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 دولتی بخش هایسازمان  غیر اخالقی تخریب همکاران در ارائه مدل رفتار 

 
 علیرضا خوراکیاندکتر سعید مرتضوی، دکتر ، *افریبرز رحیم نی دکتر قاسم اسالمی،

 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد 

 ( 11/96/ 3، تاریخ پذیرش:9/96/ 5)تاریخ دریافت:
 

 زسرآغا

هوا   رفتار کارکنان در محل کار هموارر  موارد جا ود مون سرن اوا مان
-محققان رفتار اا مانی باد  رات.  ک بعن ر  رفتار اا مانی کد در اال

مارد جا ود روسرر فسفتود راوت رفتارهوای رنحسرفوی در بیشتس های رخیس 
بسویاری ر  رنن شومننرن مون س ت   م وات ر تموامی  محیط کار راوت. 

در محیط کار رر همچوان  وک غون   2  غیسرخالری 1نحسرفیرفتارهای ر
های رمس  ی راوا  جارنن در بسیاری ر  اا مانبیننن کد میاسطانی می

  بنیان فس     اا مان    امعد رر ناباد اا د. رفتار غیس رخالری کارکنان 
(. بود طوار 1در جمامی اطاح اا مان بد  ضعیت هشنرر راین  راوت  

رخالروی در محویط کوار منن بد ماضاع رفتوار غیسردک ی کسانی کد مال
فیوسی نن   وافیسی خارهنون ر  کو لهستنن  من سرنی هستنن کود موی

خارهنن ر ن پن ن  رر کنااا ی نما نن. نما نن    ا محققانی هستنن کد می
 سدرری  د دی  همچان کالهبووو کیاع رفتارهای غیس رخالری   رنحسرفی

 
 
 

 
فتارهای پسخاکگسی   رذ ت   ن رر  نسی در محیط منت جالش در کار  ر

-(. با ر ن حال   ی ر   نبد2هاات  کار  ک چالش بزرگ بسری اا مان

های مهم رفتارهای رنحسرفی در محیط کار رفتارهوا ی ر  ربیول غیبوت  
درر کسدن کهست   رمتبار فسد جهمت   بنفا ی رات کد هنف ننها خنکد

باکن رفتارها ی کد در محیط کاری د می    افیسی ر  پیشسفت کغ ی فس
 بوا   وادکواد. نامیون  موی 3جخس ب هم اررن  ا بد مبارجی   سنب  نوی

رهمیت ر ن رفتارها   جبعات مخسبی کد بسری فسد   اا مان دررد جواکنان 
 نفوت  وک منوارن بد  نی  سنب ر ن رفتارها مارد غف ت  ررع کن  رنن.

   کار کاد رفسردمی بامث هم  بد تنسب رفسرد رمتماد جخس ب با رخالری
 دچوار   بنهنون داوت صوادراند بواهم ر  ررجبوا   بوسری رر خاد رکتیاق

   رنسواات جخس وب نمواد  رر  معی ر حید کانن  کخصیت چننفانگی

کواد  مبنل جنفس با جاأت ر باری هم اری     ستیهم نامی بد اا مانی
 3 .) 

 
 

 چکیده
 کد  کننمی ممل  ی ضسر بد  ا   کسد  غیبت   بنفا ی د گسی ر  چنان فسد نن در کد رات رفتاری  نی( جخس ب د گسرن     سنبزمینه: 

تار بسری فسد  اا مان    امعد پژ هش کاد. با جا د بد پیامنهای نامط اب ر ن رف متضسر   بنهن دات ر  رر رمتیا ی  راطد  بنرن کخص 
 حاضس در جالش رات جا با  رکا ی ر ن رفتار   ر ای فانافان نن رر در بستس حقیقی اا مان  کنااا ی   جبیین کنن. 

ن.  امعد باکف سفد ر ن پژ هش جفسیسی  ر   سد نن کیفی   راتسرجژی مارد راتفاد  نن درد  بنیاد   مبتنی بس ر   سد ظاهس کانن  میروش: 

نفس جا راینن بد رکباع نظسی با راتفاد  ر  ر ش نماند فیسی هنفمنن  19باکنن کد های د لتی کهس مشهن میمارد مطالعد من سرن اا مان
ذ سی   پ   رنتقالراب یت رمتبار هت بسرای راتح ات پژ هش نیز ر  چهار معیار  . افتد بادااختاررنتخاب فسد ننن. ربزرر پژ هش  مصاحبد نیمد

های کنفذرری با      فسن نن MAXQDAها نیز با کمک نست رفزرر جح یل کیفی راب یت رطمینان   جأ ینپذ سی راتفاد  کن. جح یل درد 
 محاری   رنتخابی رناات فسد ن.

مقالد رر  2طبقد    8ات  مفه 38کن   100جاز د   جح یل رناات کن  ر  طس ق مقا سد مستمس در فسن نن کنفذرری حقیقی   نظسی  ها: یافته

کن. منل مسباطد بد م ل   نتا ج  "رفتار   سنب  نی "نشان درد کد مناس بد ظهار منل نها ی پژ هش پیسرمان مقالد محاری  با منارن منل 
 مسبا  بد مقالد محاری پژ هش رکار  دررد.

ال ت بسری فهم   کناخت ر ن رفتار   همچنین کنتسل   در ماماع ر ن پژ هش با جبیین نظس د رفتار   سنب  نی   میند گیری: نتیجه

 پیشگیسی نن رر در اا مان فسرهم ن رد  رات.
 

 رفتار غیسرخالری    سنب  نی  نظس د درد  بنیاد  ر   سد ظاهس کانن کلیدواژگان: 
 

 r-nia@um.ac.irنا سننۀ مسئال: نشانی رل تس نی ی: 
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ی کارکنوان موارد هونف  نتوا ج جارنن بسر نی در محیط کاری می  سنب
های مخسبی همچان نایب ر حی  ماررض االمتی  بننامی    ا ناویب

 (. 4کغ ی در پی درکتد باکن  
 نی   اد ننررد. در منابع م می جعس فی معین    رضح در خصاص   سنب

با ر ن حال  جعار ف متعند پسکاربسدی در خصواص ر ون پن ون  ما واد 
کنون؛ حم ود پشت بد فسدی د گس حم ود میرات همچان؛ فسدی کد ر  

نمیز؛ خیانت بد  ای د غیس منصفاند بد خصاص بد ر کی پنهان   نیسنگ
دهون کود ها نشان میرغم رهمیت ر ن ماضاع  بسرای ک نارفیق. م ی
بد بسراوی رفتوار   وسنب  چد در درخل   چد در خارج(  جنها  ک مطالعد

ردرمد ر ن بخش ضمن رکار  بد  نی بد صارت مستقیم پسدرختد رات. در 
ر ن مطالعد  بد اا س جحقیقاجی کد در حوا   رفتارهوای منفوی  همچوان 
رفتارهای رنحسرفی  رفتارهای ضون کوهس ننی  رفتوار غیسرخالروی   ...( 

 کاد. رات نیز رکار  میرناات  کن 
های در جنها مطالعد رناات کن  در حا   رفتار   سنب  نی  محققان رنگیز 

  پیشسفت کغ ی  من س ت رثس  رحسا  جهن ن 4ی رفسرد ماننن حسادتدر ن
  خادمحافظتی رر بد منوارن دال ول   وسنب   ا منت رمنیت  رنتقات  ا ی

فضوای (. در جحقیق د گسی نشان درد  کن کد 5رنن   نی کنااا ی کسد 
 اوا مانی 6رفتارهای ضون کوهس ننیدر بس    ر محیط کارد 5غیسرخالری
 جعهن   کغ ی (. محققان د گسی نیز بیان کسدنن کد رضا ت6نقش دررد  

 -مننی رفتارهای رفزر ش   رخالری غیس رفتارهای کاهش  میند اا مانی
های اا مانی ری د گس  رکنشدر مطالعد .(7اا نن  می فسرهم رر اا مانی

های مخت ف رفتارهوای رنحسرفوی در های مهمی ر   نبدبینی کننن پیش
ری د گوس  ضوعف (. مال   بس ر ن در مطالعود8محیط کار  کناختد کننن 

منرلتی در رارنین   ااختار نامنااب پادرش    بسرن خنمات فسهنگی  بی
بد منارن مارمل مهم در فسر ش بد امت رفتارهای رنحسرفی رمالت کون 

ری بد بسرای  نقش مونرلت جوا  عی   وا  امعد (. در  ک مطالعد د 9 
پسدرختود کون.  7بهس ررندرخالری  مبادلد رهبس مضا در بس   رفتارهای غیس

نتا ج نماری نشان درد کد منرلت جا  عی    وا رخالروی بوس رفتوار غیوس 
بهس ررند کارکنان جأثیس مثبوت   معنوادرری دررد. موال   بوس ر ون مبادلود 

فوسی نرلت جا  عی   رفتوار رنحسرفوی رر جعون لمضا رربطد بین م -رهبس
کنن. همچنین  ا رخالری درک کن  بس رفتار غیس بهس ررنود کارکنوان می

جارنن ر ن رربطود جأثیس منفی   معنادرر دررد   اطح کغ ی کارکنان نیز می
ری د گس  محققوان بود بسراوی در مطالعد(. در نها ت 10رر جعن ل کنن  

اا مان پسدرختنن. ر ن پیامونها کوامل  در 8خالریغیسر رهبسی هایپیامن
 پیامونهای  سومی؛ پیامونهای فس هی؛ پیامنهای   من س تی جصمیمات

 اوا مانی؛  وا   ررجباطوات   نگسکوی -ر رنشوناختی   کوناختی فسدیِ
اا مانی بس ن پیامنهای اا مانی؛  ریبهس    مم  سد رفتاری؛ پیامنهای

  .(11  بادنن
کن جنها  ک مطالعد بود بسراوی رفتوار   وسنب  نوی  همانگاند کد رکار 

پسدرختد باد با ر ن حال همچنین با جا د بود ر ن ود ر ون نواع رفتوار در 
ری نیوز کواد   هوس  امعودهای ر سرنی بد  ضاح د ن  میمحیط اا مان

ران م ل   پیامونهای باکن لذر بد نظس میدررری فسهنگ خاص خاد می
ار کارکنان   اد درکتد باکون کود مخوتص د گسی نیز بسری ر ن ناع رفت

فسهنگ    امعد ر سرن باکن. لذر مطالعد ر ن رفتار در محیط بامی ر وسرن 
ران. بنابسر ن اارل رص ی ر ون جحقیوق ر ون ضس ری   مهم بد نظس می

هوا ی  نی چیست    دررری چد م ل   پیامنرات کد مفهات رفتار   سنب
 باکن؟ در اا مانی بخش د لتی کهس مشهن می

 

 وشر
 9ف سفد ر ن جحقیق جفسیسی  ر   سد نن کیفی   راتسرجژی نن درد  بنیاد

  مبتنی بس ر   سد ف یزری می باکن. در ر ن پژ هش  من سرن 
ها در کهس مشهن بد منارن های د لتی   س مامامد   ررجخانداا مان

نفس  19 امعد مارد مطالعد  مارد جا د رسرر فسفت. ر  میان ر ن من سرن 
بس راا  نماند فیسی هنفمنن   بس مبنای جاسبد  جحصیالت   د گس 

ها در حا   مارد مطالعد می معیارها ی کد نشان ر  رطالمات غنی نن
دهنن  جا راینن بد رکباع نظسی مارد مصاحبد رسرر فسفتنن. ربزرر 

ها مصاحبد نیم ااختار  افتد باد.  هت بسرای راتح ات  فسدن ری درد 
پذ سی   راب یت رطمینان     رنتقالراب یت رمتبارز ر  چهار معیار پژ هش نی

 جأ ینپذ سی راتفاد  کن.
رناات کن  رات. درد    1397جا  1395ر ن جحقیق در فاص د  مانی اال 

ماهد  ر ل ررد بهشت   4های مسبا  بد مصاحبد نیز در  ک با    مانی 
طار ک ی  ر   سد  (  مع ن ری کن  رات. بد1396جا پا ان مسدرد  1396

فات رص ی  3ظاهس کانن  در ر ش کناای نظس د درد  بنیاد  با فذر ر  
فات رص ی کنفذرری  3کنفذرری حاصل می کاد. بس راا  ر ن ر   سد 

( کنفذرری نظسی. 3( کنفذرری رنتخابی 2( کنفذرری با ؛ 1مبارجنن ر : 
رر دنبال پژ هش حاضس نیز با طی کسدن ر ن اد فات رص ی  رهنرف خاد 

ها  نماد. کد در ردرمد   در خالل بحث  نحا  کنفذرری در هس ک ر  فات 
جشس ح کن  رات. کا ان ذکس رات بسری کنفذرری دردها ر  نست رفزرر   

MAXQDA   .راتفاد  کن  رات 
 

 یافته ها

ها در ر ش درد  بنیاد بوا ر   وسد همانگاند کد ففتد کن کنفذرری درد  
رنتخوابی  با   کنفذرری فیسد: کنفذرریت میف یزری در اد مسح د صار

نظسی. در ردرمد ر ن اد مسح د همسر  با  ک مثال کسح درد     کنفذرری
کن    نتا ج نن رررئد فسد ن  رات. کا ان ذکس رات بسری اا س مقالد ها 
  مفاهیم نیز همین مسیس طی کن  رات کد بد دلیل حام   اد مطالوب 

 رات.  ها خادرری کن  ر  ج سرر نن

اوا ی در مسح د کنفذرری بوا  پوا ر  پیاد گام اول کدگذاری باز: 

مصاحبد های رناات کن  ررنرت بد کنفذرری با  بد ر ش اطس بود اوطس 
راوتخسرج  موالت مهوم ر  موتن در ر ن مسح د ربتونر بس ر ن راا  کن. 

 یاوا منظوار ررونرت بود بس ستد  نر یکد بسر فسفتها صارت مصاحبد
بد منارن .  نمشخص فسد کنهای ر لید مازردر متن کن   مهم  یممفاه

فیوسی من سی کد دهن بینود  وا بوسری جصومیم "مثال ر  نشاند ففتاری 
کند   ر ن کار ر  بوا کمتوس ن جحقیوق   ماالد   بد اسمت رضا ت می

بسرای رناات مین  بد طار معمال رفسرد   سمامامد رش بیشتس ررنرت بود 

http://ethicsjournal.ir/article-1-747-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-747-fa.pdf
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رضوا ت  "   "من سرن دهون بوین "   کن ر لیدد "کننن.  نی می  سنب
کون ر لیود  100راتخسرج فسد ن. در ر ن مسح د حن د   "من سرن مااالند

 کنااا ی فسد ن 

در مسح ود بعونی  عنوی کنفوذرری گام دوم کدگذاری انتخاابی: 

رنتخابی ربتنر کنهای ر لید کد کبید   ن گس باد  ردغات کننن   در نها ت 
یل دردنن اپا کنهای ثانا د مشابد با   ن گس کنار کن ثانا د رر جش  38

هم رسرر فسفتد   طبقد ها رر جشو یل دردنون   بوسری هوس طبقود منوارن 
مناابی کد راب یت پاکش ک ید کنهای ثانا د  وک مامامود رر درکوتد 

طبقد داوتد  8کن ثانا د در رالب  38باکنن  در نظس فسفتد کن. در نها ت 
در  سرن دهن بین   رضا ت مااالند من سرنمن بننی کننن. بسری مثال 

« روسرر  من سرن دهن بوین   اوطحی نگوس ک مامامد جحت منارن »
حما وت   همسرهوی "فسفتنن. ر ن کن ثانا د بد هموسر   کونها ی ماننون 

 " سمون یوزنم  یض  جبعو  ین نسونا رفتار"   "من سرن ر  رفسرد   سنب  ن

 ر دردنن.ر "مارمل من س تی"ری جحت منارن جش یل طبقد

مسح د نها ی  کنفذرری نظسی رات. مرحله دوم کدگذاری نظری: 

ها رر در  هت  وک های رنتزرمی کد مقالدکنهای نظسی مبارجنن ر  منل
کننن. در پژ هش حاضس  با بسرای های بد ممول نمون  نظس د ج فیق می

   10دربار  ررجبا  مفاهیم با   ن گس  بد نظس می ران کد »خوانارد  م ول
هوا رر پیسرموان مقالود « بد بهتس ن ک ل   رم ان ج فیق مقالود11امنهاپی

کنون.  جسایم موی 1محاری فسرهم کسد    منل پژ هش رر مطابق نگار  
مقالد رص ی    ک مقالد محاری  2فاند کنااا ی کن  در  8لذر مفاهیم 

داتد بننی کن    منل نها ی ر ن مطالعود رر جشو یل دردنون. در مثوال 

م ول "جحت منارن مقالد  عوامل مدیریتی  در ر ن بخش منارن کن

در خانارد  م ل   پیامونها  رنتخاب فسد ن. اا س مقالد ها نیز بد جنااب "
رسرر درد  کننن. در نها ت هس ک ر  مقالد ها بد جفضویل جشوس ح کوننن.   

موووونل حاصووول ر  پووووژ هش رر نشوووان مووووی دهوووون.  1نگوووار  

 

 
 مدل حاصل از پژوهش  :1 ارهنگ

 
 در ردرمد هس  ک ر  مناصس ر ن منل جشس ح می کاد. 
ر تمامی رصو ی:  –مقالد محاری پژ هش بد منارن فسن نن ر رنشناختی 

جسایم کن  راوت  مقالود محواری ر ون  1همانطار کد در نگار  کمار  
ات ری ر  ررنرم   سنب  نی  نات دررد. ر ن مقالد کامل مامامد"پژ هش  

هوا   راوتسرجژیکنااوا ی نقوا  ضوعف رفوسرد(    ب رمتماد من س ت    
هوا هوا   همچنوین   ژفویراوتسرجژیغیبت  جهمت   بونفا ی   در (( 

  پنهانی بادن رفتار  رصن   نیت رب ی درکتن   ناحق بادن( می باکن.
م ل: م ل  رکار  بد دال ل   جبیین هوا ی بوسری  رواع مقالود محواری 

درد  ها در مسح د کنفذرری رنتخابی  نشوان درد کود بود  رات. کنفذرری

م ت رص ی بسری ر ااد   سنب  نی در اا مان ها   واد دررد  3طار ک ی 
کد کامل م ل فسدی  م ل اا مانی   م ل من س تی کد در ردرمد هس وک 

 کاد.بد جف یک کسح درد  می
ت  مارمل فسدی: مارمل فسدی در بس   پن ن    سنب  نوی کوامل حسواد

 فسد در ال ت کا ستگی   اد ط بی  خادکیس ن  منت جا ی  منفعت کیند
   با رهوا کونن در نوی   کمسنوگ حقارجهوای   هوا مقون        وسنب

 د نی می باکن. رمتقادرت
داتد د ت م ل کنااا ی کن  بسری رفتوار   وسنب  نوی  مارمل اا مانی:

 در ریاواال کا سوتد مارمل اا مانی هستنن. ر ن مارمول کوامل مونت

 :فردی علل 
 حسادت  -

 جا ی کیند  -

 ط بی  منفعت  -

 خادکیس نی  -

  ن   سنب فسد  در ال ت  کا ستگی    اد  منت  -

 در نی  حقارجهای     ها  مقن   -
 کمسنگ کنن با رها   رمتقادرت د نی  -

 سازمانی: علل 
 اا مان  در  ااالری  کا ستد  منت  -

  رخالریات  بس  مبتنی  اا مانی  فسهنگ نباد  -
  فس هی    حزبی  منافع  -

 منااب  اا مانی  رفتارهای  نما ش در  ضعف  -
 رصال رما ت بسری مقسررت   رارنین در   اد منت -

 اا مان در  رخالری

 مدیریتی:  علل 
 نگس اطحی     بین دهن  من سرن  -

  ن    سنب  رفسرد  با  من س  همسرهی     حما ت  -
  نمیز جبعیض    نسناین   رفتار  -

  اجتمااعی -روانشاناختی فرایند

  رفتاار ( :محاوری مقولاه) اصلی

 سازمان در زنی زیرآب
 

 بهزیستی  و  سالمتی  پیامدهای
 ر رنی     ر حی  مش الت  -

 متشنج     جنش پس  کار  محیط  ر ااد  -
 کنن فیس  فاکد     منز ی  -
 رفسرد  بین رضطسرب     راتس   رفزر ش  -

 نگرشی  پیامدهای
 کغ ی  رضا ت  کاهش  -
 رمتماد  رفتن  بین ر   -

 خنمت  ی  رنگیز   رفتن  بین  ر 
   ری بهس     کارر ی  رفتن  بین ر   -

 خالریت  رفتن  بین ر   -
 کغ ی رمنیت  کاهش  -

 اا مانی  جعهن کاهش  -
 اا مان  در  نارمنی     بنبینی  ا  ر ااد  -

 سیستمی   پیامدهای
 اا مان  های  پست  در ناکا ستد رفسرد  رنتصاب  -
 اا مان  در  نامنااب  فسهنگ  کنن  فسرفیس  -

 نیس ی راتخنرت های هز ند کنن متحمل -
  ن ن 
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   حزبوی رخالریوات  منوافع بوس مبتنوی اوا مانی فسهنگ اا مان  نباد
 در   واد منااوب  مونت اوا مانی رفتارهای نما ش در فس هی  ضعف

 اا مان می باکن. در رخالری رصال رما ت بسری مقسررت   رارنین
مارمل من س تی: ر ن مارمل رکار  بد نقوش مون سرن در بوس   رفتارهوای 

جوارن ر   م د مارمل من س تی مؤثس در   سنب  نی موی .  سنب  نی دررنن
 رفوسرد با من س همسرهی   نگسی من سرن   حما ت اطحی   بینی دهنبد 

 نمیز من سرن رکار  کسد. جبعیض   نسناین   ن   رفتار   سنب
نتا ج: مقالد د ت کنااا ی کن  در ر ن مطالعد مقالد نتا چ  ا پیامنها می 

د پیامنها ی دررد کد مم ن رات رفتوار   وسنب  نوی باکن. نتا ج رکار  ب
بسری اا مان   فسد درکوتد باکون کود ر ون نتوا ج در اود مفهوات ک وی 
پیامنهای االمت   بهز ستی  پیامنهای نگسکی  پیامونهای ایسوتمی 
رابوول جقسوویم بنوونی هسووتنن. پیاموونهای اووالمتی   بهز سووتی کووامل 

   متشونج  منوز ی   شجن پس کار محیط ر رنی  ر ااد   ر حی مش الت
رفوسرد موی باکون.  بوین رضوطسرب   راوتس  کنن  رفوزر ش فیس فاکد

رمتمواد   رفتن بین کغ ی  ر  رضا ت نگسکی نیز کامل کاهش پیامنهای
  همچنوین   ریبهوس    کوارر ی رفوتن بین خنمت  ر  یرنگیز  کاهش
ایسوتمی نیوز  اوا مانی راوت. پیامونهای کغ ی   جعهن رمنیت کاهش
 کونن اوا مان  فسرفیوس هوای پسوت در ناکا سوتد رفسرد نتصابکامل ر
 نیوس ی راتخنرت های هز ند کنن اا مان  متحمل در نامنااب فسهنگ

  ن ن می باکن.
 

 بحث   
 د لتی بخش اا مانهای در  نی   سنب رفتار  رکا ی مطالعد ر ن ر  هنف 

کد رکوار  همانگاند . ف یزری باد ر   سد   بنیاد درد  نظس د ر  راتفاد  با
دهن کد جاکنان در مطالعوات درخ وی   های محقق نشان میکن بسرای

خار ی  بد  ز  ک مارد کد نن هم جنها بد کنااا ی م ل پسدرختد رات( 
بد مطالعد رفتار   سنب  نی بد صوارت  وک اوا    رحون   رفتوار ماوزر 
نگس ستد نشن  رات   در بیشتس مطالعات رناات کون  رفتارهوای ک وی   

ماننن رفتارهای رنحسرفی  رفتارهای مخسب   ... مارد بسرای روسرر  کالن
جارنون دررری م ول   فسفتد رات؛ ر ن در حالی رات کد هس رفتار  زء می

ها  هت کنتسل   پیش پیامنهای منحصسبد فسدی باکن کد کنااا ی نن
جوارن ران. بنابسر ن ر  ر ون منظوس مویبینی نن رفتار ضس ری بد نظس می

 نی بد منارن  ک اا    نر نگس ستد   بد مطالعد کد بد   سنب ففت ر ن
صارت  ک رفتار  زء بد جببین فسن نن نن پسدرختد راوت دررری نوان ری 

 می باکن. 
ر لین مقالد ر  مقاالت کنااا ی کن  مقالد م ل باد کد کامل اد داتد 
 م ل فسدی  اا مانی   من س تی رات. در بیشتس مطالعات رناات کون  در

حا   رفتارهای رنحسرفی بد طار ک ی بد نقش مارمل فسدی  اوا مانی   
رنن با ر ن حوال موارم ی کود در من س تی در بس   ر ن رفتارها رکار  کسد 

رنون بود جنااوب نواع رفتوار رنحسرفوی متفوا ت ها روسرر فسفتودر ن داتد
 (. رلبتد رابل ذکس رات بیشتس مطالعات رناات13  12  10  9  6 5هستنن 

رنون   کن  حا   های ک ی رفتارهای رنحسرفی   منفی رر در نظوس فسفتود

رنن. با ر ون حوال مم ون  نی پسدرختدکمتس بد رفتارهای  زء مثل   سنب
رات م ل فسدی  اا مانی   من س تی کناختد کن  در ر ن مطالعد نیز جوا 

ی ری با مارمل کناختد کن  در جحقیقات رب ی کد بس بوس   رفتارهوارننر  
هوا ها ی درکتد باکن کد بتارن نتا ج ننرنحسرفی نقش درکتنن همپاکانی

رر با   ن گس مقا سد کوسد. بوسری نمانود محققوانی در مطالعود خواد بود 
رنتقات بد منوارن مارمول موؤثس بوس    جا ی کیند ط بی  حسادت  منفعت

  سنب  نی رکار  کسدنن کد در ر ون مطالعود نیوز ر ون مارمول در داوتد 
(. محققوان 5فسدی ماثس بس رفتار   سنب  نی کنااا ی فسد ننون  مارمل 

رکوار  کوسد   12د گسی نیز بد نقش حسادت در بس   رفتارهوای اا شوی
هوووای مووون س ت بوووا جاکتیوووک 13مامووول خادکووویس نی (.13راوووت  

ها ی دررد همچنین بسخی ر  محققان بود مامول همپاکانی14جصا ساا ی
معنوا   من س ت رثس رکار  کسد  رنن کد بد نامی با مامل خادکیس نی هوم

  (.14   5هماهت رات  
 رات  "فسد" رنحسرفی بس رفتارهای  میند در جحقیقات رکثس جمسکز رفسچد

 نقشوی نیوز همانگاند کد نتا ج ر ن مطالعد نشان درد اا مان حال ر ن با
جارنون ر فوا کنون.  نی میدر بس   رفتارهای رنحسرفی ماننن   سنب محاری

ری بود نقوش  نوی رکوار هسچنن در مطالعات رناات کن  در حا     سنب
مارمل اا مانی نشن  رات با ر ن   اد در مطالعات مخت وف بود نقوش 

 (.9   8  6مارمل اا مانی در بس   رفتارهای رنحسرفی رکار  کن  راوت  
 کد کننمی فسرهم محیطی کد باکنمی رهمیت با نناا ی ر  ا مانا نقش

 خواد ر  رفتارهای رنحسرفی ماننن   وسنب  نوی رر فسد رات مم ن نن در
 نتیاود  در فذررننون موی کار محل در رر خاد  رت بیشتس رفسرد. دهن بس  

در بیشتس مطالعوات  .دهنبیشتس رفتارهای خاد رر در ر ن محیط نشان می
کن  در حا   رفتارهای رنحسرفی بس نقش فسهنگ بد منوارن  وک رناات 

(. 12   9مامل رااای در بس   رفتارهوای رنحسرفوی رکوار  کون  راوت  
 نیس  وی بود جبون ل کم کم   کن  ر ااد  مان طال در اا مان فسهنگ
 رر  ررد جا   رفسرد هم   اا مان در ن رفسرد رفتار هم کد کادمی رنرجمنن

صارجی کد فسهنگ اا مان مط واب باکون   بوس بوس   دهن در می ک ل
رفتارهای منااب   رخالری جأکین کنن همد رفوسرد اوا مان ر  نن جبعیوت 

کنن   در صارجی کد فسهنگ اوا مانی متما ول بود بوس   رفتارهوای می
 ابون. مامول نامط اب   غیس رخالری باکن بس   ر ن رفتارها رفوزر ش موی

سبا  بد رفتارهوای رنحسرفوی بود منوارن د گسی کد در بیشتس مطالعات م 
منرلتی  ک مامل مؤثس بس بس   رفتارهای غیس رخالری رکار  کن  رات بی

   نابسربسی اا مانی رات. بد منارن مثوال بسحوی ر  محققوان معتقننون 
وا اوا مان در کننون رحسوا  رفوسرد کد هنگامی وا بو ود ننهو وارت  بو صو

ود پسخاکوگسی رفتارهوای کواد می رفتار غیسمنصفاند وق ر  کو  نن طس و
(. 15رفزر ش می  ابون    ننن می خواد صنمد هم واررن د گوس بود رفوسرد

هسچنن جحقیقات مخت ف بد صارت پسرکنون  بود موارم ی ماننون روارنین 
نامادالند  ربهات در مارد مم  سد کغ ی  مونت رمتمواد  ایسوتم کنتسلوی  

رنحسرفی در اا مان رکوار  رصال رخالری اا مان   ... در بس   رفتارهای 
رنن رما ر ن مارمل چننرن با مارمل کنااا ی کون  در ر ون مطالعود کسد 

 همپاکانی ننررد.   
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اامین داتد م ل کد در ر ن مطالعد کنااا ی فسد ن مارمل من س تی    
رات. بد طار ک ی مطالعات مخت ف بد نقش من سرن   رهبوسرن در بوس   

(. نقش من سرن 12  11رنن  رکسدی رکار  کسد رفتارهای رنحسرفی   غیسکا
  رهبسرن در بس   رفتار   سنب  نوی ر  د  منظوس رابول بحوث راوت ر ل 
ر ن د در ر ن رفتار  کخص د ت  کخص ر ل   سنب  ن  کوخص اوات 
رسبانی( در بس    ا منت بس   رفتار   سنب  نی در اا مان من سرن هسوتنن 

فیسی هستنن. د مین بحوث   جصمیمچسرکد ننها مس ع در افت فزررکات 
بد نقش رلگا ی من سرن در اا مان رکار  دررد چسرکد رفوس مون سرن خواد 
اعی در جخس ب   جضعیف د گسرن رر درکتد باکنن   بد نامی خاد بوسری 
راینن بد پست   مقات باالجس ررونرت بود   وسنب  نوی کننون رفوسرد   وس 

کننون   ر ون ا بوسدرری مویمامامد ر ن من سرن نیز ر  ر ن رفتارهوا رلگو 
کنن رفتارها رر ج سرر خارهنن کسد. همانگاند کد   ی ر  محققان رکار  می

 یرر بسر حن دخاد  یرابل مشاهن  هایرفتار ق   ر  طسرن   من سرنرهبس
ها   رر ش ر ن مهم بامث رنتقال مفس ضاتکد   کننیم  نییخاد جع س رنیپ

(. 16خارهون درکوت   یرامسیغ یهااتیپ رثسی هماننن  کن   گسرن بد د
 فانودن و رنن کد رهبسرن   یهاجعاب ننررد کد در اا مان ی ابنابسر ن 

کد   یهادهنن  نسبت بد اا مانینشان م  ر  خاد رر    سنب  نی( رفتارها
 یرفتارهوا  دررنون یشتسیب ی  رخالر یرفتار منطق ننها   من سرن رهبسرن

  .رفتنیرجفاق م بیشتس نامط اب 
الد د ت در ر ن مطالعد بد پیامنهای رفتوار   وسنب  نوی رکوار  دررد. مق 

پیامنهای کناختد کن  در ر ون مطالعود جوا حون دی همسراوتا بوا اوا س 
پیامنها ی رات کد محققان در مطالعات مخت ف بوسری بوس   رفتارهوای 
رنحسرفی کنااا ی فسد ن  رنن. بد منارن مثال بسخی محققین بد اد پیامن 

متی   بهز ستی   پیامنهای رفتاری اا ش ر تمامی رکار  نگسکی  اال
(. 4باکون  کسد رنن کد با مارمل کناختد کن  در ر ن مطالعد همسراتا موی

هوای ر حوی   های ر تمامی  ناویبمال   بس ر ن بسخی د گس بد هز ند
هوای موالی  کو ا ات    سمی  رنز رط بوی  نارضوا تی کوغ ی  هز نود

کونن کوهست بود منوارن پیامونهای بونرفتاری ها   خنکد درر غسرمت
رنن کد بعضی ر  ر ن پیامنها جوا حون دی بوا نتوا ج دراا مان رکار  کسد 

(. بسخوی ر  پیامونهای 17بنات نمن  در ر ن مطالعود همپاکوانی دررد  
نیز با نتوا ج ر ون مطالعود  15کناختد کن  رهبسی غیس رخالری  هس نفین

 (.11همسا   هماهت می باکن  

فسدد جا منل راتخسرج کن  در ر ن مطالعد رر بود حققان پیشنهاد میبد م 
صارت کمی مارد ن مان رسرر درد    صحت ر ربط در نظس فسفتد کن  در 
منل رررئد کن  رر بسرای نما نن. در نها ت با ن بیان فوسدد بوا جا ود بود 

ها   ر ااد  اّی صمیماند  جالش پژ هشگس در طی فسن نن فسدن ری درد 
ها  ر ن رحتمال   اد دررد کد راند   م می در پیش   هنگات مصاحبدصاد

بسخی ر  مصاحبد کواننفان بود ربوسر  ن ردرنود همود ننچود در دل دررنون 
اا مانی( رر در   سات مصاحبد  -نپسدر نن     سسی مالحظات  کخصی

رما ت کننن. بنابسر ن خاراتد  ا ناخاراتد بد ر شد  ابی   جع یل ممیق   
انبد پن ن  مارد مطالعد جااط مشارکت کننونفان پسدرختود نشون  همد  

 جارنن بد منارن  ک محن د ت ر ن مطالعد باکن.باکن کد ر ن می

 

 نتیجه گیری
 اوا مان در   وسنب  نوی غیسرخالری رفتار   اد ر  حاکی پژ هش نتا ج
 ر ون در نمن  دات بد نتا ج بد جا د با. باکنمی مشهن کهس د لتی های
های بخش د لتی با ن نظوات حقواق   داوتمزد خواد رر اا مان دمطالع

پسدرخت بس راا  منطق   مبتنی بس کا ستگی مادالند اا نن چسرکد رفس 
. رفسرد جنظیم کاد  بس   رفتارهای غ ط بد همان نسبت کمتس خارهن کون

ها با ن متمسکز   مبتنی بوس نظات من س ت مم  سد اا مان مال   بس ر ن 
الم باکن  بد نحای کد در صوارت بوس   رفتارهوای اوالم ر  رفتارهای ا

کارکنان رمتیا  بیشتسی در رر کیابی ااالند بوسری ننوان لحواو کواد. بوا 
فیسی ر  ر ن ربزرر رفتارهای صحیح بود موس ر بود صوارت رر ش در بهس 

اا مان نهاد ند خارهن کن   رفسرد نسبت بد ننها حسا  کون    جوالش 
همچنین نما ش بود  بد رمتیا  باالجس خارهنن کسد. بیشتسی بسری داتیابی

کارکنان   من سرن در  هت کناخت ر ن رفتارها   نفواهی اوا ی ننوان 
نسبت بد پیامنهای نامط اب ر ن رفتار بسری فسد  اا مان    امعود موی 

 جارنن جا حن د   ادی ر ن ناع رفتارها رر در اا مان کاهش دهن. 

 

 های اخالقیمالحظه
های د لتی کهس مشهن رناات فسفتد   اضس با هماهنگی اا مانمطالعد ح

کانن    من سرن ننوان  هت رما ت مالحظات رخالری  نات رفسرد مصاحبد
 محفاو نگا  درکتد کن  رات.

 

 هنام واژه
 Deviant behavior .1 رفتار رنحسرفی

 Unethical behavior .2 رفتار غیسرخالری

 Backstabbing .3   سنب  نی

 Envy .4 حسادت

 Unethical climate .5 فضای غیس رخالری

 Anti –citizenship behaviors .6 رفتارهای ضن کهس ننی

7. Counterproductive work behavior 

 رفتارهای کاری غیس بهس   ررند 
 Unethical leadership .8 رهبسی غیس رخالری

 Grounded theory .9 جئاری درد  بنیاد

 Causes .10 م ل

 Consequences .11 نتا ج 

 social undermining.12 اا ش ر تمامی

 Ingratiation .13 خادکیس نی

 Impression management .14 من س ت جصا س اا ی

 Toxic leadership.15 رهبسی  هسنفین
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