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چکیده
با در نظر گرفتن اینکه نوع رفتارهای رایج در نظام اداری میتواند تا حد زیادی تعیینکننده
عملکرد سازمانها بوده و آگاهی از فراوانی و درجه اهمیت رفتارهتای نتامبلوی متیتوانتد بته
مدیران در برنامهریزی بهتر به منظور مدیری این رفتارها کمک نماید ،این پژوهش ،بتا هتد
شناسایی و اولوی بندی رفتارهای نامبلوی کارکنان در سازمانهای دولتتی اناتام شتده است .
جامعه این تحقیق کارکنان سازمانهای دولتی شهر سمنان و ابزار گتردآوری دادههتا پرسنتنامه
محققساخته بوده اس  .این پژوهش در دسته پتژوهشهتای آمیختته قترار متیگیترد .در بختش
کیفی ،بعد از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه بتا خبرگتان و کارشناستان  ،فهرستتی از رفتارهتای
نتتامبلوی شناستتایی شتتد .ست د در بختتش کمتتی پتتژوهش پرسنتتنامهای متنتتکا از رفتارهتتای
شناسایی شده طراحی گردید .برای تازیه و تحلیا دادهها از نرم افزار اس پتی اس اس استتفاده
شده اس  .از نظر میزان فراوانی رفتارهای نتامبلوی  ،تبعتید در انتصتای و انتختای کارکنتان
برای ارتقاء ،باندبازی ،سوء استفاده از ران اطالعاتی ،سکوت در برابر تخلفتات و اناتام امتور
شخصی در محا کار در باالی جدول قترار دارنتد و از نظتر میتزان اهمیت رفتارهتا از دیتدگاه
کارکنان ،عدم مسئولی پت یری ،سترق امتوال ستازمان ،برختورد نامناست بتا اربتای رجتوع،
بیدقتی در اناام کار و کندکاری مهمترین این رفتارها میباشند.
کلیدواژگان :رفتارهای نامبلوی ،رفتار انحرافی ،سازمانهای دولتی.
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 .0مقدمه
بسیاری از مطالعات بر اهمیت ویژگیهای مثبوت کواری کو نشواندهنوده ممایوت
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سازمانی بورای هودایت نتوایا کوار هسوتند ،تمکیود مویکننود ،اموا در عویا موال ،نیواز
گریزناپذیری نیز برای درک « بعد تاریک» زندگی سازمانی وجوود دارد ،از جملو قورار
گرفتا کارکنان در معرض رفتارهای نادرست ک باعو

ایاواد اسوتر

و دشوواری در

هنگام تالش آنها برای اناام وظایف شغلی روزان میشوند ).)DeClercq et all. 2019

امروزه ب موازات گسترش فعالیتهای دولت در اداره امور جوامو و از ررفوی محودود
شدن نقشآفرینی اخالقیات در زندگی بشر و ب دنبال آن کمرنو

شودن امساسوات و

ارزشهای وفاداران نسبت ب اختیاراتی ک ب افراد تفویض مویشوود ،موضوو اخوال
کاری بیش از همیش موردتوج قرارگرفت است .در جامع ما ک اسا

نظام بور محوور

ارزشها و باورهای مذهبی پویریوزی شوده اسوت ،ایوا پدیوده از مساسویت ویوژهای
برخوردار است .برای مل مشوکالت سوازمانی ابتودا زم اسوت آن مشوکل بو درسوتی
تعریف و تازی وتحلیل شود .اینک کدامیک از ایا مشکالت در اولویت هستند و اینک
تعریف سازمان یا اعضای سازمان از آن مشکل چ میباشد میتواند ب درک بیشتر آن و
کارایی و اثربخشی سازمانی کمک شایانی بنماید .مطالع رفتارهای انحرافوی در سوازمان
از دو نظر مائز اهمیت است :ب لحاظ نظری ،رفتارهای انحرافی یکی از مؤلف های مهو
عملکرد شغلی افراد در سازمان محسوب میشود .ب لحاظ عملی نیز مطالعات از شویو
و هزین آفریا بودن ایا پدیده رفتاری در سوازمانهوا مکایوت دارنود (هوادوی نوژاد و
درزی .)0930 ،رفتارهای سوء در محیط کار ،ب عنووان آن دسوت از رفتارهوای عامدانو
کارکنان ک با هناارهای مه سوازمانی  ،ارزشهوای الولی اجتمواعی و اسوتانداردهای
رفتار مناسب در تضاد است ،تعریف می شود و بعنوان تهدیدی برای رفاه سوازمان و یوا
اعضای آن تلقی می شود ) .)Levy & Shapira, 2019رفتارهای انحرافی در محول کوار
یکی از د یل اللی نگرانی سازمان ها است چراک شیو ایا رفتارهوا مناور بو شوکل
گیری محیط کاری ناخوشایند و کاهش بهره وری و همچنیا زیان مالی و اعتباری برای

سازمان خواهد شد ).) Malik et all, 2021

وجود کارکنانی با رفتارهوای انحرافوی مویتوانود موجوب کواهش بهوره وری سوایر
کارکنان ،رایا شدن رفتارهای انحرافی و افزایش هزین هوای سوازمانی گوردد (فتوامی و
عالوه بر افراد داخل سازمان آنهایی ک خارج از سازمان هستند مانند اعضوای خوانواده
و دوستان را نیز تحت تمثیر قرار میدهد (شویربگی و همکواران .)0938 ،در کنوار همو
ایاها ،کارمندانی ک در معرض رفتار انحرافی بیا فردی هستند ،از استر

در کار رنوا

میبرند و درنتیا تمرکز کمتری بر کاردارند ک نتیا آن از دسوت دادن سواعات مفیود
کاری و کاهش تولید و افزایش تغییر و جاباایی کارمنودان اسوت؛ بنوابرایا سوازمانهوا
برای جلوگیری از انحرافات در محل کار انگیزه مالی قووی دارنود (سوبکرو و دهقوان،
 .)0931رفتارهای انحرافی ازلحاظ مفهومی رفتارهایی هستند کو افوراد بوا اناوام آنهوا
قواعد ،رسوم و سیاستهای رسمی سازمان را در عرل های مختلوف نقوض کورده و از
ایا رریق زمین را برای آسیبرسانی ب افراد و سازمان فراه مویسوازند (قاسو زاده و
همکاران .)0939 ،امروزه علیرغ مطالعات مختلفی ک در موزه رفتارهای نوامطلوب در
محیط کار اناامشده ،آمارهوا همچنوان بیوانگر ماو بوا ی شوکایتهوای کارکنوان از
بدرفتاریها میباشد و یکی از موذیان تریا نو ایا رفتارها ،بدرفتاری از سوی لامبان
قدرت در سازمانها میباشد ) .)Harris & Thomas, 2021رشد فزایندۀ ایا بدرفتاریها
بیانگر ضرورت درک و مدیریت بعد تاریک سازمانها میباشد ).(Maheshwari, 2019

در ایا خصوص سازمانها باید قوانیا سختگیران ای را در مورد رفتار غیر مدنی و
نگرش های نادرست اعمال کنند .موؤثرتریا راهبردهوا بورای مقابلو بوا ایوا مشوکالت
میتواند شامل راهبردهای مشوکل محوور ماننود برخوورد جمعوی بوا همکواران ،جلوب
ممایت مدیران ،ثبت شکایات ب مدیریت ،جامع پذیری سازمانی ،مربیگوری ،آمووزش
برای قربانیان امتموالی و مشوارکت کارکنوان باشود ) .)Nauman et all, 2021در بیوان
هدف از اناام ایا تحقیق میتوان گفت کو بوا بررسوی پایگواههوای ارالعوات علموی،
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همکاران .)0932 ،جالبتر آنک محققان دیگری ادعا کردهاند کو سووء رفتوار سوازمانی
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مطالعات متعددی در زمین رفتارهای نامطلوب کارکنان اناوامشوده کو عمودتا باهودف
شناسایی عوامل تمثیرگذار در بروز ایا رفتارها لورت گرفت است اما دربواره اینکو در
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سازمانهای دولتی ایران کدامیک از ایا رفتارها بیشتر بوروز مویکنود پوژوهش خالوی
مشاهده نگردید .لذا در ایا پژوهش تالش شده است با بهرهگیری از ادبیات موضوو و
نیز مصامب با مدیران دولتی ایرانی ،ماموع رفتارهایی ک سازمانها و کارکنان آنها را
با مشکالتی مواج میکند تحت عنوان رفتارهای نامطلوب مورد شناسوایی قرارگرفتو و
سپس ب رتب بندی ایا رفتارها پرداخت شده اسوت؛ بنوابرایا پوژوهش ماضور بو دنبوال
پاسخ ب ایا پرسش میباشد ک  :او ماموع رفتارهای نامطلوب در سازمانهای دولتی
کدام است؟ ثانیا رتب بندی ماموع رفتارهای نامطلوب در سازمانهای دولتوی از میو
فراوانی و اهمیت چگون است؟

 .2مبانی نظری
سوء رفتار سازمانی «ب هر اقدام عمدی اعضای سازمان گفت میشود ک هناارهای
محوووری سووازمانی و اجتموواعی را نقووض کنوود» .ایووا تعریووف اهمیووت نظووام ارزشووی
درونسازمانی و بورونسوازمانی در تشوخی

سووء رفتوار سوازمانی را تمییود مویکنود.

ازایارو ،سوء رفتار سازمانی مواردی مانند ک کاری ،اتالف وقوت ،کنودکاری ،امتنوا از
تالش ،اعمال نادرست در محل کوار ،کارشوکنی ،مقاوموتهوای ضوعیف ،خرابکواری و
سوءاستفاده از امکانات سازمان را در برمیگیرد ( .)Vardi & Wiener, 1996آکرویود و
تامپسون )0333( 0از لامبنظران جامع شناسی لنعتی ،نیز چنیا اظهارنظر کردهاند ک
سوء رفتار سازمانی عبارت است از «هر آنچ شما در محل کار اناام مویدهیود و نبایود
اناام دهید» .ب نظر آنان سوء رفتار سازمانی ،بو اخوتالف کارفرموا و کارمنود بور روی

1 Ackroyd & Thompson

موضوعاتی مانند زمان اناام ،نو کار ،خدمات و هویت ارتباط دارد .واتسوون 0تعریوف
مفصلتری از ایا پدیده ارائ داده است؛ فعالیتهایی ک در محل کار اتفا میافتود کو
مطابق با ساختارهای اداری ،فرهنگی و قوانیا سازمان ،نباید اتفوا بیفتود و رویو هوای
واق شده در ورایِ محدوده قابلقبول رفتار مرف ای ،سوء رفتار سازمانی قلمداد میشود.
ایا رفتارها اغلب غیرمتعارف و نامشرو اند و دربرگیرنوده رفتارهوای خشوونت آمیوزی
هستند ک موجب آسیبهای جسمانی و روانی بو کارکنوان و یوا در درازمودت باعو
لدمات جبرانناپذیری برای سوازمانهوا مویگردنود (Brooks, 2012؛.(Watson, 2003

رفتارهووای نووامطلوب از سو ویژگووی مشوترک برخوردارنوود؛ اول اینکو آگاهانو اناووام
می شوند ،دوم اینک هناارهای سازمان را نقض میکنند و سوم اینک ب سالمت سازمان،
اعضاء و ذینفعان آن آسیب میرسانند (آذر و همکواران .)0932 ،انحوراف کواری ،ارادی
است زیرا کارکنان انگیزهای برای تطبیق با انتظارات هنااری را ندارند و یا بورای نقوض
ایا انتظارات برانگیخت میشوند (اندیشمند و همکواران .)0933 ،در ایوا پوژوهش نیوز
منظور از رفتار نامطلوب هر رفتاری است ک آگاهان توسوط یکوی از اعضوای سوازمان
لورت میگیرد و باع

آسیب ب سازمان یا افراد درون سازمان میشوود .بودون تردیود

چنیا رفتارهایی برای سازمانها بسیار گران تمام میشود ،مناب سازمان را ب هدر موی-
دهد ،مقو سایر کارکنان را تضعیف میکند و درنهایت موجب کاهش کارایی و بهوره-
وری سازمانی میگردد؛ بنابرایا بررسوی اینگونو رفتارهوا کو هناارهوای سوازمانی را
دستخوش نوسانات قرار داده و باع

تهدید سالمت سازمان و کارکنوانش مویگوردد،

موضو مهمی ب شمار میرود (سوبک رو و دهقوان .)0931 ،کارمنودان مویتواننود بو
روشهای مختلفی ب سازمان خود آسیب برسانند .برای مثال کارمندی ک از سازمان یوا
همکاران خود دزدی میکند ،دست ب خشونت میزند ،تولید را دچار مشکل میکند یوا
1 Watson
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عملکردی یا تمایالت غالب در سوازمان را بو چوالش مویکشود .ازایوارو ،رفتارهوای

042

در محل کار از مواد مخدر یا نوشیدنیهای الکلی استفاده مویکنود .همچنویا بوا ظهوور
رایان و اینترنت ایا فرلت برای کارمندان تسهیل شده است تا دست ب اقداماتی بزنود
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ک ممکا است برای سازمان یا کارکنان سازمان تبعات ناخوشایندی داشت باشود؛ ماننود
دسترسی ب ایمیلهوای شخصوی افوراد دیگور و  .)Everton et.all, 2007( ...رفتارهوای
ناهناار کارمندان شامل رفتارهایی مانند پیروی نکردن از مدیر ،دیور آمودن ،کنود کوردن
چرخ کار ،دزدیهای کوچک ،بودرفتاری و بویادبوی بوا همکواران اسوت (سوبکرو و
دهقان .)0931 ،در خصوص بررسی رفتارهای نامطلوب در سازمان ،عالوه بور عنواوینی
همچون رفتارهای ضد تولید ،رفتارهای انحرافی و رفتارهای ضد بهرهوری مطالعوات در
ایا زمین تحت عناویا گوناگون دیگری نیز اناامشودهانود کو ازجملو عبوارتانود از:
رفتارهووای زیانبووار در محوول کووار ،رفتارهووای ضووداجتماعی در محوویط کووار ،رفتارهووای
نامتعارف ،رفتار ضداجتماعی و همچنیا سوءِ رفتوار یوا بودرفتاری سوازمانی (عهودی و
همکاران .)0933 ،چکیدهای از گزیدۀ مطالعات اناامشده در ایا مووزه در جوداول ()0
و ( )8ارائ شده است.
جدول  )1گزیدهای از تحقیقات داخلی در حوزه رفتارهای نامطلوب در محیط کار
خالصه یافتهها
عنوان تحقیق
نام محقق
رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا سبک رهبری اقتدارگرا منجر به توسعه رفتارهای
و رفتارهای انحرافی کارکنان انحرافی کارکنان میشود.
موسوی و
همکاران ( )2422در محل کار با میانجیگری
نقض قرارداد روانشناختی
بررسی رابطه وفاداری وفاداری سازمانی  2/986درصد از تغییرات متغیر
سازمانی و رفتارهای انحرافی رفتار انحرافی در محیط کار را بهطور مستقیم و
اندیشمند و
در محیط کار بهواسطه نقش غیرمستقیم تبیین میکند.
همکاران ()2266
فضیلت سازمانی در بین
کارکنان دانشگاه علوم دریایی
نقش جوسازمانی در رابطه نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش اخالق کار
عهدی و همکاران اخالق کار اسالمی با اسالمی و لزوم بازشناسی این مفهوم بهعنوان
رفتارهای انحرافی در محل سازه سازمانی در رابطه با دیگر متغیرهای
()2266
کار و کیفیت خدمات
سازمانی است.
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بررسی تأثیر رابطۀ رهبر  -کیفیت مبادلۀ رهبر-عضو بهطور معنیداری،
عضو بر حسادت و رفتارهای حسادت در محل کار و متعاقباً ًرفتارهایکاری
حکیمی ( )2266کاری انحرافی :نقش تعدیل انحرافی را پیشبینی میکند.
گر ادراک از عدالت سازمانی،
عزتنفس و روان رنجوری
تأملی بر پیشایندهای سرخوردگی شغلی اثر مثبت و معناداری بر
رفتارهای انحرافی کارکنان رفتارهای انحرافی داشته و بین عدالت توزیعی و
آذر و همکاران
با تأکید بر تعدیل گری رفتارهای انحرافی رابطه منفی و معناداری وجود
()2266
شفافیت نقش در شرکت گاز دارد.
استان سمنان
تأثیر رفتارهای منفعت طلبانه نتایج پژوهش نشان دادند که رفتارهای سیاسی
فتاحی و همکاران مدیران بر بروز رفتارهای مدیران بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر
معناداری دارند.
انحرافی
()2268
کارکنان
تأثیر طردشدگی ادراک شده ادراک از طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای
بر رفتارهای انحرافی کارکنان انحرافی و بدبینی سازمان مؤثر است.
صدقیانی و
با نقش میانجی گر بدبینی
همکاران ()2268
سازمانی و تعدیل گر روان
رنجوری
اثر عوامل زمینهای بر بروز وابستگی سیاسی ( )42/6پیچیدگی قوانین و
مقررات ( ،)22/6فرهنگ کار ضعیف ( )22/6و
فتاحی و همکاران رفتارهای انحرافی کارکنان
شرایط نامناسب بازار کار ( )22/6بر بروز
()2268
رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیر معناداری دارند.
اثر بدبینی سازمانی بر بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر
مقدم و محمودی
گرایش به رفتارهای انحرافی گرایش به رفتارهای انحرافی کارکنان دارد و
()2261
سبک رهبری تبادلی این اثر را تعدیل میکند.
شناسایی عوامل سازمانی افرادی که از شغل خود راضیاند و تعهد بیشتری
مؤثر بر بروز رفتار انحرافی به سازمان خوددارند و از حمایت سازمانی
بیشتری با استرس شغلی کمتری برخوردارند ،با
کارکنان
روشنضمیر و
احتمال کمتری مرتکب رفتارهای انحرافی می-
همکاران ()2269
شوند .همچنین رفتار انحرافی میتواند بهعنوان
عمل متقابل در برابر رفتارهای ناعادالنه و
سیاستهای سازمانی مشاهده شود.

گلپرور و
سلحشور ()2262
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بررسی الگوی ساختاری رابطه
رهبری مخرب با تمایل به
خشونت و رفتارهای انحرافی
در کارکنان
گونه شناسی رفتارهای
انحرافی در سازمان

سبکرو و دهقان
()2262

صحرائیان و
همکاران ()2262

چهرازی و
همکاران ()2264

شیربگی و
همکاران ()2260

ارشدی و پیریایی
(،)2262

خشونت محل کار علیه
دانشجویان پزشکی در شیراز

تأثیر رهبری خدمتگزار بر
رفتارهای ضد بهرهوری
کارکنان با میانجیگری
توانمندسازی
درک و شناخت گونههای
سوء رفتار "رفتارسازمانی"
سازمانی از دیدگاه کارکنان
دانشگاه کردستان

بررسی و تبیین نقش
تعدیلکننده صفات شخصیتی
در رابطه میان ادراک
طردشدگی در محیط کار و
رفتارهای انحرافی در محیط
کاری

بین دو مؤلفه رهبری مخرب یعنی خودمحوری و
زورگویی و سوءاستفاده و تهدید با تمایل به
خشونت و رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و
سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در این تحقیق رفتارهای سازمانی به دو گروه
رفتارهای انحرافی منفی و رفتارهای انحرافی
مثبت طبقهبندیشده است .انحرافات منفی
شامل انحراف تولیدی ،مالی ،سیاسی و تهاجم
شخصی و  ...انحرافات مثبت (با نیت کمک به
سازمان) شامل خبرچینی (افشاگری درباره
انحرافات) ،رفتار شهروندی سازمانی ،شرکت در
مسئولیتهای اجتماعی و نوآوری ...و میباشد.
از  262پاسخدهنده 0446 ،درصد گزارش کردند
که خشونت فیزیکی 82/2،درصد تهدید کالمی و
 09/2درصد گزارش کردند که مورد آزار جنسی
قرارگرفتهاند .مردان بیشتر در معرض خشونت
فیزیکی وزنان در معرض آزار جنسی قرار داشتند.
کلیه روابط رهبری خدمتگزار ،رفتار ضد
بهرهوری کارکنان و توانمندسازی روانشناختی،
معنیدار هستند.
مصادیقی همچون معطل نگهداشتن اربابرجوع
و استفاده از امکانات سازمان برای انجام کار
شخصی ازجمله سوء رفتارهای سازمانی قلمداد
شده است .همچنین رفتارهایی مانند بیانضباطی
مالی و اداری ،معطل کردن اربابرجوع و توجیه
عملکرد دارای بیشترین رتبه اهمیت نسبت به
مصادیق دیگر بودند.
ادراک از طردشدگی در محیط کار با رفتارهای
انحرافی سازمانی و رفتارهای انحرافی بین فردی
رابطه مثبت دارد .یافتهها همچنین حاکی از نقش
تعدیل گر دو صفت شخصیتی برونگرایی و روان
آزرده گرایی بودند.

ابراهیمی و
مشبکی ()2262

صباحی و
همکاران ()2288

خاکسار ()2282

سهم عوامل عاطفی و
شناختی در رفتار ضد تولید
کارکنان

خوشهبندی رفتارهای ضد
تولید از بعد اهمیت در دیدگاه
کارکنان صنایع و سازمانها؛
نگرشی بر بِزِه سازمانی

جدول  )2گزیدهای از تحقیقات خارجی در حوزه رفتارهای نامطلوب در محیط کار
خالصه یافتهها
عنوان تحقیق
نام محقق
بررسی کیفیی  28سیال ارائه چارچوبهای نظری و مجموعهای از
 Malik, Akanksha,تحقیق در مورد انحیراف پیشایندهای رفتار انحرافی منفی در محل کار
 Shuchi Sinha, andدر محل کیار :بردارهیای را و همچنین تعیین جهتهای تحقیقاتی آینده
Sanjay Goel
جدییییید و مسیییییرهای مطابق با تغییر ماهیت و دامنه اعمال انحرافی
)(2021
در محیط کار
تحقیقاتی آینده
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گلپرور و نادی
()2262

بررسی تأثیر ادراک از
سیاستهای سازمانی و
حمایت سازمانی در بروز
رفتارهای انحرافی
بررسی و تبیین نقش میانجی
وفاداری سازمانی در رابطه
بین اخالق کاری با رفتارهای
انحرافی در محیط کار

بین درک سیاستهای سازمانی و بروز رفتارهایی
مانند طفرهروی اینترنتی ،رفتارهای مخرب اموال
سازمان و اتالف زمان و منابع رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
اخالق کاری اسالمی با وفاداری سازمانی و
رفتارهای انحرافی در محیط دارای رابطه معنادار،
وفاداری سازمانی نیز با رفتارهای انحرافی دارای
رابطه معکوس و معنادار بود و نتایج الگوسازی
معادله ساختاری نشان داد که وفاداری سازمانی
نقش میانجی را در رابطه اخالق کاری اسالمی با
رفتارهای انحرافی در محیط کار ایفا میکند.
بین مؤلفههای شناخت سازمانی شامل رضایت
شغلی ،عدالت عاملی ،عدالت رویهای و عدالت
توزیعی با رفتار ضد تولید معطوف به سازمان و
همچنین بین مؤلفههای رضایت شغلی ،عدالت
تعاملی و عدالت رویهای با رفتار ضد تولید
معطوف به افراد ،رابطه معنادار وجود دارد.
احصاء رفتارهای انحرافی قانون شکنانه،
رفتارهای خرابکارانه و غیرامنیتی ،رفتارهای
انحرافی بر ضد اموال و دارائیها ،رفتارهای
پرخاشگرانه ،رفتارهای انحرافی کنارهگیری،
پرخاشگری منفعالنه ،رفتارهای انحرافی مبتنی
بر بینظمی ،استفاده نادرست ابزاری از زمان،
اهمالکاری ایمنی ،سوءاستفاده از نفوذ شخصی و
اهمالکاری امنیتی برای اطالعات
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JELAVIC, S. R.
& GLAMUZINA,
)M. (2021

Faldetta, G.
)(2020

مطالعییه در مییورد انییواع
محل کار منحرف رفتیار
در شییرکتهییای IT
کرواسی

سرپرستی تیوهینآمییز و
انحییراف در محییل کییار:
نقش رفتار متقابل منفی

Orly Shapiraرفتار شهروندی سازمانی
Lishchinsky
and
و بییییدرفتاری در بییییین
Tania Levy) Gazenfrantz(2019سرپرستان
ساختار یک سازمان :آییا
Marasi, S.
بر انحراف محیط کیار و
& Bennett, R. J.
) Budden, H. (2018ابعاد آن تأثیر می گیاارد
و تا چه حد
شییکل دادن بییه رفتییار
شییهروندی سییازمانی یییا
انحییراف در محییل کییار:
& Chen, C. T.
) King, B. (2018عوامییییییل کلیییییییدی
تعیییینکننییده در نیییروی
کار صنعت هتلداری
تنوع وظیفه و رفتارهیای
 Morf, Feierabend,ضد بهرهوری
& Staffelbach
()7102

Edralin, D. M.
)(2015

نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت آماری
معنیداری در انحراف بین فردی ازنظر جنسیت
وجود دارد ،یعنی پاسخدهندگان مرد نسبت به
زنان بیشتر مستعد رفتار انحرافی بین فردی در
محیط کار هستند ،درحالیکه در مورد انحراف
سازمانی تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد.
با توجه به سن پاسخدهندگان ،تفاوت آماری
معنیداری در هیچ نوع انحراف در محل کار
مشاهده نشد.
سرپرستی توهینآمیز منجر به احساس
بیعدالتی در کارشده و از طریق حس
انتقامجویی به بروز رفتارهای نامطلوب کمک
میکند.
تمایل به ترک سازمان پیشبینی کننده
رفتارهای نامطلوب در محیط کار میباشد.
یک حوزه نادیده گرفتهشده برای پیشبینی
مشارکت کارکنان در انحراف در محل کار،
خود ساختار سازمانی است که عنصری از
محیط سازمانی است.
این مطالعه نشان میدهد که هم عوامل
سازمانی و هم ویژگیهای فردی نقش مهمی
در شکلگیری رفتارهای شهروندی سازمانی و
رفتارهای انحرافی در محل کار کارکنان
صنعت هتلداری دارند.
زمانی که تنوع وظیفه کم باشد ،کارمندان
تمایل بیشتری به بروز رفتارهای ضد بهرهوری
دارند و این میزان در طول زمان افزایش نیز
مییابد.

چییرا کییارگران در محییل در میان مظاهر خاص انحراف سیاسی ،آهسته
کار کردن عمدی در رأس فهرست قرار دارد.
کار بدرفتار میکنند
در چهارچوب انحرافات سیاسی ،شایعهپراکنی و

)7102( Hoşbay

بدرفتاریهای سیازمانی :مصادیق رفتارهای نامطلوب و میزان شیوع
ادراک میییییییییدیران و آنها در سازمان از دیدگاه مدیران متفاوت از
دیدگاه کارمندان آنها میباشد .نوع تلقی ما از
کارمندان بخش بانکی
یک رفتار بهعنوان مصداقی از یک رفتار
درست یا نادرست به جایگاه ما در یک سازمان
بیارتباط نیست .درواقع جایگاه ما در سازمان
به نوع دیدگاه ما به درست بودن یا غلط بودن
رفتارها جهت میدهد.

& Anthony
)7102( Buckley

بررسییی تاریخچییهای از درحالیکه سازمانها هرروز پیچیدهتر میشوند
رفتارهیییای انحرافیییی از کارمندان روشهای جدید برای رفتارهای ضد
انقییالب صیینعتی تییا بییه بهرهوری سازمانی را پیدا میکنند؛ بنابراین
پیشرفتهای اخیر در فناوری ،رفتارهای ضد
امروز
بهرهوری سازمانی را روزبهروز مبهمتر کرده
است.

Lukacs,
& Negoescu,
)7112( David

رفتارهییییای انحرافییییی :نتایج این پژوهش بیانگر این است که گاهی
اشیییکال ،علیییتهیییا و اوقات مدیران به دالیل روانشناختی از مواجهه
چگونگی مقابله میدیران با رفتارهای غیرقابلقبول کارمند خودداری
با آن
میکنند .درحالیکه بیشتر آنها ممکن است
وسوسه شوند که این کارمندان را اخراج کنند،
تحقیقات نشان داده است که بهترین جایگزین
یادگیری نحوه رفتار با آن شخص است.

& Everton, Jolton
Mastrangelo
()7112

خییوب بییاش و منصییف :افزایش عدالت و حمایت درک شده افراد از
دالیلی بیرای رفتارهیای سازمان باعث کاهش ظهور رفتارهای انحرافی
در سازمان میشود.
انحرافی کارمندان
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شایعهپراکنی به دلیل عدم درک و احترام
کارکنان نسبت به یکدیگر ،اغلب اتفاق میافتد.
دروغ گفتن در مورد ساعات کار رایجترین
شکل رفتار انحرافی مالی است که توسط
کارمندان نشان داده میشود ،زیرا کارفرمای
آنها برای کاری که انجام میدهند دستمزد
کمتری به آنها میپردازد.

& Griffin, R.
)7112( Lopez
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رفتارهای بد در سازمان -به بررسی پنج رفتار؛ انحراف کاری،
هییا :یییک مییرور و گونییه رفتارغیرکارآمد ،تجاوز ،رفتار ضداجتماعی و
شناسی بیرای تحقیقیات خشونت در مقالههای متفاوت پرداخته و در
پایان به یک تعریف واضح و مشخص از هر
آینده
یک از این رفتارها را ارائه میدهند.

 .3روش پژوهش
پژوهش ماضر بر اسا

ماهیت ،کاربردی و از نو تحقیقات تولویفی – پیمایشوی

بوده و با توج ب اینک در دو بخش کیفی و کموی اناوامشوده در قلموروی تحقیقوات
آمیخت قرار می گیرد .جامع آماری در ایا پژوهش سازمانهای دولتی شهرستان سومنان
میباشد .در بخش کیفی ،از نمون گیری هدفمند استفاده شد .مشارکتکنندگان در بخش
کیفی ،دارای دو شرط بودهاند -0 :در سازمانهوای دولتوی مشوغول بو کوار باشوند-8 ،
مداقل  01سال سابق خدمت در بخش دولتی داشت باشند .در بخش کمی ،نمون گیوری
از نو در دستر

بوده است .ما نمون از فرمول کوکران ب دستآموده اسوت کو بوا

توج ب جامع آماری (مدود  )0111ربق فرمول کوکران ما نمون آمواری  811نفور
ب دست آمد .زم ب ذکر است ک سازمانهایی ک ایوا تحقیوق در آنهوا بو شویوه در
دستر

انتخابشدهاند عبارتاند از :سازمان اموور مالیواتی ،سوازمان لونعت ،معودن و

تاارت ،اداره کل آموزش وپرورش ،شرکت توزی نیروی بر  ،اداره کل تعواون ،کوار و
رفاه اجتماعی ،شرکت گاز ،اداره کل مسکا و شهرسازی ،شرکت سهامی آب منطقو ای
سمنان ،آزمایشگاه فنی و مکانیک خواک .در بخوش کیفوی تحقیوق ،بو منظوور امصوای
رفتارهای نامطلوب در محیط کار ،گردآوری دادهها بوا بررسوی مبوانی نظوری و ادبیوات
موضو از مناب کتابخان ای ،مقا ت ،کتابها ،پژوهشهای داخلوی و خوارجی موجوود
اناام شد و سپس از رریق مصامب با مدیران و کارکنان واجد شرایط و با بهرهگیوری از
تکنیک تحلیل مضمون ،نسبت بو تکمیول فهرسوت رفتارهوا اقودام گردیود .بور اسوا
مصامب های لورت گرفتو بوا  02نفور کو توا مود اشوبا نظوری پویش رفتو اسوت،

پرسشنام ای محقق ساخت دربرگیرندۀ  90رفتار نامطلوب بر اسا

ریف لیکرت با بوازۀ

 0تا  3ررامی شد و در بیا نمون آماری توزیو گردیود .در ایوا پرسشونام از پاسوخ-
دهندگان خواست شده بود ک بر هر گوی دو نمره اختصاص دهند .یک نمره برای میزان
پرسشنام مذکور بعد از مشورت با خبرگان و اعمال الالمات مورد تمیید خبرگان قرار
گرفت تا روایی زم را کسب کند .در ایا تحقیق برای تشخی

عوامل الولی از نورم-

افزار  SPSSنسخ  80استفادهشده است.

جامعه و نمونه آماری و روش نمونهگیری:
همانطورک در جدول ( )9نشان دادهشده است از کل تعداد  811نفور نمونو آمواری
ایا پژوهش تعداد  811نفر ب پرسش در رابط با جنسیت پاسخ دادهانود .از ایوا تعوداد
 06نفر ( 80/9درلد) زن و  029نفر ( 2/60درلد) مرد بودهاند .وضوعیت سونی افوراد
نمون بیانگر آن است ک از بیا  811نفر تعداد نمون آماری تحقیق تعوداد  810نفور بو
سؤال مربوط ب سا پاسخ داده بودند .ترکیوب مقوار تحصویلی پاسوخدهنودگان نشوان
میدهد بیش از  06درلد نمون ایا تحقیق دارای مودرک کارشناسوی ارشود بوودهانود.
همچنیا از بیا افراد پاسخدهنده ،نسبت افراد دارای تارب شوغلی بویا  01توا  01سوال
بیش از سایر گروهها بوده است.
جدول  )3نیمرخ جمعیت شناختی پاسخدهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

67

26/3

مرد

183

71/8

نامشخص

5

2

جمع کل

255

100

سن

فراوانی

درصد

بین  02تا  22سال

69

27/1

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

شای بودن هر رفتار و نمره دیگر برای میزان اهمیوت و تومثیر رفتوار بور روی عملکورد.

022

بین  22تا  42سال

102

40

بین  42تا  22سال

56

22

بین  22تا  92سال

18

7/1

020

 92سال به باال

6

2/4
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نامشخص

4

1/6

جمع کل

255

100

تحصیالت

فراوانی

درصد

کاردانی و کمتر

16

6/3

کارشناسی

68

26/7

کارشناسی ارشد

122

47/8

دکتری

17

6/8

نامشخص

32

12/5

جمع کل

255

100

سنوات خدمت

فراوانی

درصد

کمتر از  2سال

59

23/1

 2تا  22سال

40

15/7

 22تا  22سال

62

24/3

 22تا  02سال

35

13/7

باالتر از  02سال

40

15/7

نامشخص

19

7/5

جمع کل

222

011

روایی و پایایی پرسشنامه
برای ارمینان از روایی و پایایی پرسشنام  ،ازنظر اساتید و خبرگوان مووزه مودیریت
جهت بررسی روایی محتوا و از مدلهای اندازهگیری جهت بررسی روایی سازه استفاده
شد .همچنیا برای محاسب پایایی از ابزارهای اندازهگیوری مختلفوی اسوتفاده مویشوود؛
مانند روش اجرای دوباره ،روش دونیم کردن ،روش موازی ،روش کودر-ریچاردسوون

و روش آلفای کرونباخ (سرمد و همکاران ،)0931 ،آلفای کرونباخ ایا پرسشونام بورای
دادههای مربوط ب فراوانی عدد  1/311و برای دادههای مربوط ب اهمیت هر رفتار عودد
 1/302بوده است ک نشاندهنده با بودن پایایی ابزار ایا تحقیق میباشد.

 .0یافتههای پژوهشی
رتب بندی رفتارهای نامطلوب از می

فراوانی یا میزان شای بودن پوس از شناسوایی

رفتارهووای نووامطلوب ،ایووا رفتارهووا فووار از خوش و هووای موورتبط بووا آنهووا از منظوور
مشارکتکنندگان رتب بندی شدند .ربق نتایا ایا تحقیق رتب بندی رفتارهوای نوامطلوب
کارکنان ب شرح مندرج در جدول  0میباشد.
جدول  )4رتبهبندی رفتارهای نامطلوب ازنظر میزان فراوانی رفتارها
انحراف
تعداد
رتبه
از
میانگین
رفتار نامطلوب
پاسخ
میانگین
تبعیض در انتصاب یا انتخاب کارکنان برای
2
2/694
1/28
022
پستهای باالتر
0
0/221
1/24
022
باند سازی و باندبازی
سوءاستفاده از رانت اطالعاتی

022

9/81

0/022

2

سکوت در برابر مشاهده انحرافات و تخلفات

022

9/12

2/892

4

انجام امور شخصی در محل کار

022

9/92

2/006

2

استفاده شخصی از امکانات سازمان (اینترنت،
خودرو و )...

022

9/92

0/261

9

زیرآب زنی

022

9/29

0/229

1

سوءاستفاده از خالءهای قانونی به نفع خود

022

9/24

0/212

8

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

022

رفتار نامطلوب
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024

تعداد
پاسخ

انحراف
میانگین

از

رتبه

میانگین

سوءاستفاده از برند سازمان و جایگاه سازمانی
در خارج از سازمان

022

9/48

0/419

6

کند کارکردن

022

9/44

0/291

22

تصمیمگیری بر اساس جهتگیریها و
احساسات فردی

022

9/22

0/021

22

برخورد نامناسب با اربابرجوع

022

9/09

0/428

20

استفاده ناصحیح از اموال و تجهیزات اداری

022

9/09

0/020

22

عدم مسئولیتپایری نسبت به کار

022

9/04

0/222

24

تعجیل در خروج

022

9/24

0/921

22

تنظیم دستور کارها بر اساس سالیق و عالیق
شخصی

022

9/22

0/226

29

دریافت رشوه

022

9/22

0/992

21

دور زدن سلسلهمراتب در جهت منافع فردی

022

2/62

0/412

28

مانعتراشی

022

2/80

0/242

26

تبعیض جنسیتی

022

2/18

0/202

02

صحبت کردن با لحن نامناسب

022

2/91

0/222

02

بیدقتی در انجام کار

022

2/94

0/008

00

تالفیجویی

022

2/29

0/202

02

رفتار نامطلوب

تعداد

انحراف

جوسازی علیه مدیریت و سازمان

022

2/41

میانگین
0/201

04

گزارشهای نادرست از میزان کار انجامشده
توسط کارمند

022

2/42

0/424

02

به اشتراک نگااشتن اطالعات کاری

022

2/42

0/421

09

فاکتور سازی

022

2/22

0/082

01

با کنایه صحبت کردن با همکاران

022

2/08

0/222

08

دیر سرکارحاضرشدن

022

4/89

0/402

06

عدم دستور پایری از مافوق

022

4/94

0/428

22

خشونت

022

4/48

4/482

22

استعالجی بیشازحد

022

4/41

0/291

20

سرقت اموال سازمان

022

4/02

0/206

22

خرابی عمدی تجهیزات و دستگاهها

022

4/26

0/292

24

آزار جنسی (ارسال پیامهای نامناسب ،کلمات
رکیک ،تعرض فیزیکی)...

022

2/81

0/182

22

استفاده از مواد مخدر

022

2/22

0/420

29

پاسخ

ربق آنچ در جدول با نشان دادهشده اسوت شوای توریا رفتوار نوامطلوب در بویا
کارکنان تبعیض در انتصاب یا انتخاب کارکنان برای پستهوای بوا تر و بعودازآن بانود
سازی و باندبازی و سوءاستفاده از رانت ارالعاتی رتب های بعودی را کسوب کوردهانود.

022

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

میانگین

از

رتبه

نکت قابلتوج در ایا جدول ایا است ک هر سو رفتوار اول فهرسوت ،دارای ماهیوت
یکسانی بوده و نشان میدهد ک اقدامات تبعیضآمیز سه قابلتووجهی از بودرفتاریهوا
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029

در سازمانهای دولتوی را بو خوود اختصواص داده اسوت؛ اموا اقوداماتی کو مصوادیق
رفتارهای ضداجتماعی ب شمار مویآینود ازجملو مصورف موواد مخودر ،آزار جنسوی،
خرابکوواریهووای عموودی و سوورقت اموووال سووازمان و خشووونت ،خوشووبختان از منظوور
مشارکتکنندگان در تحقیق شیو قابلتوجهی در سازمانهای دولتی ندارد.

رتبهبندی رفتارهای نامطلوب از حیث درجه اهمیت
ربق نتایا ایا تحقیق ،از منظر مشارکتکنندگان ،عدم مسئولیتپذیری نسبت ب کوار
بااهمیتتریا رفتار نامطلوب از بیا  90رفتار شناساییشده تحقیق مویباشود .رفتارهوای
بعدی ب ترتیب در جدول  1آورده شده است.
جدول  )5رتبهبندی رفتارهای نامطلوب ازنظر میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب
انحراف از
رتبه
میانگین
تعداد پاسخ
رفتار نامطلوب
میانگین
عدم مسئولیت پذیری نسبت به

022

1/28

2/621

2

بیدقتی در انجام کار

022

1/20

2/604

0

سرقت اموال سازمان

022

1/20

2/691

2

برخورد نامناسب با اربابرجوع

022

1/22

0/246

4

دیر سرکارحاضرشدن

022

9/64

2/862

2

کند کارکردن

022

9/62

0/222

9

استفاده از مواد مخدر

022

9/60

0/242

1

عدم دستور پذیری از مافوق

022

9/62

2/612

8

دریافت رشوه

022

9/82

0/029

6

022

9/82

0/262

22

کار

تبعیض در انتصاب یاا انتخااب
کارکنان برای پستهای باالتر

باندسازی و باندبازی
سااکوت در براباار مشاااهده
انحرافات و تخلفات
اسااتفاده شخصاای از امکانااات
جوسااازی علیااه ماادیریت و
سازمان
به اشتراک نگذاشتن اطالعاات
کاری

022

9/1

0/221

20

022

9/42

0/224

22

022

9/42

0/229

24

022

9/42

2/621

22

آزار جنسی (ارسال پیاام هاای
نامناساااب ،کلماااات رکیا ا ،

022

9/21

0/422

29

خشونت فیزیکی)...
سوء استفاده از رانت اطالعاتی
خراباای عماادی تجهیاازات و
دستگاهها
گزارش های نادرست از میازان
کار انجامشده توسط کارمند
تعجیل در خروج
دور زدن سلسااالهمراتاااب در
جهت منافع فردی
مانعتراشی
اسااتفاده ناصااحی از امااوال و
تجهیزات اداری
صحبت کردن با لحن نامناسب
سوءاستفاده از خألهای قاانونی
به نفع خود
تصاامیمگیااری باار اسااا
جهااتگیااریهااا و احساسااات

022

9/21

0/22

21

022

9/21

0/241

28

022

9/22

2/69

26

022

9/22

0/262

02

022

9/09

0/21

02

022

9/0

0/222

00

022

9/28

0/021

02

022

9/21

0/222

04

022

9/21

0/428

02

022

9/22

0/212

09

021

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

سازمان (اینترنت ،خودرو و )...

022

9/16

0/221

22

فردی
انجام امور شخصای در محال
کار
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028

فاکتور سازی

022

9/22

0/264

01

022

9/20

0/200

08

سوءاستفاده از برند ساازمان و
جایگاااه سااازمانی در خااارج از

022

9/20

0/264

06

سازمان
تنظیم دستور کارها بر اساا

022

9

0/202

22

تبعیض جنسیتی

022

2/68

0/229

22

تالفیجویی

022

2/11

0/298

20

زیرآب زنی

022

2/10

0/406

22

خشونت

022

2/12

0/286

24

استعالجی بیشازحد

022

2/48

2/829

22

022

2/22

0/214

29

سالیق و عالیق شخصی

بااا کنایااه صااحبت کااردن بااا
همکاران

آنچ از جدول فو برمیآید بیانگر ایا است ک ازنظر مشارکتکنندگان در پژوهش،
مه تریا بدرفتاریها در محیط کار ب فقدان مسئولیتپذیری افراد نسبت ب کارهای
محول مربوط میشود .ب گون ای ک رفتارهایی ازجمل عدم مسئولیتپذیری نسبت ب
کار ،بیدقتی در اناام کارها ،دیر سرکارماضرشدن ،کند کارکردن و عدم دستور پذیری
از مافو

در زمره  01رفتار بااهمیت ابتدای فهرست قرارگرفت اند .جالب است ک

رفتارهایی همچون سرقت اموال سازمان ،استفاده از مواد مخدر و دریافت رشوه ک در
جدول فراوانی بدرفتاریها در جایگاه پاییا فهرست قرارگرفت اند ،در جدول اهمیت
سوء رفتارها در رتب های با قرار دارند و لذا میتوان گفت ایا رفتارها اگر شیو یابند
چ آثار زیان باری بر سازمانها خواهند داشت.

رتبهبندی خوشههای رفتارهای نامطلوب
ماموع رفتارهای نامطلوب  90گان ک بر اسا

بررسی مبانی نظری و مصامب های

شدند و با توج ب پاسخهای مشارکتکنندگان ب گوی های پرسشنام و ترکیب نمودن
رتب گوی های هر خوش  ،ب ترتیب ازنظر میزان فراوانی در قالب جدول  0ارائ شدهاند.
جدول  )6رتبهبندی خوشههای اصلی رفتارهای نامطلوب ازنظر میزان فراوانی
رتبه
0
2
3
0
2
6
7
8

خوشههای اصلی و رفتارهای ذیل هر خوشه
عدم تعهد (سکوت در برابر مشاهده انحرافات و تخلفات ،انجام امیور شخصیی در محیل
کار ،استفاده ناصحیح از اموال و تجهیزات اداری ،استفاده شخصی از امکانات سازمان)...
رفتارهای سیاسی (تنظیم دستور کارها بر اساس سالئق و عالیق شخصی ،زیرآب زنیی،
با کنایه صحبت کردن با همکاران ،باندبازی ،تبعیض در انتصاب یا انتخاب)
بیمسئولیتی (بیدقتی در انجام کار ،عدم مسئولیتپایری نسبت به کار ،صحبت کیردن
با لحن نامناسب ،برخورد نامناسب با اربابرجوع)
فرصتطلبی ،سوءاستفاده از خألهای قانونی به نفع خود ،دور زدن سلسلهمراتب در جهت
منافع فردی ،سوءاسیتفاده از رانیت اطالعیاتی ،سوءاسیتفاده از برنید سیازمان و جایگیاه
سازمانی خارج از سازمان
مانع تراشی (به اشتراک نگااشتن اطالعات ،مانعتراشی ،گزارشهای نادرسیت از مییزان
کار ،کندکاری)
بینظمی در حضور (دیرسرکارحاضرشدن ،استعالجی بیشازحد و تعجیل در خروج)
طغیان گری (عدم دستور پایری از مافوق ،تصمیمگییری بیر اسیاس جهیتگییریهیا و
احساسات فردی ،جوسازی علیه مدیریت و سازمان)
رفتارهای ضداجتماعی (آزار و تبعیض جنسی ،سیرقت امیوال سیازمان ،اسیتفاده از میواد
مخدر ،انتقامجویی ،دریافت رشوه ،خرابی عمدی تجهیزات)

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

اکتشافی فهرست گردید ،با توج ب سنخیت در قالب  2خوش انتزاعیتر سازماندهی

026

همانرور ک در بخش پیشین مالمظ میشود اغلب پژوهشهای ایا موزه مربووط
ب چیستی و چرایی رفتارهای نامطلوب میباشد و رتبو بنودی از منظور میوزان شویو و
درج اهمیت ایا رفتارها ب ویژه در کشور خودمان ،کمتر مورد توج قرار گرفت اسوت.
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 092نزدیکتریا مطالع با ایا رویکرد مربوط ب هوازبی )8100( 0مویباشود کو بور اسوا

یافت های ایا تحقیق ،مصوادیق رفتارهوای نوامطلوب و میوزان شویو آن در سوازمان از
دیدگاه مدیران و کارمندان متفاوت بوده است .از دیدگاه مدیران رفتارهایی مانند غیبوت
یا اتالف وقت رفتار نامطلوب بوده است اما از دیدگاه کارمنودان رفتارهوای سیاسوی یوا
تبعیض یک رفتار نامطلوب بوده است ک اتفاقا بور اسوا

جودول  9بوا نتوایا تحقیوق

ماضر کامال سازگاری دارد .ن تایا ایوا تحقیوق در کنوار نتوایای کو از تحقیوق هوازبی
ب دستآمده است ایا موضو را متبادر میکند ک نو تلقی ما از یوک رفتوار بو عنووان
مصداقی از یک رفتار درست یا نادرست ب جایگاه ما در یک سازمان بیارتبواط نیسوت.
اینک یک فرد در سازمان رفتارهایی را نوامطلوب در نظور مویگیورد کو بو رریقوی در
راستای خواست های شخ

وی نیست .درواق جایگاه ما در سازمان ب نو دیدگاه موا

ب درست بودن یا غلط بودن رفتارها جهت میدهد.

 .2بحث و نتیجهگیری
سازمانها همواره در معرض رفتارهای نامطلوب کارکنان خود بووده و هو زموان در
پی الالح ایا رفتارها میباشند ،ب روریک رفتار نامطلوب را ب رفتوار مطلووب رو بو
رشد تبدیل کنند .تحقیقات بسیاری در رابط با علت بروز ایا رفتارها لورت گرفتو و
هر محققی از دیدگاه خود ب ایا موضوو پرداختو اسوت .در ایوا پوژوهش  90رفتوار
نامطلوب شناسایی گردید تا میزان فراوانی و اهمیت هرکدام از ایا رفتارها انودازهگیوری
شود .اگر  01رفتار نامطلوب نخست مندرج در جدول  0را ک ب رتب بندی ایا رفتارهوا

1 Hoşbay

از می

میزان فراوانی و رواج آنها از منظور مشوارکتکننودگان در تحقیوق مویپوردازد

مالمظ نمایی  ،درخواهی یافت ک دستک شش مورد از ایا رفتارها (سوءاسوتفاده از
رانت ارالعاتی ،اناام امور شخصی در محل کار ،استفاده شخصی از امکانوات سوازمان،
کردن) ب ضعف نظارت و پایش فعالیتها در سازمان مربوط میشود .بو عبوارتی اگور
مدیران قصد داشت باشند بر اسا

رتب شیو  ،بو مودیریت رفتارهوای غیور کوارکردی

بپردازند ،بهتر است ب سرا تقویت فرآینودهای نظوارتی برونود توا شودت وقوو ایوا
رفتارها را ب مداقل برسانند .تدویا مقررات و آییانام های کارآمد و یا اجرای آگاهانو
و مطلوب قواعد موجود تا مدود زیادی ب پاکسازی سازمانهوا از رفتارهوای پربسوامد
در سازمانها یاری خواهد نمود و اتفاقا نو ایوا رفتارهوا بو گونو ایسوت کو امکوان
مدیریت آنها بیش از سایر رفتارها فراه بوده و از سهولت بیشوتری برخووردار اسوت.
نکت جالبتوج در بخش با ی ایا جدول ایا اسوت کو  0رفتوار دیگور (تبعویض در
انتصاب یوا انتخواب بورای ارتقواء ،باندسوازی و بانودبازی ،سوکوت در برابور مشواهده
انحرافات و تخلفات و زیرآب زنی) ب لحاظ تبارشناسوی بو مووزه رفتارهوای سیاسوی
مربوط میشوند .ب عبارتی ،وجود چنیا مواردی در یوکسووم بوا ی جودول فراوانوی
بیانگر شیو رفتارهای سیاسی در نظام اداری است .یکی از د یول گسوترش رفتارهوای
سیاسی در سازمانها فقدان شفافیت و نیز فقدان فرآیندهای منسا و کارآمد بو منظوور
ارزیابی عملکرد ،ارتقاء ،انتصاب ،پرداخت پاداش ،توزی مناب و امثال آن مویباشود کو
ارتکاب ب رفتارهای سیاسی را موج و بعضا ضروری مینماید .تبعیض مدیر نسبت بو
زیردستان همواره ب عنوان یکی از مه تریا دغدغ ها و عامل ایااد نارضوایتی کارکنوان،
نیز مل ایا مسئل چالش بزرگ مدیران درگذشت و مال بوده و هست .تحمل نوواق

،

کمبودها و محرومیتها بسیار آسانتر از تحمل تبعیضهاست .آثار سوء تبعیض یا متی
امسا

وجود آن در رفتارهای یک سازمان یا مدیر بسویار فوراوان و بو هموان انودازه

مخرب است .تبعویض باعو

دلسوردی کارکنوان ،بویانگیزگوی ،نارضوایتی ،تعوارض و

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

سوءاستفاده از خالءهای قانونی ب نف خود ،سوءاسوتفاده از برنود سوازمان و کنود کوار

092

درنتیا کاهش تولید ،کار آیی و بهرهوری میشود .ایا ب تنهایی آثوار آن بور سوازمان و
ماموع تحت امر مدیر است ،آثار فردی و جمعی آن متی در بیرون سازمان بو شوکل
مسائل رومی روانی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بورای افوراد و خوانوادههایشوان رخ

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره اول /بهار و تابستان 0011

 090مینماید .بدیهی است مدیریت کارآمد ن تنها باید از ایااد تبعیض پیشگیری نموده و آن
را ب مداقل برساند بلک باید بتواند آثار سوء و لطمات امتمالی آن را کواهش دهود .در
یک دست بندی کلی تبعیضهایی ک در رفتار یک مدیر یا سازمان ممکا است رخ دهود
ب س دست تقسی شووند :تبعویض دردادن پسوتهوا و مسوئولیتهوا ،تبعویض دردادن
پاداشها و پرداختها و تبعیض در ارتبارات بیا مدیر و کارکنوان .درایوابویا تبعویض
دردادن پستها و مسئولیتها ریش و مبنای کلیو مووارد دیگور تبعویض و تبعویض در
ارتبارات فردی بیا مدیر و زیردستان غیرقابلکنترلتریا نو محسوب میگردد (اکبوری
جمکرانی.)0938 ،
ازآنااک رفتارهوای سیاسوی مودیران بور بوروز رفتارهوای انحرافوی کارکنوان تومثیر
قابلتوجهی دارند ،بنابرایا چنانچ مدیران قصد داشت باشند در مسیر کاسوتا از شودت
رفتارهای نوامطلوب اقودامی بنماینود شایسوت اسوت در خصووص الوالح یوا تودویا
فرآیندهای منطقی و شفافسازی عملکرد ایا فرآیندها تالش کنند تا نیاز بو توسول بو
رفتارهای سیاسی را ب مداقل برسانند .با نگاهی ب  01رفتار نخسوت جودول شوماره 1
ک ب ارزیابی میزان اهمیت ایا رفتارها ازنظر مشارکتکنندگان میپردازد ،نکتو جوالبی
توج ما را بو خوود جلوب مویکنود و آن اینکو  0رفتوار اول ایوا رتبو بنودی (عودم
مسئولیتپذیری نسبت ب کار ،برخورد نامناسب با اربابرجو  ،بیدقتی در اناوام کوار،
دیر سرکار ماضر شدن ،کند کار کردن و دریافت رشوه) مربوط ب اربابرجو میشوود
و ایا امر بیانگر نگرانی مشارکتکنندگان در پژوهش نسبت بو کیفیوت و کمیوت ارائو
خدمات ب اربابرجو میباشد .لذا اگر متولیان امور بخواهند با توج ب محدودیت در
مناب و زمان ،گامی ب منظور مقابل با رفتارهای نامطلوب بردارند ،پیشونهاد مویشوود بو
سرا فرآیندها و گلوگاههایی بروند ک ب نوعی با اربوابرجوو سوروکار دارد .سورقت

اموال سازمان ،عدم دستور پذیری از مافو و استفاده از مواد مخدر ،رفتارهایی است ک
برخی کارکنان ک ب لحاظ رشد اخال مرف ای و زیست اخالقی در مرامل پایینی قرار
دارند مرتکب میشوند .چنیا رفتارهایی باید با توج ب موقعیت و بر اسوا

ریفوی از

ماموع سازمان و محیط دارد ب لورت جدی در دستور کار قرار داده شود .کالم آخور
اینک یافت های ایا تحقیق ابزاری را برای سازمانهوا فوراه نمووده اسوت کو مودیران
میتوانند بر اسا

آن شدت شیو رفتارهای نامطلوب را اندازهگیری و ب منظور تعودیل

آنها برنام ریزی نمایند .با توج ب اینک ماموع ایا رفتارها در سازمانهوای مختلوف
از درج اهمیت متفاوتی برخوردار خواهد بود ،پیشنهاد میشود بو منظوور برنامو ریوزی
بهتر برای کنترل و محدود نمودن ایا رفتارها نسبت ب رتب بندی آنهوا بور اسوا

نظور

کلی کارکنان سازمان اقدام شده و برنام های مقابل ای بر مبنوای ایوا رتبو بنودی تنظوی
گردد.
از محدودیتهای اساسی در اجرای ایا پژوهش ،عدم همکاری مؤثر سازمانهوا بو
دلیل مساسیت نسبت ب موضو ایا پژوهش و نگرانی بابت مخدوش شودن امتموالی
وجه سازمان بوده است .برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود رتب بندی میوزان شویو و
اهمیت رفتارهای نامطلوب در سازمانهای دولتی ایران ،از س منظر مودیران ،کارکنوان و
اربابرجو ب لورت تطبیقی اناام شود توا تصوویر روشواتوری از ایوا پدیوده بورای
سیاستگذاران ترسی گردد.

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

اقدامات آموزشی تا تنبیهی موردتوج قرارگرفت و با عنایوت بو آثوار زیانبواری کو در

092

.0

منابع

آذر ،عادل؛ عیا علی ،محسا و باقری قرهبال  ،هوشمند ( .)0932تومملی بور پیشوایندهای
رفتارهای انحرافی کارکنان با تمکید بر تعدیل گری شفافیت نقوش در شورکت گواز اسوتان
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094

سمنان .فصلنام مدیریت مناب انسانی در لنعت نفت ،دوره  ،08شماره .80-9 ،01
.8

ابراهیمی ،سیدعبا

و مشبکی ،الغر ( .)0930بررسی تمثیر ادراک از سیاستهای سازمانی

و ممایت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی .فصلنام مدیریت سازمانهای دولتوی ،دوره
 ،0شماره .6-88 ،8
.9

ارشدی ،نسریا و پیریایی ،لالح ( .)0930اعتمادپذیری کارکا ،قابلیت اعتماد سرپرسوت
و اعتماد بیا فردی ب عنوان پیشایندهای رفتارهای انحرافی محویط کوار .فصولنام مشواوره
شغلی و سازمانی .دوره  ،0شماره .011-29 ،09

.0

اکبری جمکرانی ،محمد ( .)0938راهکارهای کاهش تبعیض در مدیریت .دومیا کنفرانس
بیاالمللی مدیریت ،کارآفرینی و توسع اقتصادی .ق  ،دانشگاه پیام نور.

.1

اندیشمند ،ویدا؛ اسدی خانوکی ،امیرلودرا و اسودی خوانوکی ،محموود .)0933(.بررسوی
رابط وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار ب واسط نقش فضیلت سازمانی
در بیا کارکنان دانشگاه علوم دریایی ،فصلنام آموزش علووم دریوایی ،شوماره -002 ،81
.013

.0

چهرازی ،سامان؛ قلیپور ،آریا و پیراننژاد ،علوی ( .)0930بررسوی تومثیر سوبک رهبوری
خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهرهوری کارکنان .فصلنام مطالعات رفتوار سوازمانی ،دوره ،0
شماره .33-002 ،8

.6

خاکسار ،سرور ( .)0921خوش بندی رفتارهای ضد تولید از بعد اهمیت در دیدگاه کارکنان
لنای و سازمانها «نگرشی بر بزه سازمانی» .فصلنام علموی ترویاوی مودیریت .دوره ،9
شماره .60-00 ،0

 .2سبکرو ،مهدی و ممیده ،دهقان ( .)0931گون شناسوی رفتارهوای انحرافوی در سوازمان.
سومیا کنفرانس بیاالمللی کنفرانس نوویا در مودیریت ،اقتصواد و اموور اداری .بواتومی،
گرجستان.

تهران ،نشر آگ  ،چاپ بیست و دوم.
 .01شیربگی ،نالور؛ غالموی ،خلیول؛ معروفوی ،فخرالودیا و نووری ،سومی ( .)0938درک و
شناخت گون های «سوء رفتار سازمانی» از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان .پوژوهشنامو
مدیریت تحول ،دوره  ،1شماره .10-82 ،3
 .00لبامی ،پرویز؛ نوری ،ابوالقاس ؛ عریضی ،ممیدرضا و گلپورور ،محسوا ( .)0922سوه
عوامل عارفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان .پژوهشهای روانشوناختی ،دوره 08
شماره  9و .00-08 ،0
 .08عهدی ،سمیرا؛ میدری زاده ،زهرا؛ مسنی ،محمد و قاسو زاده ،ابوالفضول ( .)0933نقوش
جوسازمانی در رابط اخال کار اسالمی بوا رفتارهوای انحرافوی در محول کوار و کیفیوت
خدمات ،فصلنام مدیریت اسالمی ،دوره  ،82شماره .039-060 ،9
 .09فتامی ،فرهاد؛ جهانگیرفرد ،ماید و مهدیزاده ،علی ( .)0932تمثیر رفتارهای منفعترلبانو
مدیران بر بروز رفتارهای انحرافی کارکنان .پژوهشونام نظو و امنیوت انتظوامی ،دوره ،09
شماره .808-022 ،03
 .00قاس و زاده ،ابوالفضوول؛ ملکووی ،ش ویوا و بروکووی موویالن ،شووعبان ( .)0939نقووش میووانای
هویتسازمانی در رابط ی بیا اخال مرف ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی
کار .اخال و تاریخ پزشکی ،دوره  ،6شماره .63-00 ،0
 .01گل پرور ،محسا و نادی ،محمدعلی ( .)0931نقش میانای وفواداری سوازمانی در رابطو
بیا اخال کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار .فصلنام اخوال در علووم فواآوری،
دوره  ،0شماره .18-09 ،0

بررسی فراوانی و میزان اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمانهای دولتی

.3

سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عبا

و ماازی ،اله ( ،)0931روشهای تحقیق در علوم رفتاری،

092

 الگوی ساختاری رابط رهبری مخرب با تمایل.)0931(  آزاده، محسا و سلحشور، گلپرور.00
،0 دوره، پژوهشهای مدیریت منواب سوازمان.ب خشونت و رفتارهای انحرافی در کارکنان
.30 – 089 ،8 شماره
 شناسوایی.)0930(  ممیدرضوا، سمیرا؛ ایرانوی ممیدرضوا و یزدانوی، محمودروشا ضمیر.06
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 سوتاد مرکوزی دانشوگاه: عوامل سازمانی مؤثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (موردمطالع
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