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 یار تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمان 
 

 شمس الدین ناظمیدکتر نیا، ،دکتر فریبرز رحیم*سعید مرتضویکتر دزهرا حسینی، 
 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

 (7/4/79، تاریخ پذیرش:51/2/79)تاریخ دریافت: 
 

 

 سرآغاز

فراگ ار و  ایراخلاای  هام ملا لمدر جوامع مدرن امروزی، رفتارهاای ی 
های فعل  ه ش از هر زمان  شااهد گر تبدیل شده است. سازمانعص ان

، دزدی، 4، تخریب اجتمااع 3، توه ن2اده نظ ر ه  1ویوع انواع هدرفتاری
(. رفتار ی ر اخلاای  در 1و ... در ط ف  از کم تا زیاد هلتند )  5خراهکاری

ی ساازمان کام از هنرارهاای اخلاای  سازمان هم عنوان هر ایدام اعضا
(. رفتارهاای 2شاود )کند، محلاو  م )اجتماع ( پذیرفتم شده تخط  

ها و هنرارهاای ناممها، آی نی راخلای  ها نادیده گرفتن یوان ن، س است
های کلان یانون  هرای هقای جامعام هلاتند، سازمان  کم معرف شاخص
رواها  انلاان  در مد آن تخریب ( و پ ا3کنند )هم دیگران آس ب وارد م 

 هلا ار اسات.های مال ، اعتبااری و عااطف  هزینمو ایراد  مح   کار

، چالش جدی رفتارهای ی راخلای  از و پ شگ ری واکنش، کشفهناهراین 
 (. 4روی سازمانهاست )پ ش

ایلب در تحق قات پ رامون رفتارهای ی راخلای ، توجم هام یینفاع رفتاار 
طور معمول فرض هر آن هوده است کام فتم است و هممورد یفلت یرار گر

 کم هر هدف از انرام رفتارهای ی راخلای ، خودمنفعت  است، در حال 
 
 
 

 
 

شناساا  از رفتارهاای ی راخلاای  هاار حلاب دو هعااد اساا  یاگ گونم

، نم گونم رفتار ی راخلای  شناسای  شده است کام در "پ امد"و  "یینفع"
تواناد است. یینفع یگ ایادام ی راخلاای  م ( نشان داده شده 1جدول )

خود فرد و یا گروه  کم هام آن تعلاد دارد، هاشاد. پ امادهای ایادامات 
تواند مف د، مضر و یا هدون اثر هرای فرد و گاروه هاشاد ی راخلای  ن ز م 

(5 .) 

 شناسی رفتارهای غیراخلاقیگونه :8جدول 

 زیان به خود بدون اثر منفعت به خود 

 8رفتار ایثارگرانم 7رفتار خ رخواهانم 6رفتار دوجانبم م گروهمنفعت ه

 11رفتار خودآزار 11طرفانمرفتار ه  9رفتار خودمنفعت هدون اثر

 14رفتار خصمانم 13جویانمرفتار تلاف  12رفتار خودخواهانم زیان هم گروه

 

ای از رفتارهای ی راخلای  ها هدف منتفع نمودن ( دستم1مطاهد جدول )
 شود کم اخ را مورد توجم محققان یرار گرفتم است. ران انرام م دیگ
 
 
 

 چکیده
های مختلف هلتند. این پژوهش هم شناسای  آن دستم از های امروزی شاهد ویوع انواع رفتارهای ی راخلای  ها انگ زهایلب سازمانزمینه: 

 گ رد. پردازد کم ها یصد کمگ هم سازمان و یا اعضای آن صورت م  رفتارهای ی راخلای  م

پژوه  است. جامعم پژوهش را مدیران م ان  ادارات دولت  استان خراسان رضوی رویکرد پژوهش، ک ف  و استراتژی تحق د، روایتروش: 
ها مبتن  هر مصاحبم نتخا  شدند. روش گردآوری دادههای مختلف هم روش ی راحتمال  هدفمند اتشک ل داد و چهارده نفر از مدیران دستگاه

 ها استفاده شد. هود و از روش تحل ل مضمون هرای ن ل هم یافتم

رسان  و اطلاع"، "کلب و حفظ وجهم"، "تنظ م یراردادها و کارمزدها"، "هودجم و اعتبارات"نتایج نشان داد در هفت حوزه شامل ها: یافته

 دهد. یار رخ م ، رفتارهای ی راخلای  سازمان"ارزیاه  عملکرد"، و "ترف ع و ارتقاء"، "یاحقوق و مزا"، "ده گزارش

تواند در گ رد کم م های دولت  انواع  از رفتارهای ی راخلای  ها هدف تام ن منافع سازمان یا اعضای آن صورت م در سازمانگیری: نتیجه
 های  را هر سازمان تحم ل کند. هلندمدت هزینم

 

 یار، تحل ل مضمون، مدیران م ان رفتار ی راخلای  سازمانکلیدواژگان: 
 

 
 

 
 

 mortazavi@um.ac.irنویلندۀ مل ول: نشان  الکترون ک : 

mailto:mortazavi@um.ac.ir
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رفتارهاای ی راخلاای  "ای از تحق قات هر مفهاوم طور مثال، مرموعمهم
یار عباارت اند. رفتارهاای ی راخلاای  ساازمانتمرکز یافتم "15یارسازمان

ی سازمان و یا اعضا موثر عملکردکم هدف آن ارتقای   ایدامات"است از 
زیر پا گذاشتم  درستیوان ن یا استانداردهای رفتار  ها،ارزش است، اماآن 

(. این نوع رفتارها ی راخلاای  هلاتند چارا کام از نظار 6و  7) "شودم 
شاوند و شاامل ارتکاا  جامعم، ی ریانون  و یا ی راخلای  محلاو  م 

عمل )مثلا دستکاری اعداد هرای افزایش ارزش سهام( و همچن ن تار  
ل )عدم افشاای اطلاعاات مرهاوه هام خطارات یاگ یلام دارویا ( عم
شاوند کام نام در شوند. همچن ن یگ رفتار فراسازمان  محلاو  م م 

شرح شغل  ی د شده است و نم توس  مقامات هالاتر امر شده است، هلکم 
(. از آنراا کام رفتارهاای 6شاود )ها هدف کمگ هم ساازمان انراام م 

هلندمدت هم نفاع ساازمان ن لات و هام سابب یار در ی راخلای  سازمان
تواند هر سازمان و افراد ارتباه اخلای  زیادی کم ها سطح اجتماع دارد، م 

خارج از ساازمان تااث ر هگاذارد و منتها  هام کااهش اعتمااد عماوم ، 
های یاهاال تااوجه  دار شاادن اعتبااار سااازمان و تحم ال هزیناامخدشام

( از اهم ات هالاای  هرخوردارناد. 8واسطم افراد ه رون از سازمان شود )هم
هناااهراین هااا توجاام هاام اهم اات ایاان دسااتم از رفتارهااای ی راخلااای  و 
محدودیت مطالعات مرتب  ها آن، تحق د حاضار یصاد دارد هاا رویکارد 

 های دولت  شناسای  و معرف  کند.  ک ف  انواع این رفتارها را در سازمان
 

 روش
است. 16پژوه ی پژوهش روایترویکرد پژوهش حاضر، ک ف  و استراتژ

پژوه  حالت خاص  از پویش در پژوهش ک ف  است کم کانون روایت
(. جامعم پژوهش  9های نقل شده توس  افراد است )تمرکز آن داستان

تحق د را مدیران م ان  ادارات دولت  ملتقر در شهر مشهد تشک ل داد 
ا روش و نمونم پژوهش، شامل چهارده نفر از مدیران هود کم ه

گ ری ی راحتمال  هدفمند انتخا  شدند. تمام اعضای نمونم مرد نمونم
سال  22سال و متوس  سواهد کاری آنها  45هلتند و متوس  سن  آنها 

 %36تحص لات دیپلم،  %7است. م زان تحص لات اعضای نمونم، 
تحص لات کارشناس  ارشد داشتند. از  %57تحص لات کارشناس  و 

آوری اطلاعات استفاده شد کم م انگ ن مدت زمان مصاحبم هرای جمع
ها از روش دی قم هود. هرای ترزیم و تحل ل داده 35ها در حدود مصاحبم

استفاده شد. در راهطم ها  Nvivo 10افزار تحل ل مضمون ها کمگ نرم
ها هم دیت ثبت شوند و حفظ پایای  در پژوهش، تلاش شد تا مصاحبم

شارکت  و ها توافد ه ن پژوهشگر و سایر کدگذاری مضام ن هم صورت م
افراد مرتب  ها موضوع انرام شد. در زم نم روای  ن ز محقد تلاش کرد ها 
اجتنا  از سوگ ری در طرح سوالات مصاحبم و استفاده از دیدگاه 

 ها یاهل اطم نان هاشد. کنندگان در تحق د، یافتممشارکت
 

 یافته ها
یار هروز رفتار ی راخلای  سازمان های تحق د شامل هفت کانونیافتم

یار در حوزه هودجم و است. اول ن مورد از رفتارهای ی راخلای  سازمان

جای  و نگهداشت افتد. مواردی نظ ر جاهماعتبارات سازمان اتفاق م 
اعتبارات مصو ، تام ن اعتبار مبتن  هر راهطم، انحراف از هودجم، 

کاری است. شکن  و فریبنونسندسازی ه انگر ارتکا  مدیران هم یا
دوم ن مورد از رفتارهای ی راخلای  در زم نم تنظ م یراردادها و اخذ 
کارمزدها است. مدیران در این حوزه، ها ایدامات  شامل ایراد ریاهت 

ای امت ازات سازمان و اخذ کنندگان، تخص ص سل قمکای  ه ن تام ن
رون از سازمان نامتعارف کارمزد موجب تض  ع حقوق یینفعان ه 

شوند. مورد سوم، اشاره هم رفتارهای ی راخلای  مرهوه هم کلب و م 
های کلان هم دنبال حفظ وجهم دارد. در اینرا، مدیران ها شروع پروژه

کلب پرست ژ و نام و نشان هرای سازمان خود هلتند و هم منافع عموم  
کوتاه  در هنگام د. همچن ن گاه  مدیران همکننشهروندان توجم نم 

ارائم خدمات هم مشتریان، هرای حفظ اعتبار سازمان و سرپوش گذاشتن 
شوند. های ی روایع  م هر یصور خود، متوسل هم دروغ و توج م

چهارم ن دستم از رفتارهای ی راخلای  در ارتباه ها اطلاع رسان  و 
رسان  مصلحت  )انتشار اطلاعات و ده  است. ایدامات اطلاعگزارش

ای نایص و یا ی روایع ( و عدم گزارش تخلفات همکاران در این آماره
دستم جای دارد. نوع پنرم رفتارهای ی راخلای  در حوزه حقوق و مزایا 
است. در این حوزه ن ز مدیران ها همکاری و توافد یکدیگر ریم حقوی  

عنوان یگ عامل کنند و اعطای پاداش همی ر متعارف  را تصویب م 
گ رد هلکم مدیران مطالبات شخص  ویق  صورت نم انگ زش  و تش

کنند. ششم ن دستم از رفتارهای ی راخلای  ن ز در دیگری را پ گ ری م 
دهد. در اینرا مدیران هدون عنایت هم ح طم ترف ع و ارتقاء رخ م 

دید خود ایدام هم ارتقاء و ترف ع همکاران مقررات، هر اسا  صلاح
اخره آخرین کانون ویوع رفتارهای و هال کنند.شان م زیردست

ی راخلای ، حوزه ارزیاه  عملکرد است، هم این صورت کم مدیران 
های ی روایع  ارائم کنند و گزارشهرخلاف وایع ت، ایدام هم ارزیاه  م 

 ( حاوی چک ده رفتارهای شناسای  شده است.2جدول )کنند. م 
 

 بحث
ر موارد خاص و در تمام  های دولت  کارهردی کردن اخلاق ددر سازمان

تر و نگاه حداکثری هم های سازمان ملتلزم ایراد دانش ع ن جنبم
های مهم، (. یک  از این جنبم11هاشد )ها م کارهرد اخلای ات در سازمان

سازی اخلای  و توجم هم اصول اخلای  همچون صدایت و موضوع تصم م
گ ر همواره ها صم مساز و ت( کم در آن مدیران تصم م11عدالت است )

تنگناهای اخلای  )یعن  انتخا  ه ن دو الزام اخلای ( کل دی سر و کار 
های  کم (. هناهراین این تحق د ها هدف شناسای  مویع ت12دارند )

مدیران هم نفع سازمان و یا اعضای آن یگ الزام اخلای  را کنار 
شوند ار م یگذارند و هم اصطلاح مرتکب رفتار ی راخلای  سازمانم 

انرام شد. نتایج حاک  از وجود هفت حوزه هروز رفتار ی راخلای  است. 
طور معمول در این حوزه اول ن حوزه، هودجم و اعتبارات است. هم

گ رد. مدیران ها هدف های اخلای  و یانون  صورت م ه شترین تخط 
هم شوند کم این عادت شکن  م پ شبرد امور سازمان  خود مرتکب یانون
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تدریج در فرهنگ سازمان شکن  هرای تام ن منافع سازمان، همیانون
کاهد. در حوزه تنظ م های اخلای  م کند و از اهم ت ارزشرسوخ م 

یراردادها و کارمزدها، مدیران هاید هم اصول اخلای  خ رخواه  و پره ز 
ر (، ارائم هراه13از تلاش هرای جلب منافع خود حت  هم ضرر طرف مقاهل )

( و اخذ 14کنندگان کالا و خدمات )ها و تام نهم کل م هنگاه هافرصت
منصفانم کارمزد از شهروندان پایبند هاشند اما نتایج حاک  از عدم تعهد 
هرخ  از مدیران هم این اصول اخلای  است و در نت رم حقوق یینفعان 

گردد. در راهطم ها کلب وجهم و حفظ وجهم ن ز ه رون  تض  ع م 
یران موظف هم حفظ منافع مل  و مواجهم صادیانم و صریح ها مد

( اما نتایج تحق د نشان داد گاه  مدیران ها هدف 14مشتریان هلتند )
گ رند و مرتکب ص انت از اعتبار سازمان خود این اصل را نادیده م 

 شوند. ایدامات  ی راخلای  م 

 یار:  انواع رفتارهای غیراخلاقی سازمان2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اما نتایج تحق د نشان داد گااه  مادیران هاا هادف صا انت از اعتباار 
گ رند و مرتکب ایدامات  ی راخلاای  سازمان خود این اصل را نادیده م 

ده  ن ز توجم هم دو اصل اخلاای  شوند. حوزه اطلاع رسان  و گزارشم 
، شفاف و کامل صورت مویع، دی درسان  همطلبد. اول اینکم اطلاعرا م 

( و دوم اینکم تلق  مثبت  از نظارت و هازرسا  وجاود داشاتم 15هگ رد )

کاری و ارائم اطلاعات منحارف کنناده اجتناا  هاشد و از هر گونم پنهان
(. هاا ایان وجاود، هرخا  مادیران هارای پ شاگ ری از افشاای 13شود )

تخلفاات مشکلات واحد متبوع خود و ناتوان یلماداد نشادن، از گازارش 
 کنند. ها اجتنا  م اداری و وایع ت

ها در ارتباه ها حقوق و مزایا، موظف هم تاام ن حقاوق همچن ن سازمان
( 14( و تشوید و تن بام هراا و شایلاتم همکااران )13عادلانم و مکف  )

هلتند، اما نتایج ایان تحق اد نشاان داد کام گااه  اعطاای حقاوق و 
ظاهر، ایان ناوع ت ن لت. اگرچم همها هر اسا  استحقاق و مقرراپاداش

شود، اما گاه  در پشت این دگرخواه ، ایدامات ها ن ت کمگ انرام م 
تام ن منافع شخص  شخص مدیر نهفتم است. در حق قات، مادیران هاا 
کمگ هم دیگران و ایراد احلا  دین در آنها، مناافع خاود را پ گ اری 

های ارتقااء فراهم نمودن زم نامها، کنند. دیگر وظ فم اخلای  سازمانم 
مواجهم عادلانم و اجتنا  از هر گونم تبع ض ه ن  شغل  کارکنان، در ع ن

(. مطاهد نتایج تحق د، گااه  فراینادهای ترف اع و 14کارمندان است )
شود و مدیران مرتکاب ارتقاء هر اسا  ضواه  و استحقاق افراد اجرا نم 

شوند. یگ دل ل آن است ان م گریزی و تبع ض ه ن اعضای سازمیانون
کم مدیران معتقدند مقررات و ضواه  مرهوه هم ترف ع و ارتقاء ها شارای  
وایع  سازمان هماهنگ ن لت و در نت رم مدیران خود درصادد اصالاح 

آیند. در نهایت در حوزه ارزیاه  عملکرد هدف آنلت کام مشاخص هرم 
مورد انتظار را ایرااد  شود تغ  ر در کرا ن از است و چم چ زی رفتارهای

( اما چنانچم فرایند ارزیااه  عملکارد منتها  هام پ امادهای 16کند )م 
آیاد کام ملا ول ن منف  جدی هرای کارمند هاشد این امکاان پا ش م 

ارزیا  هم دلایل  نظ ار دللاوزی، در فرایناد ارزیااه  از همکااران خاود 
 احت اه کنند و وایع ت را انعکا  ندهند. 

راستا ها مطالعاات  اسات کام هام هررسا  تحق د حاضر، همطور کل  هم
طور خاص ( و هم17، 5، 6، 7اند )یار پرداختمرفتارهای ی راخلای  سازمان

های شناسای  شاده ایان تحق اد نظ ار درویگاوی  هام هرخ  از مولفم
رساان  مصالحت ، سندساازی و انتخاا  ی راخلاای  رجاوع، اطلاعارها 
(. در نهایات ایان 6، 18مطالعات ن ز آمده است ) کنندگان، در سایرتام ن

هاا و دلایال کند کم هم مطالعم انگ زهمقالم هم سایر محققان پ شنهاد م 
 هروز رفتارهای ی راخلای  در سازمان هپردازند. 

  

 گیرینتیجه
ها شاهد ویوع رفتارهای ی راخلای  هلتند. هاا ایان وجاود همم سازمان

د تخریب و یا منتفع کردن خاود، هلکام هاا گاه  مدیران، نم فق  ها یص
های مختلاف مرتکاب یصد کمگ هم ساازمان و اعضاای آن، در زم نام

 شوند.  اعمال ی راخلای  م 

 

 های اخلاقیملاحظه
در مقالم حاضر هاا معرفا  منااهع علما  اساتفاده شاده، اصال اخلاای  

 داری و حد معنوی مولف ن آثار رعایت شده است.امانت
 

 نوع رفتار حوزه وقوع رفتار

 
 
 

 هودجم و اعتبارات

 جای  اعتبارات مصو جاهم

اعتبار مندتام ن راهطم  

 انحراف از هودجم

 سندسازی

 
 تنظ م یراردادها و کارمزدها

کنندگانایراد ریاهت کای  ه ن تام ن  

ای امت ازات سازمانتخص ص سل قم  

 اخذ نامتعارف کارمزد

 
 کلب  و حفظ وجهم

های کلان  هرای کلب پرست ژاجرای پروژه  

 توج م نقص کوتاه  در ارائم خدمات

 
 ده ان  و گزارشرساطلاع

 اطلاع رسان  مصلحت 

 عدم گزارش تخلفات اداری

 
 حقوق و مزایا

نامتعارف هایحقوق  

های ی راستحقای پاداش  

های خارج از ضواه پاداش  

 
 ترف ع و ارتقاء

 ارتقاء هدون رعایت ضواه 

 ترف ع هدون رعایت ضواه 

عملکرد ی روایع  ارزیاه  ارزیاه  عملکرد  

 



 یاری غیراخلاقی سازمانتاملی بر رفتارهاعید مرتضوی و همکاران: سدکتر 
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 سپاسگزاری
دانند از تمام  کلان  کام در ایان نویلندگان این مقالم هر خود لازم م 

 گذاری نمایند. تحق د مشارکت و همکاری نمودند سپا 
 

 هنام واژه
 Misbehavior .1 هدرفتاری
 Incivility .2 ه  اده 

    Insulting Behaviors .3 رفتارهای توه ن آم ز
 Social Undermining .4 تخریب اجتماع 

 Destructiveness .5 خراهکاری
 Mutual Behavior .6 رفتار دو جانبم

 Charitable Behavior .7 رفتار خ رخواهانم
 Martyr Behavior .8 رفتار ایثارگرانم

 Self-interest Behavior .9 رفتار خودمنفعت
           Neutral Behavior .10 رفتار ه  طرفانم

 Masochist Behavior .11 رفتار خودآزار
    Egoistic Behavior .12 رفتار خودخواهانم

       Vindictive Behavior .13 رفتار تلاف  جویانم
 Spiteful Behavior .14 رفتار خصمانم

15. Unethical Pro-Organizational Behaviors 

 رفتار ی راخلای  سازمان یار
 Narrative Research .16 روایت پژوه 
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