
1390، 4ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

1

سرآغاز

اخـالق هـر   ، اخالق یکـی از ضـرورتهاي اساسـی سازمانهاسـت    

معـرف  ، سازمان بر ارزشها و باورهاي آن سازمان داللـت داشـته  
آشنایی با تأثیر غیرقابل انکار . فرهنگ سازمانی حاکم بر آن است

در محیط کار،  بر رفتارهاي غیراخالقیآثار فضاي 
ضد شهروندي سازمانی

1اصغر پورعزتدکتر علی،1*پروانه زینـالی صومعه

دیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران گروه م.1

چکیده

هرچه رفتارهاي نماید .بروز رفتارهاي غیرِ اخالقی در سازمانها از مهمترین معضالت عصر فعلی است و بر ضرورت توسعه اخالق تأکید میزمینه:
توان ادعا شوند و میو تصویر بیرونی سازمان بیشتر مخدوش میعملکرد سازمان بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته ،شوندغیرِ اخالقی کارکنان بیشتر می

سـازي  سزایی بر موفقیت سازمانها دارد و منجـر بـه نهادینـه   تأثیر به،نمود که حاکمیت ارزشهاي اخالقی بر سازمان و رعایت آنها از سوي کارکنان
کنند. و سازمانها را تقویت میشود؛ ارزشهایی که روابط اثربخش کارکنان ارزشهاي اخالقی در سازمانها می

بـا هـدف   ،این پژوهش بر آن است که عالوه بر شناسایی رابطۀ فضاي اخالقی حاکم بر سازمان و رفتارهاي ضد شهروندي سـازمانی کار:روش
ذاري مدیران بـه منظـور   گدهی و ارائۀ خطوط راهنما جهت هدفجهت،توسعۀ فضاي اخالقی سازمان،ارتقاي بلوغ اجتماعی و بلوغ روانی کارکنان

بـه ارائـۀ راهکارهـایی    ،تدوین راهبردهاي حوزه منابع انسانی بر اساس الزامات اخالقی و به تبع آن وضع معیارها و بازسازي فضاي اخالقی حـاکم 
نفر 100ستفاده شده و اپیمایشیدر این مقاله از روش بپردازد .جهت ارتقاء فضاي اخالقی محیط کار و کاهش رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی

اند .از مدیران پایه و میانی بانک رفاه کارگران به عنوان نمونه انتخاب شده

و ،هاي پژوهش حاکی از آنند که اوالً میان ارتقاء فضاي کلی اخالقی حاکم بر سازمان و کاهش رفتارهاي ضد شهروندي سـازمانی یافتهها:یافته
اي معنادار وجود دارد .رابطه،هاي رفتارهاي ضد شهروندي سازمانین و گونهابعاد کاستیهاي فضاي اخالقی سازما

بـیش از پـیش بـه مثابـه ابـزار      بایسـتی ،بر رفتارهاي شغلی کارکنان مؤثر اسـت کهتدوین اصول اخالقی حاکم بر رفتار سازمانی گیري:نتیجه
اي سازمانها که در آن معیارهاي رفتارهاي اخالقی تشریح شده امنامه رفتار حرفهتدوین نظو نیزقرار گیردسازمانها خودکنترلی و خودنظارتی مدنظر 

باید وجهـۀ همـت   ،کردن اصول اخالقی از طریق آموزشترویج فرهنگ اخالقی و نهادینه،وجدان کاري،باشد و همچنین تقویت باورهاي مذهبی
راهنمـاي  ،از یک سو حافظ بقا و بالندگی سازمان است و از سوي دیگـر ،سازمانسازمانها قرار گیرد. شناسایی ابعاد اخالقی مورد پذیرش افراد هر

گذاري درباره توسعه و بهبود منابع انسانی است .مشیخطمدیران در امور مربوط به

ر سازمان.فضاي اخالقی محیط کار، رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی، رفتارهاي غیر اخالقی کارکنان، توسعۀ اخالق دها:کلید واژه

____________________________________________________________________________________
zeinali@ut.ac.irنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *
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، سـازمانی و اجتمـاعی  ، رفتار اخالقی کارکنـان در تعـالی فـردي   
سـازد کـه ادراك رفتـار    ا مصمم مـی سازمانها ر، عالوه بر جوامع

اخالقی خود با کارکنان و مشتریان را افـزایش داده و بـا تـرویج    
فضائل و ارزشهاي اخالقی در سازمان به اصالح تصویر خـود در  

یابند که حیـات انظار عامه بپردازند ؛ زیرا مدیران به تجربه درمی
و منـوط بـه تعهـد    ، و قـوام هر سازمــان یـا سیسـتم اجتمـاعی    

.سالمت اخالقی کارکنان آن است
هاي مؤثر بر نتـایج زمینهپژوهشهاي علمی با تمرکز بر پیش

دهند که رعایـت ارزشـهاي اخالقـی    نشان می، عملکرد سازمانی
کارکنان نقش بسیار مهمی در افزایش وفاداري مشـتریان دارد و  

اي هتوانند با هدایت مدیـریت منابع انسانی در زمینهسازمانها می
آمـوزش و  ، ترفیـع ، جـبران خدمت، انتخاب ( جذب و استخدام )

به منزلۀ بخشی از شرایط مؤثر بر نتایج سازمانی کـه  ، نظایـر آن
بـه ایجـاد و توسـعۀ    ، تحت کنتـرل مستقیم سازمان قـرار دارنـد  

فضاي اخالقی در سازمان کمک کنند ؛ به طوري که بـا اصـالح   
مدارانـه سـازمان بـا آنهـا و     قباورهاي کارکنان دربارة رفتار اخال
افـزا زمینـه   اي هـم در چرخـه ، حفظ ارزش و کرامت انسانی آنهـا 
وري فـردي و سـازمانی فـراهم    ارتقاء اثربخشـی و افزایش بهـره 

گردد .

اخالق و عملکردرابطۀ
تقدم روابط بر ، بدون تردید در محیطهاي اداري تبعیض در رفتار

عدم رعایت حقوق مردم ، انداشتن خویشان و دوستمقدم، ضوابط
سردوانی ، ستانیرشوه، مخصوصاً قشر محروم و مستضعف جامعه

عدالتی در همگی از نمودهاي ظلم و بی، ارباب رجوع و نظایر آن
) و از نـوع فرهنـگ و   1گردند (میمحیطهاي سازمانی محسوب

گیرند .فضاي اخالقی حاکم بر سازمان نشأت می
ش درگیــر بیمــاري فســاد و نظامهــاي اداري همگــی کمــابی

اند؛ از اینرو شناسایی علل و عوامل مـؤثر بـر ایـن    تخلفات اداري
مهمترین عوامل مؤثر بـر ارتکـاب بـه    . )2بیماري ضروري است(
فقر است که انواع فقر مـادي (نـاتوانی در   ، فساد در افراد خطاکار

هاي (عدم باور به ارزشتأمین نیازهاي اولیه زندگی) و فقر معنوي
مندي از یک عامل کنترل و فقدان بهره، القی و مذهبی معیناخ

. )3(گیرددرونی همچون وجدان) را دربرمی

دو نـوع  ، سـازمانی و اجتمـاعی  ، بر تعالی معنوي فرديعالوه
آثار فردي و سازمانی دیگر در سـایۀ رفتارهـاي اخالقـی شـکل     

کـاهش  ، ارتقاي کیفیت محصـول ، گیرند: الف) افزایش درآمدمی
هاي اصلی و سربار تولید؛ ب) تـالش و جـدیت بیشـتر در    زینهه

پـذیري  زیـرا مسـؤولیت  . مشـتریان حل مشکالت و گرفتاریهـاي 
کیفیت خدمات را از طریق افـزایش سـطوح رفتارهـاي    ، کارکنان
وري کارکنــان؛ و کارآمــدي بخشــد ؛ بهــرهبهبــود مــی، حمــایتی

هبـود  دهـد؛ موجـب ب  عملیات گروههاي سـازمانی را ارتقـاء مـی   
شـود؛ روحیـۀ گروهـی را میـان     مراودات مدیران و کارکنان مـی 

نماید؛ موجب ارتقاء سطح روابـط حمـایتی و   همکاران تقویت می
شود؛ و در نتیجه بهبود عملکرد سـازمانی را  دوستانۀ کارکنان می

.)4به دنبال دارد (
از سوي دیگر بروز رفتارهـاي غیـرِ اخالقـی در سـازمانها از     

ضالت عصر فعلی است و بر ضرورت توسعه اخـالق  مهمترین مع
رواج چنین رفتارهایی ممکـن اسـت بـه کـاهش     . نمایدتأکید می

دارشدن اعتبار این گونـه سـازمانها بینجامـد و بـه     درآمد و خدشه
بروز مسائل اقتصادي متعـدد و متـوالی در سـطح کـالن کشـور      

عد تولید و اخراج کارکنان و در ب، در بعد نیروي انسانی. منجر شود
تواند پیامدهاي منفـی  بنیه میکمورشکستگی بنگاههاي، اشتغال

اما بروز رفتارهاي غیراخالقـی در سـطح   . این گونه رفتارها باشد
با توجه بـه گسـتردگی و اهمیـت    ، ها و نهادهاي عمومیسازمان

تـري مواجـه   جـدي ممکن است این نهادها را با بحرانهـاي ، آنها
رهاي غیر اخالقی به ویـژه در سـازمانهایی   زیرا اشاعۀ رفتا. سازد

اعتمـاد عمـومی را   ، که باید مورد وثـوق و اعتمـاد مـردم باشـند    
دهـد  سازد و این سازمانها را در برابر مردم قرار مـی دار میخدشه

ها و آسیبهاي زیـادي را  از آنجا که چنین رفتارهایی هزینه. )5و2(
یقـاً در راسـتاي   سـازمانها بایسـتی عم  ، براي سـازمان دربردارنـد  

به ویژه ناهنجاري در فضـاي  ، جلوگیري از رفتارهاي غیراخالقی
ل شخصیت و عملکـرد اخالقـی حرکـت کننـد تـا از      زکاري و تن

آسیب یا مـرگ در محـیط کـاري و    ، هاي مستقیم انحرافهزینه
کـاهش  ، تعمیر و جایگزینی تجهیزات، کارگیري کارکنان جدیدبه

اختالل در عملیات کسـب و  ، یتوري و کیفکاهش بهره، کارایی
.)6(عمل آیدکار و کاهش شهرت و اعتبار سازمان جلوگیري به
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رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی
، افزایش زیانهاي مالی سازمانها به دلیل رفتارهاي ضد شهروندي

توجه محققان و متخصصان را در سالهاي اخیـر بـه خـود جلـب     
نوعی بدرفتاري کارمنـد  به ، رفتارهاي ضد شهروندي. کرده است

این رفتارهـا شـامل   . کاهندشوند که از بازده کار او میمیاطالق
، منحـرف ، غیـر مولّـد  ، غیـر کـارکردي  ، رفتارهاي ضدّ اجتمـاعی 

است که ممکن 3توزي، و کینه2، انتقام جویی1بزهکاري، ناکارآمد
، نـزاع ، دزدي، نظیر خرابکاري، اي از واکنشهااست طیف گسترده

ــ ــارف پرخاش ــر متع ــوخیهاي غی ــی ش ــدرا گري و حت . در برگیرن
، 5رفـتن طفـره ، 4همچنین رفتارهایی از قبیل لجبازي و خودسـري 

هاي دیگـري از ایـن   نمونه، یا فرار از کار6مقاومت در برابر اقتدار
از ایـن گونـه   . )7و5رونـد ( نوع رفتارها در سازمانها به شمار مـی 

فتـار ضـد اجتمـاعی    رفتارها تحت عناوین گونـاگونی همچـون ر  
رفتــار غیــر ، انحــراف ســازمانی، بــدرفتاري ســازمانی، ســازمانی
رفتار غیر مولّد و رفتارهاي ناکارآمـد و  ، مضایقه از کار، کارکردي

.)8(شودنظایر آن نیز یاد می
مهمتـرین عبــاراتی کــه معـرّف رفتارهــاي ضــد شــهروندي   

ند از:اعبارت، هستند
ناهنجاریهاي رفتاري کارمنـد  :7انالف) رفتارهاي ناهنجار کارمند

دانند که هنجارهـاي مهـم سـازمانی را    را رفتارهایی اختیاري می
کنند و سالمت سازمان یـا اعضـاي آن و یـا هـر دو را     نقض می
ناهنجاریها بر رفتارهایی متمرکزنـد  ، از نگاه آنها. نمایندتهدید می

هـاي  کـه رفتار کنند ؛ درحالیکه هنجارهاي سازمان را نقض می
غیر اخالقی بر نقض قوانین و ارزشهاي اجتمـاعی داللـت دارنـد    

.)9و8و5(
رفتارهاي ضد اجتماعی نسـبت بـه   :8ب) رفتارهاي ضد اجتماعی

متضـمن نـوعی   مانند شوخی زننـده نسـبت بـه همکـاران    ، افراد
کـه رفتارهـاي ضـد    مراوده اجتمـاعی بـا افـراد اسـت؛ در حـالی     

»کـاري کشاندن کار به اضافه«مانند ، اجتماعی نسبت به سازمان
عناصر رفتارهاي . )10پذیرند (میعمدتاً به صورت فردي صورت

پرخاشـگري  ، نـداز: پرخاشـگري فیزیکـی   اعبـارت ، ضد اجتماعی
) .11و نقض قانون (، اجتماعی

رفتار غیرِ کـارکردي در سـازمان را   :9ج) رفتارهاي غیرکارکردي
، ی و حتی سـازمانی گروه، با پیامدهاي منفی براي سطوح فردي

رفتارهـاي شـغلی   ، این چـارچوب مفهـومی  . دهندمدنظر قرار می
کارکردي یا غیرِ کـارکردي  ، کارکنان را بسته به قصد و نیت آنها

کـارکردي در دو طبقـۀ کلـی قـرار     رفتارهاي غیرِ. نمایدتلقی می
گیرند: رفتارهایی که مسـتقیماً بـه افـراد یـا گروههـا آسـیب       می
.)5رسانند (ارهایی که به سازمان آسیب میزنند و رفتمی

داننـد  را رفتارهایی می10رفتارهاي ناکارآمدد) رفتارهاي ناکارآمد :
زدن به سـازمان یـا سـایر اعضـاي آن انجـام      که به قصد آسیب

رفتارهـاي  . )13و12و5زننده (شوند؛ نظیر اقدامات بالقوه آسیبمی
ي که در تضاد با عالیق به هر رفتار تعمد، ناکارآمد در محیط کار

مشروع سازمان باشد اشاره دارد؛ رفتارهایی از قبیل دزدي و شبه 
سوءاسـتفاده از  ، استفاده از اطالعـات سوء، تخریب داراییها، دزدي

، موجه، غیبت یا تأخیر غیرابراز رفتارهاي غیر ایمن، زمان و منابع
،ناسزاگویی، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، کیفیت کار ضعیف
.)15و 14تعرض فیزیکی (

هر اقـدام عمـدي کـه توسـط اعضـاي      :11ه) بدرفتاري سازمانی
نـوعی  ، هنجارهاي اجتماعی یا سـازمانی را نقـض کنـد   ، سازمان

رفتارهـایی کـه بـا ارزشـهاي سـازمانی      . بدرفتاري سازمانی است
گفتن اما با ارزشهاي اجتماعی تناقض دارند ( مثل دروغ، سازگارند

. شوندبدرفتاري سازمانی تلقی می، ن)به نفع سازما
پرخاشگري آدمی ، : در ادبیات موجود12و) پرخاشگري در سازمان

زدن بـه  در محیط کار با اشاره به کوششهاي افراد بـراي صـدمه  
در طیفی گسترده از رفتارهاي گونـاگون و متحیرکننـده   ، دیگران

، انتشـار شـایعه  ، کـردن از همکـاري  مضـایقه . تعریف شده اسـت 
بـه  ، تجاوز بـه حـریم اداري دیگـران   ، اصرار در مجادله، بدگویی

همکاران ، مجادلۀ شدید با سرپرستان، آمیزکاربردن کلمات اهانت
دارکــردن جریحــه، تهدیــدهاي زبــانی، کارشــکنی، یــا مــراجعین

تظـاهر بـه   ، احساسات افراد با رفتارهایی همچون تکرار تمسـخر 
تخریـب  ، رد فیزیکـی برخـو ، تهدید به خودکشی، عصبانیت شدید
.) 5سوزي (آزار جنسی و ایجاد آتش، قتل، اموال و داراییها

عدم رعایت مفـاد قراردادهـاي   افزایش رفتارهاي منحرف با 
ــاري  ــان وک ــض کارفرمای ــان و نق ــايکارکن ــی در معیاره روان

بدین ترتیب ممکن است . )16(قابل تأمل است محیطهاي کاري 
، ضد اجتماعی، رفتارهاي ناهنجارکه کارکنان در دامنۀ وسیعی از

چنین رفتارهـایی  مخرب و ناکارآمد در محیط کاري درگیر شوند؛
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ساالنه متحمـل  ، شود که کارفرمایان در سراسر جهانموجب می
. )17میلیونها دالر هزینه شوند (

فضاي اخالقی محیط کاري
واضح است که بروز رفتارهاي منحرف و غیر اخالقی در فرهنگ 

یکی از مهمترین موجبات نگرانـی و از جملـه مسـائل    ، نیسازما
عاملی مهم و مـؤثر بـر   ، ) فرهنگ سازمان9بزرگ سازمانهاست (

) که بر درك مشترك و واحدي از 6است (سازماننتایج عملکرد 
نیز از حیث برخـی  ، فضاي کاري. تاریخچۀ سازمان وابسته است

، یریتیولی بسـته بـه مقتضـیات مـد    ، وجوه مشابه فرهنگ است
، تأثیر تغییراتمعموالً تحت، عمقتر بودهکمگاهی از لحاظ شکلی

فضاي کاري بر ادراك فـرد از  . )18دهد (سریعتر تغییر شکل می
فضـاي اخالقـی محـیط    ، محیط داللت دارد ؛ بـه عبـارت دیگـر   

، دربرگیرنده ادراکات فردي کارکنان از چگونگی اخـالق  13کاري
) .19در فضاي کار است (

ست از درك مشترك دربارة آنچه کـه  اي اخالقی عبارتفضا
رفتار اخالقی است و نیز ادراك مشترك از نحوه حل موضـوعات  

مشتمل بـر اطالعـاتی   ، ! بنابراین فضاي اخالقی سازماناخالقی
در ، است دربارة رفتارهاي به هنجار و قابل قبول بـراي کارکنـان  

فضـاي  ، گـر در تعریفـی دی ) 20مواجهه بـا تصـمیمات اخالقـی (   
، ست از ادراکات غالبـاً مشـترك و رایـج   ااخالقی سازمانی عبارت

هـاي سـازمانی کـه محتـواي     درباره آن دسته از اقدامات و رویـه 
فضاي اخالقی ممکـن اسـت بـه منزلـۀ جزئـی از      . اخالقی دارند

فضـاي  . )21-23(فرهنگ یا جو کلی سازمان درنظرگرفته شـود 
تحلیل انتخابهاي اخالقی افـراد  با ، کار اخالقی غالب در سازمان

فضاي اخالقی همچنین حـاکی  . )24شود (در سازمانها تعیین می
از آن است که چطور باید موضوعات اخالقی را در سـازمان اداره 

ایـن  ، برحسب درجۀ تعهـد سـازمانی  ، در تعریفی دیگر. )25کرد (
مفهوم به مسـؤولیتهاي اخـالق شـهروندي در سـازمان داللـت      

ارتباط با قوانین اخالقـی نـاظر بـر تعریـف رفتارهـاي      در ، داشته
ــرار مــی  ــه مــدنظر ق ــردمناســب در جامع ــداد . گی در همــین امت

کدهاي رسمی و اجـراي اصـول نیـز بـه     ، هنجارهاي غیررسمی
منزلۀ اجزاي محیط سازمانی قابل استناد براي ارزیابی درسـتی و  

وسیع فضاي اخالقی اثر . )26(نادرستی رفتار شناسایی شده است 
بر سـاحتی خـاص از فرهنـگ    ، )27و عمیقی بر سازمان داشته (

.) 27و9سازمانی داللت دارد (
گیري اخالقی شامل چهار جزء اساسی است : فراگرد تصمیم
اخالقی و شخصیت شانگیز، قضاوت اخالقی، حساسیت اخالقی

گیـري  تصـمیم داخالقی که هـر یـک گـامی اساسـی در فراگـر     
ام اخالقی بایـد هـر چهـار جـزء فراگـرد      براي اقد. اخالقی است

) .28گیري اخالقی حضور داشته باشند (تصمیم
ولـی فقـط پـنج    ، شده استنُه گونه فضاي نظري شناسایی 

برخی از مطالعات صورت پذیرفته درباره اخالق در محیط کار.1جدول 

شناسة پژوھشي اخالقي مورد مطالعھابعاد فضاردیف

ــردی، كــارایي، دوســتي، مســؤولیت ١ ــدی ف عالقمن
Cullen et al., 1993اجتماعي، معنویت فردي،  قانونی

ــاعي، ٢ ــؤولیت اجتم ــانونی، مس ــي، ق روحیــة تیم
Vaicys et al., 1996فرديعالقمندی فردی، كارایي، معنویت

Wimbush et al., 1997ريمراقبتي، قانونی، خدمت، مستقل، ابزا٣

۴
تمركز بر كاركنان، تمركز بر جامعھ، عالقمندی 
قانون و  فردي،  خالق  قانونی، ا كارایي،  فردی، 

اياصول حرفھ
Treviño et al., 1998

ــاول۵ ــت فــردي، ماكی ــت يمراقب ــتقل، مراقب ، مس
Agarwal and Malloy, 1999اياجتماعي، قانونی و حرفھ
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بـا  . )29(شـده اسـت  تجربـی وارد  برخـی مطالعـات  در ، نوع آن
تـوان شـش فضـاي    مـی ، استفاده از پرسشنامۀ فضـاي اخالقـی  

ناسایی کرد :اخالقی متفاوت را به شرح ذیل ش
وسـیله  اي : کارکنان از قواعد و رهنمودهاي تنظیم شده بـه حرفه

ایـن کارکنـان رفتـار    . کننـد خبرگان یا قوانین دولت تبعیـت مـی  
اخالقی خود را بر حسب قوانین محیطی حاکم بر سازمان تنظیم 

کنند؛می
مراقبتی: کارکنان سازمان به آسـایش دیگـران ( هـم در درون و    

ــر ، ســازمان ) عالقمنــد بــودههــم بیــرون از ایــن موضــوع را ب
سازند ؛تصمیمهاي خود نافذ می

قانونی: انتظار سازمان از عموم کارکنان این است که به شدت از 
قوانین واحد یا سازمان خود تبعیت کنند ؛

ابزاري: اعضاي سازمان درصددند که منافع شخصـی خـود را در   
مقابل منافع دیگران حفظ کنند ؛

مهمترین تعهـد  ، : راه درست انجام دادن کارها در سازمانکارایی
شود ؛سازمانی شمرده می

به سمت درسـتی یـا   ، مستقل: کارکنان قویاً بر حسب ادراك خود
.) 25و9شوند (نادرستی امور هدایت می

همچنین برخی از متغیرهاي شخصی نیز که بر رفتار اخالقی 
، سـابقۀ خـدمت  ، سـیت نـد از: جن ادر شرکت تأثیرگذارنـد عبـارت  

رسد زنان نسبت به مـردان از تعهـد   نظر میبه. تحصیالت و سن
بـا احتمـال   ، بیشتري نسبت به ارزشهاي اخالقی برخـوردار بـوده  

شوند؛ افراد با سـابقۀ  کمتري در رفتارهاي ضد اخالقی درگیر می
کنند؛ و تحصیالت نیـز  تر عمل میاحتماالً اخالقی، خدمت بیشتر

بستگی مثبت بـا رفتارهـاي اخالقـی دارد؛ یعنـی     نوعی رابطۀ هم
. کمتـر احتمـال دارد کـه غیراخالقـی رفتارکننـد     ، افراد با سوادتر

نوعی ، رسد که میان سن و رفتارهاي اخالقینظر میبههمچنین
) .9رابطۀ همبستگی مثبت وجود دارد (

انتفاعی براي سازمانهاي غیرشناسی فضاي اخالقییک نوع
سـت کـه همـۀ انـواع فضـاهاي      اکه مبین آن، دهکار گرفته شبه

و روند عمومی بـه سـمت   اخالقی در این سازمانها کاربرد ندارند
مراقبـت  ، فضاهاي مراقبتی و عالقمنـدي نظیـر مراقبـت فـردي    

) .30اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی متمایل است (
گرفتــه در خصــوص ابعــاد فضــاي اخالقــی را مطالعــات صــورت

) :25فهرست کرد (1ول شمارة توان به شرح جدمی
شناسی دو بعدي دربارة رفتارهـاي منفـی   همچنین یک گونه

شناسـی دو پیوسـتار   در محل کار ارائه شده است : در ایـن گونـه  
بـین  «و »خطیـر و جـدي  «در برابـر  »کوچک و کـم اهمیـت  «

. )1اند ( نمودار مدنظر قرار گرفته»سازمانی«در برابر »فردي

کردن تجهیزاتخراب
 ی راجع به ساعات کاريئگودروغ
دزدي از شرکت

آزار جنسی
بدرفتاري کالمی
دزدي از همکاران
به مخاطره انداختن همکاران

 ترك زود هنگام
استراحت طوالنی
عمدييکارکند
منابع کردنضایع

کردنطرفداري
همکارانساختن شایعات  دربارة
سرزنش کردن همکاران
رقابت  غیر سودمند

سازمانی

ردي بین ف

انحراف سیاسی 

انحراف تولید   انحراف دارایی  

پرخاشگري فردي  
کوچک جدي

)9و8هاي منحرف سازمانی بر مبناي نظر رابینسون و بنت (شناسی رفتارنوع.1نمودار 
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بررسی فضاي اخالقی مبین آنست که عـالوه بـر آنکـه فضـاي     
اخالقی نسبت به فضاي کلـی سـازمان اثـر فـوریتري بـر رفتـار       

اي منفــی و قــوي میــان فضــاي اخالقــی رابطــه، کارکنــان دارد
سازمان و بدرفتاري سازمانی وجود دارد .

درك بهتر رفتارهـاي منحـرف نیـز منجـر بـه آسانترشـدن       
وضوعات و حرکت به سمت سـالمت و فضـاي   مدیریت و حل م

کاري در کم«رفتارِ انحرافی ، به طور نمونه. )9گردد (اخالقی می
ممکن اسـت از طریـق تقویـت بافـت اخالقـی یـا       ، »محیط کار

ارزشـهاي اخالقـی، آمـوزش اصـول     ، هـاي دینـی  دلیل آمـوزه به
.)31اخالقی و الگوسازي نقش مدیریتی، کاهش یابد (

وهش هاي پژفرضیه

با تأمـل  . دهدمدل مفهومی پژوهش را نشان می2نمودار شمارة 
شود که برخی از ابعـاد فضـاي اخالقـی    بر این مدل مالحظه می

تـري  با برخی از ابعـاد رفتارهـاي ضـد شـهروندي روابـط وثیـق      
دارند .

میان فضاي اخالقی حاکم بـر سـازمان و بـروز    فرضیه پژوهش:
ــازمانی  ــهروندي سـ ــد شـ ــاي ضـ ــارفتارهـ ــۀ معنـ داري رابطـ

وجود دارد .

روش پژوهش  

شـاخۀ از، کـاربردي پژوهشـی ، هـدف حیـث ازحاضرپژوهش
بودهپیمایشیانجام آنروش. آیدمیشماربهمیدانیمطالعات

آمـده  دسـت بـه نتایجتعمیمقابلیت، آنرین مزایايتمهمازکه
اکتشـافی نیـز   اي و از مطالعات کتابخانـه ، در این پژوهش. است

، براي تدوین مبانی نظـري و از نظرسـنجی و تحقیـق پیمایشـی    
هر. ها ) استفاده شده استبراي گردآوري دادهها ( دربارة فرضیه

حرکتتحقیقمفهومیمدلراستبه سمتچپسمتازچه
آنهـا وابسـتگی بروکاستهمتغیرهامراتب استقاللاز، کنیممی

، و ابعاد آنیر فضاي اخالقی سازمانبنابراین متغ. شودمیافزوده
و متغیر رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی مثابۀ متغیر مستقلبه

گرفتـه نظـر دروابسـته متغیرهـاي منزلـۀ بـه ، هاي آنو گونه
پرسشـنامۀ  . ابزار گردآوري دادهها نیز پرسشـنامه اسـت  .اندشده

سؤال 46سؤال دربارة مشخصات فردي و 5مورد استفاده داراي 
هاي پرسشنامه از طیف لیکرت (کـامالً  در همه گویه، اصلی بوده

درست تا کامالً نادرست) استفاده شده است .
شـد و محاسـبه کرونبـاخ آلفايوسیلۀبهپرسشنامهاعتبار

بـراي اطمینـان از روایـی    . بـود 92/0در حدود پرسشنامهاعتبار
سـپس  پرسشنامه نیز طرح اولیۀ آن توسط خبرگان ارزیابی شد و

مدل مفهومی پژوهش. 2نمودار 

فضاي اخالقی سازمان

فضاي مراقبتی

فضاي مستقل

فضاي قانونی

ايفضاي حرفه

ضد شهروندي رفتارهاي
سازمانی

انحراف سیاسی

تولیدنحرافا

راف داراییانح

فرديرخاشگريپ

فضاي کارایی
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توان ادعا کـرد  میشده توزیع گردید؛ از این روپرسشنامۀ اصالح
جامعـۀ  . که این پرسشنامه از اعتبار کـافی برخـوردار بـوده اسـت    

نفر انتخاب شـدند  100کوکران تعداد فرمولازاستفادهآماري با
هـا اسـتفاده  فرضیهآزمونبراياسپیرمناز روش همبستگیو

. شد
هاي تحقیقنتایج آزمون فرضیه

از ، براي آزمون معناداري رابطۀ میان متغیرهاي مستقل و وابسته
مطابق جـدول ذیـل   . ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده  گردید

متغیر فضاي کلی اخالقی و عدم بروز دوبینهمبستگیضریب
متغیر فضـاي  دوبین، 670/0رفتارهاي ضد شهروندي در حدود 

متغیـر  دوبـین ، 527/0ر حدود ي و عدم انحراف دارایی داحرفه
دوبـین ، 447/0فضاي قانونی و عدم انحراف دارایی در حـدود  

بـین ، 518/0متغیر فضاي ابزاري و عدم انحراف تولید در حدود 
، 421/0متغیر فضاي کارایی و عدم انحـراف تولیـد در حـدود    دو

متغیر فضاي مراقبتـی و عـدم انحـراف تولیـد در حـدود      دوبین
متغیر فضاي مسـتقل و عـدم انحـراف تولیـد در     دوبین، 442/0

متغیـر فضـاي مراقبتـی و عـدم انحـراف      دوبـین ، 378/0حدود 
متغیر فضاي مستقل و فقدان دوو بین، 481/0سیاسی در حدود 

برآورد شده است .373/0پرخاشگري فردي در حدود 

مشخص شـد کـه سـطح معنـاداري     ، ضمن محاسبه آمارة آزمون
%  99بنابراین بـا  ، است01/0براي ضریب همبستگی کوچکتر از 

توان نتیجه گرفت کـه میـان متغیرهـاي مسـتقل و     میاطمینان
.هاي پژوهش رابطۀ معناداري وجود داردوابسته در فرضیه

رسد که نتایج حاصل از این پژوهش نیز به نظر می، در پایان
نماید عالوه بر اینکـه در ایـن   بلی را تأیید مینتایج پژوهشهاي ق

پژوهش مالحظه شد که میان فضاي کارایی و پرهیز از انحـراف  
تولید رابطه وجود دارد ؛ دال بر اینکه سازمانهایی که بـر کـارایی   

پذیرترنـد و همچنـین   آسـیب تأکید ندارند در برابر انحراف تولیـد 
ي رابطـه وجـود   میان فضاي مستقل و پرهیز از پرخاشگري فـرد 

ــی  ، دارد ــت فضــاي مســتقل م ــا تقوی ــازمانها ب ــی س ــد یعن توانن
. پرخاشگري کارکنان در سازمان را کاهش دهند

هاگیري و پیشنهادنتیجه
، نتایج پژوهش حاضر مؤید آنند که ارتقاء فضاي اخالقی سازمان

شـود و بـر   مـی موجب کاهش رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی
که میان ابعـاد کاسـتیهاي فضـاي اخالقـی     این مهم تأکید دارند 

اي هاي رفتارهاي ضد شهروندي سـازمانی گونـه  سازمان و گونه
همچنـین نحـوه ادراك ابعـاد فضـاي     . افـزا وجـود دارد  رابطۀ هم

اخالقی سازمان با بروز انواع رفتارهـاي ضـد شـهروندي ارتبـاط     

القی و رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی: ضرایب همبستگی بین ابعاد فضاي اخ2جدول 

متغیر
رفتارهاي 
ضد شهروندي 

سازمانی

پرهیز از 
انحراف دارایی

پرهیز از 
انحراف تولید

پرهیز از انحراف 
سیاسی

پرهیز از 
پرخاشگري

فردي
فضاي اخالقی 

ايفضاي حرفه
فضاي قانونی
فضاي ابزاري
فضاي کارایی
فضاي مراقبتی

لفضاي مستق

**670/0
**540/0
**519/0
**563/0
**425/0
**435/0
**400/0

**527/0
**447/0
**446/0
**332/0

*255/0
**316/0

**456/0
**518/0
**421/0
**442/0
**378/0

**545/0
**379/0
**481/0
**401/0

**431/0
**429/0
**373/0

>**P)0,01(. سطح معناداري**
>*P)0,05(سطح معناداري. *
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رسد ادراك فضاي اخالقی در سازمان به افزایش نظر میبه. دارد
گـردد و  اعتماد به سازمان و تصویرپردازي مثبت از آن منجر مـی 

انجامـد کـه   به افزایش انتظار محیط از رفتار اخالقی سازمان می
متعاقباً التزام مدیران و کارکنان به رفتار اخالقی را در سازمان به 

ضمن اینکه اثرپذیري کارکنـان از مشـاهدة   . همراه خواهد داشت
بـه دیگـران نیـز    ، عالوه بر تجربۀ فردي، رفتارهاي غیر اخالقی

اي در ادراك فضـاي اخالقـی و   تأثیر قابل مالحظه، تسري یافته
!گـذارد برجـاي مـی  ، ماهیت رفتارهاي ضد شهروندي در سازمان

که این حساسیت آگاهانه افراد نسبت به اعمال رفتار اخالقـی در  
عــدالتخواهی دراز مرتبــه بلــوغ ادراکــی و روح، مــورد دیگــران

نـوعی چرخـۀ مثبـت شـکل     ، بدین ترتیب. سازمان حکایت دارد
اخـالق و ایجـاد فضـاي اخالقـی را     گیرد که التزام به رعایت می
مثابه یکی از عوامل تعیین هویت و کسـب حیثیـت اجتمـاعی    به

دهد .قرار میمدنظر مسؤوالن آن، براي سازمان
در پیشنهادات ذیل نیز براي استمرار پـژوهش ، در این امتداد

ند: ااین حوزه قابل تأمل
الف ) اهتمام به رصد تحوالت فضاي اخالقی و فرهنگ سازمانی 

گیري صحیح به سوي و اتخاذ سازوکارهاي یادگیرنده براي جهت
وضعیت آرمانی؛
نامۀ اخالقـی و ارزشـهاي سـازمانی در راسـتاي     ب ) تدوین مرام

به ، مدارقایجاد تعهد و اهتمام ویژه به توسعۀ فرهنگ اخالقی ح
ــازمان از ط   ــاعی س ــت اجتم ــأن و حیثی ــود ش ــور بهب ــق منظ ری

تصویرپردازي مثبت از آن؛ 
هاي آموزشـی مناسـب منطبـق بـا راهبردهـاي      نظامج ) طراحی 

توسعۀ اخالق و معنویات فردي؛  
راستا هم، وري و منافع سازماند ) تأکید همزمان بر افزایش بهره

اي؛صول اخالق حرفههاي سازمانی و ابا قوانین و رویه
ه ) تالش براي بهبود ادراك عامۀ مردم دربارة ویژگیهاي اخالق 

بـه منظـور حفـظ و ارتقـاء شـأن      ، مشهود و نمایان در سـازمانها 
اجتمــاعی ســازمان و افــزایش تعهــد آن در برابــر مســؤولیتهاي  

اجتماعی خود؛
، و ) تالش بـراي طراحـی سـازوکارهاي مناسـب ارتقـاء شـغلی      

در جهـت  ، ري و اصالح نظـام پرداخـت در سـازمان   ساالشایسته
توسعۀ فضاي اخالقی و کاهش رفتارهاي ضد شهروندي در آن؛

منــافع ، ز ) تأکیــد همزمــان و متــوازن بــر مالحظــات ســازمانی
به منظـور اجتنـاب از   ، کارکنان و مصلحت مشتري و عامۀ مردم

ي تأکید افراطی بر منافع یکی از ذینفعان سازمان و کژکارکردهـا 
آشکار و پنهان آن .

نامهواژه
Delinquency .1بزهکاري

.2انتقام جویی Retaliation

.3توزي کینه Revenge

.4خودسري  Defiance

.5رفتن طفره Avoidance

.6مقاومت در برابر اقتدار  Resistance to authority

رفتارهاي ناهنجار کارمندان
7. Employee deviance behavior

Anti-social behavior .8رفتارهاي ضداجتماعی

.9رفتارهاي غیر کارکردي Dysfunctional behavior

رفتارهاي ناکارآمد 
10. Counterproductive work behavior

بدرفتاري سازمانی 
11. Organizational misbehavior

پرخاشگري در سازمان
12. Organization aggression

.13فضاي اخالقی محیط کاري  Ethical work climate
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