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چکيده
زمينه و هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و سبک رهبري خودکامه بر بروز
سرپرستي توهينآميز بود .همچنين تاثير سبک رهبري خودکامه در نقش متغير تعديلگر در رابطه بين ادراک سرپرستان از
عدالت تعاملي و سرپرستي توهينآميز مورد بررسي قرار گرفت.
روششناسي :جامعه آماري پژوهش شامل  126نفر از سرپرستان شعب بانک سپه شهر شيراز و ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامه شامل پرسشنامههاي عدالت تعاملي نيهوف و مورمن ()1993؛ سبک رهبري خودکامه چنگ و همکاران( )2004و
سرپرستي توهينآميز تپر ( )2000بود .روايي و پايايي پرسشنامههاي ياد شده با استفاده از روايي صوري ،روايي سازه و
همچنين محاسبه آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت و تاييد گرديد .جهت تجزيه و تحليل دادهها ،از روش تحليل
عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار اسمارت پي ال اس نسخه  2استفاده شد.
يافتهها و نتيجهگيري :نتايج پژوهش نشان داد که ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي داراي تاثير منفي و معنادار بر بروز
سرپرستي توهينآميز و سبک رهبري خودکامه در نقش متغير مستقل ،داراي تاثير مثبت و معنادار بر بروز سرپرستي توهين-
آميز بود .همچنين بر مبناي نتايج مشخص شد سبک رهبري خودکامه به عنوان متغير تعديلگر ،داراي تاثير مثبت و معنادار اما
ضعيف در رابطه بين ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و سرپرستي توهينآميز ميباشد.
واژههاي کليدي :سرپرستي توهينآميز ،سبک رهبري خودکامه ،ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي
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مقدمه
بر طبق تعاريف موجود ،رهبري به عنوان توانايي نفوذ در ديگران و برانگيختن آنها براى همکارى با يکديگر در
جهت تحقق هدفهاى گروهى تعريف ميشود (يوکل .)2002 ،1بيشتر پژوهشهاي مرتبط با موضوع رهبري بر
رفتارهايي که موجب بروز گرايشهاي کاري مثبت کارکنان و رفتارهايي که موجب بهبود امر رهبري و در نهايت
اثربخشي سازماني ميشوند ،متمرکز ميباشد (باس1990 ،2؛ يوکل .)2002 ،ميزان تحقيقات صورت گرفته در زمينه
رفتارهاي کاري غيربهرهور و لبه تاريک اعمال رهبري پايين بوده ولي جريان مداومي از تحقيقات در زمينه رفتارهاي
نظارتي توهينآميز يا مستبدانه وجود دارد .ادراک کارکنان از ميزان استفاده پايدار رهبران از رفتارهاي خصمانة
کالمي و غيرکالمي به استثناي اقدام و تماس فيزيکي را سرپرستي توهينآميز 3ميگويند (تپر .)2000 ،4نمونه چنين
رفتارهايي پرخاشگري ،حمله به عزت نفس کارکنان ،دشنام و تحقير آنها ،تمسخر و بازخورد منفي و مخرب است
(پاليتر .)2010 ،5اگرچه ميزان و نرخ بروز اين پديده پايين ميباشد ،ولي شواهد تجربي اين پديده را با شغل
زيردستان و نارضايتي از زندگي ،تمايل به جابجايي و جابجايي واقعي ،استرسهاي روانشناختي ،رفتارهاي انحرافي
در محل کار و کاهش ميزان رفتار شهروندي مرتبط ميدانند (تپر2000 ،؛ زلراس 6و همکاران .)2002 ،اگرچه در
مورد پيامدهاي سرپرستي توهينآميز اطالعات زيادي وجود دارد ،ولي تحقيقات مرتبط با پيشايندها و فرانيدهايي که
بر اين پيامدها تاثيرگذار هستند کم ميباشد (تپر .)2000 ،بر اين اساس هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير ادراک
سرپرستان از عدالت تعاملي 7و سبک رهبري خودکامه 8به عنوان پيشايندهاي سرپرستي توهينآميز ميباشد.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

تدوين فرضيهها و مدل مفهومي

پيشايندهاي سرپرستي توهينآميز
در سالهاي اخير ،عدالت سازماني به عنوان يکي از مهترين متغيرها در زمينه درک تجربه کارکنان از روابط
استخدامي ،شناخته شده است (شار 9و همکاران .)2004 ،عدالت سازماني ادراک شده ،به ميزان ادراک افراد از
عدالت موجود در سازمان گفته ميشود .عدالت سازماني با رفتار عادالنه مردم در سازمانها رابطه دارد و در نقطه
مقابل ،بيعدالتي سازماني به نبود انصاف در نتايج ،فرايندها و تعامالت درون سازماني مربوط است (مهداد.)1389 ،
عدالت سازماني به سه بخش تقسيم ميشود که شامل عدالت توزيعي ،عدالت رويهاي و عدالت تعاملي ميباشد
(کولکوئيت .)2001 ،عدالت توزيعي به معناي ادراک کارکنان از منصفانه بودن نتايج کاري در سازمان است و بيشتر
با نتايج فردي کار مانند رضايت از آن ارتباط دارد .عدالت رويهاي به معناي عادالنه بودن رويههاي تخصيص
پاداش ،تنبيه ،حقوق و مزايا ميباشد و بيشتر با نتايج و پيامدهاي سازماني مرتبط است .در عدالت تعاملي ،کارکنان
عدالت را از برخوردي که در روابط متقابل شخصي با آنان ميشود ،استنباط ميکنند (جزني و سلطاني .)1395 ،بر
اساس ديدگاه فريس ،)2009(10سه پيشبين عمده براي خشونت در محيطهاي کاري قابل ذکر است :ويژگيهاي
فردي ( مانند نياز به حفظ حرمت ذات يا جامعهستيزي) ،عوامل اجتماعي (مانند ناکامي و استرس) و عوامل
سازماني (مانند تغيير ماهيت کار ،فرهنگ و جو سازماني و رهبري) .پژوهشهاي متعدد انجام گرفته ( از قبيل فولگر
و کونوسکي1989 ،11؛ بيس12و همکاران1998 ،؛ تپر2000 ،؛ امبروز 13و همکاران2002 ،؛ گلمب2002 ،14؛ کندي
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و همکاران )2004 ،در ارتباط با عوامل سازماني ،همگي به ادراک بيعدالتي سازماني به عنوان پيشبين مهم
خشونت در محيط کار تاکيد دارند (مهداد و همکاران.)1391 ،

بررسي تاثير ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي بر بروز سرپرستي توهينآميز :تببين نقش تعديلگر سبک رهبري15 /...

تحقيقاتي که در حوزههاي غيرمديريتي انجام شده ،نشاندهنده وجود رابطه بين بيعدالتي با بروز رفتارهاي
شغلي غيربهرهور ميباشد (اکوئينو 16و همکاران1999 ،؛ امبروز و همکاران2002 ،؛ اسکارليکي و فولر.)1997 ،17
ادراک بيعدالتي تعاملي باعث ايجاد خشم و ناراحتي نسبت به فرد خاطي ميشود (شوآيگر 18و همکاران.)1987 ،
حتي ممکن است باعث شود قربانيان بيعدالتي تعاملي به رفتارهاي غيربهرهور يا بر طبق گفته برون و
نمون ،)1996(19رفتارهاي خصمانه و پرخاشجويانه روي آورند .ايننس
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و همکاران ( )2005گزارش کردند

زيردستاني که توسط سرپرستانشان مورد بدرفتاري قرار گرفتهاند ،اين بدرفتاري را از طريق بروز رفتارهاي
پرخاشگرانه و خشونت نسبت به سرپرستان تالفي ميکنند (آري 21و همکاران .)2007 ،به دليل عدم توازن قدرت
بين سرپرستان و روساي مستقيمشان ،اقدام به تالفيجويي در برابر اقدام يک رئيس و مافوق توسط سرپرست،
باعث بروز رفتارهاي تالفيجويانه خواهد شد (بيس و تريپ .)1998 ،22سرپرستاني که بيعدالتي تعاملي را از
جانب روساي مستقيم خود تجربه ميکنند ،ممکن است استيصال و درماندگي خود در تالفي اين بيعدالتي را بر سر
زيردستان خود خالي کنند (آري و همکاران .)2007 ،بايد توجه نمود که گاهي اوقات افراد نسبت به انجام رفتارهاي
تالفيجويانه نسبت به منبع اصلي بدرفتاري به علت ترس از اقدامات تالفيجويانه ،بيميل بوده و ترجيح ميدهند
که يک هدف و قرباني با قدرت و تهديد کمتري براي تالفي کردن اين رفتارها پيدا کنند که اين موضوع مطابق با
مفهوم پرخاشگري جايگزين شده 23ميباشد (مارکوس  -نيوهال 24و همکاران .)2000 ،سوء استفاده يا پرخاشگري
عموماً در قالب چارچوب فرضيه ناکامي – پرخاشگري قرار ميگيرد (تدسچي و نرمن .)1985 ،25با توجه به مفهوم
پرخاشگري جايگزين شده ،سرپرستاني که بيعدالتي تعاملي را از جانب روساي مستقيم خود تجربه ميکنند ،تمايل
دارند که اين درماندگي و استيصال يا خشم خود را بر سر زيردستاني که توانايي الزم براي دفاع از خود را ندارند،
تخليه کنند .مهداد و همکاران ( )1391در پژوهش خود يا عنوان " رابطه عدالت سازماني ادراک شده با ميل به
خشونت در محيط کار" دريافتند که بين عدالت رويهاي ،عدالت توزيعي و عدالت تعاملي با خشونت فيزيکي،
خشونت کالمي و خشونت کلي رابطه منفي و معنيدار وجود دارد .تپر و همکاران ( )2006نيز در پژوهش خود
رابطه منفي ميان عدالت رويهاي و سرپرستي توهينآميز را تاييد کردند .ژانگ و بدنال )2015( 26با استفاده از روش
فراتحليل به بررسي پيشايندهاي سرپرستي توهينآميز پرداختند .آنها در پژوهش خود ،به اين نتيجه رسيدند که
عدالت تعاملي و رويهاي سرپرستان از عوامل موثر بر بروز سرپرستي توهينآميز است .آري و همکاران ()2007
نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که بين ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و سرپرستي توهينآميز رابطهاي
منفي وجود دارد .بر اين اساس فرضيه اول پژوهش بدين صورت ميباشد:
فرضيه  .1ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي داراي رابطه منفي و معنادار با بروز سرپرستي توهينآميز ميباشد.
هرسي و بالنچارد 27سبک رهبري را که به عنوان يکي از مهمترين مفاهيم تئوري اثربخشي رهبري ميباشد،
بدين گونه تعريف ميکند :سبك رهبري عبارتست از الگوهاي رفتاري که رهبر به هنگام هدايت کردن فعاليتهاي
ديگران از خود نشان ميدهد (هرسي و بالنچارد .)1395 ،بنابراين سبک رهبري نشاندهنده شيوهاي است که رهبران
رفتارهاي خاصي را از خود بروز ميدهند که اين رفتارها بر ادراکات زيردستان نفوذ پيدا کرده و در نهايت بر ساير
رفتارهاي زيردستان تاثير ميگذارد (آري و همکاران .)2007 ،رهبري خودکامه در نقطه مقابل رهبري دمکراتيک و
تساويخواه قرار دارد .باس ( )1990اشاره ميکند که رهبران دمکراتيک از قدرتشان در جهت ايجاد مجموعهاي از
الزامات استفاده کرده که پيروان را به مشارکت در تصميمگيري درباره آنچه که بايد انجام دهند ،ترغيب م يکند
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جايگزين شده ،شکلي از بدرفتاري نسبت به يک هدف غير از منبع اصلي برانگيختگي و عامل بدرفتاري بوده و
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(باس .)1990 ،در نقطه مقابل ،سبک رهبري خودکامه به تعيين ساختار سازماني ،فراهم کردن اطالعات ،تعيين آنچه
که بايد انجام شود ،تعيين قوانين و نقشها ،دادن وعده پاداش براي فرمانبرداري و تهديد به مجازات به علت
نافرماني؛ تمايل دارند (آري و همکاران .)2007 ،چنگ 28و همکاران ( )2004سبک رهبري خودکامه (استبدادي) را
به عنوان " رفتارهاي رهبري که کنترل و اقتدار مطلق رهبر را بر زيرستان اثبات کرده و اطاعت بيچون و چراي
زيردستان را مطالبه ميکنند" تعريف ميکنند (چنگ و همکاران .)2004 ،استبداد ،خودبزرگبيني ،تمايل به داشتن
قدرت بيش از حد بر ديگران ،حل تعارض به شيوه جبري ،تنبيههاي نامتناسب با شرايط ،بياعتمادي به کارکنان،
شعار دادن ،سرزنش زيردستان به علت اشتباهات خود ،در نطفه خفه کردن نظر مخالفان و مخالفت ورزيدن با روابط
غيررسمي در سازمان از جمله ويژگيهاي رهبران خودکامه است (اشفورث .)1994 ،29همچنين سبک رهبري
خودکامه نشاندهنده تسلط شخصي بيش از حد بر زيردستان ،متمرکزکننده قدرت در شخص رهبر و ايجادکننده
تصميمگيريهاي يکطرفه ميباشد .اين ويژگيهاي سبک رهبري خودکامه نشان ميدهد که طرفداران اين سبک
رهبري ميخواهند قيد و بندها و محدوديتهايي که در مقابل نمايش رفتارهايي که عدم تقارن قدرت در روابط
سرپرست-زيردست را برجسته ميکنند ،کاهش دهند (سيو 30و همکاران .)2004 ،به اين ترتيب به نظر ميرسد،
سبک رهبري خودکامه به علت تمايل براي داشتن کنترل بيش از حد و افزايش قدرت خود به سمت سرپرستي
توهينآميز تمايل داشته باشد .آري و همکاران( )2007در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که رابطهاي مثبت بين
سبک رهبري خودکامه و سرپرستي توهينآميز وجود دارد .همچنين ژانگ و بدنال ( )2015در پژوهش فراتحليل
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خود وجود رابطه مثبت و معنادار بين سبک رهبري خودکامه و سرپرستي توهينآميز را تاييد کردند .بر اين اساس
فرضيه دوم پژوهش بدين صورت ميباشد:
فرضيه  :2سبک رهبري خودکامه تاثير مثبت و معناداري بر بروز سرپرستي توهينآميز دارد.

اثرات متقابل عدالت تعاملي سرپرستان و سبک رهبري خودکامه
بر مبناي ديدگاه کنش متقابل (هاتراپ و جکسون )1996 ،31به نظر ميرسد که ادراک سرپرستان از عدالت
تعاملي و سبک رهبري خودکامه در هنگام تاثيرگذاري بر سرپرستي توهينآميز ،تاثيرات متقابلي نيز بر هم خواهند
داشت .بر مبناي فرضيه ناکامي – پرخاشگري ،کارکني که از رسيدن به هدف خويش توسط همکار يا سرپرست
محروم ميگردد ،مستقيماً نسبت به منبع ناکامکننده ،پرخاشگري ميکند (مهداد و همکاران .)1391 ،ادراک بيعدالتي
تعاملي يک تجربه بد و بيرازيجويانه را ايجاد ميکند .سرپرستاني که بيعدالتي تعاملي را از جانب روساي مستقيم
خود تجربه ميکنند ،احساس خشم ،هتک حرمت و استيصال خواهند کرد .اگر چه در چنين شرايطي و با وجود يک
تجربه بد و بيزاريجويانه ،احتمال بروز رفتارهاي غيربهرهور مانند سرپرستي توهينآميز سرعت پيدا خواهد کرد،
ولي احتمال بروز چنين رفتارهايي تا حدي زيادي بستگي به اين دارد که فرد به چه شکلي و چگونه نسبت به آن
موقعيت و تجربه بد و بيزاريجويانه از خود واکنش نشان دهد (آري و همکاران .)2007 ،نوع واکنش نسبت به اين
وضعيت (ادراک ب يعدالتي تعاملي و ايجاد احساس خشم و استيطال ) و اينکه آيا چنين وضعيتي منجر به رفتارهاي
انحرافي ميشود يا نه؛ بستگي به ميزان محدوديتها و کنترلکنندههايي که باعث رفتارهاي بازدارنده ميشوند ،دارد
(رابينسون و بنت .)1997 ،32يکي از اين محدوديتها و کنترلکنندهها ،سطوح پايين سبک رهبري خودکامه ميباشد.
همانطور که اشاره شد ،افرادي که از خودکامگي بااليي در سبک رهبري خود برخوردار هستند داراي محدوديت-
هاي داخلي کم و در مقابل داراي تمايل بااليي براي کنترل ديگران بوده و در نتيجه چنين حالتي ،رفتارهايي مانند
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ناديده گرفتن نظرات زيردستان ،کاهش ميزان مشارکت زيردستان و اصرار و پافشاري بر اطاعت مطلق زيردستان
بوجود ميآيد (فار و چنگ .)2000 ،33تجربه بد از بيعدالتي تعاملي شرايط مطلوبي براي افرادي که تمايل شديدي
به کنترل دي گران دارند بوجود آورده و آنها را به سمت سرپرستي توهينآميز سوق ميدهد .بعضي از پژوهشها
نقش تعديلگري متغيرهاي فردي مختلفي را بر رابطه بين ادراک بيعدالتي و بروز رفتارهاي غيربهرهور بررسي
نمودهاند (اکوئينو و همکاران )2004 ،ولي نقش رفتارهاي ضد بهرهور سرپرستان تاکنون بررسي نشده است که بر
اين اساس فرضيه سوم به صورت زير خواهد بود:
فرضيه  .3سبک رهبري خودکامه رابطه بين ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و سرپرستي توهينآميز را
تعديل ميکند.
بر مبناي مباني نظري ،مدل مفهومي و فرضيههاي پژوهش به صورت زير خواهد بود .متغير ادراک سرپرستان از
عدالت تعاملي به عنوان متغير مستقل؛ متغير سرپرستي توهينآميز به عنوان متغير وابسته و متغير سبک رهبري
خودکامه هم به عنوان متغير مستقل و هم به عنوان متغير تعديلگر ايفاي نقش ميکند.

سرپرستي

ادراک سرپرستان از

توهینآمیز

عدالت تعاملي

شکل ( :)1مدل مفهومي پژوهش
روششناسي پژوهش
جامعه آماري پژوهش شامل  126نفر از سرپرستان شعب بانک سپه شهر شيراز بود که تعداد نمونه آماري با
استفاده از فرمول کوکران مربوط به جامعه محدود 95 ،نفر تعيين شد که در نهايت بر اساس دادههاي  88پرسشنامه
عودت داده شده و قابل تحليل ،تجزيه و تحليلهاي آماري صورت گرفت .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه شامل
پرسشنامههاي عدالت تعاملي نيهوف و مورمن)1993(34؛ سبک رهبري خودکامه چنگ و همکاران ( )2004و
سرپرستي توهينآميز تپر ( )2000بود .براي سنجش روايي ابزار پژوهش ،پرسشنامهها در اختيار چند تن از اساتيد
صاحبنظر قرار گرفت و روايي صوري و محتواي آنها مورد تاييد قرار گرفت .پايايي پرسشنامههاي مورد استفاده
در پژوهش نيز به کمک آلفاي کرونباخ ارزيابي شد و با توجه به اينکه آلفاي کرونباخ پرسشنامهها باالتر از  0/7بود،
پايايي ابزار پژوهش تاييد گرديد .جهت تجزيه و تحليل دادهها ،از روش تحليل عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت
ساختاري و نرم افزار اسمارت پي ال اس (نسخه  )2استفاده شد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رهبری خودکامه
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تجزيه و تحليل دادهها
از جهت ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخدهندگان 52 ،نفر ( 59/1درصد) مرد و  36نفر ( 40/9درصد) زن بودند.
سن  14نفر ( 15/9درصد) بين  20تا  30سال؛  36نفر ( 40/9درصد) بين  30تا  40سال؛  22نفر ( 25درصد) بين  40تا
 50سال و  16نفر ( 18/2درصد) باالي  50سال بود .از نظر سابقه خدمت؛  30نفر ( 34/1درصد) زير  10سال 42 ،نفر
( 47/7درصد) بين  10تا  20سال و  16نفر ( 18/2درصد) بين  20تا  30سال سابقه خدمت داشتند .همچنين  20نفر
( 22/7درصد) پاسخدهندگان داراي تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم؛  50نفر ( 56/8درصد) داراي تحصيالت کارشناسي
و  18نفر ( )20/5درصد) داراي تحصيالت کارشناسي ارشد بودند.
در ادامه براي آزمون فرضيههاي پژوهش از تکنيکهاي تحليل عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت ساختاري
استفاده شده است .در اين تحقيق به دليل کم بودن تعداد نمونه آماري تحقيق و نرمال نبودن دادهها ،براي تأييد مدل
و پاسخ به فرضيههاي تحقيق از روش حداقل مربعات جزئي 35استفاده شده است .جدول شماره  ،1ميانگين
واريانس تبيين شده ،36پايايي ترکيبي

37

 ،ضريب تعيين و آلفاي کرونباخ را نشان ميدهد .مقادير پايايي ترکيبي بين 0

تا  1ميباشد و جايگزيني براي آلفاي کرونباخ است .مقدار اين شاخص نبايد کمتر از  ./6باشد .به اين شاخص
نسبت ديلون -گلداشتاين نيز گفته ميشود (چين و نيوستد .)1999 ،38عالوه بر روايي سازه ،با کمک شاخص
ميانگين واريانس تبيين شده مشخص شد که تمام سازههاي مورد مطالعه داراي ميانگين واريانس تبيين شده باالتر از
 0/5هستند (روايي تشخيصي).
سال هفتم /ويژه نامه 1395

شاخص نيکويي برازش مدل

39

اين شاخص سازش بين کيفيت مدل ساختاري و مدل اندازهگيري شده را نشان ميدهد و برابر است با :
AVE  R 2

GOF 

2
که در آن  AVEو  Rميانگين  AVEو  R2ميباشد .باال بودن شاخص مقدار  GOFاز  0/4برازش مدل را نشان

ميدهد .در اين پژوهش ،مقدار شاخص برازش مدل برابر  0/5203شده است و نشان از برازش مناسب (باالي
 )0/4مدل دارد.
جدول ( :)1شاخص روايي ،پايايي و برازش مدل
ضريب

الفاي

شاخص نيکويي

تعيين

کرونباخ

برازش مدل

ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي

0/7181

0/9577

0/000

0/9506

سبک رهبري خودکامه

0/7067

0/9556

0/000

0/9473

سرپرستي توهينآميز

0/7638

0/9667

0/373

0/9613

متغيرها

ميانگين واريانس
تبيين شده

پايايي ترکيبي

0/5203

جدول شماره  ،2ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق و شاخص اعتبار منفک 40را نشان ميدهد .قطر اصلي،
ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده و پايين قطر اصلي ،ضرايب همبستگي پيرسون را نشان ميدهد .الزمه تأييد
روايي منفک بيشتر بودن مقدار ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده از تمامي ضرايب همبستگي متغير مربوط با
باقي متغيرها است (فورنل و الرکر .)1981 ،41تمامي ضرايب همبستگي در سطح خطاي کمتر از  %1مثبت و معنادار
هستند.
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جدول ( :)2ماتريس همبستگي و روايي منفک
()1

متغيرهاي پنهان

0/847

)1ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي

(جذر ) AVE

 )2سبک رهبري خودکامه

- 0/4413

 )3سرپرستي توهينآميز

- 0/4486

()2

()3

0

0

0/8406

0

(جذر ) AVE

0/9739

0/546

(جذر ) AVE

نمودار  1مدل معادالت ساختاري را در حالت تخمين ضرايب استاندارد نشان ميدهد .در اين مدل متغير ادراک
سرپرستان از عدالت تعاملي برونزا و متغير سرپرستي توهينآميز درونزا ميباشد .متغير سبک رهبري خودکامه
نقش متغير تعديلگر را ايفا ميکند .همانگونه که در تمودار شماره  1مشخص است تمامي مقادير بارهاي عاملي از
 0/5بيشتر شدهاند ،و همچنين مقادير محاسبه شده ( tطبق نمودار شماره  )2براي هر يک از بارهاي عاملي هر
نشانگر با سازه يا متغير پنهان خود باالي  1/96است؛ لذا ميتوان همسويي سؤاالت پرسشنامه براي اندازهگيري
سنجش آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است .لذا روابط بين سازهها يا متغيرهاي پنهان قابل استناد
است .نمودار شماره  2مدل بوتاسترپ را در حالت قدر مطلق معناداري ضرايب ( )t-valueنشان ميدهد .اين مدل
در واقع تمامي معادالت اندازهگيري (بارهاي عاملي) و معادالت ساختاري را با استفاده از آماره  ،tآزمون ميکند .بر
طبق اين مدل ،ضريب مسير و بار عاملي در سطح اطمينان  % 95معنادار ميباشد اگر مقدار آمارهي  tاز  1/96بيشتر
باشد.
q14
q15
q16
q17
q18

q12

q13

0/872
0/906 0/909
0/836
0/857

0/902

q10

0/931
0/878 0/713
0/924

0/877

0/373

0/877
0/826

q11

q1

سرپرستی
توهینآمیز

q26

q25

q5
q6
q7
q8
q9

0/840

q19

0/711

0/871 0/902

q4

0/682

0/907
0/690

q27

0/904
0/777

تعاملی

0/000

0/000

0/851

ادراک عدالت

خودکامه

خودکامه

0/923

0/000

سبک رهبری

ادراک عدالت تعاملی * سبک رهبری

q2

q3

0/857

0/885
q24

q20

0/872
q23

نمودار ( :)1مدل در حالت تخمين ضرايب استاندارد

q21
q22
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مفاهيم را در اين مرحله معتبر دانست .در واقع نتايج نشان ميدهد آنچه محقق توسط سؤاالت پرسشنامه قصد
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q12

q13

q14

29/1

q15

39/8

54/8

q10

q11

44/1

q1

47/3

9/76

26/6

q16

q2

36/6

q3

64/6

29/3
q17

62/5

q5

64/7
3/641

28/1
24/8

q18

q4

سرپرستی
توهینآمیز

1/991

سبک رهبری

3/743

q6

26/2
47/5

ادراک عدالت

14/3

تعاملی

خودکامه

q7
q8

7/95

q9

17/2
ادراک عدالت تعاملی * سبک رهبری
خودکامه

q19

22/6
22/2

9/37

16/3
8/61

q27

q26

q25

16/4

q20

16/5

31/6
q24

q21
q22

q23

نمودار ( :)2مدل در بوت استرپ در حالت قدر مطلق معناداري()t-value
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در جدول شماره  3خالصه نتايج بررسي فرضيههاي پژوهش ارائه شده است:
جدول ( :)3ضرايب مسير(بتا) ،آماره تي و نتيجه فرضيههاي پژوهش
فرضيات تحقيق
ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي
سبک رهبري خودکامه

سرپرستي توهينآميز

سرپرستي توهينآميز

سبک رهبري خودکامه * ادراک سرپرستان از عدالتتعاملي

سرپرستي توهينآميز

بتا

تي

جهت
رابطه

نتيجه

- 0/302

3/641

-

رد نشد

0/350

3/743

+

رد نشد

0/164

1/991

+

رد نشد

پس از تاييد نقش تعديلگري سبک رهبري خودکامه در رابطه بين دو متغير ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي
و سرپرستي توهينآميز ،نوبت به تعيين شدت اثر متغير تعديل ميرسد .هنسلر و فاسوت ( )2010با استفاده از
فرمول اندازه تاثير کوهن ،فرمول زير را براي تعيين شدت اثر تعديلي معرفي نمودهاند:

مقادير  0/15 ،0/02و  0/35براي

به ترتيب نشان از شدت اثر تعديلي ضعيف ،متوسط و قوي است (داوري

و رضازاده )1393 ،که بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت متغير تعديلگر سبک رهبري خودکامه داراي شدت اثر
تعديلي ضعيف ميباشد.
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بحث و نتيجه گيري
در فرضبه اول پژوهش ،با توجه به اينکه مقدار آماره  tخارج بازه معناداري است ،با احتمال  0/95ادعاي محقق
مبني بر اينکه « ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي بر بروز سرپرستي توهينآميز تاثير معناداري دارد» تأييد ميگردد.
با توجه به وجود ضريب بتاي منفي ميتوان گفت ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي بر سرپرستي توهينآميز تأثير
مستقيم و منفي دارد .نتايج اين فرضيه با نتايج پژوهشهاي مهداد و همکاران ()1391؛ آري و همکاران ( )2007و
ژانگ و بدنال ( )2015همسو و مطابق بوده و تاييدکننده فرضيه ناکامي – پرخاشگري ميباشد .با توجه به نتايج اين
فرضيه ،ادراک بيعدالتي در سازمان به اين مطلب اشاره دارد که کارکنان عميقأ نسبت به ميزان عدالت حاکم بر
رفتاري که از سوي ديگران نسبت به آنها روا داشته ميشود ،حساسيت به خرج ميدهند .وقتي سرپرستان ادراک
بيعدالتي تعاملي را از جانب روساي مستقيم خود تجربه ميکنند ،با احتمال بيشتري به اقدامات تند و ناماليم
مبادرت ميورزند .بنابراين ادراک بي عدالتي تعاملي نقش مهمي در بروز رفتارهاي انحرافي در سازمان ايفا ميکند .از
منظري ديگر ،ادراک بي عدالتي تعاملي يکي از پيشايندهايي است که منجر به بروز سرپرستي توهينآميز ميگردد.
سرپرستي توهينآميز به دليل رفتارهاي توهينآميز و تند در بين زيردستان و همچنين توهين به شخصيت زيردست
و در نهايت ترس از مراجعت زيردست به سمت وي در بروز مشکالت ،ميتواند هزينههاي زيادي را بر سازمان
تحميل کند .همچنين بايد بيان نمود که اين گونه رهبري موجب کاهش رفاه افراد ،افزايش تعارض در سازمان و
باعث رفتارهاي منفي سازماني ،کاهش رضايت شغلي ،ادراک بيعدالتي و کاهش تعهد عاطفي کارکنان در سازمان
مي شود .حال براي کاهش اين رفتارهاي مخرب ،پيشنهاد ميشود:
 )1مديران با بکارگيري آگاهانه سبک رهبري ،تقويت رفتارهاي عادالنه ،شناسايي علل و عوامل کم انگيزه
بودن سرپرستان و همچنين توجه کافي نسبت به رفتارهاي منصفانه؛ زمينه کاهش رفتارهاي انحرافي را در
سازمان خود فراهم آورند.
 )2از آنجا که آشکارترين چهرة رهبر زهرآگين در سرپرستي توهينآميز او رخ مينمايد ،شايسته است اعضاي
سازمان با فنون رفتاري مواجهة کارکردي با رفتارهاي بيادبانه و توهينآميز مديران آشنا شوند تا در هنگام
عمل از آنها استفاده کنند.
در فرضبه دوم پژوهش ،با توجه به اينکه مقدار آماره  tخارج بازه معناداري است ،با احتمال  0/95ادعاي
محقق مبني بر اينکه «سبک رهبري خودکامه بر بروز سرپرستي توهينآميز تاثير معناداري دارد» تأييد ميگردد .با
توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت سبک رهبري خودکامه بر سرپرستي توهينآميز تأثير مستقيم و
مثبت دارد .نتايج اين فرضيه با نتايج پژوهشهاي آري و همکاران( )2007و ژانگ و بدنال ( )2015همسو و مطابق
ميباشد .در عرصة انجام فعاليتهاي رهبري ،گاه رهبران از سطوح باال ،دچار گرايشهاي خاص رفتاري ميشوند
که چه بسا بخشي از اين گرايشها چندان مطلوب و خوشايند نباشند .يکي از اين سبکهاي رهبري که در عمل
شواهد به نسبت قابل توجهي براي آن وجود دارد ،رهبري خودکامه يا استبدادي است .رهبر خودکامه به منظور
ايجاد محيطي در جهت منفعت خود و کنترل بيشتر ،ديگران را تهديد و در آنها ايجاد ترس ميکند .رهبر خودکامه از
قدرتش در برابر کسي که در موقعيت ضعيفتر قرار دارد ،استفاده رواني يا جسمي ميکند .چنين رهبري از
رفتارهاي توهينآميز خود لذت مي برد و چنانچه چنين رهبري به طور جدي به چالش کشيده شود ،دچار ترس و
عقب نشيني شده و سپس در زمان مناسب انتقام ميگيرد .بدين ترتيب يک رهبر خودکامه همواره به دنبال اثبات
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افزايش فشار رواني منفي اعضاي سازمان ميشود .برخي از ديگر مطالعات مستقالً نشان دادهاند که اين گونه رهبري
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موقعيت و کنترل خود بر زيردستان بوده و به همين دليل مرتباً رفتارهايي همچون بياعتمادي به کارکنان ،استبداد،
خودبزرگبيني که از مصاديق سرپرستي توهينآميز ميباشند ،از خود بروز ميدهند .اين گونه رفتارهاي رهبري از
مجراي ساختار بروکراتيک سازمان و مديريت منابع انساني ناکارآمد سازماني محقق ميشود .از اين رو ،پشنهاد مي-
شود:
)1

مادام که امکانپذير است ،در ايجاد ساختار سازماني ارگانيک-دموکراتيک و رفع ناکارآمدي مديريت منابع
انساني سازمان از طريق اعمال شايسته ساالري ،اصالح نظام تشويق و تنبيه و نظارت ،تقويت ثبات مديريتي
و رفع ابهام از مشا غل اهتمام ورزيده شود ،تا اگر در آينده مديريت ارشد سازمان تغيير کرد و به اين گونه
رفتارهاي رهبري تمايل نشان داد ،محملي براي تحقق منويات خود نداشته باشد.

)2

از نظر ديگر شايسته است مراجع قانوني و ذيصالح تصميمساز و سياستگذار ،خود با رعايت تعهد و
اخالق ،از سياستزدگي پرهيز کنند و هوشمندانه به وضع سياستهاي اثربخش و کارآمد در بخش دولتي
بپردازند .اين مسئله به ويژه در انتصاب مديران و فرآيند انجام آن قابل تأکيد است .در اين راستا ،گزينش
مديران دولتي و رصد ويژگيهايي مانند جاهطلبي ،خودکامگي ،خودشيفتگي ،سرپرستي توهينآميز و
دمدمي مزاج بودن در آنها شايسته است.

همچنين با توجه به تبعات منفي خودکامگي و وجود رهبران خودکامه در سازمان ،پيشنهاد ميشود:
)1

با تدوين خطمشي و دستورالعملها ،زمينه پيشگيري از بروز خودکامگي را فراهم کرد .ايجاد يک
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خطمشي و دستورالعمل که خودکامگي را تعريف و تعاريف منطقي از رفتارهاي قابل قبول و غيرقابل قبول
در محل کار را ارائه ميدهد به کارکنان و رهبران سازماني در شناسايي و برخورد مناسب با خودکامگي و
کاهش يا حذف چنين رفتارهايي کمک خواهد کرد.
 )2همچنين پيشنهاد ميشود جهت حمايت از حقوق کارکنان و کاهش يا جلوگيري از بروز رهبري خودکامه
در سازمان ،فرايندهاي گزارشدهي و تشويق گزارشدهي که در واقع عبارت است از ايجاد فرايندهاي
گزارشدهي ،رسيدگي و وساطت براي رسيدگي به شکايات کارکنان در مورد سرپرستان يا ديگر
همکاران ،ايجاد گردد.
در فرضبه سوم پژوهش ،با توجه به اينکه مقدار آماره  tخارج بازه معناداري است ،با احتمال  0/95ادعاي
محقق مبني بر اينکه « سبک رهبري خودکامه رابطه ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و سرپرستي توهينآمي ز
را تعديل ميکند» تأييد ميگردد .با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت سبک رهبري خودکامه بر
رابطه ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و سرپرستي توهينآميز تأثير مستقيم و مثبت دارد .نتايج اين فرضيه با
نتايج پژوهش آري و همکاران ( )2007همسو و مطابق ميباشد .نتايج نشان داد سرپرستي توهينآميز توسط
اثرات متقابل ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي و ويژگيهاي سبک رهبري خودکامه تحت تاثير قرار ميگيرد.
وجود تمايل شديد به کنترل بيشاز حد ديگران و تسلط بر زيردستان در سرپرستان داراي خودکاملي باال در
سبک رهبري و ناتواني اين سرپرستان در مديريت کردن احساساتشان ،زمينهساز بروز سرپرستي توهينآميز
خواهد بود (اشفورث .)1997 ،يافتهها نشان دادند که با وجود اينکه ادراک سرپرستان از عدالت تعاملي ،به
عنوان يک محرک و عامل انگيزاننده در جهت بروز سرپرستي توهينآميز ميباشد ،اين موضوع در سرپرستان
داراي سبک رهبري با خودکامگي باالتر ،بيشتر نمود پيدا ميکند .اين نتايج با نتايج پژوهشهاي اسکارليکي و
همکاران ( ،)1999اکوئينو و همکاران ( )2004و آري و همکاران ( )2007همسو بوده و تاييدکننده ديدگاه
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کنش متقابل در درک بروز رفتارهاي غيربهرهور که توسط رابينسون و بنت ( )1997و مهداد و همکاران
( )1391مورد بحث قرار گرفته ،ميباشد .اغلب ديده شده است که رفتار رهبران خودکامه بر روحيه و عملکرد
سازمان تأثير منفي دارد .سبک رهبري خودکامه نشاندهنده تسلط شخصي بيش از حد بر زيردستان ،متمرکز
کننده قدرت در شخص رهبر و ايجادکننده تصميمگيريهاي يکطرفه ميباشد .همين ويژگيهاي سبک رهبران
خودکامه باعث بروز پديده سرپرستي توهينآميز ميگردد که دراين حالت عزت نفس زيردستان را نشانه
ميگيرد و باعث تخريب عزت نفس ايشان ميگردد .از سويي ديگر ،رهبران خودکامه نقش تعديل کنندهاي در
ارتباط ادراک سرپرستان از بيعدالتي تعاملي و سرپرستي توهينآميز دارد .بنابراين با توجه به مباحثي که مطرح
شد و همچنين طبق نتايج فرضيات براي کاهش اثرات اين سبک رهبري پيشنهادهاي ذيل به صورت کلي ارائه
ميگردد:
 )1شناسايي صحيح افراد شايسته براي پستهاي ارشد و آموزش نقاط قوت و ضعف سبکهاي مختلف
رهبري به اين افراد بر اساس نوع سازمان و مأموريت آن.
 )2ايجاد کميتههاي کاري تخصصي به منظور نظارت بر کار رهبر ،افزايش ميزان مشارکت سرپرستان و
زيردستان در تصميمات کاري.
 )3موازين برقراري عدالت ،اعم از عدالت تعاملي ،اطالعاتي ،بين فردي بيش از پيش در سازمان رعايت شود.
و نيز ايجاد فضايي باز براي اعضاي سازمان به منظور ارائه نظر و احيانأ نقد کاستيهاي موجود سازمان
مي تواند از درجه سميت بکاهد و چه بسا به نادر شدن مظاهر آن در سازمان بينجامد.
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