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 واکاوی پدیدارشناسانۀ رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان
 

 2ملیحه خروتی، *1دکتر محسن فرهادی نژاد

 گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان .1

 معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه سمنان .2

 (82/28/72، تاریخ پدیرش: 82/28/79تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

، محققان عوامل مؤثر بر رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی را 0691هۀ از د
با این فرض که حتی افرادی که دارای ارزش های  اخلاقی هستتد  ییت  

 (0دهد ، مطالعه کرده ایت    گاهی اوقات کارهای غیراخلاقی  ایجام می
 اخلتاقی، غیتر رفتتار عتافیی و اعتقتادی مالی، های ه یده به توجه با.

 اخلتاقی غیتر رفتتار به پاسخ و شداسایی پیشگیری، چالش با ها سازمان
گرفته ای  که اکثتر ایستان هتا  جهیمحققان یت .(2و 3و 4هستد    مواجه

هستد . یه تدها آیهتا قتادر بته  اخلاقیریغ قیعم یقادر به ایجام رفتارها
 یایجام آن هستد ، بلکته بت ون درآ آن، تمتام وقت  آن را ایجتام مت

 (. 5 دهد 
 
 
 
 

 
اس  که پتایسیل افراد و سازمان ها در رفتار غیراخلاقی بتی  واقعی  این

(. پژوهش ها در روایشداسی اخلاق یشان می ده  که 9  ح  و حصر اس 
حتی افراد خوب  به عدوان مثتا  افترادی کته در متورد اخلتاق مراقت  

  .(7و8هستد ( می تواید  و شای  رفتار غیراخلاقی را ایجام دهد  
های غیر اخلاقی در مدابع مختلت  تعتاری  متعت د و بته یست   از رفتار

مشابهی ارائه گردی ه اس  که در ایدجا به اختصار مروری بر این تعاری  
 قابتل اخلتاقی یظر از اس  که صورت می گیرد.رفتار غیراخلاقی، رفتاری

اخلتاقی،  غیر (؛ رفتار6و01اس   کرده مدع را آن قایون یا و ییس  احترام
 (؛ رفتاری که استای اردها را 00اس   اخلاقی هدجارهای یقض به معدی

 
 
 

 چکیده
م یری  اثربخش اخلاق حرفه ای، مستل م مطالعۀ عمیق در زمیدۀ وضعی  موجود اخلاق حرفه ای و یی  دلایل رفتارهای غیراخلاقی و زمینه: 

اش . از این روی، پژوهشگران در این بررسی تلاش یمودی  تا تجارب زیستۀ م یران را به مدظور شداخ  علل شیوه های توسعۀ اخلاقیات می ب
 و پیام های رفتارهای غیراخلاقی و راه ردهای کدتر  این گویه رفتارها واکاوی یماید .

ری شامل م یران شاغل در سازمان های می ایی صورت گرفته اس . جامعۀ آما -این پژوهش، با رویکرد آمیخته و روش توصییی روش: 

م یر صورت گرف .  28دولتی شهرهای تهران و سمدان می باش  که از فریق یمویه گیری ه فمد ، مصاح ه های ییمه ساختاریافته با 
مقوله و  8ال  میهوم بر اساس سدخی  در ق 014مصاح ه های ایجام ش ه با استیاده از تحلیل تم، ک گذاری ش  که پس از ویرایش یهایی، 

مقوله ها یی  با توجه به همشکلی معدایی در چارچوب سه ف قه سازمای هی گردی ی . سپس به مدظور اولوی  بد ی علل بروز رفتارهای 
 یس   به اولوی  بد ی علل، اق ام گردی .  Expert Choice و با استیاده از یرم اف ارAHP بر اساس روشغیراخلاقی، 

بر  یعوامل م تدپژوهش یشان می ده  که مهمترین علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در سازمان به ترتی  ع ارتد  از:  یافته های یافته ها:

های سازمایی، بر رفتار یم تد عواملسازمایی،  بر فرهدگ یم تد عواملی، فرد یبر مهارت ها یم تد عوامل، ازهایبر ی یم تد عوامل، یگرش
 اقتصادی. – یفد عواملی و اجتماع -یفرهدگمحیطی  عواملی، تیریم  یم هاو یظا د هایبر فرآ یم تد عوامل

با توجه به یتایج این تحقیق، چدایچه م یران قص  به ود سطح اخلاقیات در سازمان را داشته باشد  بای  بر روی عوامل نتیجه گیری:

 روایشداختی تمرک  بیشتری بدماید .

 

 اقی، اخلاق حرفه ای، اخلاقیات سازماییرفتار غیراخلاقی، رفتار اخلواژگان:کلید
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 farhadi@semnan.ac.irیویسد ۀ مسئو : یشایی الکتروییکی: 
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 تدتگ غیررستمی، رفتارهایی اخلاقی، غیر (؛ رفتارهای02کد   یقض می
 یمتی مجتاز را آن ستازمان مت یری  کته هستتد  قتایویی غیر و یظرایه
 قواعت ، رسوم، آن در که شود می محسوب غیراخلاقی (؛ رفتاری03دای  

 گرفتته یادی ه سازمان رفتاری و عملکردى کاری، یهدجارها و مقررات
 (.04شوی   می

به مدظور درآ رفتارهای غیراخلاقی، آشدایی با مصادیق این رفتارها 
ضروری اس . لذا با مرور مجموعه مدابع موجود، مهمترین مصادیقی که 
برای رفتار غیر اخلاقی ذکر ش ه اس  با در یظر گرفتن جد ۀ اختصار، در 

ائه می شود.این رفتارها ع ارتد  از: استیاده یادرس  از دارایی ادامه ار
های شرک ، رشوه خواری و رشوه دادن، روابط غیر اخلاقی با دیگران، 
تقل ، کمک های مالی غیر قایویی، یقض حقوق ث   اختراع، 
سوءاستیاده از زمان در شرک ، رفتار خشوی  آمی ، سرق ، دروغ گیتن ، 

گراف، ت عیض و آزار واذی ، درگیری ها بر سر مدافع، تقل  در ایمیل و تل
یقض خط مشی های ایدتریتی شرک ، رفتار ض  اجتماعی، رفتار غیر 

 05و09و 07و08جویی، کیده توزی   مول  و یاکارآم ، ب هکاری، ایتقام
 گردن به را تقصیر دادن کارها، کش کارگری ی، ایگاری، (، سهل7و 8و

اظهار بی  سازی، حاشیه تحو ، و تغییر از جلوگیری ای اختن، دیگران
موشکافی بیش  دادن، قرار بلا سپر را رفتن، دیگران فیره افلاعی کردن،
 و پافشاری افلاعات کردن مخ وش و پالایش ها، واقعی  از ح ، تحری 

 (.03گذشته  اشت اهات و تصمیمات بر

زمان پرسش کلی ی این تحقیق، دلایل بروز رفتارهای غیر اخلاقی در سا
اس . با بررسی ادبیات تحقیق، عوامل مختلیی بعدوان علل بروز 
رفتارهای غیر اخلاقی معرفی ش ه ای  که در این بخش، یتایج یافته های 
 محققان به اختصار ذکر می گردد: کمک کردن به م یر یا همکاران

(؛ وجود موایع 20و22 ؛ فق ان یظام یظارت و کدتر  اثربخش(9و06و21 
(؛ رقاب  ش ی  در صدع ، ای ازه گیری 23ای تحقق اه اف قایویی بر

(؛ قرار داشتن در معرض 24و25عملکرد کارکدان براساس یتایج یهایی  
(؛ ترس از شکس ، ترسِ از دس  دادن شغل، 29رفتارهای غیر اخلاقی 

ترس از دلخوری رئیس، کس  اعت ار بیشتر، کس  سود بالاتر، لذت 
اجتداب از سرزیش توسط فرادستان،  شخصی، تد لی یا راح  فل ی،

 ، وایینق ر، فقیع م اعتماد درون سازمای(؛ 27محروم ش ن از م ایا  
 یظام های(؛ 28(؛ فشار م یران 25و م یران   رفتار یامداس  سرپرستان

 بی آموزش های علمی، غیر های گ یدش و جذب کارمد یابی، ای سلیقه
یر غ و یاکافی ایدستم ده و حقوق پرداخ  حمای ، بی و ه ف

عملکرد مغرضایه، فق ان ارت افات ایسان دوستایه و  مدصیایه، ارزشیابی
اجتماعی، کم ود ایگی ه های معدوی، فق ان بریامه های ایجاد یظم و 
ایض اط و رسی گی به شکایات، کم ود امکایات رفاهی و تیریحات سالم 

ستخ امی و برای مدابع ایسایی و خایواده های آیان، فق ان ع ال  ا
اجتماعی، فق ان م یری  مشارکتی، فق ان فرهدگ مطلوب سازمایی، 

یظام شایسته  ضع وجود عوامل استرس زای شغلی و حرفه ای، 
سالاری، ع م پاسخگویی م یران، فق ان یظام ارزشیابی و حسابرسی از 

ولی  سئکار م یری ، روزمرگی م یران، عمر کوتاه م یریتی، ع م م
م یران، یظام های قضایی سیاسی، برخوردهای پذیری اجتماعی 

 ی ودمقطعی، فق ان یظام های گ ارش دهی و گ ارش گیری صحیح، 
قایویی رسی گی به مسایل غیراخلاقی، ع م تد یه متخلیین  ساختارهای

که اخلاقیات را  به می ان متداس  با خطا، فق ان پاداش و تشویق افرادی
تلافی (؛ 31 اقتصادی و ط سیاسی بی ث ات شرای (؛26  رعای  می کدد 

(؛ 32ع م تعه  به اصو  اخلاقی  (؛ 30علیه سازمان یا همکاران  
 یم قیرا تشو یاخلاق ریغ یها یریگ میکه تصم یسازمای فرهدگ

واقعی،  غیر های مهل  و تجاری اه اف به رسی ن برای (؛ فشار33 کد 
 سر بر رقاب  (؛34تمایل به بالارفتن سریع از سلسله مرات  سازمایی 

 (.35  موقعی  و مدابع،ق رت کم ود
موضوع اساسی دیگری که در این پژوهش متورد بررستی قترار گرفتته 
اس ، پیام های رفتار غیراخلاقی می باش . امتروزه در تج یته و تحلیتل 
رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلتاق یکتی از ال امتات است  زیترا یمتاد 

(. مهمترین 39اخلاقی آیها شکل می ده  بیرویی سازمان ها را رفتارهای 
آثار گسترش رفتارهای غیراخلاقی در سازمان بر اساس ادبیتات موضتوع 

 ارائته بترای ستازمان توایتایی سازمان، کاهش شهرت ع ارتد  از: ته ی 
(؛ بته خطتر 22و37ایسایی  روابط مشتریان، تضعی  به کییی  با خ مات

(؛ 36شکلات مالی برای ستازمان (؛ بروز م38افتادن ت اوم حیات سازمان 
 یظتام(؛  تقویت  41آلوده ش ن کارکدان ج ی  به رفتارهای غیراخلتاقی 

رابطه گرایی، بی تیاوتی و دلسردی کارکدان،کم کتاری هتای پدهتان و 
آشکار شغلی، ترویج رشوه خواری و دزدی های پدهان و آشکار، اف ایش 

سس های پدهان و سوء ظن ها یس   به سازمان و م یری ، اف ایش تج
آشتتکار یستت   بتته ستتازمان و متت یری ، داد و ستتت های غیراخلتتاقی و 
غیرقایویی، برخوردهای یامطلوب با ارباب رجوع و مصرف کدد گان کالا و 
خ مات، اف ایش ی اع ،کشمکش، تمرد، غی   و سایر رفتارهای یاهدجار، 
 کاهش تعه  و حس وفاداری یس   به سازمان و م یری ، عت م تمایتل
برای پیگیری شکایات، اف ایش تمایل به اتحتاد و ایستتادگی در مقابتل 
اه اف سازمان و خواسته های م یری ،کاهش سطح بهره وری ییتروی 
ایسایی، ع م مشارک  کارکدان در تصمیم گیری های سازمایی، تقویت  
روابط غیررسمی مدیی در گروه های کاری، احساس وفاداری بته گتروه 

مسئولی  پذیری و پاسخ گویی به ییازهای جامعته، بجای سازمان، ع م 
ایعکاس تصویر ذهدی یامطلوب از سازمان در جامعه، کتاهش اثربخشتی 

 (.26سازمایی، کاهش عمر میی  سازمان 
شداسایی مصادیق، علل و پیام های رفتارهای غیر اخلتاقی، بته تدهتایی 
 یمی توای  کمک قابل توجهی بته مت یری  ایتن معضتل بدمایت ، بلکته
جستجو و کاربس  راهکارهاس  که ه ف غایی مطالعات آسی  شداسی 
را تشکیل می ده . آیچه مستلم است ، بته مدظتور پیشتگیری از بتروز 
رفتارهای غیراخلاقی، همچون سایر بریامه هتای اصتلاحی در ستازمان، 
به ود مجموعه ای از عوامل مورد ییاز اس  تا یتایج متورد یظتر تحقتق 

ع موجود، روش های مختلیی برای تقوی  رفتارهتای یاب . با بررسی مداب
اخلاقی مطرح گردی ه اس  که مهمترین موارد به شرح ذیل متی باشت : 

 بالا از سازمان در اخلاقی آگاهی (؛ تقوی 40 ترویج مدش ع ال  خواهی
 های اخلاقی، استیاده از فرآید  های شیوه از مراق   و حمای  و پایین به

اخلتاقی  غیتر اخلاقی، مجازات رفتتار رفتار وی تق و حمای  برای رسمی
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(؛ تمرکت  بتر اهت اف بلدت  22  در سازمان اخلاقی (؛ توسعۀ فرهدگ42 
پتاداش  (؛ اصلاح یظام ارزشیابی و 21م ت به جای اه اف کوتاه م ت  

(؛ گیتگو دربتارۀ 40سازمان در جه  حمای  و تشویق رفتارهای اخلاقی 
 و قرار دادن این رفتارها بعدوان ازماییس رفتارهای اخلاقی توسط ره ران

فشار برای تحقتق یتتایج، تقویت   سازمان، کاهش کار دستور از بخشی
 (.3ارش   م یری  توسط ارت افات

با توجه به شرایط حاکم بر سازمان ها که بستری برای گسترش 
رفتارهای غیراخلاقی فراهم آورده و این موضوع را به مشکل حادی برای 

ت  یل یموده اس ، بر آن ش یم تا با استیاده از تجارب سازمان ها 
م یران دولتی، دلایل چدین رفتارهایی را در سازمان های دولتی با 
رویکرد پ ی ارشداسایه مورد بررسی قرار دهیم تا یسخه ای برای کدتر  
این رفتارها و ترویج اخلاقیات سازمایی برای بهره برداری سیاستگذاران 

 فراهم آی .

 

 شرو

این پژوهش از مدظر ه ف، در قال  پژوهش های توسعه ای و از مدظر 
روش تحقیق، در زمرۀ تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. رویکرد اصلی 
پژوهش یی  پ ی ارشداسی اس  چرا که در پی استخراج تجارب زیستۀ 

آیجاکه ه ف این پژوهش، دستیابی به  ازمشارک  کدد گان می باش . 
از متن زی گی سازمایی م یران دولتی بوده اس  و از  هایی واقعیداده

 هاها، دی گاهتجربهتوای  فرفی روشی که با این ه ف تداس  دارد و می
می کییی  پژوهشروش  ،کد بد ی عقای  افراد را استخراج و ف قهو 

استیاده  او در بخش  اجرای این پژوهش برایاز این استراتژی  باش ،
افتن پاسخ پرسش های پژوهش در خصوص علل، به مدظور ی ش ه اس .

پیام ها و راهکارهای م یری  رفتارهای غیراخلاقی در متن سازمان، بای  
به سراغ افرادی برویم که صلاحی  لازم را برای اظهار یظر در هر یک از 
حوزه های تحقیق داشته باشد . در این میان، م یران از یظر یوع تجارب 

ر سازمان ها و یوع مسائلی که با آن مواجه و کمی  و کییی  حضور د
می شوی ، بهترین افرادی هستد  که می تواید  داده های لازم را در 
اختیار قرار دهد . با توجه به یوع م یران مورد یظر و شرایط دسترسی به 
ایشان، جامعۀ آماری تحقیق ، م یران دولتی شهرهای مدتخ  تهران و 

با توجه به ضرورت تدوع سازمان ها و تدوع سمدان( در یظر گرفته ش ی . 
تجارب م یران به مدظور یافتن پاسخ سؤالات تحقیق، از روش یمویه 
گیری ه فمد  استیاده گردی . م یرایی که در این تحقیق مشارک  

سا  سابقۀ  01داشتد ، دارای ویژگی مشترآ برخورداری از ح اقل 

که در پایی  و زمستان  سا  سابقۀ م یریتی می باشد  4کاری و ح اقل 
در پژوهش مشارک  یموده ای . سیمای مشارک  کدد گان در  0369
 ( درج گردی ه اس .0ج و  

 : ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان 1جدول
 درصد فراوانی  متغیرها

 
 جدسی 

 %82 23 مرد

 %08 5 زن

 
 تحصیلات

 %28 8 کارشداسی

 %57 09 کارشداسی ارش 

 %04 4 دکتری

 %25 7 41-31 سن

41-51 08 94% 

51-91 3 01% 

 سدوات خ م 

01-05 4 04% 

05-21 02 42% 

21-25 7 25% 

25-31 5 08% 

 
به مدظور جمتع آوری داده هتا از جامعته آمتاری، مصتاح ه هتای ییمته 
ساختاریافته با م یران واج  شرایط ایجام شت . در ادامته، بتا استتیاده از 

تم، متن مصاح ه ها جمله به جمله بررستی و ک گتذاری  تکدیک تحلیل
پس از شکل گیری چهارچوب یظری و ظهور مقوله ها و ف قات،  گردی .

م تدی بر تحلیل داده های کییی، پرسشدامۀ مقایسات زوجی ت وین و از 
 و با استتیاده از یترم افت ار( AHPفرآید  تحلیل سلسله مرات ی  روش 

Expert Choice ولوی  بد ی علل، اق ام گردی . یس   به ا 
 

 یافته ها
مورد بود که  231تع اد ک های اولیه یاشی از تحلیل مصاح ه ها ح ود

 014پس از پالایش و ح ف ک های تکراری و ادغام ک های مشابه، 
میهوم استخراج ش . یتایج ک گذاری باز در فرآید  ک گذاری محوری که 

یک میهوم ایت اعی تر  در خلا  آن ک ها بر اساس تجایس، حو 
مقوله ظهور کرد. در ادامه، مقوله های  8سازمای هی می شوی ، در قال  

هشتگایۀ استخراج ش ه با توجه به ماهی  و تشابه محتوایی، ذیل سه 
درج گردی ه  2فرآید  در ج و  ف قۀ محوری قرار گرفتد . یتایج این 

 .اس 

 علل بروز رفتارهای غیراخلاقی: نتایج کدگذاری باز و محوری در خصوص 2جدول
 مفاهیم مقوله ها طبقات

 
 
 
 
 
 

 
عوامل م تدی 
 بر یگرش

ع م اشراف به  ،یدر زی گ یه ف یباحساس تعلق ی اشتن،  ،یخودخواه
 یها سهیمقاکارکدان یس   به شغل خود،  یعلاقگیبفلسیه خلق  خود، 

 وج ان کار ی،شغل  یرضا ع م ،ی کاریپره یۀش ن روح  ییادرس ، ضع
ضعی ، بی اعتمادی به سازمان در خصوص گ ارش دادن رفتارهای غیر 
اخلاقی، ع م درآ پیام های رفتار غیر اخلاقی ، ع م احساس مسئولی  در 

 ، ادراآ از بی ع التیبرداش  اشت اه از قایون ق ا  جامعه،
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عوامل 
شداختی و 
 روایشداختی

 
عوامل م تدی 
بر مهارت های 

 فردی

 
ی در ق ا  رذیپ  یولئع م مساخلاقی، فق ان خود کدترلی، ضع  تربی  

 یخودشداس فق ان پایین،  ضع  اراده،ع ت ییس تصمیمات فردی، 
 

 
عوامل م تدی 
 بر ییازها

اشتیاق فرد به  ،یمدیع  فل   ،یریبه پس  م  یدل ستگلذت بیشتر، 
 یها یخستگ، عجله برای پیشرف ، به مطرح ش ن ازیی، ییازهای ییسایی

، تقوی  می ان  شیفق ان ایگ،  یخواه ادهیزی، ترس از شکس ، ذهد
های ازیورده یش ن یآبر اعت ار، ترس از دس  دادن وجهه ، ترس از آتیه ،

تح  فشار  بودن در سازمان،  ، احساس بی اهمی سازمان ویاز س فرد
 قرار داشتن از یاحیه خایواده 

 

 
 
 
 
 
 

عوامل درون 
 سازمایی

عوامل م تدی 
 فرهدگبر 

 سازمایی

ی، تدوع فرهدگی در سازمان، ع م اعتقاد رسم ریغ یسازمان هاوجود 
های غلطی  رایج ش ن فرهدگم یران عالی به اهمی  موضوع اخلاق، 
  یرقاب  یاسالم، ع م حساس، همچون کم کاری و تد لی در سازمان

 بودن جو سازمان یاسیس ات،یسازمان به اخلاق

 
عوامل م تدی 
ا و بر فرآید ه

یظام های 
 م یریتی

حجم کاری بالا، فشار زمایی، تغییرات سلیقه ای و غیر کارشداسی قوایین، 
حقوق و   انیع م تداس  می، شغل  یامد، فق ان های قایویی ءوجود خلا

و  حییظام صح ی، فق انزی گ یضرور یها دهیدستم د کارکدان با ه 
از  شیش ن ب یفولای، روهایی حیصح دشیع م گ ، عملکرد یابیکارآم  ارز

ی، شیاف ی ودن یظام ارتقاء و به مشکلات اخلاق ی گیح  مراحل رس
و  یدرون سازمای یضع  یظارت واح هاایتصاب، بی ع التی در سازمان، 

ی، ع م استقلا  واح های یظارتی درون سازمایی، ع م برون سازمای
آموزش یس   به مسائل و رویکردهای اخلاقی، ع م برخورد ج ی با 

 ی اییپشتع م توجه و ، پرسدل  یرفاه یازهایع م توجه به یمتخلیین، 
ی، ع م تداس  شغل و سالار ستهیشای، ع م ماریافراد در هدگام حادثه و ب

 ی، تقسیم کار یامداس روکراسوب ی گیچیپشاغل، 

 
عوامل م تدی 

های رفتاربر 
 سازمایی

توصیه یامه های وجود تمایل م یران به ترویج رفتارهای غیر اخلاقی،  
مهارت های ، فق ان م یران ذیربط جه  یادی ه گرفتن پاره ای استای ارها 

درآ یش ن فرد از فرف ، ع م احترام به شخصی  افراد،  خود م یریتی
رفتار  همکاران، فشار بیش از ح  م یری  و سازمان برای تحقق اه اف،

 دستان ریمجموعه با ز سیرئ س ییاشا
 

عوامل برون 
 اییسازم
 

 –عوامل فدی 
 اقتصادی

، ع م امدی   یمجاز یفضا رشگستفقر عمومی، بی ث اتی اقتصادی، 
شغلی، توسعۀ فداوری های جعل م ارآ، رکود اقتصادی، دستم دهای 

 پایین، رقاب  یاسالم شرک  ها، درآم  یاپای ار

عوامل 
 -فرهدگی
 اجتماعی

فق ان الگوهای  کاهش حساسی  جامعه به اخلاقیات، جابجایی ارزش ها،
گرفتن  هفاصلی، مذه   یو سس  ش ن عقا مانیا ۀسقوط درجاخلاقی، 

 یکل طیاخلاق در مح  یکمریگ ش ن اهم، یاخلاق یجامعه از ارزش ها
، سیاسی بودن فضای جامعه، رواج بی اعتمادی، توسعۀ قایون جامعه

گری ی، اف ایش خودخواهی، کاهش عرق ملی، مقایسه یادرس  با جوامع 
 شرفتهپی

 
 

با توجه به سؤا  دیگر تحقیق در خصوص پیام های رفتارهای 
غیراخلاقی در سازمان، مصاح ه های ایجام ش ه ک گذاری و یتایج آن در 

ارائه گردی ه اس . با توجه به مح ود بودن تع اد ک های  3ج و  شماره 
 شداسایی ش ه در این زمیده، امکان ادامۀ فرآید  ک گذاری مق ور ی ود.

در خصوص روش های م یری  و کدتر  رفتارهای غیراخلاقی در 
سازمان، مصاح ه های ایجام ش ه ک گذاری و یتایج آن در ج و  شماره 

ارائه گردی ه اس . با توجه به مح ود بودن تع اد ک های شداسایی  3
 .ادامۀ فرآید  ک گذاری مق ور ی ودش ه در این زمیده، امکان 
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 ی باز در خصوص پیامدهای رفتارهای غیراخلاقی و راهکارهای کاهش رفتارهای غیراخلاقی: نتایج کدگذار3جدول
پیامدددددددهای 

رفتارهای غیدر 

 اخلاقی

توسعۀ ادراآ بی ع التی، تضعی  شایسته سالاری، اف ایش بی ع التی، تضییع حقوق افراد، تخری  جو 
ی اعتمادی در سازمان، مخ وش سازمان، کاهش ایسجام سازمایی، کاهش وفاداری به سازمان، توسعه ب

ش ن ارت افات سازمایی، کاهش عملکرد فردی و سازمایی، اتلاف مدابع سازمایی، بی اعتمادی شهروی ان به 
 سازمان
 

 

راهکارهددددای 

کدددددددداهش 

رفتارهای غیدر 

 اخلاقی

دان، اصلاح و تقوی  یظام های یظارتی، استقرار درس  یظام شایسته سالاری، توجه به ییازهای رفاهی کارک
تقسیم کار بر اساس دایش و خلقیات افراد، توسعۀ آموزش های اخلاقی، ت وین و اجرای مدشور اخلاقی، 
تش ی  مجازات متخلیین، تسهیل برخورد با رفتارهای غیر اخلاقی، تسهیل فرآید  گ ارش دهی رفتارهای 

ایی، اصلاح یظام ارزیابی غیر اخلاقی، شیاف سازی قوایین و مقررات، تخصصی ش ن فرآید  جذب ییروی ایس
 عملکرد

 
با عدای  به ایدکه سؤا  محوری این پژوهش، علت  یتابی دلایتل بتروز 
رفتارهای غیر اخلاقی می باشت ، داده هتای تحلیتل شت ۀ مستتخرج از 

 Expert استیاده از یترم افت ارو با  AHP روشمصاح ه ها بر اساس 

Choice  مقایسات زوجتی اولوی  بد ی ش ی . ب ین مدظور پرسشدامۀ
که شامل عوامل هشتتگایۀ بتروز رفتارهتای غیراخلتاقی بتود در اختیتار 
خ رگان قرار گرف . تع اد خ رگایی که در ایتن مرحلته در فرآیدت  رت ته 

ییر می باشد . یتایج حاصتل از رت ته  09بد ی عوامل مشارک  داشتد ، 
 ارائه گردی ه اس . 5بد ی عوامل در ج و  

 

 زئی علل بروز رفتارهای غیراخلاقیج یبند . رتبه4جدول
 اهمیت شاخص رتبه 

 332/1 بر یگرش یعوامل م تد 0

 220/1 ازهایبر ی یم تد عوامل 2

 098/1 یفرد یبر مهارت ها یم تد عوامل 3

 010/1 سازمایی بر فرهدگ یم تد عوامل 4

 174/1 های سازماییبر رفتار یم تد عوامل 5

 155/1 یتیریم  ییظام هاو  د هایبر فرآ یم تد عوامل 9

 128/1 یاجتماع -یفرهدگمحیطی  عوامل 7

 122/1 یاقتصاد – یفد محیطی عوامل 8

 0 جمع -

 
همایگویه که پیش تر ذکر گردی ، کلیۀ میاهیم و مقوله های مستخرج از 
مصاح ه ها در قال  سه ف قه گدجای ه و بر اساس یظتر خ رگتان، رت ته 

 عرضه گردی ه اس . 9ج و  بد ی ش ی  که یتایج آن در 
 

کلی علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در  یبند . رتبه5لجدو

 سازمان
 اهمیت شاخص رتبه 

 746/1 روایشداختیعوامل  1

 093/1 درون سازمایی عوامل 2

 188/1 برون سازمایی عوامل 3

 

 بحث
پرسش هایی که این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آیها بر استاس 

قعی مشارک  کدد گان بود، به علل بروز رفتارهای غیراخلتاقی تجارب وا
در بستر سازمان های دولتی ایران و ییت  پیامت های ایتن رفتارهتا و در 
یهای  دستیابی به مهمتترین راهکارهتا بترای کاستتن از ستطح چدتین 
رفتارهایی توجه داری . بر اساس بررستی ایجتام شت ه در مدتابع داخلتی، 

ی ارشداسایه که رفتارهتای غیراخلتاقی را در متتن پژوهشی با رویکرد پ 
سازمان های دولتی ایران مطالعه کرده باش ، مشاه ه یگردیت  کته ایتن 
ویژگی می توای  بعدوان یوآوری  تحقیق حاضر مطرح گردد. پاسخ هتای 
دریافتی از مشارک  کدد گان م یران دولتی شاغل در شهرهای تهران و 

پس از تحلیل محتوا، بیایگر وجود علل متع دی بترای ر  دادن  سمدان(
رفتارهای عاری از اخلاق می باش  کته در ایتن میتان، عتواملی کته بته 

بیشتترین یقتش را در  333/1یگرش کارکدان مربوط می شوی  با یمترۀ 
بروز رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان های دولتی ایتران از یقطته یظتر 

پژوهش، اییا می یمای . میاهیم سازی ۀ این عامتل مشارک  کدد گان در 
و  39، 34،  26، 27ذکر گردی ه اس . یتایج پژوهش هتای  2در ج و  

یی  وجود این عوامل را تأیی  می کدد . دومتین عامتل بته ییازهتایی  43
در  220/1برمی گردد که مدشأ رفتارهای ایسان اس . این عامل با یمرۀ 

، 26، 27ای  و با یافته های تحقیقتات شتماره رت ه دوم علل قرار گرفته 
همخوایی داری . پایین بودن مهارت های فردی  مت یری  بتر  36و  34

به خود اختصاص داده اس  کته بتا  098/1خود، سومین رت ه را با یمرۀ 
ایط اق دارد. ضع  فرهدگ سازمایی حاکم  26و  27، 25یتایج تحقیقات 

چهارم علل بروز رفتارهای غیراخلاقی  در رت ۀ 010/1بر سازمان با یمرۀ 
قرار گرفته اس  که شواه  متع دی بر اثرگذار بودن این عامل در ابیات 

، 27، 06، 9موضوع وجود دارد که از جمله می توان به تحقیقات شتمارۀ 
اشاره یمود. رفتتار ستایرین در ستازمان بعدتوان پدجمتین  33و  30، 26

 26و  28، 29، 25بتا تحقیقتات  174/1عامل، شتداخته شت  و بتا یمترۀ 
همخوایی دارد. فرآید ها و یظام های م یریتی بعدوان ششمین عامل بتا 

ییت   34و  26، 23، 22، 20در تحقیقات مختلت  از جملته  155/1یمرۀ 
شداسایی ش ه ای . عوامل محیطی در این تحقیق در رت ه های آخر قترار 
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و  128/1ی بتا یمترۀ اجتمتاع-گرفته ای  به گویه ای که عوامل فرهدگی
 122/1اقتصادی با یمترۀ  -و عوامل فدی 31و  26سازگاری با تحقیقات 
در رت ه آختر جتای گرفتته ایت .  31و  26، 25، 24و سازگار با تحقیقات 
ملاحظه می گردد، کلیه کت های استتخراجی در  9همایطور که در ج و 

ایت   خصوص علل رفتارهای غیر اخلاقی، در سه ف قه سازمای هی شت ه
که در تج یه و تحلیل یهایی یظر خ رگان با استیاده از تکدیتک تحلیتل 

با فاصلۀ بسیار زیاد از  746/1سلسله مرات ی، عوامل روایشداختی با یمرۀ 
 188/1برون سازمایی بتا  عواملو  093/1عوامل درون سازمایی با یمرۀ 

 قرار گرفته اس . 
قی در ستازمان ، پاستخ درخصوص پیام های یاشی از رفتارهای غیراخلا

پیام  فردی، سازمایی و محیطی اشاره داشته ای  کته در  02دهد گان به 
، 37، 26، 22ی درج ش ه اس . این موارد با یتایج پتژوهش هتا 3ج و 
به پیام های این رفتارها اشاره داری ، همختوایی  ( که 42و  41،  38،36
 دارد. 

 4کته در جت و  درخصوص روش های کاهش رفتارهتای غیراخلتاقی 
راهکار اشاره یمتوده ایت   02یشان داده ش ه اس ، مشارک  کدد گان به 

ییتت  (  49و  45، 44، 42، 40، 22   کتته بستتیاری از آیهتتا در تحقیقتتات
 پیشدهاد گردی ه ای .

ایجام پژوهش هایی از جدس مطالعۀ حاضر، تا ح ی تح  تأثیر یگترش 
ذا در تعمیم یتایج آن بایت  ها و تجارب مشارک  کدد گان قرار گرفته و ل

احتیاط بیشتری لحاظ یمتود. یکتی از مهمتترین محت ودی  هتای ایتن 
تحقیق یی  ع م برداش  مشترآ مشارک  کدد گان از میهتوم اخلتاق و 
رفتارهای غیراخلاقی بود که در ابت ای مصاح ه ها توضیحات لازم ارائته 

با تعت اد بالتاتر  گردی . پیشدهاد می شود در تحقیقات آید ه یظر کارکدان
بررسی ش ه و همچدین مطالعۀ مستقلی درخصوص راهکارهتا در قالت  

 همین روش شداسی ایجام شود.

 

 گیرینتیجه
یقش مهم رفتار اخلاقی در بقای یک سازمان و ارتقتای شتاخه هتای 
عملکردی کارکدان و همچدین وجود تع اد پرشمار رفتارهای غیر اخلاقی 

ن و صاح دظران را به این یوع رفتارها معطوف در سازمان ها، توجه م یرا
همتایطور کته ملاحظته گردیت ، ف تق یظتر مت یران (. 47ساخته است  

مشارک  کدد ه و خ رگان در این پژوهش، عوامل م تدی بتر یگترش در 
سازمان های دولتی ایران می توای  بیشترین سهم را در بروز رفتارهتای 

ی ادبیات موضوع یشان متی دهت  غیراخلاقی اییاء یمای . درحالیکه بررس
که به این مقوله در قیاس با سایر مقوله ها در دییا  تأکی  کمتتری شت ه 
اس . احتما  دارد یکی از دلایل آن، متیاوت بودن فضای ذهدی م یران 
ایرایی و اهمی  بالای یقش یگرش در رفتارهای کارکدان ایرایی باش . به 

تحقیتق عوامتل روایشتداختی  فور کلی یی  بر اساس یافتته هتای ایتن 
براستاس  بیشترین سهم را در بروز رفتارهای غیراخلاقی داری  و از قضتا،

الگوی چهار بع ی عوامل مؤثر بر رفتارهای غیتر اخلتاقی ویژگی هتای 
فتتردی، ویژگتتی هتتای محتتیط، تعامتتل فتترد و محتتیط ، روابتتط میتتان 

غیراخلتاقی افراد(ویژگی های فردی بیشترین تأثیر را در بروز رفتارهتای 
بدابراین م یرایی که قص  داری  سطح اخلاقیتات در ستازمان  (.48داری   

خود را ارتقاء دهد  می توایدت  از فریتق اصتلاح یگترش هتا و ادراکتات 
توجه به رفع ییازهای مادی و معدوی کارکدان و ارائۀ آموزش  کارکدان و

وقعی  های های لازم به مدظور تقوی  توان افراد در مواجهۀ مداس  با م
غیراخلاقی و در کدار آن اصلاح فرهدگ سازمایی و یظام هتای مت یریتی 

 در این مسیر حرک  یماید .
 

 های اخلاقیملاحظه
در این پژوهش از یظر م یران و خ رگان مرت ط به مدظور پاسخ به 
پرسش های پژوهش استیاده گردی ه اس  و در مواردی که اجازه ض ط 

بر محرمایه مای ن گیتگوها تأکی  گردی ه، مصاح ه ها داده یش ه و 
 رعای  امای  صورت گرفته اس .

 

 هنام واژه
1.Professional Ethics Management 
 یاخلاق حرفه ا   یریم  
2.Unethical behavior یراخلاقیغ رفتار 

3.  Ethical behavior یرفتار اخلاق 

4.Attitude-based factors بر یگرش یم تد عوامل 

5.Needs-based factors ازهایبر ی یم تد عوامل 

6. Factors based on individual skills 
 یفرد یبر مهارت ها یعوامل م تد

7.Factors based on organizational culture 
 یبر فرهدگ سازمای یعوامل م تد

8.Factors based on organizational behaviors 
 یسازمای یبر رفتارها یعوامل م تد

9.Factors based on processes and management systems 
 یتیریم  یو یظام ها د هایبر فرآ یعوامل م تد

10.Socio-cultural factors  
 یاجتماع -یفرهدگ یطیمح عوامل

11.Technical-economic factors یاقتصاد – یعوامل فد 

12.Organizational ethics یسازمای اتیاخلاق 

13.Cognitive and psychological factors 
 یو روایشداخت یعوامل شداخت

14.Internal organizational factors یعوامل درون سازمای 

15.External organizational factors یعوامل برون سازمای 
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