشخصشدهاستوبراياینکه9این
باشــند،بایــدمقــدارP-valueهریــکازآنهــاکمتــراز1/19باشــد.درجــدولذیــلمقــادیر

P-valueمربوطبههریکازمسیرهاارائهشدهاست .


شکل  .3مدل نهایی پژوهش

فرضیۀتعریفشده 9،فرضیۀ،مربوطبهتاثیررهبري

هانشانمیدهنددر 1


کهداده
همان 
گونه

زهرآگین بر رفتارکژکارکردي ،تعهدسازمانی ،رضایتشغلی ،تمایل به ترکخدمت کارکنان و
همانطورکه مالحظه میشود تمام  P-valueمربوط به مسیرها

حفظ و نگهداشت کارکنان است .
شدهوموردتأییدهستند.همچنینازبین3فرضیۀمربوطبهتأثیررفتارکژکارکردي
کمتراز 1/19
رضایتشغلی ،تمایل به ترکخدمت کارکنان و حفظ و نگهداشت

بر متغیر هايتعهدسازمانی ،
کارکنان ،تنها تأثیر رفتارکژکارکردي بر حفظ و نگهداشت کارکنان داراي  P-valueبیشتر از
1/19شدهاستوموردتأییدقرارنگرفتهاست .
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جدول  .1مقادیر ضرایب مسیر
مسیر

ضریب مسیر

P-value

نتیجه

رفتارکژکارکردی رهبری زهرآگین

 +1/13

 >1/119

تأیید 

رهبری زهرآگینتعهدسازمانی

 -1/33

 >1/119

تأیید

رهبری زهرآگین رضایتشغلی

 -1/33

 >1/119

تأیید 

رهبری زهرآگین تمایل به ترک خدمت

 +1/31

 >1/119

تأیید 

رهبری زهرآگین حفظ و نگهداشت

 -1/33

 >1/119

تأیید 

رفتارکژکارکردی تعهدسازمانی

 -1/33

 >1/119

تأیید 

 -/1/39

 >1/119

تأیید 

رفتارکژکارکردیتمایل به ترکخدمت

 +1/31

 >1/119

تأیید 

رفتارکژکارکردی( حفظ و نگهداشت

 -1/11

 1/93

رد 

رفتارکژکارکردی

رضایتشغلی



شاخصهای نیکویی برازش 
برايسنجششاخصهاينیکوییبایدمعیارهاییمانندمیـانگینضـریبمسـیر،)APC(9میـانگین
)ARS( 2R2ومیانگینعاملتورمواریانس)AVIF(3رامدنظرقرارداد .

جدول  .7مقادیر شاخصهای نیکویی برازش
شاخص
میانگین ضریب

مقدار

مسیر ()APC

 1/316

P-value
 <1/119

میانگین )ARS( R2

1/381

 <1/119

میانگین عامل تورم واریانس ()AVIF

3/133




1. Average path coefficient
2. Average R-squared
3 .Average variance inflation factor
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باتوجهبهجدولفوقمیتوانگفتکـهمقـادیراحتمـالبـرايAPCوARSکمتـراز1/19و
مقدارAVIFکمتراز9است،پسمقدارشاخصنیکوییبـرازشمـدلایـنپـژوهشقابـلقبـول
است .

بحث و نتیجهگیری
انها براي حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییر سریع دارند .تغییرات سریع
امروزه اکثر سازم 
بهصورت
انطباقپذیر بوده و  

سازمانها داراي رهبران و کارکنانی باشند که 

مستلزم آن است که 
بهمراتبداراي
تریننقشهادرکشور 


دلیلداشتنمهم

هايدولتیبه

رهبرانسازمان
مؤثرکارکنند.
باشند.لذااینپژوهشبهدنبالتأثیرياستکهسبکرهبريزهرآگینو


ینتأثیربرجامعهمی
بیشتر
همچنین رفتارکژکارکردي رهبر بر رفتار و نگرش هاي کارکنان در سازمانهاي مختلف دولتی
دارد؛زیرابابررسیسبکرهبريدراینسازمانهاوشناختنوعرفتاراینرهبرانباکارکنان

توانمیزانکاراییواثربخشیوجوداینرهبراندرسازمانهايدولتی راتخمینزد.البته

خود  
می
در این پژوهش روي صحبتبیشتر با رهبرانبا رویکرد خشکوخشن است.باتوجهبه دادهها،
توانگفتکهرهبريزهرآگیندارايتأثیرمثبتومعنیداريبر


شدهمی

تحلیلمسیرونتایجارائه
بنابراینمیتوانگفتکهنتیجۀاینفرضیهبانتایجتحقیقاتبوستوک9

رفتارکژکارکرديدارد ،
(( ،)3191لیپمنوبلومن( ،)3119،تپر،دافی و شاو ،)3119،زو وهمکاران )3193( ،وادواردلیت
( )3199که رهبران زهرآگین از خود رفتارکژکارکردي بروز میدهند ،همراستاست؛ یعنی هر
رهبريکهدارايسبکرهبريزهرآگیناست،بهنوعیرفتاريغیرکارآمدومخربازخودنشان

حسابدهی و ارزیابی در

میدهد .بنابراین ،پیشنهاد میشود که  با استفاده از پوشش  گسترده 

سازوکارهاییاساسیبراي

واحدهايمختلفسازمانیهمراهبانظامبازخوردمناسبHRسازمان،
کاربهوجودآید.فقداننظارتمؤثرویاسازوکارارزیابیدرسازمان
مقابلهبااینرهبريدرمحیط 
میکندتارهبرانزهرآگین
میمانند،کمک 
ووجودزیردستانیکهدرمقابلهررفتاررهبرساکت 
هنگامیکه ساختارهاي سازمانی در ایجاد یک پادزهر براي مسمومیت

در سازمان رشد نمایند .
1. Bostock
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نمیبرد
نظاممندرهبرنامناسبباشند،سازوکارهايمقابلهشخصیافرادبااینرهبرانکاريازپیش 

نمیشوند ..البته افشاگري افراد در این زمینه مهم است ،اما کافی
و رهبران در مقابل آنها تسلیم  
شایعهپراکنی
میتوانند عامل ایجاد  
بهدرستی محافظت و پشتیبانی نشده باشند  ،
نیست؛ زیرا اگر آنها  
میتوان
شوند.این درست است که همه زیردستان لزوماً قادر به ارزیابی رهبران خود نیستند ،ولی  
سبکهاي رهبري ناکارآمد و کارآمد آگاه ساخت .این خود باعث
آنها را نسبت به شناسایی  
میشود که بدانند در مقابل رهبر خود باید چه رفتاري را انجام دهند که باعث کاهش

رفتارکژکارکرديآنانشود .
توانگفتکهرهبريزهرآگینبرتعهدسازمانیکارکنانتأثیريمنفیو


فرضیۀدوممی
در 
معنیدارداشتهاست؛یعنیاینکهدرسازمانیکهرهبرانآندارايسبکرهبريزهرآگینهستند،

کارکنان آن ،تعهدسازمانی پایینی دارند که ایننتیجه تأییدشدن فرضیهدوم پژوهش رابههمراه
دارد .نتیجۀ این فرضیه با اظهارات (دمیرو رودول; 3193،هو ;3193 ،رافرتی ،ریتبگ و
رفتاراسترسزايرهبرانزهرآگینمانندرهبرانکنترلی

جیمسون3191,؛تپر)3111کهبیانکردند
شود،همراستاستکهاین


روانیدرکارکنانمی
رفتارزورگو،رهبرانپارانوییدو...باعثپریشانی
دادنتعهدسازمانیودرنهایت؛


کهبهازدست
امرتجربهناکارآمديسرپرستانراافزایشمیدهد 

جویانهزیردستانآنانمنجرمیشود.،همچنینبیکس()9113اثرمستقیمیرا


بهرفتارهايتالفی
بین رهبري زهرآگین با کاهش تعهدسازمانی کارکنان بیان میکند؛ ادوارد لیت ( )3199در
پژوهش خود باعنوان "تأثیر رهبران زهرآگین یا بهشدت ناکارآمد بر اثربخشی سازمان "بیان
کندکهرهبريزهرآگینباتعهدسازمانیرابطهمعکوسداردکهایننتایج،نتیجهاینفرضیۀرا


می
تأییدمیکند .

معنیدار
فرضیۀ سوم نشان داد که رهبريزهرآگینبر رضایتشغلی کارکنان تأثیر منفی و  
توانبیانکردکهرهبريزهرآگینباعثکاهشرضایتشغلی


بهنتیجهاینفرضیهمی

دارد.باتوجه
کارکنان شده و وجود این رهبران در سازمان باعث عدم رضایت کارکنان میشود .نتیجه این
فرضیه با یافتههاي رافرتی وهمکاران )3191( ،که بیان کردهاند رفتار رهبران زهرآگین باعث
کاهش بهرهوري سازمانی و کاهش رضایتشغلی افراد میشود ،مطابق است .تحقیقات دیگري
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شغلیمیشودمثل تحقیقات (تپر،


دهدکهرفتاررهبرانزهرآگینباعثکاهشرضایت

نشانمی
هوبر،دافی وانسلی)3113،و الکساندرآندروواشمیت ( .)3118همچنینمیشلوالتون ()3111
در تحقیق خود بیان کردند که رهبران زهرآگین با ایجاد محیط کاري تنبیهی و سوءاستفاده از
کارکنان باعث کاهش رضایتشغلی کارکنان میشود .از طرف دیگر بیکس ( )9113و ادوارد
سازمانیراتأییدمینماید.بنابراینبراي

لیت( )3199تأثیرمستقیمومنفیاینسبکرهبريبرتعهد
تازهايکه داراي سالمت شخصی،
جلوگیري از کاهش تعهدو رضایت کارکنان ،یافتن نیروي  
نظاممند در سطح سازمان
بهدنبال فرایندهاي تغییر  
طوريکه  

بهرهوري و سالمت عقلی باشد  ،
به

بهمیزان
باشد ،یک راهبرد اساسی است .انتخاب افراد صالح و شایسته براي اداره یک سازمان  
بازتابدهندۀ تمایل

وظیفهشناسی رهبران ،

باتوجهبه اینکه 

میکند؛ 
زیادي بقاي سازمان را تضمین  
بهعبارتی افراد داراي
سیاستهاست .

کارکنان به پایبندي به اصول کرداري و پیروي از تعهدات و 
میکنندو مسئولیت کارها رابر عهده
وظیفهشناسی باال از قوانین پیرويکرده و بهطور شفاف کار  

میبرد تا درک کنند چه
شفافسازي ،کارکنان را به سمتی  

مسئولیتپذیري و 

میگیرند.ترکیب 

میبخشد.
نهادینهشده و تعهد آنان را ارتقا  

میرود و این ترکیب در آنها نیز 
انتظاري از آنها  
سازمانهاي دولتی بیشتر دقت شودو

میتوان گفت که اگر در انتخاب بهتر رهبران 
اینترتیب  
به 

میتوانمیزان تعهد و رضایت کارکنان
مسئولیتپذیر ،سازمان را اداره نمایند  ،

وظیفهشناس و 

افراد 
راافزایشداد .
نتیجه فرضیه چهارم این بوده است که رهبري زهرآگین بر تمایل به ترکخدمت کارکنان
تأثیرمثبتومعنیداردارد؛یعنیباوجودایننوعرهبراندرسازمان،کارکنانتمایلبیشتريبراي

ترکسازمانپیدامیکنند.نتیجهاینفرضیهبانتایجتحقیقاتالکساندرآندروواشمیت ()3118و

همراستابودهوهمچنینقپانچیوآوروم( ،)3191یکیازدالیلتأثیرگذار
ادواردلیت ( )3199
زایشتمایلبهترکخدمتراداشتنرهبرانبدشمردهاستکهصحتنتیجهاینفرضیهرا

براف
تأییدمیکند ودرنهایتنتیجۀاینفرضیهبانتایجتحقیقاتبروجوفارم()3113مبنیبر اینکه،

میتواند باعث
رهبري بد باعث ایجاد استرس کاري در کارکنان شده و این استرس کاري  
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ترکخدمت از جانب شمار زیادي از کارکنان ،عملکرد ضعیف آنان و
مرخصی استعالجی  ،
کهمیگوید:

افزایش احتمالی حوادث ناشی از خطاهاي انسانی شود وهمچنین،بیکس()9113
بهنوبۀ
رفتارهايرهبري اثر مستقیمی بر تعهد و رضایت شغلی کارکنان میگذارند و اینامرنیز 
همراستاست .
خود بر رفتارهاي ترکخدمت اثرگذاراست ،
میتوان گفت که رهبري زهرآگین بر حفظ و نگهداشت
باتوجهبه فرضیۀ پنجم پژوهش  


کارکنانتأثیرمنفیومعنیداردارد.وجودچنینرهبرانیدرسازمانباعثکاهشتواناییسازمان

براي حفظ و نگهداشت کارکنانمیشود .البتهباتوجهبه نتیجه فرضیۀ قبلی این پژوهش میتوان
نگهداشتکارکنانمیشود

گفتکهافزایشتمایلبهترکسازمانباعثکاهشتواناییحفظو
ودراینزمینهعالوهبراستنادبهنتایجتحقیقات ،درمورد رابطهمثبتبینسبکرهبريزهرآگین

با تمایل به ترک سازمان ،می توان نتیجه تحقیق ادوارد لیت ( )3199باعنوان "تأثیر رهبران
زهرآگینیابهشدتناکارآمدبراثربخشیسازمان"رابطهمعکوسبینرهبريزهرآگینوتوانایی

عنوانتأییدنتیجهاینفرضیهبهشمارآورد .درراستاي


نگهداشتکارکنانرابه
سازماندرحفظو 
طراحیشده براي

فرضیههاي چهارم و پنجم پیشنهاد میشود با ایجاد شفافیت در فرایندهاي 

شناسایی ،انتخاب واستخدامرهبران ،از انتصاب و انتخاب افرادي با زمینه زهرآگینی جلوگیري
یکباره به مدیریت و رهبري یک سازمان منصوب شود ،هم اعتماد

بهصورت 
شود.اگر یک فرد  
میتواننددرموردنوع
بهراحتی 
شایعهسازان ،
میشودوهم 
تواناییهايآنفردکم 

نیروهانسبتبه
امربهنوبهخودباعث
شایعپراکنیکنندواعتمادزیردستانراکاهشدهندکهاین 
انتصاباینفرد 
میشودودرنتیجهکاهشتواناییسازمان
افزایشتمایلبهترکخدمتآنها  

کاهشتعهدافرادو 
برايحفظونگهداشتکارکنانرابههمراهخواهدداشت.زمانی که فرایند و معیارهاي انتخاب
رهبران و مدیران سازمان مشخص و شفاف باشد و عملکرد گذشته افراد منتخب براي مدیریت و
مییابد و همچنین از
رهبري سازمان مدنظر قرار گیرد ،احتمال بروز اشتباه در انتخاب ،کاهش  
میشود .
شایعپراکنیدرموردنوعانتصابمدیرکاسته 
میزان 
اینفرضیهمیتوانگفتکهرفتارکژکارکردي

ابررسینتایجدادههايآماريو تحلیلمسیر 

ب
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معنیدار دارد .این نتیجه به این معناست که با افزایش
رهبران بر تعهد کارکنان ،تأثیر منفی و  
رفتارکژکارکرديدررهبران،میزانتعهدکارکناندرسازمانکاهشمییابد.نتیجۀاینفرضیهبا

نتایجتحقیقات(دمیرورودول ،3193 ،هو ،3193 ،رافرتی ،ریتبگ وجیمسون3191،؛ تپر)3111
همراستااست .

)نظارتتوهینآمیزکهازرفتارکژکارکرديرهبراناسترا

همچنینتپروهمکاران (3118
سازمانیکارکنانمیدانندو همچنینادواردلیت( )3199رابطۀبینرفتار


عاملیبرکاهشتعهد
تعهدسازمانی کارکنان معکوس میداند که این گفته نتیجۀ فرضیۀ ششم
مخرب رهبران را با  
پژوهشراتأییدمیکند.پیشنهادبراياینفرضیهایناستکهنظامتنبیهوتشویقلزوماًمربوطبه

سازمانهاي

کارگروههایی براي بررسی و بازرسی رفتار رهبران 

زیردستان نیست .دولت با ایجاد 
میتواندشاملافرادآگاهازسطوحداخلیوفرهنگسازمانباشند،باگرفتنبازخوداز
دولتیکه 
سازمانهابااستقرارنظامتنبیه

رجوعهاياین

زیردستاناینرهبرانوهمچنیندریافتنظرات 
ارباب
میتواند از میزان رفتارکژکارکردي این رهبران کاسته و اعتماد
یا پاداش براي رهبران و مدیران  
مینماید ،افزایش دهد .وجود نظام ارزیابی
کارکنان را به وجود سیستمی که به نظرات آنها توجه  
بهصورتبازخورد361درجهصورتگیرد .
میتواند 
رهبران 
رضایتشغلی

با بررسی نتایج دادههايآماري مشخص شد که رفتارکژکارکردي رهبران بر 
داردارد.نتیجهاینفرضیهبیانمیکندکهباافزایشرفتارکژکارکردي

کارکنانتأثیرمنفیو 
معنی
یابد.بانگاهیبهپیشینۀتحقیقاتصورتگرفته،


شغلیکارکنانسازمانکاهشمی

رهبران،رضایت
میتوان گفت که رفتارکژکارکردي رهبران داراي تعداد زیادي است که از این میان :فریاد،

سرزنش نامناسب ،تحقیر قابلیتها (هو،)3193 ،تنزیل موقعیتافراد ،کجخلقی با صداي بلندو
خطابکردن کارکنان ،دروغگفتن ،حمله به فضاي

عصبانی (لیو و همکاران ،)3191 ،احمق
کینهجوییو اجبار،تهدیدوارعاب،تمسخر
شخصیوحریمخصوصی(بولینگومیشل ،)3199،
).اینرفتارهاازیکتداخلناراحتکننده

نمایشمیگذارد(باسمانو لندن9113

یامزاحرابه 
عنواننتیجه،درد،رنج
رسندوبه 


ترشدهودرنهایتبهسطحکژکارکرديمی

وسپسجدي

شروع
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عاطفی ،عدم رضایت و آسیبپذیري درکشده ،رشد میکنند .خودداري از دادن اطالعات
)،تمسخرعمومی،بیاحترامی،کارکشیدنزیادازکارکنان،کنترل

موردنیاز(زو وهمکاران3193
اینرفتارهانشاندهندۀ

سرسختانهوتمرکزبرنقاطضعفکارمند(باسمانولندن)9113،استکه
عنوانسوابقعملکرديغیرمولددستهبنديشود که


تواندبه

سطحدلخوريشخصیاستکهمی
ابهدنبالدارند وایناظهاراتنتیجۀفرضیۀهفتماینپژوهشراتقویت
عدمرضایتکارکنانر 
میکند .براي جلوگیرياز اینگونه رفتار که باعث نارضایتی کارکنان میشود ،میتوان با ایجاد

یک حوزه براي آموزش  ،نوع نگرش و رفتار ناکارآمد آنها را نسبت به سازمان تغییر و میزان
میکند تا رهبران درک
نگرانی و ترس وجود رهبران زهرآگین راکاهش داد.آموزش کمک  
میشود،داشته باشند و تفاوت این
درستی از توهماتی که باعث تبدیل آنها به رهبران زهرآگین  
وعدههاي پوچ به
اینترتیب این افراد با ندادن  
به 
چشماندازهاي واقعی را درک کنند .
توهمات با  
چشماندازي واهی براي خود و سازمان ،عدمکنترلسرسختانه وتمرکز
ترسیمنکردن  

زیردستان و
برنقاطضعفکارمند،میتوانندهمرضایتکارکنانراجلبکردهوهماهدافسازمانرادنبال

کنند .همچنیناستفاده از افراد بادانش و تجربه مرتبط با سازمان؛کسانی که در امور موظفاز
میتوانند بین نیروها مورد پذیرش واقع
دانش و اطالعات و تجربیات بیشتري برخوردارند ،بهتر  
ویژگیهايالزم

سازماندهیتحتعنوانرعایت

شدهوقدرتشخصیبهدستآورند.دربحث
انسانها در مقابل کسانی که
بهطورکلی  
بیانشده است   .
براي مدیریت ،ویژگی تجربه و دانش  
حرفشنوي و

احساس کنند ازنظر دانش و مهارت و آگاهی در سطحی باالتر از خودشان هستند ،
ضعیفتر از خودشان است،

اطاعت بیشتري دارند؛ برعکس اگر بدانند فردي از نظر اطالعات 
بهکارگماري رهبران داراي
میکنند .بنابراین با  
حتیاالمکان از اطاعت و فرمانبري او خودداري  

سازمانهايکارآمدواثربخشیداشتوهممیزانتعهدورضایت

میتوانهم
دانشوتجربهالزم 
کارکنانراافزایشداد .
در فرضیه هشتم مشخص شد که رفتارکژکارکردي رهبران بر ترک سازمان کارکنان تاثیر
معنیدار دارد؛ یعنی با افزایش این رفتار در رهبران ،کارکنان تمایل بیشتري به ترک
مثبت و  
دپیدامیکنند.نتیجهاینفرضیهبااظهاراتادواردلیت( )3199کهرابطۀمثبتی

سازمانوشغلخو
26

بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین و رفتارهای کژکارکردی بر پیامدها و نگرش شغلی کارکنان

خدمتکارکنانرابیانمیکند،تطابقدارد.همچنین نیلسون


تمایلبهترک
بینرفتارمخربو 
( )3113بیان کرد که یک سیستم فاسد ،اغلب رفتارکژکارکردي زیرسیستم خود را بهدلیل
بهخطرافتادن مواضع خود نادیده میگیرد .این رفتار هزینههاي انسانی بسیار باالیی را براي

کاهشقابلتوجهیاز نیرويکار آنهاشده

سازمانهاایجادکردهکهباعثشکستسازمان ویا 

کهصحتنتیجۀاینفرضیهراتأییدمینماید .

است
بابررسی فرضیۀ پایانی نتیجهگیري شد که رفتارکژکارکردي رهبران بر حفظ ونگهداشت
کارکنانتأثیرنداشتهونتیجهاینپژوهشبااظهاراتادواردلیت ()3199کهرابطهمعکوسیبین
میکند،تطابقندارد .
رفتارمخربرهبرانباتواناییحفظونگهداريکارکنانبیان 
هاهشتمونهمپژوهش،پیشنهادمیشودکهایجاد جلسات پاسخگویی


بهنتایجفرضیه

باتوجه
میتواندبرکاهشرفتارناکارآمدرهبرانتأثیربگذارد.
رهبرانبهمدیران،زیردستانوحتیجامعه 
بهصورت منظم موظف به پاسخگویی در مورد رفتار و عملکرد
سازمانهاي دولتی  

اگر رهبران 
بهراحتی سعی در افزایش میزان کارایی خود و همچنین افزایش میزان رضایت
خود باشند  ،
کنترلگر براي رفتار رهبر

میتواند یک نوع 
رجوعهاي خوددارند.این جلسات  

کارکنان و  
ارباب
میدهد ،باید به تعداد
بهحساب آید که از طریق آن هر مدیر یا رهبر در مقابل رفتاري که انجام  

زیادي پاسخگو باشد که این امر باعث تعدیل در رفتار ناکارآمد رهبران شده و نارضایتی و
خدمتکارکنانراکاهشمیدهد؛درنهایتکنارگذاشتنبااحترامنیز


درنهایتتمایلبهترک
تواندگزینۀخوبیبرايجلوگیريازعواقبناشیازوجودرهبرانزهرآگیندرسازمانهاي


می
دولتیباشد.درصورتیکهدردولتتشخیصدادهشدکهافرادمنتسب،دارايصالحیتکافی

نیستندواحتمالانجامرفتارکژکارکرديدر آنهاجودداردودرآیندهبهرهبرانزهرآگینمبدل
توانندآنهاراازپستموردنظرمنفصلنمایند.اینانفصالمیتواند


صورتمحترمانهمی

شوند،به

می
به صورت پیشنهاد شغلی باعنوانی افتخاري در دفتر پشتیبانی براي کمک به رهبر جدید صورت

تواندررهبرسابق،انگیزهایجادنمودوهممیتوانازتجربیاتش


گیرد.باایننوعاخراجهممی
برايرهبرجدیددرادارهسازمان،کمکگرفت.
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موانع و محدودیتهای پژوهش
تهايمهماینپژوهش،عدموجودمنابعکافیداخلیونبودهیچپژوهشی
 .9ازمحدودی 
برسازمانها

درموردسبکرهبريزهرآگینورفتارکژکارکرديوسنجش تأثیرآن
بود.
 .3محدودیتدیگرپژوهشمربوطبهشرایطزمانیانجامپژوهشبودهاست؛زیراچنانچه
برطرفکردن برخی از نیازهاي کارکنان

مها ،سازمانهاي دولتی توانایی 
بهدلیل تحری 

بهاندازه کافی نیروها راارضانکردهباشند،اینامررابه
نداشتهباشندوازلحاظ مالی 
سبکرهبريونوعرفتاررهبرانخودنسبتدادهمیدهند.

 .3وجود واژه رهبري زهرآگین و رفتارکژکارکردي در عنوان پژوهش ،باعث کاهش
جمعآورياطالعاتشد.
سازمانهابراي 

میزانهمکاريبرخی
نبهدلیلعدمشناختازاینسبکرهبريو
يارتباطباپاسخدهندگا 

 .3دشواريدربرقرار
پاسخهايآنهانیزمحدودیتدیگراینپژوهش
درموردافشاءنشدن 

اعتماددهیبهآنان 
بودهاست.
پاسخدهیصحیحوواقعیبهتعداديازسؤاالت مربوطبه
 .9ترسبرخیازکارکنانبه 
يبهدلیلماهیتمنفیاین
تمایلبهترکسازمان،رهبريزهرآگینورفتارکژکارکرد 
تهاياینپژوهشبود .
سؤاالت،ازدیگرمحدودی 
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