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 چکیده
هیا زییاد ایرز ایررزارزییززهیا تعامیازمتمیاایزسیتکیهدری زمینیهمحیطکار،یکییززمکیا 

هیارپیامیدهارزنییسیازمانیزسیت.درمزمینیهها رفتار ،زییری یکیزززینگونه.هارموددزردادرفتار 
رر زنیدرسازما ارز زفیززی زرراششییکارکنیا راهیرهمنظورملوگیر زززیری مدیریتی،اهرزهکارها 

رزرزئییهزنیییدرسییازما سییازما مهییمزسییت.هییدحپیی ره یاپییر،اررسیییپیشییایندهارپ ییایندها زیییری 
رزهکارهییاییاییرز ملییوگیر زززییینپدیییدهزسییت.ررشموردزسییتوادهدرزییینپیی ره ،کیویییزسییت.مامعییه

صیورتهیا درلتییشیهرتهیرز ه یتندکیهدهنویرتیارسیید ایهزشی ا نظیر ایهموردمطالعه،مدیرز سازما 
رتحلییاینهیاززررشرایرز تززییهههازززاززرمصای زنتشا شدند.ارز گردیرر دزده مندگیر هدحنمونه
دهیدکیهاهیاراامیازصیلیزیزادکننیدههیا یاصیاززمصیای هنشیا مییتمزستوادهشدهزسیت.یافتیه تحلیا
زنییرسیهزنی؛سهاامارزهکارها کنتیرلرمااالیهایازییری ااماپیامدها ناشیزززیری زنی؛درزیری 

هاتصیمیماتمیدیریترسیازما ،اوزمیامحیطییردزرد.ارزساسزینیافتهزنیرمودکنندهزیری ااماتعدیا
زنییایینکارکنیا نییزشود.همچنینپ ایندها زیری زنیدرسازما میاوزمافرد اااثاررزرفتارزیری 
اماایرز مااالیهایازیینپدییدهشیشیدهااشند.درنهایترزهکارها توصیهشاماپیامدها ششصیرسازمانیمی

رزهکارها سازمانی،مدیریتیررزهکارهاییارز زفرزدقراانیزست.


زنی؛رفتارها تزارزکارزنه؛رفتارها زنحرزفیزیری : کلیدواژه

                                                                                                                                        

.، سمنا ،سمنا ،زیرز دزنشگاهدزنشزو دکتر ،دزنشکدهزقتصاد،مدیریترالومزدزر
** سمنا ،زیرز )نوی ندهم ئول(دزنشگاهزقتصاد،مدیریترالومزدزر ،دزنشکده دزنشیار،گررهمدیریتاازرگانی،.

hdamghanian@semnan.ac.ir  

دزنشیار،گررهمدیریتاازرگانی،*** سمنا ،زیرز دزنشگاهزقتصاد،مدیریترالومزدزر ،دزنشکده .

. زستاد،گررهمدیریتدرلتی،دزنشکدهمدیریترزقتصاد،دزنشگاهترایتمدرس،تهرز ،زیرز 

.همدیریتصنعتی،دزنشکدهمدیریترزقتصاد،دزنشگاهترایتمدرس،تهرز ،زیرز زستاد،گرر
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 مقدمه
زنید.زییندرمحیاکیارپردززتیهها المیا یار اهاررسیرفتارها تزارزکارزنیهپ ره 

هیاطورم تایماهسیازما هاییکهاهزرزاکار ها فیزیکیرهادردرمهزرلارزشونتپ ره 

مطالعیات (.8660؛زسپکتوررهمکارز ،8663رهمکارز ،3کارکیاینن)زند،متمرکزاودپررمی

کیهشیاماشیدهزسیتگونهرفتارهادرمحیاکیارزنزیامترزینها ظریفشکاتر درموردکم

ییالقیادرایهزیزیادصیدماتمید ایرز نردراییزقدزماتیزستکهمشویرغیرم تایمه ند

مییا پرزکنیی،درر گویتن،سیرزن ر...(.زیینرفتارهیاماننیدشیایعه)ااشندسالمتیکارکنا می

ایارر ر)یمیزیازرزاکارزنهزستترزززقدزماتفیزیکیزشونتتررامیقمرزتبشایعکارکنا اه

(.زیییننییو 3334راییارر ،7؛گییدیز3،8662ت؛فریمانیی3333؛اییارر رهمکییارز ،8،3330نیییومن

ز رزیی رپدییدهشیود.زشیونتپنهیا ،شنازتهمیی2زنیانوز زیری معموالًاهزشونتپنهانی

شودردرایشترموزقعدرزنیدگیکیار زکثیرهایافتمیگ تردهزستکهاموماًدرزکثرسازما 

؛3331ر3334؛نیییومنراییارر ،0،3333؛گییین3334گییدیزراییارر ،)گییذزردمییردمتیی ریرمییی

درمحاکارزغلیبزمیا ایشیتر رزصیرحکیاردر(.ززینزاکهکارکنا زمررزه3341زسپکتور،

زیزیادززیتالالتهیا طیوالنیزمینیهزمیا کنند،زییننزدیکییایرز میدتنزدیکیهمکارز می

توزنیدایهکنیدکیهزیینزمیرمییرززییادمییششصیتی،زرت اطاتناکاریمدررقااتمیا کارکنا 

توزنیدایهنیااود زنیدرمحاکارمییزررزتزیری .زنیمنزرشودزیری رفتارها منویمانند

نوی رم ییرکیار منزیرشیودززلحاظررزنی،سالمتی،زاتمادایهفردقراانی()زفرزدموردهدح

رسیاند ایهیسییبظریف،توزناییزین،زینرفتارها تهاممیار(.االره8660رهمکارز ،4دزفی)

رر رکارزییزودت ریرزتمنویاراهرهنواهزیناهررییه،نگرشررفتارها کارکنا رزدزردکه

،3؛پنییرزسیپکتور8،8661؛الررنی 3،8636؛هرشکویزراارلینی 1،8661فیتن )سازما دزرد

                                                                                                                                        

1.Kaukiainen 
2.Baron & Neuman 

3.Fremont 

4.Geddes 
5.backstabbing 

6. Geen 

7.Duffy 
8.Fitness 
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ی،زریرزتی ررزهکارهیا مااالیهایازیزیادزناناارزین،مطالعهاوزمازیزادرفتارزیری (؛8661

دلیاگ یتردگیاشی گونهرفتارهااینکارکنا زززهمیتپ رهشیااالییارزوردزرزست.اهزین

زییرغیرم یتایمرم تایمطوراهکشورزقتصاد ازرگها انگاه کثردرلتیدرکشورمارزینکهز

ز هیا درلتییدرکشیورمایگیاهمهیمرریی ه ،سازماها درلتیزستسایرزرگا ردرلتنظر

ااشیند،زنتظیارها درلتینمایندهدرلتریکومتمیدزرندرززینزاکهززنظرزفرزدمامعهسازما 

کارگرفتهشیوندکیهایههااهاهنظامگزینشیکهرموددزرد،زفرزد درزینسازما رردااتومهمی

زنییدرنیاارزین،رمیودرفتارهیا غیرززالقییماننیدزییری اندترااشیند،ارفتارها ززالقیپا 

هیا زصوصییدزشیتهتوزندما سؤزلراحثایشتر ن ی تایهسیازما ها درلتی،میسازما 

دن یالشناسیاییاوزمیارزریرزترفتیارپ ره یاپرنیزاازتشاذرریکردکیویایهررااشد.زززین

زینپدیدهینزرزئهرزهکارهاییارز کاه زیتمالاررزها درلتیرهمچنزنیدرسازما زیری 

درمحیطکار زست.



 نگاه نظری پژوهش
 رفتارهای تجاوزکارانه در محیط کار

قیرزرکیارمحادرززرفتارها تزارزکارزنه زگ ترده اندط اهتحتزنیهمکارز زیری 

ایهرسیاند یسییبایرز زدزفیرززسیو امید  هیاتیالششیاماکیارمحادر.تزارزردیگیم

محیادرتزیارززگراه(.7،8662نیومنراارر )کنندیمکارینهاک انیزستکهاایاهاسازما 

غیرفیزیکیزست.مطالعیاتزینپ ره ارزشونتتمرکززما،شودیمشامارزمشتلویزنوز کار

ه یتندکیهمیدیرز درمیوردغیرفیزیکی هازشونتدرگیرکارکنا ززا یار کهدهدیمنشا 

ززیکییا یارنگرز ه یتند.درهاسازما  مشتلفرهاشکااهیززرزفرزدقراانیاهینهارزتیت ر

غراییمنیو شیهرسیهدرکیارمحااندیندرکارکنا تزارزدرموردکه زگ تردهمطالعات

همکیارز ایهغیرفیزیکینتزشوزامالاهدهندگا پاسخزز٪26ززای شد،زنزاممتحدهاالتیز

                                                                                                                                        
1.Herschcovis, & Barling 

2.Lawrence 

3.Penny & Spector 
4.Neuman & Baron 
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نشیا کارکنیا سیالمتارمشویریشکارتزارزریت ر(.مطالعهرر 3331نیومن،کردند)زذاا 

ززهیدحن ودنید،کیهک انیززایشترمرزتباهرفتارها تزارزکارزنهاودند،هدحکهک انیدزد

کارکنا زین.(8663ارز ،کارکیایننرهمکاردند)یمرن اهدزشتیرزمتماایرریی،مشکالت

ینهیازشونتیزستکهززناشیینهااهدزشتیرررییزمتماای،مشکالتکهاودندمعتادهدح،

زنییه یتند،پیامیدها ک یانیکیههیدحزییری دهیدیمتحایااتدیگرنشا  .زندکردهتزراه

تنهیانه (.8660ارز ،رهمک دزفیکنند)یمنگرشی،سالمتیررفتار منویرزدرمحیطکارتزراه

00.یی فرزتحلییاززکندیم،الکهسازما نیزت ریرمنویرززی اسارندیمرن ششصاًکارکنا 

منوییزییاد ایرنگیرشریتی رنمونهنشا دزدکههمزشونتسرپرسیترهیمزشیونتهمکیار

ررفتارکارکنیا (ترمقصدتعهد،شغلی،رپایتکارکنا )مثالً زنحیرزحکیار،داملکیر)میثالً

کارکنیا سایرارتوزندیمزودنواهاهکه(8636هرشکویزراارلین ،دزرد)(سازمانیرفرد این

(3333)8میورفی،تییدرنها.(3،3333یارایارراگیذزرد)ریت رزف ردگیرایمار زسترس،ززلحاظ

زنحرزفیکهگرفتنتیزه میلییارد866تیا0ینایسیازمانیتلویاتاااثازهکار رکارکنا رفتار

غیرفیزیکییتزیارزایهرزسیتامیومیتزیارزدهندهنشا زرقامزینزگراه.شودیمسالدردالر

زست.تومهقااازینیمارنیزهریالاه زما،شودینممحدرد



 رفتارهای تجاوزکارانه ابزاری و عاطفی

رزایززر .تنهیاهیدحطویاا:شودیم سازمانییافتهاطیمحیدرنو تزارزدرطورکلاه

(.زگیرفیرد شیایعات3،8663رزمیرزرزنیدررزست)رساند اهفرددیگر تزارزااطوی،یسیب

تزارززاززر .زد اهزرمنتشرکند،زینتزارزااطویزستیسیبهدحاادرموردی همکاررز

؛7،3333گیینزسیت)،زماهدحزصلیی دستیاایایهارزیینتیای دیگیررساندیمیسیباهفرد

مانندقیدرت،پیولییاهدحدیگر یررد دستاهمنظوراه(.تزارززاززر 3334نیومنراارر ،

اهزمیدیکندپرزکنعهیشاززرزجزرهدحاازگرفرد درموردی همکار.ی مزیتشغلیزست

                                                                                                                                        

1.Yarborough 

2.Murphy 

3.Ramirez & Andreau 
4.Geen 
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ی محیرمییازینتهاممزاززر زست.هیدحزصیلیدسیتیاایایهزینکهشغازررزتصایبکند،

.یسییبزوزهیددییدادییززیتمیالایهقراانیزگراهرساند اهقراانی؛یسیبلزرماًزنگیزهزست،نه

منیافعایرز زنیی(.زییری 3334نییومنرایارر ،زسیت)،زایززر هیاسیازما زغلبتهاممدرر 

.زستسازگارزاززر ،تزارزموهومااششصی



 زنی زیرآب

هیاززپی ره درارزییزمیانیدزرد،رمیودزنییسیازمانیزییری ارز المیردقیقتعریف

زنیا ارتزستزیری یک ووردزنگلی یدرفرهن .زستشدهزرزئهی ارز تعاریفمشتلوی

ارز تالشااهدحزنیزیری (.3،0:8664مالو )دیگرفردسرپشتدرفرد نااادالنهیملهزز

گییردمییزنزیاممنیدهیدحرامید صیورتایهکارزین.شودمیزنزامدیگرز اهرساند یسیب

زفتداهیسیبششصییاشغلیفردزنیهمکارزتواقمیکهزیری هنگامی(.8،3313:843هارر )

رفتارهیا ززز گ یتردهطییفایارر ،ر(.نیومن3،8663سندری -شود)التگنهدحمنزرمی

ناشناسنامهنوشتنغی ت،مانندایزهاییززمملهزند،ردهکشناساییرزکاردرپنها رتزارزکارزنه

شینازتهزنییزییری انیوز ایهمعمیوالًپنهیا تزارزکارزنهرفتارزین.الزمزطالااتدزشتنپنها ر

گیرد،توسطزنیکهدرزینپ ره نیزموردزستوادهقرزرمیترزززیری زند.زماتعریویدقیقشده

زفیرزدییافیردایهیملهزنیا ارتزستززشدهزست.ط قزینتعریفزیری مالو رهایثزرزئه

تیالشردیگیرز زمتماایمایگاهتضعیفزفرزد،یرمتهت ارز زقدزمییانااادالنهصورتاه

زززسیتوادهایافیرد ررش،زیندر.زستغیرززالقیها ررشاهتوسااازفرزدکشید پایینارز 

رمالو )کندمشدرشرزدیگرز زمتماایمایگاهکندمیتالشغیرزرزشمندرناهنزارها ررش

تحیتکننید،مییتوصییفرززنییزییری فعالییتکهرفتارهاییززا یار (.7،8638:331هایث

ایارر ،رنییومن)شیوندمییانید ط اه"زنحرزفیرفتار"یا"دشوزرکارگر"،"دزرمشکاکارمند"

هیا ایالاوهایرز رفتارهیا کیهدییدگاهمناسی یایرز شینازتزنگییزهیکیززنظرییاتی(.3331

                                                                                                                                        

1.Malone 

2.Harvey 

3.Lutgen-Sandvik 
4.Malone & Hayes 
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دهد،نظریهمنافعششصیزسیت.نظرییهمنیافعششصییزغلیبایرز زنیهمکارز زرزئهمیزیری 

کنیدکیهرفتیار(.زیننظریهفیر میی3،3333گرزرر)شودتوپیحفریبردررغگوییزستوادهمی

دهدکهمیردمززرفتیارمنوییماننیددررغگیوییرنشا میشودمنافعششصیهدزیتمیرسیلهاه

(معتایدزسیت3313)8(.لیویکی3334گیرزرر،)زمانیکهززی سودا رند،زستوادهزوزهندکیرد

شود.گوتنی ررشتاکتیکیزستکهارز رسید اهنتیزهمطلو رموردنظرزستوادهمیدرر 

.زنییهمکیارز دییدهشیودانوز ی دلیاارز زییری توزنداهمیاههما شیوه،منافعششصی

کهزیینکیارایرز ینهیاسیوددزشیتهااشید،کارکنا ممکنزستزیری ک دیگر رزهنگامی

کهینهادن الی هدحه تند،یتیزگرزینکاراهفیردقرایانیصیدمهازنند،مشصوصاًهنگامی

ازند.


 سازمانی زنی زیرآب انواع

 :ززمملهزستشدهایا مصادیقمشتلویسازمانییزنزیری ارز 

کیاذ زتهیامییاسیرزن (هزات ار؛سرقت(ددرر ؛(جساز ؛شایعه( کرد ؛غی ت(زلف

زنیزینمیوزردایشیترمیورداررسییقیرزرشناسیزیری کهدرنو ؛(8638:860هایث،رمالو )

 زوزهندگرفت.

 

 زنی شناسی زیرآب نوع
شناسییدرمیوردانیدیننیو ییالنیااززنیرموددزرد. زندکیارز زیری هایاسنشگونه

-زنیینییزمییشدهزستکهشاماارزیرفتارها زیری زرزئهرفتارها تزارزکارزنهدرسازما 

 ززرفتارهیا تزارزکارزنیهکیهگیریدییاازنیوز هاط اهزنیدررفتارها زیری ،دررزقعااشد.
درزنیزیری رفتارها ززدیگر،ا یار رززطرحرندیگیم،قرزرشوندیمنزنیمح و زیری 
هایسشنادرزدزمهاهزیننو مانندسرقتزات ارکاردیگر (.ندزرد)رمودمومود هایشناسنو 

.شودیمزشاره

                                                                                                                                        

1.Grover 
2. Lewicki 
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(توسیعهدزده3303)3شناسیزرلیهارز رفتارها تزارزکارزنهدرمحیاکیارتوسیطایاسنو 

کالمیی/فیزیکیی،توزنیدیم ،رفتارها تزارزکارزنهدرمحیطکاراندط اهشد.ارزساسزیننو 

ااسشاماهشتنو تزارزدرمحیاکیارایاااراو رفعال/زنوعالیااشد.میرم تایغم تایم/

درنظیرزنییزییری انیوز ایهتوزندیمتنهاپن یاش رفتارززی .رفتارزاصزست76مزمو 

کرد پشیتی،ادمزنتاالزطالاات،تحایرنظرزترصح تپرزکنعهیشا،مثالانوز اهگرفتهشود؛

قتیا،یملیه(،میثالًسرفردموردهیدح(.زکثیررفتارهیا دیگیردرزیینایاراو ایرزشیونت)

تشریبزمیوزل،سیرقت(تمرکیز)رساند اهسازما فریاد،توهین(ریسیبمثالًتزارززتکالمی)

نشا دزدهشدهزست.(3)شناسیدرمدرلد.زیننو دزرن


 (3393) باس شناسی رفتارهای تجاوزکارانه، نوع .3جدول 

 -بعد فعال غیرمستقیم –بعد مستقیم 

 انفعالی

بعد فیزیکی 

 مستقیم غیرمستقیم کالمی-

دزد 

کارشکنی

تشریبزموزل

نااودکرد منااعیکهموردنییازفیردمیورد

هدحزست

کرد منااعموردنیاز پنها

یملهغیرقانونیااسالح

من یتزارز

شد اهشکازصمانهزیره

یرکاتزشتیازصمانه

کار ها فعالیتدردزالت

 فعال

دزد منظیورایدملوهت زیرزندززتنکاراهاه فیزیکی

فردموردهدح

زد یسای فردموردهدحارهم

زقیییدزمدیگیییرز ت زیرزنیییدززتنایییهااایییث

مهمم ائاددرمور

ملوگیر زززرتایا دیگیرز ایدر دلییا

مومه

هییییا گردهمییییاییززمنییییزر 

کاراهمراوطزمتماای

کاه امد کار

موردنیازمنااعزرزئهزززمتنا 

زمتنا زززرزئهزطالااتزود
 انفعالی

                                                                                                                                        

1. Buss 
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 (3393) باس شناسی رفتارهای تجاوزکارانه، نوع .3جدول )ادامه(  

 -بعد فعال تقیمغیرمس –بعد مستقیم 

 انفعالی

بعد فیزیکی 

 مستقیم غیرمستقیم کالمی-

زاطری زشت اهکرد اهسرزن 

کرد پشتسرفردهدحصح ت

پرزکنیشایعه

تحایرنظرزت

زنتاالیسیباهسطوحااالتر

تالشمهیتقیرزردزد دیگیرز الییهفیرد

موردهدح

سرقتزات اردیگرز 

تهدیدها

زد دزد

یززرمن ی

زدایر...هانت،طعنه،ایز

نادتندرغیرمنصوانه

زظهارنظرها منوییدرمیوردفیرد

ها من یگیر مهتهدح

ن زدپرستانهزظهارزت

 فعال

 کالمی
ادمزنتاالزطالاات

اییدمردشییایعاتدررغیییندراییارهفییرد

موردهدح

ادمدفا ززفردموردهدح

اییدمهشییدزراییهفییردموردهییدحدرمییورد

قو زلوزطرقریب

ادمزرزئهااززوردها مهماهفردهدح

طیورادمارقرزر تماستلونیاه

امد 

تحمیییاسییکوترفتییار اییهفییرد

موردهدح

تمزیدرقدردزنیپعیف

ردکرد تااپا فردموردهدح

هییا زیلیییدزد همییدرد نشییا 

کمدرلحظاتسشتردشوزر

 انفعالی



شناسیزودزستواده ارز نو زهیپاانوز اه (3303(ززااراو ااس)3330)ومنیناارر ر
ن ی تایهشیکارزپیحکردندرشکاپنهانیتزارزکالمی،غیرم تایمرمنوعارزدرمحاکار

؛نییومن،3331؛اییوگر،3330ایارر رنییومن،گرفتنید)درنظرتیرعیشیافیزیکی،م یتایمرفعیال

زنید تایم،کالمی،منوعالنهتزارزت کیدکردهاهشکاغیرم (3330گراهاارر رنیومن)(.3331
هاییزستشناسیینهاهنوزشاماا یار ززدستهمثال،ادمردشایعاتدررغین(،زمانو انوز )اه

کیها ییار زززنینی تند)مانندسرقت،تشریبزموزل،فریاد،یملهفیزیکی(.درییالیکهزیری 
انوز زرزشزرت اطیدرنظرگرفتیهتوزننداهکنندمیزستوادهمیهاییکهنیومنراارر ززی نمونه

شناسیینهارمودندزرد.ز اهزرت اطاتدرنو شوند،هیچزشاره
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رزاین یو رانیت،)شناسیمراوطاهزنحرزحایینفیرد رسیازمانیزسیتنو دیگر ززنو 

شناسیی(دزرد.نو 3303ناسیااس)ش(کهمادزر همپوشانیاانو 8666؛انتررزاین و ،3332

گونهکلییزینپ رهشگرز اهار.شودرزاین و رانتشامااهاراش زززنحرزحمحاکارمی

زند.فرد رپرمشاطره/کممشاطره(زرزئهدزدهزززنحرزحکارکنا رزدرقالبدراُعد)سازمانی/این

فیرد رتوز اهدردستهکلیایینکاررزمیشناسیرفتارها زنحرزفیدرمحیطارزساسزینگونه

فرد درمحیطکیارزشیارهایههیردردسیتهرفتارهیا سازمانیتا یمکرد.رفتارها زنحرزفیاین

رمیو ییانوعا زاصیماننیدشیهررندز ،زرایا مشاطرهرپرمشاطرهدزردکهذ رسا کمیسیب

مشیاطرها ارتنیدزززنحرزفیاتسیاسییماننیدها کیمدهند.یسیبهمکارز رزیماجزودقرزرمی

رسا پرمشاطرهزشارهاهزصومتششصیمانندسرقتززهمکارز ساز ررفتارها یسیبشایعه

(.زنحرزفاتسازمانیشامازنحرزحتولید رزنحرزحزموزلی3،8667:837دزرد)پالی رتورینگی

شدهسیازمانیدرمیوردییدزقاسماًتوصیهشود.زنحرزحتولید ،رفتار زستکههنزارها رمی

(.زنحرزفاتزمیوزلی8،8667:837ررد رریتز)کندناضمیکیویترکمیتکاردرشغافردرز

ها ملموسیسیبرساندهییاینهیارزززی زیوداهموزرد زشارهدزرندکهکارکنا یااهدزرزیی

رسیا ا ارتنیدزز:ماارمیت،سیازمانییسییبارزییزززنحرزفیات(.8667کنند)ررد رریتز،می

(.3،8660:723کار )ملین رزهیر رفتنززکاریاکمموییرطورهتوز ،زنتاامزصومت،کینه

دهد:اند رزنشا میزینط اه(8)مدرل

زنیی)میثالًشیایعاتراش زنحرزحسیاسییار رفتارهیا زییری شناسیفاطدرزیننو 

زنیدزرد.سهاش دیگرتمرکزاررفتارها غیرزیری شود.سرزن (می

ها الیهسیازما ،زشیونترهاامدتاًارزنحرزحدرمحاکارمانندفعالیتزیننو شناسایی

شناسییزاصییکیهی نو .کنندزنیتمرکزمیپرزاشگر ااتنهااندنمونهپرزکندهزززیری 

منظیوردرمایشیترزززیینزنیاههاییرزارز زیری اند تهمنددسطورنظامارزرت اطاتاهم تنی

شناسییشیامازست.زیننو (8638)شناسیمالو رهایزدهد،نو زرزئهمیرفتارمشر رفرزگیر


                                                                                                                                        

1. Pulich & Tourigny 

2. Vardi & Weitz 
3. Jelinek and Ahearn 
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 (3334شناسی رفتارهای انحرافی، رابینسون و بنت ) . نوع4 جدول

  کم مخاطره پرمخاطره

زنحرزفاتمالی

 گیر رشوه 

 زسازما دزد ز 

 ارد تزهیززتززاین 

  درمورد ساعات کار درر 

زنحرزفاتتولید 

 زتالحمنااع 

  کندکار 

  ززیدمرزصیای 

 کرد کارزردترم 

 سازمانی

تهاممششصی

 یززرها من ی 

 ناسززگویی 

  دزد ززهمکارز 

 فیزیکی زشونت 

زنحرزفاتسیاسی

 پرزکنیشایعه 

  سرزن همکارز 

 رقااتناسالم 

 زودشیرینی 

 ینفرد ا



شوندهیاااما،رفتیارنیامطلوایرزمعنا زینکهفردمرتکبدراعدفعالرزنوعالیزست.فعالاه

ز شیود.زنوعیالیها ششصیرییایرفیهزززودنشا دهدکهمنزراهدرمکارمندز ززیسیب

نا ززیسییبکهادمی اهدرمکارکرفتارمطلو رزنشا ندهدشوندهفردمرتکبیعنیزینکه

دسیتهه یتندکیها ارتنیدزز:2زنییفعیالشیاماز منزرشود.رفتارها زیری ششصییایرفه

کیرد .کرد (،کارشکنی،درر ،سرقتزات یار،سیرزن ییامیتهمغی ت)کرد پشتسرصح ت

نزد سیازما ،شک یتدستهه تند:شک تنرادهیازیرقول3زنیزنوعالیشامارفتارها زیری 

.(3)مدرلکرد زطالااتدزشتنیاپنها زد همکار،نگهرادهیازیرقول



 پیشینه پژوهش
زمیاشیرح،زنیدپردززتهزنیاهاررسیرفتارزیری صرفاً دززلیرزارمیزندکیهاپ ره 

درزدایاتزنوز دیگیررفتارهیا تزارزکارزنیهدرمحیاتوز یمزنیرزارزیززرفتارها زیری 

(ماننیدرفتارهیا 3334؛نییومنرایارر ،3303ر3332؛ایاس،3330اارر رنییومن،)افتیکار
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 (4434) زنی، مالون و هایز شناسی رفتارهای زیرآب . نوع3 جدول

زنی بندی رفتار زیرآب طبقه

 فعال

اینی،گ ترشدشمنیادگویی،شایعه،سشنکرد پشتسرصح ت

دزالتدرکارفرد،تالشارز ززرزجفردتضعیففردقراانی،کارشکنی

گویدز دراارهفردقراانیدرر میزیری گوتندرر 

کند.زات ارکارفردقراانیرزسرقتمیز زیری سرقتزات ار

درر کرد یااهسرزن 

کرد متهم

رزدرر زرکندیااهز فردقراانیرزارز ایز سرزن میزیری 

کند.زامکار متهممیارز زن

 انفعالی

شک تنرادهسازمانی
رپیشرفت(رفردقراانیمثالزرتااانوز دهد)اهسازما قولایز می

کند.ی رزدریافتنمی

زندهمکارزیرقول می
زندزنزامکندریاینچهرزکهینهاگوتههمکاراهقول امانمی

کند.دهند،دن النمیمی

کرد زطالااتیامشوی

زوددزر زززرزئهینها
کند.پنها میز زطالااتمهمیرززیری 



ر7)مثییز3یپیدزمتماا رفتارهیا(،8631رهمکیارز ،8)گریی 3رر پدتولیدییاپیداهره

ییهیاپی ره ایهارزییزز(7)درمیدرل (،کارکنا سمیرزنحرزفیاتکیار .8634همکارز ،

،زشارهشدهزست.زندپردززتهرفتارهاگونهنیزررسیزارمیردززلیکهاها
 

                                                                                                                                        

1. Counterproductive Work Behavior 

2. Griep 

3. Anti-Social Behavior 
4. Mathes  
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 درمورد رفتارهای تجاوزکارانه شده انجامی ها پژوهش. 0جدول 

 نام پژوهشگر عنوان پژوهش

 (8991هاروی ) اداری زنی زیرآب درباره نظرات برخی

 (7002) فرگوسن سازمان یک کارکنان میان سازمانی رفتار سوء سرایت

 (7002) مالون پاسخ و انگیزه ها، راهبرد: ارهمک زنی زیرآب

 (7087) آفتاب و جاوید تأثیر استرس بر رفتارهای کاری مخرب

 (7087) مالون و هایث العمل عکس و انگیزه عوامل، از درک کارکنان: سازمان در زنی زیرآب

 کننده مداخله و کننده پیشگیری های برنامه از مند نظام بررسی یک

 دهند می قرار کار را مورد مالحظه حیطم در که تجاوز
 (7082) ویو ودنی

 (7082) وی جیسون کار در تجاوزکارانه از رفتار ادراک روی تجاوز و جنسیت نوع تأثیر

 ها و احساسات اخالقی توجیه رفتار انحرافی: نقش نگرش
 8هاروی و مارتینکو و بورکوسکی

(7082) 

گری فرسودگی  ر میانجیقلدری سازمانی و انحراف در محل کار: اث

 ای کننده خودارزیابی هسته عاطفی و اثر تعدیل
 (7082) پنگ و همکاران

 بر عملکرد کارکنان ریتأثزنی سازمانی:  و زیرآب ها استیس
 7ی سینگهال و پرینسی گوپتانده

(7082) 

 (8812) قلی پور و همکاران ها عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمان

 (8811) سلمان و رادمند سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی بررسی نقش

تأثیر عدالت سازمانی در بروز رفتار انحرافی براساس نقش میانجی 

 ادراک از عدالت
 (8892) واعظی و همکاران

 (8898) درگاهی قدرت و رفتار سیاسی در سازمان: اخالقی یا غیراخالقی

راف در سازمان: مطالعه یک سازمان ساخت اجتماعی نظریه انح

 دولتی در ایران
 (8898) کاظمی و همکاران

رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و 

 عدالتی، ناکامی و شخصیت بی
 (8892) نژاد و درزی هادوی

                                                                                                                                        

1. Harvey, Martinko & Borkowski 
2. Nidhi Singhal and Princi Gupta 
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لیاریکییها ق شودکههرکدزمززپ ره شده،مالیظهمیاهزدایاتتحایقاررسیااتومه

زنید.رپیامدهاتمرکزدزشیتهشدهکننده،رفتارزنزاماینیساز رفتار یعنیاوزماپی زززاعادمدل

ارم نا زینسهاعددرنظرگرفتهشید.درمریلیهرر،درتحایقکنونیمدلموهومیپ ره زززین

رپرسی ززگردیرر زطالااتپ ره نیززززیینایاراو موهیومیایرز طرزیییسیؤزالت

ترتیبزیرزست:کنندگا زستوادهشد.مدلموهومیپ ره کنونیاهمشارکت




 زنی سازمانی مدل مفهومی مطالعه زیرآب



زنییدرتوزننیدزیتمیالزییری درزینمدلاعدپیشایندهااهاررسیاوزملیزشارهدزردکهمی

زنییدرگییر زییری ها شکاکهزمینهزندسازما راینکارکنا رززفززی دهند.زینهااوزملی

زنیدراش زدایاتپ ره اررسییکنند.ارزیززپیشایندها رفتارزیری سازما رززیزادمی

زنیاینکارکنا زست.پ ایندها ها زیری دهندهشیوهشده،نشا شد.همچنیناعدرفتارزنزام

کننیدهشود.سیهاعیدمیذکوراییا زما زطالقمیزنیدرسازنینیزاهنتای ریرارزیری زیری 

ااراو موهومیپ ره یاپرزسترطرحپ ره ارم نا زینااراو زمرزشدهزست.



 روش پژوهش
.زسیتشیدهزستوادهزصلیزهدزحاهدستیاایارز کیویپ ره رزه ردززیاپرپ ره در

سیازتاریافتهنیمیهصیورتایهرزکتشیافیرریکرد ااهامصای هتحایق،ها دزدهگردیرر ارز 

الیتزنتشیا .ااشیندها درلتیشهرتهرز مییمدیرز سازما تحایق،موردنظرمامعه.شدزنزام

دلیاسررکاردزشتناازیردستا رکارکنا مشتلف،رتزراهمدیرز راهدلیامایگاهزینمامعهاه
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ایرز هیا مت یو زیودزظهیارنظرکننید.سیازما زنییدرتوزننددرموردرفتارها زیری اهترمی

:3،3337مورهیارسرمیایکوت)شیدپییرر زشی ا قاادهززتحایقموردنیازنمونهتعدزدزنتشا 

ایودمیززنییایهشیدهگردیرر ها دزدهمصای هاامدیرز ،دهزنزامززاعدکهصورتادین؛(03

شییوهایهنییزتحاییقها نمونهزنتشا .شدمینمدید زی اسها دزدهگردیرر اهنیاز که

انیوز اهرزنوراندیای مصای هپایا درشوندهمصای ههرررشزینشد.درزنزامارفیگلوله

سهنورزززینمدیرز ،مدیرزرشدرهویت.کندمیمعرفیمصای هزنزامارز مناسبرمطلعزفرزد

رمییزز تحصییالتدرنویرززینیا رشی سیالای یتنورمیدیرمییانیایاییدزقاسیاااهکیار 

هیاییماننیدنهیادریاسیتممهیور ،دییوز لی ان رهشتنوردکتر اودندکهززسیازما فوق

زقتصیاد ردزرزییی،سیازما محاس اتکشور،شرکتملیینویت،رززرتصیمت،رززرتزمیور

گ ترشرنوساز رشرکتملیپتررشیمیزنتشا شدند.

|(.3،8663ررل یتو )شیدزنزام8تمتحلیاررشاامصای هززیاصاها دزدهتحلیارتززیه

ززگیر اهرهاا.شودمیگرفتهکاراهی تحلیارهادزدهدرر مومودزلگوها تعیینارز فنزین

،7کیالرمرایرزر )شیدندانید ط ایهتیمرموهیومدزده،سیطحسیهدرتحایقزطالااتفنزین

موپیوایدرر توزفیقررشریزماییاازپایاییررشززها،مصای هپایاییسنز ارز (.8660

هییا مصییای هاییینززاییازیزمو ،پایییاییمحاسیی هاییرز (.3311زوزسییتار،)زسییتشییدهزسییتواده

ررزه86زمیانیفاصیلهیی درااردرینهاززهرکدزمرزستشدهزنتشا مصای ه3گرفته،زنزام

ایینتوزفایاتکیاتعیدزد،330ارزایرررزه86زمانیفاصلهدرکدهاکاتعدزد.شدندکدگذزر 

انیاارزین،زسیت؛34ارزارزما درزیندرتوزفااتادمکاتعدزدر40ارزارزما درزیندرکدها

مییزز زینکیهایهااتومیه.زسیت6٫44ارزارتحایقزیندرگرفتهزنزامها مصای هیزمو اازپایایی

توزفیقررشدر.گییردمییقرزرت ییدموردهاکدگذزر زاتمادقاالیتزست،6٫06ززایشتراییپای

،863ارزایررسییدهر یتایهمشترمکدها کاتعدزدنیز،(زرزیا )کدگذزردرموپوایدرر 

.شدمحاس ه31ارزارکدهازیناینتوزفااتادمکاتعدزدر13کدهازیناینتوزفااتکاتعدزد

                                                                                                                                        

1. Maykut & Morehouse 

2. Thematic Analysis 

3. Roulston 
4. Braun & Clarke 
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زینکهاهااتومه.زست6٫16ارزارتحایقزیندرگرفتهزنزامها مصای هارز کدگذزرز اینپایایی

ت یییدمیوردنییزهاکدگذزر زاتمادقاالیت،(3،3330:834رزله)زست6٫06ززایشترپایاییمیزز 

.زستمناسبکنونی،مصای هتحلیاپایاییمیزز کهکردزدااتوز میرزست



 های پژوهش ررسی یافتهب
دزدهنشیا (2)میدرلدریاپرتحایقدرگرفتهزنزامها مصای هتحلیاززیاصاها یافته

ماولهرزهکارها رزررزتاوزما،شاماتحایقزصلیزهدزحززهرکدزممدرلزیندر.زستشده

.ه تندزودزاصها تمرموهومیدستهدزرز زنیسازمانیزیری 


 ها شده از مصاحبه های مفهومی استخراج ها و دسته . تم4 جدول

 های مفهومی دسته موضوعات()ها  تم ردیف

ایندها شپی

زنیسازمانیزیری 

اوزمامراوطاهفرد

 1ی ادتA)
8

 ( 

 زنتاامگرفتن(1B) 

 یطل منوعت(1C) 

 رتشصصپعفتوزنایی(1D) 

 ششصیت (1E)

اوزمامراوطاهمدیریت
 تغییرزتمدیریتی(2A) 

  مدیرز(2B)

 

                                                                                                                                        

1. Kvale 

زست.یررحنیزدهندهشمارهموپو یاتمشود.اددنشا اند میی یرحری ادد(دسته)هردستهموهومیاهدرییتم.8

پعف)نشانگراهارمیندستهموهومی1Dکنندهترتیبدستهموهومیدردرر هرکدزمززموپوااتزست.ارز مثالکدایا 

)اوزمامراوطاهفرد(زست.رتشصص(درزرلینموپو یاتمتوزنایی
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 ها شده از مصاحبه های مفهومی استخراج ها و دسته . تم4 جدول

 های مفهومی دسته موضوعات()ها  تم ردیف

ایندها شپی

زنیسازمانیزیری 

اوزمامراوطاهسازما 

 سازمانی هاکم ودپ ت(3A) 

 ناکارزییسی تمزرزیاایاملکرد(3B) 

 ناکارزییسی تمم رز زدمات(3C) 

 نامناسبمذ رزستشدزمها یاستس(3D) 

 ساالر ی تهادمشا(3E) 

 قوزادسیاسی(3F)

اوزمامحیطی
 فرهنگیرزمتماایاوزما(4A) 

 زانوزدگیها یشهر(4B)

پ ایندها 

زنیسازمانیزیری 

پیامدها ششصی

 رفتنررییهرزنگیزهززدست(5A) 

 زفززی میااهترمشغا(5B) 

 زفززی فشارررزنی(5C)

پیامدها سازمانی

 سازما  ررکاه کارزییراهره(6A) 

  زنیدرسازما تکثیررفتارها زیری(6B) 

 فرد رفتنزاتماداینززاین(6C)

رزهکارها کنترلر

زنیمااالهاازیری 

سازمانی

یام ئلهززطریقمدیر

مراوط

 ینیاما دها هزستوادهززررشکنترلیدقیقا(7A) 

 هاز  اهزیری اهاندزد(7B)

رزهکارها سازمانی

  صنعترمدیریتیشناسزستوادهززررز(8A) 

 سازتننظامم رز رپردززتاادالنه(8B) 

 نامهرقوزنینیمایتیتدرینییین(8C) 

 یر کارگدقتدرزستشدزمراه(8D) 

 زرزیاایاملکرداادالنهنظام(8E)

رزهکارهاییارز زفرزد

قراانی

 یواظتپوششیرزه رد(9A) 

  یمایتزززفرزددردستیاایاهزهدزفشا(9B)

کنندهاوزماتعدیا

زنیسازمانیزیری 


 فردقراانی(10A) 

 اوزمازاتااد رمذه ی(10B) 

 من یت(10C)
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ییززهییاقییولناییامشییررحهمییرزهصییورتاییه یاصییاززمصییای ههییاافتییهدرزدزمییه،ی

.شودیمزرزئهشوندگا مصای ه



 زنی سازمانی شایندهای زیرآبپی
 عوامل مربوط به فرد .3

(1Aزست،ی یادت)شده انددستهنش تیندستهموهومیکهدرقالبموپو اوزمافرد 

:کندیمزظهارنظرگونهنیزشوندگا مصای همثالیکیزز؛ارز زست

تییاناوردهمکیارز ززتیرسزینکیهمیارزی،کارمحضپیشرفتشمایاموفایتدراه»...
 زنیدززسین پایتیا ملیو ادهید،زمتییاز هیمشیما اشوزهیدایهایمدیرقرزراگیریدر

اهشماادهد،زوزهدیندریالیزستکهی همکارهما زمتیاز کهمدیرمزی.کنندیم
تحمیا،ایرزی قاایارزاهشماادهدازیهما زمتزوزهدزمارقتیمدیرمی،ق الًگرفتهزست

«.نی ت
(1Bگیر )شدهزست،زنتااماند دستهموهومیدیگر کهدرقالباوزمامراوطاهفردط اه

زست.اهزظهارنظرزیرتومهکنید:

موه تندرگاهیدرطولزندگیکار ممکنزستاحیثرززینزاکهارزیزفرزدکینه»
کیمرکمشودهمممعمیرر م ائاکواکیاینینهارهمکارز پی یید،زینم ائا

زررزاهسمتی زیندشمنیرزشم.شودمیزشمیفررزوردهکینهردشمنیرت دیااه
«.کارگیردیذحهمکارزوداهکهتمامتالشزودرزارز اردمی

(1C)طل ییاند شدهزست،منوعتدستهموهومیاعد کهدرقالباوزمامراوطاهفردط اه

اود.

شناسمکهفاطایهفکیرمنیافعرپیشیرفتزودشیا ه یتندرزصیاًلیک انیرزدرزدزرهم»
انیوز هدحزیودارسیند.یاپیرندزززفیرزددیگیرایهارزیشا زهمیتیندزردکهاطوراه

«.ها ترقیزودزستوادهکنندیتیاهقیمتکنارزد همکارز زودپله
 زست(1D)تشصصرپعفتوزناییدستهموهومیدیگردرقالباوزمامراوطاهفرد

ییکهپعیفه تندیاتشصصالزمرزندزرند،قیدرترسیید ایهمایگیاههایدممعموالً»
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دردررزقیعشیوند.یمییرزصیولیمتوسیاغ هیاررشیزیهایهدرنتزیودرزندزرنیدمدنظر
.زفیرزدشیودیکهتشصصرالمزفرزدپایینااشد،انینم ائلیایشتردیدهمیییهادستگاه

«.رزندزرندییهائماًسرشا اهکارزست،زصالًفرصتانینیرحمتشصصکهدز
زست:(1E)ششصیتفرد اوزمایزریندستهموهومیدرقالب

فیردزسیتکیهااییدرششصیتمزرط یعتزنیزیری زساساًهاگاهیزرقاتدرسازما »
زییری شناسیمکیهزززینکیهمنیتیزششاصییرزمیی.زیری فرددیگر رزازندیتماً

«.گویندزینرزهمزدیمرززسررزهاردزشتیمشوندرمیزنند،زوشحالمیفرد رزمی


 عوامل مربوط به مدیریت .4

انید شیدهزسیت،نش تیندستهموهومیکهدرقالبموپو اوزمامراوطاهمیدیریتدسیته

 ایا کردهزستکه:شوندگا مصای ه؛یکیزززست(2A)یریتیتغییرزتمد

ییید،ارزییزززفیرزدایرز یمکهی مدیرمدید اهی رزیدسازمانییرقتدزنیدیم»
ینییرز رایرینیکنند،شرر اهزودشزینکهزودشا رزاهمدیرنزدی کنندراهقولی

«.کنندیمادگوییپشتسرهمکارز زودنزدمدیر
 شیدهزسیت،میدیرز انیدط ایهدستهموهومیدیگر کهدرقالباوزمامراوطاهمیدیریت

(2B)کهدرزیرزشارهشدهزندنمودهییزظهارنظرهاانینشوندگا مصای هه تند.درزغلبموزرد

 زست:

ینهیاز ایرز او زفرزدزییری .دنزنا رزدرستدزرری یزنظرمناعضیززمدیرز اه»
دستیاایاهزطالااتاهزز رنوایی زاززرکنترلیارز مدیرز ه تندگیرندراهزمتیازمی

«ترزست.ترریسا هزینهزینررشارز مدیرز کم


 . عوامل مربوط به سازمان3

انید شیدهزسیت،نش تیندستهموهومیکهدرقالبموپو اوزمامراوطایهسیازما دسیته

ایا کردهزستکه:شوندگا مصای ه؛یکیزززست(3A)یسازمان هاکم ودپ ت

یتعرییفنشیدهااشیند،درسیتایههاپ تدرقتیاارتسازمانیمشکادزشتهااشدرا ینی»
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گونیهااشیدینزممکنزستاندنورشرزیطتصد ی پ ترزدزشتهااشند.زو رقتی
زوزهیدایههیرنحیو یمییییدرهیرک مییرموداهی رقااتزیلیزیاد اینزفرزد

«دیگر رزکنارازند.
نظامناکارزیی شدهزست،اندط اهکهدرقالباوزمامراوطاهسازما دستهموهومیدیگر 

کیهزنیدنمیودهییزظهارنظرهاانینشوندگا مصای هزست؛درزغلبموزرد(3B)زرزیاایاملکرد

درزیرزشارهشدهزست:

صیورتایههیاییاایزرزدرزدزرزتمانظامزرزیاایاملکیرددقیاییرمیودنیدزرد.مت سوانه»
کیوییزسیتراملکیردرزقعییزفیرزدکیامالًشودکیهیممان هرززطرحمدیرزنزامی 

ز زوش ایایدمعلیومزسیتشود.زو رقتیمدیرزودشزززفرزدزیری ینمزرزیاای
«.دهدیمکهاهاهک انینمرهزرزیاایااالتر 

ناکیارزیی شید،دانیسازما ط اهدستهموهومیدیگر کهدرقالبموپو اوزمامراوطاه

 :اود(3C)م رز زدماتنظام

شودیم...رقتیدری رزیدسازمانیاهدرکارمندااشرزیطم ار پادزشمتوارتیدزده»
 رزقعییپردززیتکیارزپیافهیید.یتییدراعضییزدزرزتیممعلومزستززتالحپی 

ماندرلییدرینمارشود.منزودمشاهداودمکهکارمندی سااتهمزپافهدرکینم
کردند،زو زیناااثززیتالحیم ارز زرپردززتکارزپافهیزرماهاندینساات

 «.شودیم دزشتهااانینفرد کارزپافهرزقعاًاینکارمند که

 انیددستهاوزمامراوطاهسازما تم قالبدستهموهومیدیگر رزکهدرکنندگا مشارکت

که:زندکردهزظهارنظررانینزنددزن ته(3D) نامناسب  رزستشدزممذها یاستسشود،یم

فردمثالً،ناشیززم ئلهمذ زست.زفتدزتواقمیهاا یار ززم ائامنویکهدرسازما »
های درشغازودموفقشود،لذزنااارتوزنداامهارتدرماییقرزرگرفتهزستکهنمی

«.زنیمتوساشودزیری هاییمانندشوداهررشمی
ایدمانید شیدهزسیت،دیگر کیهدرقالیباوزمیامرایوطایهسیازما ط ایهموهومیدسته

زیرتومهکنید:زظهارنظرزست.اه(3E)ساالر ی تهشا
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یمارگونیهمثیازرتاارپیشیرفتشای یتگین اشید،فرزگیرشید رفتارهیا اکهم نا یرقت»
«.ورزوزهندیافتزنیایشترمزالاررزریضزیری 

یاسییقوزادساند شدهزستیزریندستهموهومیکهدرقالباوزمامراوطاهسازما ط اه

(3F).انینایا نمودهزست:زشوندهمصای همثالانوز اهزست 

زمنکیردهمشاهدهیالتااهمن.زستسازما درسیاسیپدیدهی ایشترپدیدهزیننظرماه»
معمییوالًزما زییینپدیییدهرزنشوزهییدرزییینم ییئلهررزجپیییدزکنیید.ییی سییاسییازتارکیه

ترینردهتاااالترینزیینفرهنی رزهاییکهدن الک بزطالااته تندززپایینسازما 
«.دهندررزجمی

 

 . عوامل مربوط به محیط0

 معنا نش تیندستهموهومیزسیتکیهدرقالیبموپیو،اه(4A)یزمتماااوزمافرهنگیر

گونیهیینزشیوندگا مصیای ه،یکییززمثیالانوز اه شدهزست؛انددستهاوزمامراوطاهمحیط

 کند:یمزظهارنظر

مامعیهفرهنی ززهیاییاشی دردهد،میرخهاسازما درکهم ائلیه تممعتادانده»
امعیهدررسازما اکشیمراگوییمسیازما ززمیصاری توزنیمنمیمارگیردمینشئت

ز درفرهنی ییدهپد.رقتییانیینزنینیزی پدییدهزمتمیاایزسیتمدزست.زیری 
«.کندیمنیزسرزیتپیدزهاسازما اهقطعاًمامعهرموددزشتهااشدزو 

هیا یشیهرانید شیدهزسیت،محیطط ایهیزریندستهموهومیکهدرقالباوزمامراوطاه

:زندکردهاهزینموپو زشارهگا شوندمصای هزست.زغلب(4B)یزانوزدگ

یموزشرززنیزیری زانه،درز یری تعزبکنیدرلیهمکارززززینیرحمنشاید»
زنزیاماینندیرهراهرزکهمیموزندیززهما زاتدزززرزلدینزودمزست.کودکا دیده
رتحلییایهوردتززرینهارزمکندی.مثالًرقتیمادر پشتسردیگرز صح تمدهندیم

مرررزما کودکا همپشیتاهکند،یرزینررندزدزمهپیدزمدهدیرقضارتزودقرزرم
کنندیهمکارغی تمززممله،یردرییندهدرموردهرک کنندیسردرستانشا صح تم

«.زنندیراهتشریبششصیتفرددستم
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 زنی سازمانی پسایندهای زیرآب
 یامدهای شخصیپ .3

،نش تیندستهموهومیزستکهدرقالبموپو پیامدها (5A)رفتنررییهرزنگیزهدستزز

کند:یمگونهایا ینزشوندگا مصای ه،یکیززمثالانوز اه شدهزست؛انددستهششصی

زفتد،زیینزسیتمیزردهد،زرلینزتواقیکهارز کهزینم ئلهارز فرد رخمیهنگامی»
.کنیداملکردشکاه پییدزمییردهدنگیزهالزمارز کاررزززدستمیکهررییهرز

دهدا یندکهزیریا پی مدیردرستیرکامازنزاممیرقتیی نورکهکارزودرزاه
«ماندز ارز زرنمیزوردهزست،دیگرزنگیزه

رسیازما زنییدزززیری دستهموهومیدیگر کهدرقالبموپو پیامدها ششصیناشی

زیرتومهکنید:زظهارنظراود.اه(5B)زفززی میااهترمشغااند شد،ط اه

اعضییزفیرزدپشیتسیرمغی یتدییدمکیهیمیمنزودمزمانیکهدریی زدزرهایودمر»
میندسیتایهی زیلییاید رزقعاًارند،یمسؤزلکنندیاپی دیگرز کارمرززیریم
ییتهیمینزیارزدرنهاززی رزیدیایتیززسازما ایودمردزدرهمیشهاهفکررفتنیم

«ترمکردم.
زنییدرسیازما توسیطیزریندستهموهومیکهدرقالبپیامدها ششصیناشییزززییری 

زست.(5C)یزفززی فشارررزن شدهزست،انددستهکنندگا مشارکت

مدیرادر تومهاهشای یتگیرزندزدهدلیازیریا رزپی مدیرشیارقتیک یا یند»
اهرپعیتشودرااتومهیسررییم داارنواییکند،یمی فرداازرارزوردنامناس ی
توزنددرسازما فعلیزدزمهیمتوزندسازما رزترمکندرنهیمفعلیزشتغالدرکشورنه

«شودیمدهد،اناارزینداارنوایتن رفشارها ررزنی


 ی سازمانییامدهاپ .4

زنییدرسیازما نش تیندستهموهومیکهدرقالبموپو پیامدها سازمانیناشیزززیری 

مثییال،یکیییزززسییت؛اییرز (6A)سییازما  ررکییاه کییارزییراهییرهانیید شییدهزسییت،دسییته

 کند:یمگونهزظهارنظرینزشوندگا مصای ه
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لطمیهرزردسازما گیرند،اهزقتصادی زنیرزاهانتوزنندملو پدیدهزیری زگرسازما »
زنگیزهزرپایینمیایدردن یال،زفتدیمزتواقکهزینم ئلهارز فرد شود؛زیرزهنگامیمی
کیوییتزیدماترمحصیولیکیهزرزئیهیزیهدرنترکنیداملکردشکاه پییدزمییی ،
«دهد.زنشا میسازما زودرییید.دررزقعزینرفتارهادرزررمدهد،پایینمیمی

انید شیدهزسیت،دستهموهومیدیگر کهدرقالباوزمامراوطاهپیامدها سازمانیط اه
درپی ره کنیونیشیوندگا مصیای هزست؛زغلیب(6B)زنیدرسازما تکثیررفتارها زیری 

 :زندکردهزظهارنظرانین
زرنییزمویانیهااشیدریتالفیشود،ممکنزستدن الرفتاریمرقتییکیزیریا زورده»

درزغلبکارکنیا سیازما شیکاکمکماشوزهدزیری طرحماااارزازندرزینرفتار
صرحکارشود،ایشترینرقترزنیری کارکنا ما زینکهرقتکهاه طوراهگیرد؛یم

«شودیمز یهیاشصرحم ائاینها
 شیدهانددستهیزززشمدرسازما یزریندستهموهومیکهدرقالبپیامدها سازمانیناش

 زست.(6C) فردرفتنزاتماداینززاینزست،

شیودکیهنتیوز یمیااایثهاراهدرسطحمامعهمررراهدرسازما ررزجزینپدیدهاه»
مرئیتترینهمکارز ردرستا زودزاتمیادکیردریتییی نزدترینریمیصمیتیاه

م ئلهکیار رییاهیرموپیو دیگیر ایاهمکیارزیودزینرزندزشتهااشیدرموردی 
«مشورتیادرددلکنی



 راهکارهای کنترل و مقابله با زیرآبزنی
 مسئله ازطریق مدیر مربوط حل .3

رزهکیار ایرز کنتیرلرمااالیهایاانیوز ایهدستهموهومیکیهدرقالیبییام یئلهمرایوط

.زست(7A)ینیاما دها هترلیدقیقازستوادهززررشکن شدهزست،انددستهزنیزیری 

زمایانظیارتکیردهگردد.منزودمهمیشهدرزدزرهسعییارما ینیدزینقضیهاهمدیرهم»
ایهینااشمرادها کمترمرمزمواهتحتنظرزودرزهدزیتکن،اود یزاینصحیحرر

رزمزفرزدزیرنظرگاهیچهرمدهدنتومهزیاد نشا گونهموزردینزدردیگرز  هایرح
«زمرمرزق تززیکدیگررزدزرنکردهیاهماسوس
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رزهکیار ایرز انوز اهدستهموهومیدیگر کهدرقالبیام ئلهززطریقمدیرمراوط

 زست:(7B)هاز اهاندزد اهزیری  شدهزست،انددستهزنیکنترلرمااالهاازیری 

زمدرِزتاقِمحاکارهمیوزرهایازااشید،زیینسعیکردهالیامندراندینسالزدمتمتا»
شودرا ینددرااززستدیگرزی اسزمنیتشود،رقتیفرد رزردزتاقمیکاراااثمی

دزرمرزدرزنتظارنگهز زیری فردیازینکهزیری فرد رزازندمننکندکهاشوزهدنزد
.«نیزدرزتاقمیضوریاادشودتافرددیگر کهدرموردزرصح تمی



 یساختار. راهکارهای سازمانی و 4

زسیتوادهزز شیدهزسیت،انددستهنش تیندستهموهومیکهدرقالبموپو رزهکارسازمانی

پیشینهادکیردهشوندگا مصای ه،یکیززمثالانوز اهزست،(8A)یریتصنعترمدیشناسررز 

زستکه:

هایمیا اهیرها یریم.شناسییصینعتدرسیازما  هاییمثیاررزتهاهنظرماایدایشترززرش»
راهدزشتررزنیز مشاررهصورتاهکار ها محیطدرتوزنندمیمتشصصا زینرشته

 «زیزادمززیمتارز همکارز اهرقااتسالمایندیشندما اهکم کنندتازینزفرزداه

 شییدهزسییت،انییدط اییهیسییازمانردسییتهموهییومیدیگییر کییهدرقالییبموپییو رزهکییا

شوندگا درپ ره کنونیانین؛زغلبمصای هزست (8B)سازتننظامم رز رپردززتاادالنه

زندکه:زظهارنظرکرده

ایررزرفتارهیا درسازما ارزساسشای تگیراادالنهااشید،هاپردززتمنمعتادمزگر»
هیا کارمنیدز توارتمیزز درییافتیتیرقارزکه؛ترزوزهدشدغلطاههما ن  تکم

«.کندمیزنییری زینزفرزدرزتشویقاهپدیدهزااشد،زیاد
نامیهرتدرینیییین شد،اندط اهیسازماندستهموهومیدیگر کهدرقالبموپو رزهکار

 اود:(8C)یتیقوزنینیما

مینوزن تزر اتکنید،زگرفرد یمدردرموردهمکارزودایزاد رزمطرحکردرنت»
.«کنمتوایخرزمثالًی فردقانونیاازرارزوردکنم؛سازرکاراایداتوزنماای 
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کیهزنیدنمیودهدستهموهومیدیگر رزدرموپو رزهکارسیازمانیمطیرحکنندگا مصای ه

زست.(8D)یر کارگدقتدرزستشدزمراه

گونهرفتارهاااشیمتازینکهاعدززینزززکرپیشگیر ایشتراهفهاسازما اهنظرممااایددر»
کیه پیشگیر درهما ادرزسیتشدزمزفیرزدزسیتهارزهزتواقارزوردکنیم؛یکیزززین

شناسیارز  ررز هایزمو رهمچنینززنیمرززستشدزمکرمعتادزفرزدزرزشییمتوزنمی
رزگییرززهمییا زاتییدزملییو ررردفییردرزززییینشناسییاییششصیییتزفییرزدزسییتوادهکنیییم.

 «ز اهسازما گرفتهشود،دیگرشاهدانینم ائلینشوزهیماودزیری 

زرزیاای شدهزست،نظامانددستهیزریندستهموهومیکهدرقالبموپو رزهکارسازمانی

 زست:(8E)املکرداادالنه

یاادمتومهاهزشیشاصن یودهزسیترزززفرزد،م نا تومهدرزدزرزتمازرزیاایمعموالً»
کینم،فکیرمیینظامزرزیاایدرستطرزییرزمیرزشیودزگردزرد.زکثرزًیالتیتشریواتی

هیاااییداملکیردسیازما نظامزرزیاای.ملوگیر زززینپدیدهموفقزوزهیماودینهدرزم
ززکارکنیا رستددرصورتاررزرفتارها که طورااشد،اهدرستاررفتارها م تنی

«.ارز ینا لحاظشودیاایزمتیازایشتر درزرز


 . راهکارهایی برای افراد قربانی3

زنییزییری رزهکیار ایرز مااالیهایاانیوز ایهدستهموهومیکهدرقالبیموزشکارکنیا 

زست.(9A)ییواظتپوشش شدهزست،رزه ردانددسته

سازما دریاپرنووذمؤررکنماوزمایم ااشم،سعیز درزمازززفرزدزیری ارز زینکه»
ادهمکهکارزودرزینهارزاطهمناس یدزشتهااشمرزینزطمینا رزاهینهارزشناساییراا

یرگیذزرت ری اامیاززای پشتی انیززکنمیمسعیدررزقعدهم.یممرتبزنزامطوراه
«.ارزوردزرااشمکلید یا

رزهکیار ایرز مااالیهایاانیوز ایهدیگر کهدرقالبیموزشاهزفرزدقرایانیدستهموهومی

زست.(9B)یمایتزززفرزددردستیاایاهزهدزفشا  شدهزست،انددستهزنیزیری 

درزینینهاراهیمایتزهدزفشا اهدستیاایدرزفرزددیگررهمکارز اایدتالشنمودزز»
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ز زییری کیهیهنگیامرکننیدیمیمتااایاانیینطیورینهااهیزهدرنتزمینهکم کرد،
«.شودیمترپذیرفتهززمانبدیگرز کمکند،یمیغازرزشماالیهزقدزماتی



 کننده یلتعدعوامل 
 قربانی فرد .3

زرقیاتیاعضییعنییفیرد؛کننیدهدرپی ره یاپیرفیردقرایانیزسیتیاتعدیکیززاوزما

یسشتاه زستکهزگونهاهشودیاگاهییمیزوردهرزیتاهدکهزیریا کنیم رفتارزگونهاه

توزنندزیریا رزازنند.یم

درزدزرهزفیرزد رزماصیرزسیت.میثالًشزودزوردیمفرد کهزیریا هارقتاعضی»
مثالًزفرزد کهتازهمذ سازما یاهارزگرد ینهازندززت.همهگناهشودیمزمکهیدهد
 هیاگیرره،درزشیندمییرسیندییایمیموفاییتدرکارزودایهمحضزینکهشوند،اهمی

درنیگیرد،درسیی اقیرزرمییزفیرزینزگیرد.دررزقعغیررسمیارز یذحینهاشکامی
«.زندززندمیا سن ملو پایش



 . عوامل اعتقادی و مذهبی4

 شدهزست،اوزمازاتایاد راندهط اکنندهیاتعددستهموهومیدیگر کهدرقالباوزما

مذه یزست.

ایهزیودشزمیازهرقیتیچهیادزنیدک یکهزودرزم لما رشییعهیضیرتالیی) (»
ک یرزازند،مگیریری زدهدارز ک ییرزر ادکنداهارسداهزینکهاشوزهدینم

رزززپشتسرزسالم،مازاتاادزت پعیفااشد.ینکهکارهای دررزهدیندرر ااشدر
رتوکل ایهزگرزن ا تاوزدزشتهااشدنهیکردهزست.کرد زد رغی تدیگرز یرح
«.زنیازندکهدستاهزیری ندزردنیاززدزااشد



 یتجنس .3

کنندهدرنظرگرفتهشد.ارزساساامامن یتاهیاتعدااملیانوز اهدرزینپ ره من یت
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زنیی،پیامیدهاررزهکارهیا اوزمااررزپدیدهزییری ینهدرزمرمردز رسدکهاینزنا نظرمی

مااالهاای توارترموددزرد.

زمدزشیتهزمااکارمندز زیردستزییاد سیررکاراندهدرطولاندینسالساااهمدیریتی»
یی رهمیقا.درطولزینمیدتمتومیهشیدمکیهدرمحییطکیارزنداودهزانمکههم

کرد پشتسرغی تمعموالًهازانمایشترززیقایا زستراینمعموالًهازانمری ادتد
ززکیارکرد ایایقاییا تیرسیشتهیازیانمدرکاکارکرد اا...همکارایشترررزجدزرد

ها ررییزاصزودرزدزرند.ی گیرهازانمهریالاهزست؛او 


 گیری یجهنتبحث و 
ها مشتلفدززلیرزیارمیرغمپ ره کهالیدهدمینشا اهاررسیانانکهزشارهشد،

تیرزنیکهمزءرفتارها زنحرزفیزست،کمدرموردرفتارها زنحرزفی،اهرفتارهاییمانندزیری 

زست،پذیرفتهصورتزنحرزفیرفتارها یوزهدرکههاییپ ره همچنینزکثرتومهشدهزست.

قیرزریزمیو موردینهااینررزاطرشدهگرفتهمورر تارهارفزینالاکهزستکمیصورتاه

زقدزمکیویراهشکامصای هاامدیرز رریکردزززستوادهااپ ره زینکهدریالی.زستگرفته

اشی ها سازما درزنیزیری رفتارالارپیامدهاررزهکارهاییارز ملوگیر ززکشفاه

کیهزنتظیارززینزیا.ترمهیتشناسیاییزییناوزمیازسیتناسبمرریکرد کهزستنمودهدرلتی

هیا اناارزین،زگرزمینیهزنیرزتزراهکنند؛طورمعمولپدیدهزیری هااهرردکارکنا سازما می

زنیشناسایینشودررزهکارهیاییایرز میدیریتزیینپدییدهدرسیازما زرزئیهاررزرفتارزیری 

رر سیازما زنگیزگیرکارزییدرکارکنا شودردرنتیزهاهیرهتوزنداااثکاه اینشود،می

زنییدرکارکنیا رزشناسیایینیزکاه یااد.لذزمدیرز اایداوزمامؤرردراررزپدیدهزییری 

کردهرینهارزمدیریتکنندررزهکارهاییارز کاه رتعیدیاینهیازرزئیهدهنید.درپی ره 

ها درلتی،اوزمازیزادکنندهاامدیرز ااساااهرااتزراهدرسازما یاپرتالششدتااامصای ه

ها یاصیاززرنیزرزهکارها مااالهااینهاشناساییشود.یافتهزنیرپیامدها ی رفتارزیری 

زنییشیامااوزمیامرایوطایهفیرد،پ ره کنونینشا دزدکهاوزمازیزادکنندهرفتارزییری 

ااشند.ززایناوزمافرد مدیریت،اوزمامراوطاهسازما راوزمامحیطیمیاوزمامراوطاه
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شود،زشارهکردنید،ی یادتزنیمیانوز اوزملیکهاااثاررززیری شوندگا اهکهمصای ه

درمشیودکارکنیا نتوزننیدپیشیرفترموفاییتهمکیارزیودرزتحمیاکننید.کهاااثمیزست

دریایاتکینهردشمنیاایی فیردشود،زنیمیاثاررزپدیدهزیری گیر زستکهاازنتاام

گیر زیری طرحها زنتاامشودکهاههرطریقممکنزززرزنتااماگیردریکیززرزهاااثمی

شیودزفیرزدایههیرطرییقممکینایهمیطل یزفرزدزستکهاااثماااارززد زست.سوممنوعت

شوندگا انیناییا کردنیدکیهاردزشتندیگرز .مصای هززمیا هقیمتزهدزحزودارسندیتیا

ارزینزمیرایهرشیدرزرتایاشودنتوزنندااتکیهادمتوزناییرتشصصزفرزددرشغازوداااثمی

یررند.ششصیتزفرزدنیزیکیززاوزمامؤرردرها غیرزصولیرر میارسند،درنتیزهاهررش

شوندگا اهی زشیارهکردنید.دررزقیعزنیزستکهدرپ ره یاپرمصای هاررزرفتارزیری 

زنیکیهدرگونهرفتارهامزءط یعتفردشدهزست.دردرمیندستهاوزمااررززیری گاهیزین

پ ره یاپراهینهازشارهشدهزست،اوزمامراوطاهمدیریتزست.تغییرزتمدیریتیززمملیه

کهیی میدیرمدییدشود؛زیرزرقتیزنیدرسازما میررزرفتارزیری اوزملیزستکهاااثا

شودکارکنا اههرطریقممکنزودرزاهمدیرنزدیی کننید؛درنتیزیهارزییییداااثمیمی

ایهماهییتدزننید.ااتومیهزد همکارز نزدمدیرمدیدرزیکیزززیینرزهکارهیامییزفرزدزیری 

ی زنتصیا میدیرز معمیواًلمن یهسیاسییدزشیتهردرنتیزیه،تغیییرزتدرها درلتیکیهسازما 

هیا ها زصوصیایشترزست؛زینموپو درسیازما مدیریتیدرزینسازمانهان  تاهسازما 

دزننیدماصرمیشوندگا ،زودمدیرز رزنیزدراررززینپدیدهدرلتینمودایشتر دزرد.مصای ه

گیر زفرزد اازینری گیرفتار ها زشت اهمدیرز اااثشکاهارسیاسترزاتااددزرندرفتار

زنییسیازمانی،شوندگا ززمیا اوزمامیؤرردرایررزرفتیارزییری همچنینمصای هشود.ادمی

هیان ی تایهکهزفرزدرزمدشرزیطتصید پ یتزمانیزودسازما دزن تند.اوزملیرزمراوطاه

ترااشند،ی نو رقااتناسالمایینینهیاایرز رسیید ایهپ یتایاالترشیکاهاایشتعدزدپ ت

زد همکارزودشودرزینتوزننداااثاررزارزیرفتارها نامناسبمانندزیری گیردرمیمی

شود؛ارزکهتیورمها زصوصیایشترمشاهدهمیها درلتین  تاهسازما موپو درسازما 

ها زالیااالتررمودندزرد؛هاا یارزسترتناس یاینکارکنا رپ تزما کارکنا درزینسا

گیر نوایکهارز تصد ی پ ت،اندیننورمتااپیه تندکهزینزمراااثشکاطور اه
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ادمزرزیاایاملکردرزقعیزفرزدرناکارزیینظامم یرز زیدماتشود.رقااتناسالماینینا می

شیود،ززاوزمیادیگیرمرایوطایهیمد ززیتالحایینهمکیارز مییرموداااثاهدرسازما که

املکیردمعمیوالًهیا درلتییزند.درسیازما شوندگا اهی زشارهکردهسازما زستکهمصای ه

میا زرزییاایاملکیردایههیامیدیرز سیازما رگیردنمیموردزرزیاایقرزردرستیاهنیرر کار

کنند.اناارزین،زفرزدن ی تایهزرزییاایاملکردشیا ی یاسزاایکدیگرماای همیزفرزدررزقعی،

شوندراو قضارتدرمورداملکردزفرزداموماًااماای ههمرزهزست،املکرددیگیرز هیممی

هیا زشیت اهسیاسیتشیود.زنییطیرحمااایامییشودکهزینااملیارز زیری ارزیشا مهممی

دیگیر،ایدمتناسبشیغارشیاغانشیود.ززسیو شودتومهکافیاهاااثمیمذ رزستشدزم،

هیا درلتییشیوندگا ایود.ری گییسیازما ساالر ،ززدیگراوزماموردت کییدمصیای هشای ته

ترینتشصصالزمدرشغامیوردنظیررزا یار ززموزقعزفرزد کهیتیکمز زستکهگونهاه

رر پایینایهکیارزیودها درلتیشدهراالط عاااهرهدستگاهلیرزردها غیرزصورزهندزرندزز

هیا کهاازتکااهتوزناییزودقیادرایهپیشیرفتدرسیازما نی یتند،ززرزهدهندرززینزامیزدزمه

ها پی ره ،مشیشصشیدکیهپیامیدها ررزند.درزاللیافتهاهزینزمرم ادرتمیغیرززالقی

اند توز دردردستهپیامدها فرد رپیامدها سازمانیط اهزنیسازمانیرزمیناشیزززیری 

رفتنررییهرزنگیزه،زفززی میااهترمزدمترزفیززی کرد.پیامدها فرد شاما،ززدست

درستیزنزامدهدزماا یندکهپشتسرزرایدگوییکهک یکارزودرزاهفشارررزنیزست.رقتی

زندرمدیرنیزادر تومهاهاملکردرزقعیفرداازرارزیوردیازیریا رزپی مدیرزدهکنندمی

شودریتیداارنوایتین رفشیارزنگیزگیمینامناسبدزشتهااشد،فردداارنوایی سرای

ماشد ززی رزیدسازمانییایتیزدزرهشودرهمیشهدن الفرصتمناس یارز مااهررییمی

زنیممکنزستفردشغازیودرزززدسیتدهید.پیامیدها رزسطهزینزیری زست.گاهینیزاه

فرد رکیاه رفتنزاتماداینزنیدرسرزسرسازما ،ززاینسازمانینیزشاماتکثیررفتارزیری 

زنییگرفتیهنشیودررر سازما زست.زگرملو رفتارها نامناس یمثیازییری کارزییراهره

گونیهرفتارهاسیت،ترینرزهممکنارز رسید اهزهدزحزیودززطرییقزیینزفرزدا ینندکهکوتاه

توز گوتشودرمیگیردردررزقعنهادینهمیگونهرفتارهااینزکثرکارکنا شکامیکمزینکم

رشیودکیهدیگیشیودرزیینااایثمیینوایفرهن ی سازما مییمدتاهمرررردرطوالنیاه
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ترینهمکارردرسیتزیودزاتمیادندزشیتهااشیدردررزقیعزاتمیادکیهک یتیاهنزدی هیچ

گونهااشید،دیگیررفتارهیاییررد.رقتیزینتریناعدسرمایهزمتماایسازما زست،ززاینمیمهم

دهیدرایشیترینرقیتزفیرزدصیرحمثیارفتیارشیهررند سیازمانیمعنیا زیودرزززدسیتمیی

شیودکیهزیینااایثکیاه کیارزییکارکنیا رز ی مییهمدیگررم ائایاشیهزد زیری 

شود.درزدزمهپ ره نیزسهاامافیردقرایانی،رر سازما میدن الی کاه کارزییراهرهاه

شیوندگا مطیرحکنندهتوسیطمصیای هانوز اوزماتعدیامن یتراوزمازاتااد رمذه یاه

نا ا ززییدرنو ارزوردینهااام یائادزرد.درزیینپی ره نییزمن ییتشد.من یتزفرزد

دیگیر،ا یتهایهنیو من ییتا یارتکنندهموردتومهقیرزرگرفیت.ایهانوز ی ااماتعدیااه

شوندگا زظهارترااشد.زغلبمصای هتوزندایشتریاکمزنیاینکارکنا میکارکنا رفتارزیری 

کیرد زنند؛او زسالمغی ترادگوییتراهانینرفتارهاییدستمیدمعتادکمکردندکهزفرز

انیوز دیگیراناارزین،اوزمازاتااد رمذه ینیزاهشدتنهیکردهزست.پشتسردیگرز رزاه

شیودایاانیوز فیردکنندهمطرحشدرهمچنیندریزرفیرد کیهزییریا زدهمییااماتعدیا

ز زستگونهکهگاهیرفتارها فرداهطور کنندهدیگرزینپ ره زست،اهدیاقراانیااماتع

هیا پی ره درشیدهمطیرحاوزمیاکهزستزشارهکند.قاااکهزیری زوردن رزت هیامی

شدهمانندپ ره زنزامها پ ره زکثرزند.درنکردهزشارهزنیزیری رفتارم تایماًاهمشتلف،

نای ایهطیورکلیایهزنحرزفیی،رفتارهیا یوزهدرن زدردرز (،هادر 8638)یدیفتا رمار

زسیترسر(ایهتی ریر8638زنید.یفتیا رماریید)کیردهزشیارهرفتارهیازییناررزدرفرد اوزما

رپردززتیهزنید.میالونی(اهناکامیرششصیتاررفتارهیا زنحرزفیی3337ن زدردرز ))هادر 

میؤرراوزمیاانیوز اهزنتاامرتوز کینهطل ی،منوعتی ادت،اهزودپ ره در(،8638هی )

زشیارهسایشییرفتارهیا ایررزدری یادتنای ایه(نیز8638)همکارز رزنی،دزفیزیری ار

زنییزییری رفتیارایرمیؤررفیرد اوزمیادستهدراوزمازیننیزدرپ ره یاپرزندکهکرده

زنییی)ماننییدمییالونیرزیییری یییوزهدرشییدهزنزییامهییا پیی ره دردشییدند،هرانییشناسییایی

نای ایهگوناگو ها پ ره زمادرزست،نشدهسازمانیاوزمانا اهز زشاره(،8638هی ،

(3311)مثال،سلما ررزدمنیدانوز زست.اهشدهزشارهزنحرزفیرفتارها اررزدرسازمانیاوزما

(اهت ریرادزلت3332دراررزرفتارها زنحرزفیررزاظیرهمکارز )اهنا سازما رمدیریت
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ایرزنحرزفیی،رفتارها یوزهدرهاپ ره ارزیزند.درکردهسازمانیاررفتارها زنحرزفیزشاره

مثیال،)ایرز زسیتشیدهزشارهزنحرزفیرفتارها اررزدرزساسیاامای انوز اهفرهن نا 

انوز یکیززاوزمیا(.درزینپ ره نیزاامافرهنگیرزمتماایاه3،8660وینرز فلیدرگری

مشتلیفهیا پ ره طورکلی،اهکهشدایا اایدنیزمدیریتیالامحیطیشناساییشد.درمورد

مثیالانیوز زند.ایهکردهزشارهغیرکارکرد رزنحرزفیرفتارها اررزدرره رز رمدیرز نا اه

م یموممیوزیزیادایررزتی ریرایشیترینمشیر ره یر کیهدریافتند(3332)همکارز ررزاظی

ره رز طرحزززشونتزارززکهدزدندنشا (8664)8همکارز رمامووردهمچنین،.دزردسازمانی

رزنحرزفییرفتارهیا زشیااهرتیرری سیپ رزشیونتایهتماییاسیاززمینهتوزندمیسازما در

رفتارهیاگونیهزیینی ،ره یرز کیههیاییسیازما کنددرمیزشاره(3332)لویند.شوغیرززالقی

منطاییرفتارمدیرزنشا رره رز کههاییسازما اهن  تدهند،مینشا زودززرز(زنیزیری )

رنگیرشرتغیییرزتمیدیریتی.زفتیدمییزتواقهمیشهنامطلو رفتارها دزرند،ایشتر ززالقیر

هیا پی ره درزل تیهکیهاودندپ ره زیندرمدیریتیشدهشنازتهاوزماززمدیراششیرفتار

پ یایندهاییاپیامیدها .ایودشیدهزشیارهاوزمیازیینایهتیرکمزنی،زیری یوزهدرشدهاررسی

رهمکیارز )3دزفییندرتموردتومهقرزرگرفتهزسیت.ها گذشتهاهزنینیزدرپ ره زیری 

گونیهمطیرحزیینزنییدرمحیاکیاررموردپ ایندها رفتارها زنحرزفیزررزتزیری (د8660

ززلحاظررزنی،سیالمتی،فردقراانی()توزنداهنااود زفرزدموردهدحکنندکهزینرفتارهامیمی

زنیرزیسییب(پیامدها زیری 8663سندری )-نو رم یرکار منزرشود.التگنزاتماداه

ایرزین،زیینرفتارهیا تهیاممیظرییف،توزنیاییدزنند.االرهششصیفردموردهدحمیشغلیر

زودتی ریرزتمنوییایرنواهزیناهرساند اهررییه،نگرشررفتارها کارکنا رزدزردکهیسیب

؛0،8661؛الررنی 2،8636؛هرشکویزراارلین 7،8661فیتن )رر رکارزییسازما دزرداهره

                                                                                                                                        

1. Van Fleet. & Griffin 

2. Mumford 
3. Duffy 

4. Fitness 

5. Herschcovis, & Barling 
6. Lawrence 
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دزدنشیا کارکنیا سیالمتایرمشویریشکارتزارزریت ررر (؛مطالعه3،8661زسپکتورپنیر

مرزتیباهاهدزشتیرزمتماایرریی،مشکالتززرفتارها تزارزکارزنهاودند،هدحکهک انی

ایازییناوزمیا.(8663کارکییایننرهمکیارز ،اردنید)یمیرن هدحن ودند،کهک انیززایشتر

رفیتنرریییهرزینپ ره مانندزفززی فشیارررزنییرززدسیتپیامدها زیصاشدهدرارزیزز

ها ز درپ ره شدهدرزینپ ره ،زشارهزنگیزههمپوشانیدزرد.درموردسایراوزماشناسایی

زنییها پ ره ،رزهکارها کنترلرمااالهایارفتیارزییری گذشتهنشدهزست.درزنتها یافته

هامهیتشودکهمدیرز رسازما تومهایشتر اهزینرزهکارهظرپ ره اودرتوصیهمیموردن

هادزشتهااشند.زینرزهکارهاشیامارزهکارهیا زنیکارکنا درسازما کاه رفتارها زیری 

مدیریتی،سازمانیررزهکارهاییارز زفرزدقراانیمطرحشدند.ارزیرزهکارهاززطرییقمیدیرز 

شیود،ز درموردک یمطرحمییاینیااشند،رقتیم ئلهاازنزامزست.مدیرز ن ایدزفرزددها قا

ها کنترلیدقیقاهیاینارسیندرهیچگیاهزیردسیتا زیودرزایهماسوسییززاایدزودززررش

هیا،ز ،اهاندهند.ارزیرزهکارهیانییزمرایوطایهسیاسیتیکدیگررزدزرنکنندراهزفرزدزیری 

شناسا صنعتشوندگا ،سازما اایدززررز ها سازما زست.ززنظرمصای ههارارنامهمشیزط

توزنندززطریقمشاررهاهزفرزد هاییمثای اهرهگیرد،زیرززینمتشصصا میرمدیریتررشته

اتدرسیازما کهرفتارها زنحرزفیدزرند،کم کنند.نظامزرزیاایاملکردرنظامم رز زدم

هااایدارزساساملکردرزقعیزفرزدااشد،نهارزسیاسررزایطرسیلیاه.اایداادالنهااشد،پردززت

هیانییزارزسیاسدیگر،زمتیازدزد اهزفرزداایدارزساساملکردررفتاردرسترپردززتا ارتاه

زسیتشدزمدرسیازما ها میذ رهارررشزینزرزیاایاملکردصورتگیرد.دقتدرسیاست

ز انوز رزهکار مهتملوگیر ززررردزفرزدزییری توزنداهنیزززاوزمامهمیزستکهمی

هیا هیاایهیزمیو شیوندگا درزغلیبسیازما انیاایهزظهیارزتمصیای هتایدرد مؤررااشید،

هیاااییددقیتشود.همچنیندرگزین کهاایدتومهنمیانا شناسیریزمو ششصیتی ررز 

هیایینامیههیاقیوزنینییایییینایشتر درمذ زفرزدمتعهدرمعتاددزشتهااشییم.زگیردرسیازما 

زننیدکیهینهایرفیمیزنندیاپشتسردرموردارزورداازفرزد کهاههمکارز زودتهمتمی

                                                                                                                                        

1. Penny & Spector 
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ییرزنشوزهددزشت.نتوزنندی رززر اتکنند،رموددزشتهااشد،دیگرک یمرئتانینرفتارها

منظیورزینکیهزیریاشیا زیوردهنشیودمطیرحشید.دررزهکارهایینیزارز کارکنیا سیازما ایه

کارتوزنندرزه ردیواظتپوششیرزاهشوندگا انوز کردندکهزفرزدمیپ ره یاپرمصای ه

تهااشیندرایهینهیاا رند،یعنیسعیکنندپشتی انیانیداامیاپرنویوذرمیؤرررزدرسیازما دزشی

توزننیدززطرییقدهنید.همچنیینکارکنیا مییدرسیتیزنزیاممییزطمینا دهندکهکارزیودرزایه

طورمتااایاشوددیگرز نیزاهرفتارها شهررند سازمانیاادیگرز رفتارکنندکهزیناااثمی

دریمیدهدستودکهاوزمااهشاازرانینرفتار دزشتهااشند.درپایا اهپ رهشگرز پیشنهادمی

اررسییرررزایطی رزمیوردها درلتیصورتکمیدرسازما زینپ ره رزدرقالبمدلیاه

گونیهرفتارهیا زنحرزفییرگییر زیینشودکهالیاشیکایزمو قرزردهند.همچنینپیشنهادمی

 رزردهند.غیرززالقیرزاینکارکنا اش درلتیرزصوصیموردماای هراررسیق
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