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  خالصه

ي اطالعات و ارتباطات منجـر بـه تمرکـز توجـه مـدیران بـر ایـن        فناورویژه  ي بهفناورافزون  هاي اخیر، گسترش روز در دهه

که کارکنان بـه اسـتفاده شخصـی از اینترنـت در محـل کـار خـود        شوند  موضوع شده است که چه دالیلی، چگونه باعث می

شـود، مزایـا و معایـب خـاص خـود را بـراي        بپردازند زیرا اینترنت نیز همانند هر وسیله دیگري که وارد دنیـاي کنـونی مـی   

با مرور . است شده هشناختی نترنتیاروي  یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر طفره عنوان بهرهبري اخالقی . ها در پی دارد سازمان

لذا هدف از  .شودیمروي اینترنتی کارکنان  ی، باعث کاهش طفرهسازمان فرهنگي بر اثرگذارادبیات، رهبري اخالقی از طریق 

سـازمانی   واسـطه فرهنـگ   روي اینترنتـی بـه   نگارش این تحقیق ارائه یک مدل مفهومی از رابطه بین رهبري اخالقی و طفـره 

  . باشد می
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  مقدمه . 1

داشـته و موجـب سـهولت و     به همـراه ها، مزایاي بسیاري را الکترونیکی در سازمان هايهاي اخیر گسترش فناوريدر سال

ها در پـی  نترنت، معایب و مضرات فراوانی را براي سازمانویژه ایها و بهحال این فناورياینتسریع انجام امور گشته است؛ با

تـوان بـه سـایبرلوفینگ یـا     آور مـی ترین این معایب و رفتارهاي زیان از مهم. ها را نادیده گرفتتوان آنداشته است که نمی

بنـابراین بـه   . . د، اشاره نمـو استکه نوعی استفاده شخصی از اینترنت محل کار توسط کارکنان 2روي اینترنتی  همان طفره

به این معنی کـه فـرد   . دهد وقت خود را به نحوي هدر می شود که مبتنی بر کامپیوتر بوده و فرد با انجام آن عملی گفته می

دهد، زمان کـاري خـود را هـدر     بجاي انجام امور مرتبط با کار خود، با استفاده از فضایی که اینترنت در اختیار وي قرار می

. پردازند روي اینترنتی می توان اظهار نمود که همه کارکنان، به یک اندازه به طفره نمی. پردازد صی میشخ دهد و به امور می

اینترنـت نیـز    .باشـند مـی  سـازمانی  شاید بتوان مطرح نمود که از عوامل تأثیرگذار بر این رفتار، رهبري اخالقـی و فرهنـگ  

در ایـن  . هـا در پـی دارد   مزایا و معایب خاص خود را براي سازمان شود، همانند هر وسیله دیگري که وارد دنیاي کنونی می

نماینـد، ایـن احتمـال      که کارکنان زمان زیادي را صرف کار با اینترنت در جهت انجام وظایف کاري خود می راستا، درحالی

اعات کـاري اسـتفاده   وجود دارد که در برخی از موارد از این تکنولوژي براي امور شخصی و غیر مرتبط باکار خود طـی سـ  

گـردد؛ چنـین رفتارهـاي    هاي اطالعاتی مـی ها موجب بروز مشکالتی در سیستمروي اینترنتی در سازمانطفره. ]1[نمایند

غیراخالقی و خالف قوانین و مقررات ناشی از استفاده ناصحیح از فناوري و تکنولوژي، هم به کارکنان و هم بـه کارفرمایـان   

سازمانی، مجموعه اعتقادات جمعـی ناخودآگـاه و مفروضـاتی اسـت کـه       فرهنگ]. 2[کنند ارد میوخسارات زیادي سازمان 

سـازمانی قابلیـت    توان انتظار داشت که فرهنگ	بنابراین می .شوند ها هدایت می آن واسطه بههاي سازمانی  ها و فعالیت ارزش

، جمعیـت مسـلمانان یکـی از بزرگتـرین بازارهـاي      از طرفـی .روي اینترنتی در سـازمان را دارد  تأثیرگذاري بر کاهش طفره

میلیارد مشتري بـالقوه در سراسـر جهـان اسـت را تشـکیل مـی       1/2ي کشورهاي توریست مذهبی که شامل توریستی برا

در میان کشورهاي مسلمان جهان، ایران به عنوان یکی از کشورهاي مسلمان و در حال توسعه، درصـنعت توریسـت   .دهند

اي در این زمینه برخـوردار مـی   ودن منابع طبیعی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی متعدد از مزیت رقابتی بالقوهجهانی با دارا ب

بـا آن   3عنـوان یـک شـهر توریسـت مـذهبی     هایی کـه بـه  شهرهاي مذهبی و ویژگیبر اساس تحقیقات موجود،. ]3[باشد 

فرهنگیپایتختعنوانمیان شهرهاي ایران، مشهد به در. ]4[ثیر گذارندها تأ گردند، بر انتخاب مقصد توریستشناخته می

عـالوه بـر ایـن، بـر اسـاس آمارهـاي       . باشدهاي داخلی و خارجی میاسالم هرساله پذیراي سیل عظیمی از توریستجهان

بر همـین   .داردقراردومرتبهدرتوریست مذهبیجذبلحاظازمشهددنیا،اولمذهبیگردشگريجاذبه15موجود بین

هـا  گویی به سیل عظیمی از توریستآژانس مسافرتی در سطح شهر مشهد براي پاسخ 400اس، با توجه به اینکه بیش از اس

وجود برخی عوامل محیطی و فرهنگی از قبیل اینترنت رایگان در دسترس در محیط کار و نبود قوانین جهـت  وجود دارند، 

تأثیر قرار  هاي مسافرتی را به شدت تحت میان کارکنان شاغل در آژانسروي اینترنتی در  نظارت بر کارکنان، تمایل به طفره

روي اینترنتـی شـوند تـا عملکـرد      اي باشد که کارکنان کمتر درگیر طفـره گونه شرایط این دفاتر باید بهبنابراین . داده است

                                                            
2. cyberloafing
3 . religious tourist
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و همچنـین   شـده  انجـام اي هـ طبـق بررسـی  .رجوع افزایش پیـدا کنـد   ها و میزان و کیفیت پاسخگویی کارکنان به ارباب آن

روي اینترنتی کارکنان در ساعات اداري ناراضی بودنـد  رجوع از طفره رجوع این مراکز مشاهده شد که ارباب مصاحبه با ارباب

اي که بـا کارکنـان انجـام شـد، همگـی بـر       نمودند و از طرفی در مصاحبهو عملکرد کارکنان را در سطح ضعیف ارزیابی می

یـک ارائهدنبالبهحاضرمطالعهنظر داشتند سازمانی مناسب اتفاق نظارت و همچنین فقدان فرهنگفقدان قوانین جهت 

روي اینترنتـی   طفـره  ورهبـري اخالقـی  بـین ارتبـاط درفرهنـگ سـازمانی  واسطنقشبررسیمنظوربهمفهومیمدل

وشودمیپرداختهیکدیگرباهاآنباطارتسپسوتحقیقمتغیرهايتحقیقپیشینهونظريمبانیبهابتدادر. باشد می

  .گرددمیارائهمفهومیمدلهاآنبنديجمعبانهایتدر

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق  -2

  رهبري اخالقی  - 2-1

ها  موضوع مسائل اخالقی در رهبري ازجمله این دیدگاه. هاي جدیدي وارد بحث رهبري شده است هاي اخیر، دیدگاه در سال

بـاال دارد کـه در    هیباروح ییخوب و رفتارها اتیو اعمال درست همراه با ن ماتیداللت بر تصم يرهبری بعد اخالق. باشد می

نفـوذ، رفتـار    یدر حال حاضر منبـع اصـل  . شودیم دیتأک ردستانیرهبران در روابط با ز یو عمل یآن به اعمال درست، منطق

رهبران اخالقـی سـعی در   عالوه بر این . ]5[باشدیفرد رهبر م يارزگیصداقت و پره ،یطرفیب تیرهبر همچون قابل یاخالق

ها در تعهـد بـراي دسـتیابی بـه      ها و رفتارهاي پیروان خود دارند و این ویژگی پیوستن اصول اخالقی در باورها، ارزش به هم

ی فـردي اسـت کـه داراي    رهبر اخالق همچنین. ]6[شود رسیدن به اهداف مشاهده می درراهاهداف عالی و ثبات و پایداري 

ي اخالقـی ترسـیم   هـا  آل دهیـ اي کسـر ها و اهداف سازمانی خود را از طریق ی این افراد دیدگاه. ]7[باشد شخصیتی قوي می

د که رهبران اخالقـی  نکن از سوي دیگر، بیان می. سازند هاي درونی کارکنان مرتبط می کنند و اهداف سازمان را با ویژگی می

در این راسـتا، رهبـران اخالقـی بایـد     . باشند در دیگران و در جهان می بانفوذراي اثر ماندگار و مثبت و افرادي هستند که دا

. دهنـد  قـرار   مـدنظر اي خـود اصـول اخالقـی را     باشند و در زندگی شخصـی و حرفـه   و عادل  مند ضابطه، اعتماد قابلصادق، 

تـري   شـوند کـه تصـمیمات متعـادل     پـذیر مـی   اخالقیات، جامعهعنوان افرادي پایبند به اصول و  رهبران اخالقی به همچنین،

کننـد، اسـتانداردهایی شـفاف را     و اغلب اوقات این رهبران پیرامون مسائل اخالقی با پیروان خود ارتباط برقرار می. گیرند می

ري در سازمان ایجـاد گـردد  و نمایند تا محیطی سالم و با باالترین میزان بهره کنند و از پاداش و تنبیه استفاده می تنظیم می

]8[.  

  سازمانی  فرهنگ -2-2

سازمانی داراي اهمیت  فرهنگ. گیري کرد توان آن را تعریف نمود و اندازه ي میدشوار بهسازمانی مفهومی است که  فرهنگ

ؤثرتر نیازمند آن جهت سازمانی کاراتر و م. باشد ها و فرهنگ سازمان می باشد، زیرا بیانگر اهداف، استراتژي بسیار باالیی می
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ها، عقاید،  سازمانی بر ارزش فرهنگ"همچنین . ]9[هستیم که از نقش فرهنگ در زندگی سازمانی اطالع کافی داشته باشیم

ها  هاي اساسی، باور ارزشاین ارتباط در .]١٠"	[کند داللت می اند شده رفتهیپذطور وسیع در سازمان  هنجار و اهدافی که به

شوند و همچنین  هاي مشترك ناشی می اي که از این ارزش سازمان وجود دارند و الگوهاي رفتاريو مفروضاتی که در 

. ]11[شوند سازمانی نامیده می ها و رفتار اعضاء سازمان هستند، فرهنگ هایی که بیانگر پیوند بین مفروضات و ارزش نماد

که با وسایل نمادین همچون  و مرتبط منطقی است مشترك غالبهاي  اي از ارزش مجموعهسازمانی  عالوه بر این، فرهنگ

در : سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد فرهنگ .شوند ها مبادله می انه و حکایتها، کلمات عامی ها، شعائر، افسانه داستان

 وجوددن افراد ها و حتی نوع لباس پوشی ها و عالئم، جشن همچون نحوه رفتار افراد، نشانه تیرؤ قابلهاي  سطح باال پدیده

هاي  هاي بنیادي و اصولی، باورها و فرایند تر، ارزش اما در سطح پایین. کنند ها را رعایت می دارد که اعضاي سازمان آن

به  تیدرنهاشوند ولی  هاي فرهنگی به طرق گوناگونی ظاهر می ویژگی. آورند اندیشیدن، فرهنگ حقیقی را به وجود می

  . ]12[شود شوند که در روابط اجتماعی میان افراد نمایان می دیل میهایی تب اي از فعالیت مجموعه

  سازمانی رابینز  فرهنگ - 2-2-1

جهـت   -ریسـک پـذیري   -خالقیت و نوآوري فردي :اند از سازمانی برشمرده است، عبارت هایی که رابینز براي فرهنگ ویژگی

الگوهـاي   -تحمـل تعـارض   -سیسـتم پـاداش   -مانیساز) هویت(تعلق  -کنترل -روابط مدیریت -یکپارچگی و وحدت -دهی

ارتباطی

  خالقیت و نوآوري فردي

ها در محیط هاي جدید و سودمند است و نوآوري فرآیند اجراي موفقیت آمیز این اندیشهخالقیت عبارت از تولید اندیشه

  .]13[باشدسازمان می

  

  پذیري ریسک 

مســئولیت کهفردي. دهنـدمیبـروزخـوداززیـاديریسـک پذیرايرفتارهـهاسـازماندرکارکنـانامـروزدنیـايدر

توســط کارهــا ایــن انجــام بـریـادهـدانجـامراهایـیفعالیتسـريیـککـهپذیـردمیمی گیـرد،عهدهبرراکاري

تــازه، هــاي موقعیـت بــا برخــورد دراســت ممکــن پـذیر مســئولیت فـردبنابرایـن،. باشـدداشـتهنظـارتدیگـران

بـه ادبیـات، درریســک یاخطريواژه. گیـردمیقـرارتحت الشـعاعاوپذیريریسـکدرنتیجهکنـد؛برخـوردبااحتیـاط

نتایــج تــوان نمـی به نحوي کـهاسـتنامعلومايآینـدهجهـتدرکارياقـدامبـهتمایـلیـا داشـتنجسـارتمعناي

و.اســت زیـان یـا آسـیبیکمعرضدرخـوددادنقـرارریسـک،یکپذیـرش]. 14[دادتشـخیصاطمینـانبـاراآن

].15[باشـد میتأثیرگذارهاسـازماندروندرزیـاديعواملبـرهمچنیناسـتزیاديعواملتأثیـرتحـت
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  دهی جهت

هاي خود را هاي جدید، تواناییمهارت کند براي به دست آوردنباشد که افراد را وادار میدهی یک ذهنیت میجهت

هاي خود را افزایش ها و ظرفیتبخشند، تواناییهاي خود را بهبود میدهی، کارکنان مهارتدر فرآیند جهت. بهبود بخشند

  ].16[کنند گیرند و براي تسلط بر کار و وظیفه خود تالش میدهند، از اشتباهات خود درس میمی

  

  یکپارچگی و وحدت

رچگی بدین معناست که میان گفتار و عملکرد افراد وحدت و هماهنگی وجود داشته باشد و این دو متضاد یکدیگر یکپا

ها به به همین ترتیب، تمایل واحد ].17[باشد وجود این ویژگی هم در مدیران و هم کارکنان سازمان الزامی می. نباشند

  .شودرچگی گفته میاي هماهنگ و یکسان رفتار کنند، یکپااینکه به شیوه

  روابط مدیریت

باشد، که طی آن مدیریت سازمان از زنـدگی سـازمانی   حمایت مدیریت یکی از ابعاد روابط مدیریت سازمان با کارکنان می

به عبارتی از آنجایی که مـدیر بـراي تحقـق اهـداف خـود بـه       . نمایدافراد فراتر رفته و به زندگی شخصی کارمند توجه می

  ].١٨[هایشان را برآورده کند ها حمایت نماید و خواستهند نیاز دارد باید از آنزیردست و کارم

  کنترل

بدین معناست که سازمان تا چه اندازه براي سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان، بر قوانین و مقررات و سرپرستی مسـتقیم  

  ].19[متوسل می شود 

  سازمانی) هویت(تعلق 

زه و حدي که اعضاي سازمان خود را با کل سازمان یکی دانسته و تمایل دارند کـه بـا آن   هویت سازمانی عبارتست از اندا

میزان تعهد، وفاداري به سازمان و تمایل به مانـدن در سـازمان   : هاي هویت سازمانی در افراد شاملمؤلفه.شناسایی شوند

  ].20[می باشد 

  سیستم پاداش
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هـا  ها به کارکنان نظیر حقوق، ترفیعات و ارتقاء بر اساس معیار عملکـرد آن سیستم پاداش عبارت از تعیین میزان پرداخت

هـا باشـد و مبنـاي ارشـدیت و     ها به کارکنان بر اساس معیـار عملکـرد آن  باشد به این معنا که، میزان تخصیص پاداشمی

  ].19[پارتی بازي نادیده گرفته شود 

  تحمل تعارض

  ].19[شوند که تعارضات و انتقادات را بپذیرند ان از سوي سازمان تشویق میتحمل تعارض عبارتست از میزانی که کارکن

  الگوهاي ارتباطی

الگوهاي ارتباطی بدین معناست که تا چه حدي ارتباطات سـازمانی بـه سلسـله مراتـب رسـمی فرمانـدهی سـطح بـاالي         

  ].19[شود سازمان، مرتبط می

  روي اینترنتی  طفره - 2-3

هدف از اینترنت در دسترس و سـرگرم شـدن بـا    عنوان هر نوع استفاده داوطلبانه و بی بانی نظري بهروي اینترنتی در مطفره

شـده   کنترلـی در کـار تعریـف   اي به دلیل عدم خود قاعده و تااندازهروند منظم و با هاي غیر مرتبط باکار، در قالب یکفعالیت

برده شده است همانند سایبر اسلکینگ و یـا سـایبربلدینگ کـه     هایی براي این واژه بکار در منابع مختلف معادل]. 21[است 

عنـوان   روي اینترنتـی بـه  همچنـین طفـره  . کننـد  هاي سازمانی داللت مـی  همگی بر رفتاري در راستاي ناکارآمدي در محیط

]. 22[شـود  شـناخته مـی  مـرتبط باکـار    ریـ مقاصد غ يبرادر طی ساعات اداري توسط کارکنان  نترنتیاز ا یاستفاده شخص

بـر ایـن، بـر مبنـاي      عـالوه . ها و ایمیل شخصـی از اینترنـت اداره و در سـاعات اداري اسـت    روي اینترنتی، مرور وبالگطفره

هاي گفتگـوي  که ازجمله  استفاده از اتاقصورت گرفته استاي یافته هاي گسترشبنديهاي اینترنتی طبقه گسترش فعالیت

-هاي سرگرمی، ورزشی، خریدوفروش آنالیـن، و همچنـین فعالیـت   گذار در سایتوگشت ،5افزارهاي بازي آنالین نرم 4آنالین

  ].23[است  6وکار الکترونیک کسب در مجموعهها هایی همچون بازاریابی آنالین که تمامی این فعالیت

  

  سازمانی رهبري اخالقی و فرهنگ -2-4

هـاي مثبتـی   شود که توانمندين یک فرآیندي توصیف میعنوا بر اساس مطالعات موجود در این زمینه، رهبري اخالقی به

رفتارهـاي خـود    جـه یدرنتدهد کـه  ها را در سراسر سازمان بسط و توسعه میرا در سازمان به وجود آورده و آن توانمندي

راد جهـت و  اي که بـه افـ  عنوان مقوله توان رهبري اخالقی را بهبنابراین، می]. 24[گردد  تنظیم مثبت سازمانی در افراد می

باشـند  سازمانی رابینـز مـی   پذیري و تحمل تعارض که برخی از ابعاد فرهنگهویت داده و تمایل آنان را به نوآوري، ریسک

                                                            
4 - Chat room
5 - Online game
6 - E-Business
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پذیر محـور و رهبـري اخالقـی، از    با توجه به رابطه میان فرهنگ انعطافبر این اساس ]. 25[دهد تعریف نمود افزایش می

-باشد؛ تمایل کارکنان نسبت به بروز نـوآوري هایی از رهبري اخالقی مین که ویژگیطریق صداقت روابط شفاف با کارکنا

-گیرند دوچندان مـی سازمانی رابینز جاي می ي از ابعاد فرهنگا رمجموعهیزعنوان  هاي فردي و یکپارچگی و وحدت که به

هـاي  اي از ارزشن از مجموعـه ها و مفاهیم رهبري اخالقی در محـیط کـار یـک سـازما    درواقع توسط ویژگی ].24[نماید 

ی، هویـت،  خـودکنترل بخش، دهی، یکپارچگی، ارتباطات اثرسازمانی که شامل نوآوري فردي، تحمل مخاطره، جهت فرهنگ

گونه ادعا نمود  توان این با این تفاسیر می. گیري مناسب از الگوهاي ارتباطی مناسب است بهره گیرندتحمل تعارض و بهره

  .نمایدی تقویت میخوب بهسازمانی را  فرهنگکه رهبري اخالقی 

  

  

  

  سازمانی ارتباط رهبري اخالقی و فرهنگ. 1شکل شماره 

  

  روي اینترنتی رهبري اخالقی و طفره -2-5

توانـد  یک دلیل منطقی براي توجیه اینکه به چه علتـی عملکـرد رهبـران مـی    ) 1977(7تئوري یادگیري اجتماعی باندورا

تئـوري یـادگیري   . کنـد شدن در استفاده شخصی از اینترنت را تحت تأثیر قرار دهد، بیان مـی ي درگیرانگیزه کارکنان برا

که کارکنان عواقب رفتارهاي خود را مشاهده کنند، از این اطالعات براي هدایت رفتارهـاي   کند هنگامیاجتماعی بیان می

توانند یک نمونه عالی اخالقی براي پیروان باشـند و  ن میبنابراین، رهبرا. کنندخود به سمت رفتارهاي اخالقی استفاده می

شـود کـه   رهبري اخالقی منجـر مـی  ]. 26[ها در نظر گرفته شوند عنوان یک منبع کلیدي از هدایت اخالقی در سازمان به

را ایـن  روي اینترنتی کمـک کننـد، زیـ   کارکنان تعهد اخالقی پیدا کنند تا به سازمان و همکارانشان از طریق کاهش طفره

  ].27[دهد ها سازمان را در موقعیت ریسک قرار میفعالیت

  

  

  روي اینترنتی ارتباط رهبري اخالقی و طفره. 2شکل شماره 

  

  روي اینترنتی سازمانی و طفره فرهنگ - 2-6

                                                            
7. Bandura

فرهنگ سازمانی رهبري اخالقی 

روي اینترنتی  طفرهرهبري اخالقی 
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تنهـا   ن نهسازمانی مطلوب و مثبت در سازما است که وجود یک فرهنگ ادعاشدهگونه  طبق مطالعات موجود در این رابطه این

نمایـد، بلکـه   تر مخاطره، تحمل تعارض در برابر تغییرات درونی و بیرونی سازمان را تسـهیل مـی  نوآوري فردي، تحمل آسان

سـازمانی   فرهنـگ .]28[سـازد رهنمون مـی  شیها تیمأموردر راستاي اهداف و  هم آنسازمان را در اثربخشی هر چه بیشتر 

هـا را از  زنـد و آن کنان را به بـاالترین سـطوح برتـري و اثربخشـی سـازمانی گـره مـی       اي است که اهداف و تمایل کارمقوله

تـوان گفـت   بنابراین با ایـن تفاسـیر مـی    ].29[دارد روي اینترنتی دور نگه می رفتارهاي منفی در محیط کاري ازجمله طفره

  .روي اینترنتی را کاهش دهدطفره تواند رفتارهاي منفی همچونسازمانی غنی در محیط کاري و سازمان می وجود فرهنگ

  

  

روي اینترنتی سازمانی و طفره ارتباط فرهنگ. 3شکل شماره 

  

  گیرينتیجه -3

مستخرج از روابط ) 4شکل (با بررسی دقیق ادبیات تحقیق پیرامون متغیرهاي ذکر شده، مدل ارائه شده در پژوهش حاضر 

  .اشدب می] 30[اثبات شده در پژوهش ذوقبی و ویراآرمس 

  

  

  مدل مفهومی تحقیق. 4شکل شماره 

روي اینترنتـی بـه عنـوان متغیـر وابسـته و       سازد متغیر رهبري اخالقی، به عنوان متغیر مستقل، متغیر طفره خاطر نشان می

بنابراین توجه به متغیرهاي معرفی شده در مـدل مفهـومی   . فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر واسط در نظر گرفته شده است

  .روي اینترنتی کارکنان دفاتر آژانس مسافرتی مؤثر باشدتواند بر کاهش طفرهمی

سـازمانی انجـام شـده اسـت و      روي اینترنتی به واسطه فرهنـگ  تحقیقات بسیار اندکی پیرامون تأثیر رهبري اخالقی بر طفره

  . تواند پیرامون آن انجام گیرد تحقیقات آتی می
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