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چکیده
باتوجهبه اینکه در سالهای اخیر مواردی از جنبههای تاریک رفتار شهروندی سازمانی در

سازمانهاگزارششدهاست،لذا این پژوهش باهدفشناسایی وجوه تاریک  OCBواستخراج

مدلمفهومیآنبرایتوسعهمفهومرفتارشهروندیسازمانیبابهرهگیریازرویکردفراترکیب

راستا،پسازجستجودرپایگاههایعلمیمعتبرواستخراج 35مطالعه


انجامگرفتهاست.دراین
مرتبطوبررسیآنهاوبانظراتخبرگان،مدلنهاییجنبههایتاریکرفتارشهروندی با 92کد
در 2تمو  4مقولهاصلیطراحیشد.سپسبااستفادهازتحلیلمحتوایکمیباروشانتروپی
شنون وزندهی به شاخصها و رتبهبندی آنها صورت پذیرفت .استرس شغلی ،تعارض کار-
خانواده،تأثیراتمضروآسیب زنندهبهنقشوبازدهکار،تراکموحجمکاریباال،انجامکاربا

ترینجنبههایتاریک و


رویاعدمانجامکاروتعهدسازمانیپایینبابیشترینفراوانی،مهم
تأخی
کلیدیاحصاشدههستند .


جنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانی؛فراترکیب؛آنتروپیشنون 
کلیدواژه :


.دانشجویدکترایمدیریترفتاری،پردیسفارابی دانشگاهتهران،قمایران 

**.استاددانشکدهمدیریتدانشگاهتهران 
*** .استادیاردانشکدهمدیریتوحسابداریپردیسفارابیدانشگاهتهران،قمایران(نویسندهمسئول)
maysam.shafiee@ut.ac.ir

 .استاددانشکدهمدیریتوحسابداریپردیسفارابیدانشگاهتهران،قمایران
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مقدمه
توسعهفناوریوجهانیسازی،رقابتدرکسبوکارهاراافزایشدادهاستت(رامیتاو

تأثیرات
رویاروییباچالشهایمحیطی،دیگربهطبیعتتمحصتولومزیتترقتابتییتا

یوسف)9551،1و
لذاسرمایههایانسانیبهعنوانمبتکرانخالقیتتونتوآوریهتا

آوریسازمانهاوابستهنیست،


تاب
کنندهکاهشیاافزایشکاراییوبهرهوریبازاررقتابتیدرجهتانامتروزهستتند(مهبتوبو


تعیین
هابایدعملکردسرمایهانسانیخودرادرجهتتقویترشدورقابتبهبود
سازمان 

بوتو)9519،9و
پژوهشهایمرتبطباعملکردسترمایهانستانی،رفتتار

بخشند.درهمینراستا،دردودههگذشتهدر
شهروندیسازمانی)(OCBموردتوجهپژوهشگرانقرارگرفته(رئتوف9514،3؛رئتوف)9515و
گسترهایمهمووستی درتحقیقتاترفتتارستازمانیرابتهختوداختصتاددادهاستت(ازتتر ،4

 .)9515
رفتارهایشهروندیسازمانی،رفتارهایهستندکهبرایستازمانمفیتدهستتند،ولتیبتهعنتوان
قسمتیازفعالیتهایاصلیشغلدرنظرگرفتهنمیشتوند.ایتنرفتارهتا،ا لتبازطترفکارکنتان
بهمنظورحمایتازمناب سازمانصورتمیگیرند،هرچندکهممکناستبتهطتورمستتقیممنتاف 

فرخنژادوهمکاران.)1325:99،ارگاندرکتابخودباعنوان«رفتار
شخصیبهدنبالنداشتهباشند( 

شهروندیسازمانینشانگانسربازخوب»اینپدیتدهراچنتینتعریتفمتیکنتد:رفتارهتایفتردی
وسیلهنظامهتایپتاداشستازمانیونظتامهتای


وصریحبه
اختیاریوآگاهانهکهبهصورتمستقیم
ارزیابیعملکردسازمانیشناسایینشدهاند،ولیدرمجموع،اثربسیارچشتمگیتریبتراثربخشتیو

بودنایناستکهاینقبیلرفتارهاجزءالزامتات

کاراییعملکردسازمانیدارند؛منظورازاختیاری
اساسینقشوشرحشتغلکارکنتاننیستتند(دعتایی،ودیگتران.)95:1388،ارگتاندرایتنبتاره
لانگاشتهمیشود،زیراچنین

میگوید":رفتارشهروندیسازمانیبهعنوانوضعیتیمطلوبوایدئا

شودوازطرفدیگرنیازبتهستازوکارهتای

یازیکطرف،باعثافزایشمناب سازمانیمی

رفتارهای
کنترلرسمیوپرهزینهراکاهشمیدهد"(بکتونوهمکاران .)9558،5

1. Ramayah &Yusoff
2. Mehboob & Bhutto
3. Rauf
4. Ozturk
5. Becton,et.al
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شمندرفتارشهروندیسازمانیمشاهدهمیشوداکثترمحققتاندر
بامروریبرروندمطالعهرو 
دهههاینخستینمعرفی،OCBتمرکرخودرابرعواملتأثیرگذاربتررفتتارشتتهروندیستازمانی

معطوفداشتندوبیشترتحقیقاتیکهاخیراًصورتگرفتهنیزمیتزانزیتادیازتوجتتهختتودرابته
اختصاددادهاند(مقیمی1385،؛رئوف.)9511،لیکنباوجودتمامآثارمطلوب

پیامدهایOCB
معکوسازدیدپیامدهایمنفیوجنبههتایتاریتک

بهصورت
مطالعهای 

رفتارشهروندیسازمانی،
ت.ولتیبتانگتاهیگتذرابتهوضتعیت
اینرفتارهادرکشورایرانتوستطمحقت یافتتنشتدهاست 
هاازاینمنظرمیتواندریافتکهرفتارهتایشتهروندیستازمانیدرستازمانهتایایرانتی


سازمان
صودپسازرسواییهایاخیترمتتالیمباحتث

درچنددههگذشتهبهخ

برایمثال،
موف نبودهاند .
درشرکتهاوتعاملآنهابتاجامعته

بسیاریبهطورجداگانهدربارهتأثیررفتارهایاخالقیفرانقش

مطترحشتدهاستت(اعتمادیوهمکاران .)1324،
دراینخصود،یکیازانتقتاداتواردبتررفتتارشتهروندیستازمانی،OCBدرایتنواقعیتت
نهفتهاستکتهممکتناستتفتردبتانیتتختوبجلتوهدادنختوددرمحتیطکتاروبتدجلوهدادن
نهتنهاچنینرفتارهاییبهنفت ستازمان
همکارانش،درگیررفتارهایشهروندیشود.دراینموارد ،
بهدنبالخواهدداشتکتهدرنهایتت،کتاراییستازمانرا
بهایرفتاریبسیاریرا 
نبوده،بلکهآسی 
یدهد.ایندستهازمسائلازجملهد د ههایپژوهشگرانOCBاستتکتهگتوییهنتوز
کاهشم 
لذابهنظترمتیرستداکنتونزمتانآن
افتهاند(رعناییوهمکاران .)1329،
راهحلقطعیبرایآنهانی 

اینمفهوم،آسیبشناسیشودودرصورتنیازازطری بازنگریدرمفتاهیموشتاکله

فرارسیدهکه
الگوییبهروزوکاربردیبرایجامعهامروز،ارائهشود .

آن
بتترایناستتاس،ایتتنمقالتتهدرصتتدداستتتتتتابتتابهتترهگیتتریازرویکتتردفراترکیتتب،نستتبتبتته
همانطورکهذکتر
آسیبشناسیرفتارشهروندیسازمانیبرمبنایوجوهتاریکOCBاقدامنماید .

پژوهشهاتنهابرنکاتمثبتایتنمفهتومتمرکتز

شدبامطالعهادبیاتتحقی حجمقابلتوجهیاز
اندومطالعههدف مندومتقنیازدالیلشکستاحتمالیایننوعرفتارهتاارائتهنشتدهاستت.


کرده
مطالعهوبررسیاثراتوجنبههایمنفتیوتاریتکOCBدرستطوح

هدفازانجاماینپژوهش،
میتوانبتا
شدهاست.بدینترتیب ،


شناسایی
خألهای
مختلفوارائهمدلیمفهومیازآثارزیانبارو 
ارائهنتایجکاربردیبهریشهیابیعللوعواملبروزایناثراتمنفیپرداختومسیرهایبررسیو

انومدیرانسازمانهاقرارداد .

مطالعهجدیدیدراختیارپژوهشگر
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بهطورخالصهبهمعرفتی
باتوجهبهتعریفیکهدرقسمتقبلازOCBارائهشد،دراینقسمت 
دیدگاههایمختلفعنوانشتدهازرفتتارشتهروندیستازمانیپرداختتهمتیشتود.بتاوجتودانجتام

پردازیهایبسیاریدرحوزه)(OCBدرادبیاتتحقیت (پادستاکف1و


مطالعاتگستردهومفهوم
صورتعتام،متوردتوجتهواقت شتده

همکاران،)9555،تنهادوموردازپژوهشهایانجامشده،به
هاقرارگرفتهاند.اولینمدلتوسطارگتان)1285(9معرفتی


پردازی

ومبناییبرایدیگرمفهوم
است
مفهومپردازی،مدل

سازیهایبعدیبرمبنایآنصورتگرفت.دومینمورد

شدوبسیاریاز 
مدل
دوعاملیویلیامزواندرسون)1221(3استکهبینمطالعتات)(OCBدارایجایگتاهیشتاخصو
مهماست .
درخصودابعادرفتارشهروندیسازمانینیزکهدرمطالعتاتمعرفتیشتدهاستت،اتفتا نظتر
وجودندارد.بررسیهایپادستاکف()9555نشتانمتیدهتدکتهتقریبتاً35نتوعرفتتارشتهروندی

پوشانیهایمفهومیزیتادیمیتانآنهتاوجتود

سازمانیشناساییشدهاستکهدربرخیمواق هم
دارد.پادساکوفوهمکارانشدرمطالعاتگستردهخود،هفتعاملمشتر شامل:جتوانمردی،
رفتارامدادی،اطاعتستازمانی،تعهتدستازمانی،فضتیلتمتدنی،ابتکتارفتردیوخودبهبتودیرا
نمودهاند .
شناسایی 
درهمینراستاودرنگاهیمتفاوتبهاینمقولهویگودارفتارشتهروندیرابتهدونتوعتقستیم

.اجتنابازرفتارهاییکهبههمکارانوسازمانلطمتهواردمتیکنتد؛.9یتاریوکمتک

میکند1:

فعالبهدیگران(ویگودا.)9555،4همچنینمکنیلیومت

لینتو)1224(5نیتزرفتتارشتهروندی

دستهایازرفتارهای
کارگیریآن،بهدودستهتقسیمکردهاند؛ 


بستهبهنوعاستفادهوبه
سازمانیرا
شهروندیسازمانیکهتنهابهکمکویاریبههمکارانویتامشتتریانمترتبطمتیشتود،ودستته
دیگر،رفتارهایشهروندیکهصرفاًبهیاریومساعدتخودسازمانمربوطهستند .
1. Podsakoff
2. Organ
3. Williams & Anderson
4. Vigoda
5. McNeely &Meglino
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بهعنوانیکمطالعتهتجربتیارائتهشتد،
اززمانیکهمدلارگان( )1288

همانطورکهذکرشد

سازیساختاریمرتبطبتاتعریتفپتیشنیازهتاوپیامتدهای،OCBنیتزتوستطپادستاکوفو
مدل 

)مفهومپردازیشد.برمبنایتعریفخود،OCBاینمفهومبتراثربخشتیستازمانی

مکنزی1229(1
هادراینجهتکارشدهاستکهچطورمیتتوانOCBراافتزایش


بیشترپژوهش
متمرکزاستو
پیشنیازهایآنموردمطالعهقرارگرفتهاستت.ولتیبتابررستیوجستتجودر
دادودرهمینراستا 
پژوهشهایصورتگرفتهمشاهدهمیشودمطالعاتیاند نیزبترجنبتههتایتاریتکآنمتمرکتز

شدهاست(اسپیتزمولر9وهمکاران.)9558،ازآنجملهبولینتووهمکتارانشدرمطالعتهختودایتن
مسئلهرابررسینمودهاندکهدرکنارتأکیتدپتژوهشهتامبنتیبتراثتربخشبتودن،OCBمتیبایتد،

جنبههایتاریکوناکارآمدآننیزمطالعتهوستاختاربندیمتیشتد(بولینتو،ترنلتیونتیهتوف،3
)نیزدرمطالعهخودپیشنهادمیکندکهمانندهرپدیتدهیاجتمتاعیدیگتر،

.)9554دواین9514(4
اینآثارمنفی،بهمفهومپتردازی

باتوجهبه

بایدبهنتایجوبازخوردهایمنفیOCBنیزتوجهشودو
مجددویاتعدیلمدلهایپیشیناقدامنمود .

منفیمتمرکزشدهاندوبهمتواردیازقبیتل:

براینجنبههای

دراینمیان،تعدادیازپژوهشگران

گرانبارینقش،استرس،تحلیلرفتگیوفرسودگیشغلی،تعارضکتار–ختانواده،جابتهجتاییو

سالمتاشارهکردهاند(رئوف9513،5؛بولینووترنلی9555،؛بولینو،ترنلتی،گیلستتروو

کاهش
کهانگیزههایپنهانیدربروزایتننتوعرفتارهتا

کیدکردهاند

سوزو.)9515،1همچنینبرخینیزتأ
بهشمارآید(بولینو1222،؛اسنلووان
تواندازجنبههایمکنون OCB


می

.)9559،9الزمبهذکر

درمراحلاولیهبودهوبهبلوغکافینرسیدهاند،

استکهمطالعاتمتمرکزبرجنبههایمنفیOCB

لذاانجامپژوهشهایساختارمندودقی تربرایمطالعهاینپدیتدهبتاتمرکزبربستترهایتجربتیو

ادراکیموردنیازاست(رئوف .)9511،

1. Podsakoff & Mackenzie
2. Spitzmuller
3. Bolino, Turnley & Niehoff
4. Dwayne
5. Rauf
6. Bolino, Turnley, Gilstrap, & Suazo
7. Snell & Wong
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روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ازستال1285التی
چاوشده 
ازمقاالتعلمی-پژوهشی  
اینتحقی متشکل 
جامعهآماریدر 

درحتتوزه
درپایگتتاههتتایمعتبتتریچتتونگوگتتلاستتکوالر،1ستتاینسدایرکتتت،9وامرالتتد 3
 9518
وجنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانیاست .

پیامدهایمنفی
روشتحقی پژوهشحاضرکیفی،ازنوعفراترکیبوبارویکتردفلستفیپراگماتیستمازنظتر
هدفبنیادیمیباشد.روشفراترکیتتب4بتهعنتوانیتکروشمترورنظتاممنتدجهتتتجمیتت و
یکپارچگینتایجتحقیقاتگونتاگونمربتوطبهبررسیروندمطالعهتأثیراتمنفیرفتارشهروندی
جنبههایتاریکاینمفهومدرادبیاتانتخابشتدهاستت .
سازمانیوشناسایی 
دراینتحقی سعیمیشودادبیاتموضوعبسیاردقی مطالعهگردد،لذامحدودهزمانیهمتان
طورکهذکرشداززمانمعرفیرفتارشهروندیستازمانیدرستال1285تتاکنونمتیباشتد،لتیکن
جدیدترینمقتاالتدراولویتتبررسیقراردارنتد .
وبگردیاستفادهشدهاست .
کتابخانهایو 

مطالعه

پژوهشازابزارهای

همچنیندراین


مراحل فراترکیب
فراترکیبمستلزمآناستکهپژوهشگربازنگریدقی وعمیقیرانسبتبهسندموردمطالعته
انجتتامدهتتدوپتتژوهشهتتایقبلتتیرابتتایکتتدیگرترکیتتبکنتتد.سندلوستتکیوباروستتوالگتتوی
ایرابهاینمنظورارائهدادهاند(سندلووسکی،باروسو،وویلز .)9559،5


مرحله

هفت


گام اول؛ تنظیم سؤاالت پژوهش
گروهبنتدیوتحلیتلابعتاد
نخستینسؤالبرایشروعنیزچهچیز()whatاست.درجدول( )1
جنبههایتاریکرفتارشهروندیموردسؤالقرارگرفتهاست .

1. Google scholar
2. scienceDirect
3. Emeraldinsight
4. Qualitative meta Synthesis
5. Sandelowski, Barroso, Voils
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جدول  .1سؤاالت پژوهش
پارامتر

سؤال پژوهش

چهچیز()what؟ 

جنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانیکدامند؟ 


چهیاچهکسی()who؟ 
چهوقت()when؟ 
چگونه()how؟ 

ابعادجنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانیمشتملبرچهمواردیاست؟ 
اهمیتابعادجنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانیچگونهاست؟ 



گام دوم؛ بررسی نظاممند متون
نظاممنتدکتتبومقتاالتمنتشرشتدهدرپایگتاههتایمعتبترداخلتیو
دراینمرحلهجستجوی 
خارجیونیزمناب عمومیوسایتهایمعتبرخارجیوداخلیباهدفتعییناسنادمعتبر،موثت و
دراینرابطهابتداکلماتکلیدیمرتبطگزینشمیشوند.

مرتبطدربازهزمانیمناسبمیپردازد.

پایگاههایعلمیموردجستتجودرفراترکیتب

درجدول()9واژگانموردبررسیودرجدول()3
دربازهزمانی1285-9518آوردهشدهاست .

جدول  .9کلیدواژههای جستجوشده
کلمات کلیدی

keywords

ناکارآمدیهایرفتارشهروندیسازمانی 


Inefficiencies of OCB

جنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانی 


 The dark sides of OCB

رفتارشهروندیسازمانیناموف 

 Unsuccessful OCB

پیامدهایرفتارشهروندیسازمانی 

 OCB’SConsequences- Consequences of OCB

پیشنیازهایرفتارشهروندیسازمانی 


 OCB’Santecedents– The Antecedents of OCB

عواملکلیدیرفتارشهروندیسازمانی 

Critical Factors of OCB

ارزیابیرفتارشهروندیسازمانی 

Assessment / Evaluation of OCB
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1219-9111  پایگاههای علمی موردجستجو در فراترکیب در بازه زمانی.9 جدول
پایگاههای انگلیسی

Google scholar

Science direct

Emerald

واژگان مورد جستجو و نتایج یافتشده

تاریخ
جستجو

 Inefficiencies of OCB: 2,630 results (0.06 sec)

21/19/18

The Dark Sides of OCB : 6,550 results (0.06 sec)

21/19/18

Unsuccessful OCB: 2,150 results (0.05 sec)

21/19/18

 Consequences of OCB: 19,800 results (0.05 sec)

21/19/14

 The Antecedents of OCB: 16,700 results (0.08 sec)

21/19/14

Critical Factors of OCB: 21,200 results (0.06 sec)

21/19/14

Assessment or Evaluation of OCB: 9,400 results (0.06 sec)

21/19/99

 Inefficiencies of OCB: 122 results

21/19/93

The Dark Sides of OCB : 256 results

21/19/93

 Unsuccessful OCB: 157 results

21/19/93

 Consequences of OCB: 1,456 results

21/19/94

 Antecedents of OCB: 1,700 results

21/19/94

Critical Factors of OCB: 362 results

21/19/95

Assessment or Evaluation of OCB: 408 results

21/19/95

Assessment or Evaluation of OCB (Articles/Chapters 120)
Critical Factors of OCB (Articles/Chapters - 373)

21/19/91

The Antecedents of OCB (Articles/Chapters - 386)

21/19/91

Consequences of OCB (Articles/Chapters - 18)

21/19/91

Unsuccessful OCB (Articles/Chapters - 21)

21/19/91

The Dark Sides of OCB (Articles/Chapters - 6)

21/19/91

Inefficiencies of OCB (Articles/Chapters - 0)

21/19/91

21/19/91


گام سوم؛ جستجو و بررسی مقاالت مرتبط
کهاکثرپژوهشهتای

ساینسدایرکتوامرالد،دراینمرحلهسهپایگاهدادهگوگلاسکوالر
الزمبهتوضیحاستکهاینسته.)3موردبررسیقرارگرفتند(جدول،شدهرادربرمیگیرند

انجام
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پایگاههایدادهماننتدویلتی،1دوآج،9آیتریپتلای،3

پایگاهدادهدربرگیرندهمطالعاتستایر
سایرپایگاههایدادهخودداریشد.دررابطهبتاپایگتاههتای

اسپرینگر4و...بودند،لذاازجستجوی
دادهداخلینیزباتوجهبهایننکتهکهادبیتاتحتولموضتوعجنبتههتایتاریتکرفتتارشتهروندی
سازمانیدرایرانهنوزبهطورمنسجمشکلنگرفتهاستوبه یرازدوموردپژوهشکتهبتهطتور

یرمستقیمبهموضتوعرفتتارشتهروندیناکارآمتدپرداختتهشتدهاستت،مطالعتهمنستجمونتتایج
هایعلمیداخلیبهنتیجهایمنتهینشتد.


استناددیگرییافتنشد،لذاجستجودرمیانپایگاه

قابل
بنابه دلیلمذکوروبانظرخبرگانازآوردنتوضیحاتمربوطبهجستجویفارستیچشتمپوشتی
دجستجورانشانمیدهد .

شدهاست.نمودار()1نماییازفراین



نمودار  .1نتایج جستجو و انتخاب محتوا (مقاالت)
1. Wely online library
2. DOAJ
3. IEEE
4. Springer

111

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هشتم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)92بهار 1921

گام چهارم؛ استخراج اطالعات متون منتخب
واسطهبازبینیهایمکرر35متننهاییدرروشفراترکیبوپتسازچنتدینمرتبتهبررستی


به
پژوهشها،اطالعاتموردنظرازاینمتوناستخراجشدواطالعتاتآنهتابتهصتورتکتدبازیتابی

شدند .نتایججستجودراینقسمتدرقالبکدهایاحصاشدهدرجدول()4آوردهشدهاست .


جدول  .1جنبههای تاریک شناساییشدهOCB

کدها

منابع

عملکردپایین

پادساکفومکنزی(،)1224پادساکفوهمکاران(،)1229والزونیهوف)9555(1

آسیبدروننقشی


بولینو()9554؛بولینووتاملی)9555(9؛کلین)9559(3؛یاموهمکاران)9511(4

انجامکارباتأخیرویاعدمانجام

والتزونیرهوف()9555؛برگرون)9559(5؛یاموهمکاران()9511؛مکدوگال1

کار

()9515؛رئوف()9511
8

9

تأثیراتمضروآسیبزنندهبه


النوراش ()1228؛بولینو()1222؛بولینووهمکاران()9554؛بانکی ()9515؛رئوف

نقش

()9511

پیشرفتسازمانیکند

برگرونوهمکاران()9513؛یاموهمکاران()9511؛رئوف()9511

هایبینفردی،تعارض،


تنش
رنجشوخشمبینکارکناندر

2

فیشر،نادلروویچرالگدا ()1289؛کلین()9559

محیطکار
خودارزیابیمنفی

ونداینوالیس()9554؛رئوف()9511

رفتارهایکاریمنفی

بولینو()9554؛بولینووترنلی()9555

احساسنابرابریوبیانصافی،

کاهشعدالتسازمانی

فکسوفریمن()9511؛ژو،پن

وچن)9514(15

1. Walz & Niehoff
2. Bolino & Turnley
3. Klein
4. Yam et al.
5. Bergeron
6. MacDougall
7. Allen & Rush
8. Banki
9. Fisher, Nadler, &Whitcher-Alagna
10. Zhao, Peng, & Chen
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(ادامه)

جدول  .1جنبههای تاریک شناساییشدهOCB

کدها
رفتارهایناکارآمد

منابع
اسپکتوروفاکس()9515؛فاکسوفریمن()9511؛فاکسوفریمن()9519فکس
همکاران(،)9519یاموهمکاران()9511؛رئوف()9511
متیووزاجا )1225(1؛میروالن)1221(9؛سسن،سورانوسسن)9514(3؛یامو

کاهشتعهدسازمانی
تنبلیاجتماعیهمکاران
بروزرفتارشهروندیاجباری
تراکموحجمکاریباال

همکاران()9511؛رئوف( )9511
متیووزاجا ()1225؛هارت)9555(4؛سسن،سورانوسسن()9514
ویگودا-گادوت)9551(5؛ویگودا-گادوت()9559؛ژو،پن

وچن()9514

بولینووهمکاران()9554؛بولینووترنلی()9555؛کلین()9559؛اسپیتزمولرو
همکاران)9558(1؛مکدوگال()9515
هاناموجیمیسن)9559(9؛بولینو()9554؛بولینووترنلی()9555؛ویگودا-گادوت

استرسشغلی

()9559؛اسپیتزمولروهمکاران()9558؛بولینووهمکاران()9515؛پیزیج)9515(8؛
بولینو،والسیوهاروی)9515(2؛اسپکتوروفاکس()9515

ابهاموتعارضدرنقش

بولینو()9554؛بولینووترنلی()9555؛مکدوگال()9515

فرسودگیشغلی

ویگودا-گادوت()9559

تعارضکار-خانواده(هنگامی

هاناموجیمیسن()9559؛بولینووترنلی()9555؛ویگودا-گادوت()9551؛کلین

کهشرایطکاریموجب

()9559؛اپالتکا)9552(15؛هالبسلبن،هارویوبولینو)9552(11؛بولینووهمکاران

مزاحمتخانوادگیمیشود)


()9515؛پیزیج()9515؛رئوف()9513؛رئوف()9511

تضادبازماناستراحتدرشغل

بولینووهمکاران()9515؛پیزیج()9515


1. Mathieu &Zajac
2. Meyer and Allen
3. ŞEŞEN,SORAN&ŞEŞEN
4. Hart
5. Vigoda-Gadot
6. Spitzmuller et al.
7. Hannam&Jimmieson
8. Pezij
9. Bolino, Valcea& Harvey
10. Oplatka
11. Halbesleben, Harvey & Bolino
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(ادامه)

جدول  .1جنبههای تاریک شناساییشدهOCB

کدها

منابع

افزایشجابهجاییوتر کار


ویگودا-گادت()9559؛کلین()9559؛بولینووهمکاران()9515؛پیزیج()9515

برهمخوردنتعادلزندگیخانوادگی


بولینووترنلی()9555

وکار
هایبینفردی،تعارض،رنجشو


تنش
خشمبینکارکناندرمحیطکار

فیشر،نادلروویچرالگدا()1289؛کلین()9559

رفتارهایکاریمنفی

بولینو()9554

نارضایتی

بولینو()9554؛اسپکتوروفاکس()9515

احساسنابرابریوبیانصافی،ناامیدی


فاکسوفریمن()9511

وخشم
تنبلیاجتماعیفردی

سسن،سورانوسسن()9514

جاییاولویتهایفرد


جابه

نظراتخبرگان3(1نفر)

گیریگروههای یررسمی


شکل

نظراتخبرگان(3نفر)

ازبینرفتناستانداردهایکاری


نظراتخبرگان(4نفر)

تحریفنظامارزیابیعملکرد

نظراتخبرگان(9نفر)

پنهانشدنفردوتوانمندیویپشت


نظراتخبرگان(3نفر)

رفتارهایاجتماعیمتجاهرانه


گام پنجم؛ تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
در این مرحله چارچوب مفهومی پیشنهادی تدوین و با نظر خبرگان تعدیل شد .نتیجه این
مفهومپردازیدرجدول()5آوردهشدهاست .


. 1خبرگانشاملاساتیددانشگاهتهراندرحوزهمدیریترفتاریوارتباطاتسازمانیمتیباشتندوبتهروشگلولتهبرفتیانتختاب
شده اند.پسازجویاشدننظراتایشان،پشنهادهاییاضافهشد .
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جدول  .1چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از طبقهبندی یافتهها
از مطالعات متمرکز بر جنبههای تاریک OCB

مقولهها

کد

تم
بروزرفتارهای

عملکردپایین

عملکردی
خفیف 
سازمانی

بروزرفتارهای
مخربسازمانی 

انجامکارباتأخیرویاعدمانجامکار
رفتارهایناکارآمد
تحریفنظامهایارزیابیعملکرد

افزایشجابهجاییوتر کار


کاهش

پیشرفتسازمانیکند

بازخوردهای

تعهدسازمانیپایین

نهاییسازمان 

کاهشعدالتسازمانی 
آسیبدروننقشی


اختاللدرایفای

ابهاموتعارضدرنقش

شغلی

نقششغلی 

رفتارهایکاریمنفی

اختاللدربازده

تأثیراتمضروآسیبزنندهبهنقشوبازدهکار


نقش 

ازبینرفتناستانداردهایکاری

نارضایتی

بروزاحساسو

احساسنابرابریگروهی

ادرا منفی 

ناامیدیورنجش

اجتماعی

هایبینفردی،تعارضوخشمبینکارکناندرمحیطکار


تنش
بروزرفتارهای
منفی 

بروزرفتارشهروندیاجباری
گیریگروههای یررسمی


شکل
تنبلیاجتماعی
پنهانشدنفردوتوانمندیویپشترفتارهایاجتماعیمتجاهرانه
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(ادامه) جدول  .1چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از طبقهبندی یافتهها از ...

مقولهها

کد

تم

احساسنابرابریوبیانصافیفردی
خودارزیابیمنفی

تأثیراتادراکی

تراکموحجمکاریباال 

وروانیبرفرد 

استرسشغلی

فردی

فرسودگیشغلی
تعارضکار-خانواده(هنگامیکهشرایطکاریموجبمزاحمتدر
تأثیربرسالمتو

وظایفخانوادگیمیشود)


رفاهفردی 

تضادبازماناستراحتدرشغل
جاییاولویتهایفرد


جابه


گام ششم؛ کنترل کیفیت (روایی و پایایی مدل)
درروشفراترکیتتب،یکتتیازرویتتههتتاییکتتهبتترایحفتتوکیفیتتتوستتنجشروایتتیدرنظتتر
استفادهازبرنامه هایمحرز(مانندکسپکهدراینپژوهشمورداستتفادهقترارگرفتت)

گرفتهاند،

جهتارزیابیکیفیتمطالعاتاصلیپژوهشهایکیفیاست(مانیانوهمکاران1324،؛چنیتلو

ویس .)9559،1
برنامهمهارتهایارزیابیحیاتی(،)CASPابزاریاستتکتهمعمتوالًبترایارزیتابیکیفیتت

هایاولیهپژوهشکیفیبهکارمیرود.اینبرنامهشامل15سؤالاستکهبهمحق کمتک

مطالعه
کندتادقت،اعتبارواهمیتمطالعههایکیفیتحقی رامشخصکند.اینسؤاالتشاملموارد


می
15گانهمذکوردرجدول()1هستند .
تیکامتیازکمیمیدهد،سپسفرمیایجاد

دراینمرحلهپژوهشگربههرکدامازاینسؤاال
کهبههرمقالهمیدهدجمت کترده،مجموعتهمقتاالترا

میتواندامتیازهاییرا
میکند؛بنابراین ،

بررسیکندونتایجارزیابیرامشتاهدهنمایتد.براستاسمقیتاس55امتیتازیروبریتک،پژوهشتگر
1. Chenail, R. J., & Weiss
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ترازامتیازخوب(کمتراز)35


ایراکهپایین

کاربردهوهرمقاله

نظامامتیازبندیزیررابه
میتواند

است،حذفکند:عالی(،)45-55خیلیخوب(،)45-31ختوب(،)35-91متوستط()95-11و
ضعیف(()15-5عربوهمکاران .)13:1323،
جدول()1فرمخامبرنامتهمهتارتهتایارزیتابیحیتاتیبترایهترمقالتهرانشتانمتیدهتدو 
تصویرمیکشد .

دهگانه 
رابه
شاخصهای 

نمودار()9نسبتمقاالتنهاییازنظر


جدول  .1برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی
ردیف
1
9
9
1
1
1
1
1
2
11


CASP
اھدافپژوهش
منط روش
طرحپژوهش
روشنمونهبرداری

آوریدادهها

جم 
انعکاسپذیری

مالحظاتاخالقی
دقتتجزیهوتحلیلدادهها

بیانواضحوروشنیافتهها
ارزشتحقی

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

عالی

گام هفتم؛ یافتههای پژوهش (تجزیهوتحلیل کمی دادهها ازطریق آنتروپی شانون)
برایتحلیلنتایجازروشآنتروپیشانون1بهرهگرفتهشتد.ایتنروشکتهبرگرفتتهازنظریته
سیستمهاست،برایتحلیلمحتوااستفادهمتیشتود(آذر.)1385،براستاسروشآنتروپتیشتانون،

اینروشرامیتتوانروش

شوند.ازاینرو،


ندوکمیتوصیفمی
طورنظامم

محتوایپژوهش 
هابه

تبتتدیلدادههتتایکیفتتیبتتهدادههتتایکمتتیقلمتتدادکتترد(ستترمد،بازرگتتانوحجتتازی.)1385،
بدینمنظور،ابتدافراوانیهرمقوله)(nباتوجهبهکتدهایمترتبطبتهآندرپتژوهشهتایمنتختب

بهدستآمدوسپسبهنجارسازیاینکدهابااستتفادهازفرمتولهتایریاضتی()1و()9صتورت
گرفت .
1. Shannon entropy

111

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هشتم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)92بهار 1921


شاخصهای دهگانه

نمودار  .9نسبت مقاالت نهایی ازنظر


فرمول()1



فرمول()9





∑

∑

آنتروپیویابهعبارتیمقادیر

درمرحلهبعدبابهکارگیریروابطریاضیروشآنتروپیشانون،
وبهدنبالآنفاصلههرشتاخصازآنتروپتیآن()djبتهترتیتببتا
عدماطمینانحاصلازهرمقوله 
استفادهازفرمولهای()4(،)3و()5محاسبهشد .

فرمول()3

∑



فرمول()4
فرمول()5









لتصمیمگیری

درمرحلهآخروزنهرمقولهبااستفادهازفرمول()1محاسبهشد.دراکثرمسائ
چندمعیارهدانستنوزنعناصربسیارمهماست.فنآنتروپیشتانونیکتیازروشهتاییاستتکته
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برایتعیینوزنعناصرمورداستتفادهقترارمتیگیترد .درایتنروش،وزنعناصتربراستاسمیتزان
آمدهازشاخصهتادر

هایبه 
دست


بهوزن

باتوجه
تعیینمیشودو

پراکندگیمقادیرعنصرموردنظر
اینمرحله،آنشاخص هاییکهدارایپراکنتدگیبیشتترهستتند،نستبتبتهدیگترشتاخصهتا،از

اهمیتبیشتریبرخوردارندوتأثیرآنهادرانتخابگزینهبهینهبیشتراست(اصغرپور .)129:1399،


فرمول()1



∑

تمامیمحاسباتانجامشدهشاملفراوانیهریکازکدها،فاصتلههترشتاخصازآنتروپتیآن

(،)djووزنعناصربراساسمیزانپراکندگیمقادیرعنصردرجدول()9ذکرشدهاست .
جدول  .1مدل نهایی پژوهش بههمراه مقادیر محاسبهشده
و رتبهبندی مقوالت و کدها ازطریق آنتروپی شنون
ابعاد/مقوالت
سازمانی

مخرب
سازمانی
کاهش
بازخوردهای
نهایی
سازمان
اختاللدر

شغلی

ایفاینقش
شغلی

فراوانی

بروز
رفتارهای

ΣPij*LnPij

خفیف

عدم اطمینان Ej

ضدبهرهور


 Wjظریب اهمیت

بروز
رفتارهای

رتبه

تمها

کدها

عملکردپایین

3

3.2958

-1.5850

0.1081

2

انجامکارباتأخیرویاعدمانجامکار

5

8.0472

-3.8699

0.2037

1

رفتارهایناکارآمد

4

5.5452

-2.6667

0.1534

1

تحریفنظامهایارزیابیعملکرد


2

1.3863

-0.6667

0.0697

2

افزایشجابهجاییوتر کار


4

5.5452

-2.6667

0.1534

1

پیشرفتسازمانیکند

3

3.2958

-1.5850

0.1081

2

تعهدسازمانیپایین

5

8.0472

-3.8699

0.2037

1

کاهشعدالتسازمانی

3

3.2958

-1.5850

0.1081

2

آسیبدروننقشی


4

5.5452

-3.4454

0.2362

2

ابهاموتعارضدرنقش

3

3.2958

-2.0478

0.1620

3

رفتارهایکاریمنفی

2

112

1.3863

-0.8614

0.0989
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جدول  .1مدل نهایی پژوهش بههمراه مقادیر محاسبهشده
و رتبهبندی مقوالت و کدها ازطریق آنتروپی شنون
ابعاد/مقوالت

وادرا 
منفی

ازبینرفتناستانداردهایکاری


4

5.5452

-3.4454

0.2362

نارضایتی

2

1.3863

-0.6667

0.0946

1

احساسنابرابریگروهی

2

1.3863

-0.6667

0.0946

1

ناامیدیورنجش

2

1.3863

-0.6667

0.0946

1

2

1.3863

-0.6667

0.0946

3

بروزرفتارشهروندیاجباری

5

8.0472

-3.8699

0.2763

1

کارکناندرمحیطکار
بروز

7

13.6214

-8.4634

0.5029

1
2

هایبینفردی،تعارضوخشمبین


تنش
اجتماعی

فراوانی

بروزاحساس

ΣPij*LnPij

بازدهنقش

عدم اطمینان Ej

شغلی

اختاللدر

بازدهکار

 Wjظریب اهمیت

تأثیراتمضروآسیبزنندهبهنقشو


رتبه

تمها

کدها

گیریگروههای یررسمی


شکل

3

3.2958

-1.5850

0.1467

2

تنبلیاجتماعی

3

3.2958

-1.5850

0.1467

2

3

3.2958

-1.5850

0.1467

2

احساسنابرابریوبیانصافیفردی


2

1.3863

-0.6667

0.0394

4

خودارزیابیمنفی

3

3.2958

-1.5850

0.0612

3

ادراکیو

تراکموحجمکاریباال

6

10.7506

-5.1699

0.1460

2

روانیفرد

استرسشغلی

11

26.3768

-12.6846

0.3238

1

فرسودگیشغلی

3

3.2958

-1.5850

0.0612

3

رفتارهای
منفی

پنهانشدنفردوتوانمندیویپشت

رفتارهایاجتماعیمتجاهرانه

تأثیرات

فردی

تعارضکار-خانواده(هنگامیکه
تأثیربر
سالمتو
رفاهفردی

شرایطکاریموجبمزاحمتدرزندگی

10

23.0259

-11.0731

0.2856

1

خانوادگیمیشود)

تضادبازماناستراحتدرشغل

3

3.2958

-1.5850

0.0612

2

جاییاولویتهایفرد


جابه

3

3.2958

-1.5850

0.0612

2
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ترمدل،میانگینوزنیهریکازموضوعهایاحصاشدهنیزمحاستبهشتد

بهمنظوربررسیدقی 
کهدرجدول()8آوردهشدهاست .

رتبهبندی تمها براساس میانگین وزنی
جدول  .1
تم ها

 Wjضریب

رتبه

بروزرفتارهایضدبهرهورخفیف


اهمیت
0.1559

1

رفتارهایآشکارمخربسازمانی

0.1255

3

نتیجهنهاییبرسازمان

0.1400

2

اختاللدرایفاینقششغلی

0.1657

2

اختاللدربازدهنقش

0.3696

1

بروزاحساسوادرا منفی

0.0946

2

بروزرفتارهایمنفی

0.1622

1

تأثیراتادراکیوروانیفرد

0.1263

2

تأثیربرسالمتیوکاهشرفاهیفرد

0.1360

1

ابعاد/مقوالت

سازمانی

شغلی

اجتماعی

فردی


درادامه،برایمقایسهبینابعادمدلنیزمیانگینوزنیهریکازمقوالت4گانهمحاسبهشدکه
درجدول()2آمدهاست .


جدول  .2رتبهبندی مقوالت براساس میانگین وزنی
ابعاد/مقوالت

 Wjظریب اهمیت

رتبه

سازمانی

581385

9

شغلی

589499

1

اجتماعی

581318

3

فردی

581922

4
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نتیجهگیری
دتاجنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانیبتااستتفادهازرویکترد

دراینپژوهشتالشش
فرا ترکیبازبطنادبیاتومطالعاتپیشیناستخراجومدلیجهتبررسیاینجنبتههتایتاریتک
د.الزمبهذکراستپژوهشهایپیشیندررابطتهبتاجنبتههتایتاریتکرفتتارشتهروندی

ارائهشو
زمانیبه صورتپراکندهبودهوبدونارائتهمتدلیجتام تنهتابتهذکترچنتدشتاخصوبتادیتد

سا
اند.دربعضیپژوهشهاکهتعدادآنها


نگربهپیامدهایرفتارشهروندیسازمانیاشارهداشته

جزئی
طورمستقیمبهجنبههایتاریکOCBپرداختهشدهاستکهاینمطالعات


باشدبه

بسیارمحدودمی
ایخادبهبحثواردشدهاندویکیتاچنتدشتاخصرامتوردبررستیقترار


کدامازجنبه
نیزهر
داده اند.لذانوآوریپژوهش،تالشدرتجمیت متواردمتذکوردرمطالعتاتپیشتینبتودهاستتو

ترموضوعشاخصهایاستتخراجشتدهپتسازانجتاممراحتلروشپتژوهش


منظوربررسیساده

به
فراترکیبدرمدلنهاییپژوهش(جدول)9بهصورتساختارمندجانماییشدند .
ترتیبپسازجستجودرپایگاههایعلمیمعتبرکتهدرقستمتهتایپیشتینذکترشتدو


بدین
استخراجمطالعاتمرتبطوبررسیآنهاونظتراتخبرگتانمتدلنهتاییجنبتههتایتاریتکرفتتار
شهروندیبا92کد2،تمو4مقولهاصلیسازمانی،شغلی،اجتماعی،وفردیطراحیشد.ستپس
دهیبهشاخصهتاورتبتهبنتدیآنهتا


بااستفادهازتحلیلمحتوایکمیباروشانتروپیشنونوزن
صورتپذیرفت .
نتایجوزندهیکدها(جدول)9استرسشغلی،تعارضکار-خانواده،تأثیراتمضتر

باتوجهبه
وآسیبزنندهبهنقشوبازدهکار،تراکموحجمکاریباال،انجامکارباتتأخیرویتاعتدمانجتام

بیشترینفراوانیمهمتترینکتدهایاستتخراجشتدههستتند.ازایتنرو،

کاروتعهدسازمانیپایین با
شاخصهایفو دارایاهمیتبیشتریدرقیاسباسایرشتاخصهتابتودهو

میتوانادعانمودکه

زمینههایمکنوندرهرشاخصموردنیازاست.بترایمثتال،ستازمان
کنکاشجهتشناساییپیش 

هایباالییبرایرفاهکارکناناختصادمیدهدوازطرفیبتروزرفتتارشتهروندیستازمانی


هزینه
بدوندرنظرگرفتنموقعیتوشرایطمحیطیوفردی،موجباختاللدرتعادلکاروخانوادهشده
ریبهخطترمتیافتتد.درنتیجته

وسالمتفردبهواسطهوجوداسترسشغلیونبوداستانداردهایکا

تواناستنباطنمودکهبهرهوریوبازدهکلیسازمانکاهشخواهدیافتتوموجتبهترزرفتن


می
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شدهطیسالهای9559الی


هایانجام

طورمتناوبدرپژوهش

اینکدبه
مناب سازمانیخواهدشد.
9511بهطورمستقیمو یرمستقیمدرنتایجعنوانشدهاستتومحققتانیچتونهانتاموجیمیستون
(،)9559کلین(،)9559اوپالتکا(،)9552پزی(،)9515بولینووهمکاران(،)9515رئوف()9511
درنتایجپزوهش هایخودبرلزومتوجهبهتعارضکاروخانوادههنگامبروزرفتارهایشهروندی

کیدنمودهاند .

تأ
انجامشدهبداناشارهشدهاست،استرسشغلیاستت
شاخصدیگریکهدراکثرپژوهشهای 

بردومشاهدهمیشود.

هایرفتارشهروندیمیتوانازآننام


ترینجنبه

یکیازتاریک
بهعنوان
که 
پژوهشگرانیچونویگودا-گادوت(،)9559بولینتو(،)9515استپکتوروفتاکس)1515(1رئتوف
()9513

هایخودیادکردهاند .


طورمتناوبدرنتایجپژوهش

اینکدبه
از

خیرویاعدمانجامکارنیزازدیگرجنبههایتاریکی

تراکموحجمکاریباالوانجامکارباتأ
استکهممکناستحینبروزرفتارشتهروندیستازمانیرخدهنتدودرکنتارختود،پیامتدهای
همراهخواهندداشت.اینشاخصنیزدرپژوهشهتایبولینتو،ترنلتی(،)9555کتتین


دیگرینیزبه
(،)9559استتپیتزمولر(،)9558رئتتوف(،)9513متتکدوگتتال(،)9515یتتاموهمکتتاران()9511و
محققینبهصورت یرمستقیماشارهشدهاست .

شماریدیگراز
بهترتیباولویترسیدگی،بروزرفتارهایعملکردی
لحاظرتبهبندیموضوعات(جدول )8

از
خفیف،اختاللدربازدهنقش،بروزرفتارهایمنفی،تأثیربرسالمتیورفاهفردیبیشتترینوزنهتا
خوداختصاددادهاند .


رابه
نظررتبهبندیمقوالتیاابعاداصلی(جدول)2نیزبعدشغلیبیشتتریناثرپتذیریراازبتروز

از
جنبههایتاریکرفتارشهروندیستازمانیداردودررتبتههتایبعتد،ابعتادستازمانی،اجتمتاعیو

فردیقراردارند.بدینترتیب،رفتارشهروندیسازمانیدرکنارتمامیمحاسنمتذکوردرادبیتات

تحقی دارایجنبههاییتاریکیاستکهمقولهشغلبازیربعدهایاختاللدربازدهنقتششتغلیو
نقشبیشترینآسیبپذیریراخواهندداشت .

ایفای

1. Spector & Fox
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پیشنهادها
روانشناستیو
میشتودکتهآمتوزشهتایضتمنختدمت 
بااستنادبهنتایجاحصاشده،پیشنهاد 
شناختافرادازویژگیهایشخصیتی،نقاطقوتوضعفخود،

خودآگاهیجهتارتقایبلوغو
ونیزدر

شرایطمحیطومحدودیتهایشخصیهرفردوبروزرفتتاریبالغانتهبتاهمکتارانو

مشتریانسازمانصورتپذیردوبدینطری ازنتایجمختربجنبتههتایتاریتکرفتتارشتهروندی
بروزرفتارهایضدبهرهورخفیفومخرب)،مقولتهاجتمتاعیو

سازمانیهمچونمقولهسازمانی(
مقولهفردیپیشگیرینمودواثراتمخرباحتمالیراکاهشداد.
آموزشهایروانشناسیوشخصتیتشناستیبترایمتدیرانبتهستازمانکمتک

همچنینارائه

خواهدکردتاازآسیبهاییکهبتهشتغل،فتردودرنهایتتبتهختودستازمانواردخواهتدآمتد،

پیشگیرینماید.برایمثال،متدیرانبتاشناستاییوتشتخیصویژگتیهتاوتفتاوتهتایشخصتیتی

میتوانندتعادلمیانمناب سازمانی،میزانساعاتکاریورفاهکارکنانودیگرمقتوالت
کارکنان 
ذکرشدهرابرقرارنمایند .
باتوجهبهعدمذکرایننکتهدرادبیتاتتحقیت کتهدرچتهشترایطیاحتمتالبتروزجنبتههتای
پیشنهادمیشودکهمطالعاتآتتیبترشترایطوزمینتههتای

شدهافزایشمییابد؟


تاریکاستخراج
بروزاینجنبههایتاریکرفتارشهروندیسازمانیبپردازند .

مدلتدوینشدهدراینپژوهشدرمحیط

پیادهسازی
پژوهشهاییبر 

همچنینپیشنهادمیشود

.بدینترتیب،نقاطقوتوضعفمدلپیشنهادیمشخص

سازمانیوفرهنگیکشورمتمرکزشوند
شدهومسیربرایتکمیلوتصحیحمدلمذکورهموارخواهدشد .
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منابع
بسطوتوسعهروشآنتروپیشانونبرایپردازشدادههادرتحلیلمحتوی،فصلنامه

آذر،عادل( .)1385

علمی -پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)،شماره38و .18-1:39
اصغرپور،محمدجواد(.)1399تصمیمگیریهای چندمعیاره،تهران:دانشگاهتهران،چاوسوم .128-129،
اعتمادی ،حسین؛ سپاسی ،سحر و بسحا  ،محمدرضا ( .)1325اصول اخالقی کسبوکار ،مسئولیت
اجتماعیوعملکردشرکتها،فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری،سالیازدهم،شماره .3

ایی،حبیباله؛مرتضوی،سعیدونوری،علی(.)1388ارتقایسطحکیفیتخدمات:بررسیتأثیررفتار
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