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 1های دولتی در شرکت
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13/08/98تاریخدریافت:

08/10/98تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
نوعجدیدیازاینرفتارهاهایشرکتیکیازچالش اخیراً هایدولتیدرایران،بروزوشیوعرفتارهایغیراخالقیاست.

شود.پیرامونرفتارهایانتفاعسازمانوکارکنانآنانجاممییارمطرحشدهاستکهباهدفرفتارغیراخالقیسازمانتحتعنوان
هاوراهکارهایمقابلهبارفتارها،مؤلفهرسدازپیشراننظرمیگونهبههایگوناگونیوجوددارد،امااینغیراخالقی،نظریاتومدل

-تربحثشدهاست.هدفغاییپژوهش،ارائهمدلتبیینرفتارغیراخالقیسازمانهایدولتیکمرشرکتیاردغیراخالقیسازمان

گیریازروشتحلیلمضمونکدهاشناساییومتعاقبآن،باشد.پژوهشصبغهکیفیدارد.بابهرههایدولتیمییاردرشرکت
هایدولتیومتخصصانآکادمیکندگانازمیانمدیرانشرکتشوبندیشد.پرسشمضامینپایهوسازندهمفهومپژوهشدسته

سازمانیمی روشنمونهرفتار از استفاده با که دادهگیریهدفباشند مصاحبه ابزار و برفی گلوله و قضاوتی پژوهشمند های
بهجمع اینآوریشد. یافتهچهامصاحبهانجامشدواشباعنظریازمصاحبه15منظور، ایپژوهشحاکیازشناساییهزدهمبود.
یارمضمونفراگیربود.نتایجتحقیقنشاندادرفتارغیراخالقیسازمان6مضمونسازندهو32مضمونپایهو124کداولیه،1259
سهمؤلفهشاملسوءاستفادهجانی،سوءاستفادهمالیوسوءاستفادهاطالعاتیتشکیلشدهوعواملکلیدیتأثیرگذاردرقالب3از

باشند.همچنینپیامدهایناشیازبروزاینرفتارشناساییوراهبرهایمقابلهگرمیدستهعواملتأثیرگذارمستقیم،میانجیوتعدیل
هایدولتیارائهشد.یاردرشرکتباآننیزارائهشدکهدرقالبمدلتبیینرفتارغیراخالقیسازمان



هایدولتی؛تحلیلمضمون؛مدیریترفتارسازمانی؛شرکتیاررفتارغیراخالقیسازمان: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

.مستخرجازرسالهدکتری1

ریزی،تهران،ایران،دانشجویدکتریگروهمدیریتدولتی،مؤسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامه.*
Abaspourhamed@yahoo.com 

asnagavi@yahoo.comمسئول(سندهی)نو،ایرانتهران،طباطبایی،عالمهدانشگاهحسابداریومدیریتدانشکدهدولتی،مدیریتگروهدانشیار.**

*** دانشکدهمدیریتدانشگاهتهران،تهران،ایراناستادیارگروهمدیریتدولتی،.

.ریزی،تهران،ایرانالمللی،مؤسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامهاستادیارمدیریتبازرگانیبین

.ریزی،تهران،ایراناستادعلوماجتماعی،مؤسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتوبرنامه 

mailto:Abaspourhamed@yahoo.com
mailto:asnagavi@yahoo.com
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 مقدمه
بنزدیبزهاصزولاخالقزیدرهایاخالقی،رفتارهایاخالقی،رفتارهایغیراخالقیولززومپزایارزش

(،لزیکناخیزراًنزوعیاز1،2006اند)گورچیکایموردبحثقرارگرفتهصورتگستردهادبیاتتحقیقبه

مطرحشدهاستکههدفآنانتفاعسازمانیزا2یارباعنوانرفتارغیراخالقیسازمانرفتارهایغیراخالقی

(.هرچنداغلبرفتارهایغیراخالقیباهدفنفعشخصزی3،2010کارکنانآناست)آمفرسوهمکاران

صورتآشکارمطزرحنیسزتیار،نفعشخصیالاقلبهپذیرند،ولیدررفتارغیراخالقیسازمانصورتمی

اسزاس،شزناختعلزلبزروزایزنرفتزارپیچیزدهاسزت،زیزراهزرفزردی(.براین4،2011مفرسوبینگهام)آ

کند.هایذهنیخود،بهاینرفتاراقداممیبهبرداشتباتوجه

اییاربههردلیلیکهصورتپذیرد،عواقزبوپیامزدهایمخزر وگسزتردهرفتارغیراخالقیسازمان

هادارد؛زیزرااقزداماتغیراخالقزیقطعزاًازجانزبهاوسازمان(برایشرکت5،2011)کاکماروهمکاران

ها،پیشگیریهاوسازمانهایمدیرانشرکتاساس،یکیازاولویتجامعهموردپذیرشنخواهدبود.براین

عزدمبزرها،اخبارواطالعاتمنتشرشدهمبنزیومقابلهبابروزوشیوعایننوعرفتارهاست.بررسیگزارش

انتشاراطالعاتواقعیدرسازمانومحصوالتآن،پرداخترشوهجهتعقدقراردادیبزهنفزعسزازمان،

تغییرتاریخانقضایمحصوالتجهتجلوگیریازمتضررشدنسزازمان،افشزایوجزودترکیبزاتومزواد

اسزتکزه(،حزاکیازایزن2016وهمکزاران،6مضردرمحصوالتغذاییوآشامیدنیوغیزره)کالشزون

یارهستند.هایایرانینیزدرگیراقداماتغیراخالقیسازمانهاوشرکتمتأسفانهسازمان

لحزا دیگزر،بزهنیازمدیریتآناستوازطرفبهاینکهازطرفیشناختکاملهرپدیده،پیشباتوجه

هزایایزنرفتزارفزهیاردرادبیزاتمزدیریترفتزارسزازمانی،مؤلجدیدبودنبحثرفتارغیراخالقیسازمان

هزاومخربزیبزرشزرکتهایانجامرفتار،پیچیدهبودهوآثاروپیامزدهایشناسایینشدهوازسویی،انگیزه

هزاوعنزوانیزکمسزئلهجزدیدرسزازمانبزهیزارگذارد،بنابراین،رفتارغیراخالقزیسزازمانهامیسازمان

شزدهدراس،پزژوهشحارزربزرمسزئلهمطزرحاسزباشزد.بزراینهایایرانقابلبحثوبررسیمزیشرکت

                                                                                                                                                    

1. Gurchiek 

2. Unethical Pro-Organizational Behavior (UPB) 
3. Umphress et al. 
4. Umphress and Bingham 

5. Kacmar at al. 

6. Kalshoven 
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هزایرفتزارغیراخالقزیدنبالارائهمدلیبرایتبیینوشناسزاییمؤلفزههایدولتیتمرکزکردهوبهشرکت

اند(،شناسزایییاروراهکارهایمقابلهباآن)کهتاکنوندرادبیاتتحقیقموردبررسیقرارنگرفتهسازمان

شزدهوارائزهپیامزدهایبزروزایزنرفتزاردرسزطوحمختلز بندیصورتسطحهعواملمؤثربراینرفتارب

فردی،سازمانیواجتماعیاست.



 مبانی نظری
اقداماتیکه"یارمفهومینسبتاًجدیداست.اینرفتارچنینتعری شدهاست:رفتارغیراخالقیسازمان

هایاجتمزاعیاصزلی،پذیردوارزشتمیهایسازمانیااعضایآنصورقصدارتقایاثربخشیفعالیتبه

(.2011:622)آمفزرسوبینگهزام،"کنزدآدا ورسوم،قوانینیااستانداردهایرفتاردرسترانقضمزی

هزاوهنجارهزایجامعزهیارشاملاقداماتیاستکهغیرقانونیبزودهویزابزاارزشرفتارغیراخالقیسازمان

دارد:اصلیمشخصهانیاکارکنانآناست.اینرفتاردومغایرتداردوهدفآنانتفاعسازم

نیسزت.رفتزارپذیرفتزهاخالقیازنظریابودهغیرقانونییاکهاست"بودنغیراخالقی"آناولمشخصه

(2013وهمکاران،1گینو)باالدستیهنجارهایمانندمطلقیاجتماعیاستانداردهاییار،سازمانغیراخالقی

درونهنجارهزایحتماًیارسازمانغیراخالقیرفتارکهنیستنیازی(2017)2بارنتزعمبهکردهونقضرا

شود.شناختهرفتار،نوعاینعنوانبهتانمایدنقضنیزراسازمان

انجزامماننزدآناسزت"بزودنسزازمانیگزرحمایزت"شزاملیارسازمانغیراخالقیرفتاردوممشخصه

رهبریاسرپرستونشدهگنجاندهافرادشغلیشرحدرواسترروریسازمانبهکمکبرایکههرآنچه

ایزنهزدفبزهمشخصزهایزندردرواقع،(.2010همکاران،وآمفرس)استندادهکارآنانجامبهدستور

غیراخالقزیرفتارهزای.باشزدمزیهزردویزاکارکنزانیزاسزازمان،بزهرسزاندننفعشودکهمیاشارهرفتارها

گفزتنبزهنفزعسزازمانیزاانتشزاراطالعزات)ماننزددرو 3ایجابیاقداماتدستهدودرکارکنانیارسازمان

رسانیدرموردمحتویاتمضرمحصوالتتولیدیسزازمان()مانندعدماطالع4اقداماتحذفیونادرست(

(.2010همکاران،وآمفرس)شوندمیبندیدسته

                                                                                                                                                    

1. Gino 
2. Barnet 
3. acts of commission 
4. acts of omission  
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شزدنتمزایزآنبزاسزایررفتارهزایمشزابه،یزاروروشزنغیراخالقیسازمانمنظورتبیینمفهومرفتاربه

(ارائزه1یارونکاتاشتراکوافتراقآنباسایررفتارهزادرجزدول)هایرفتارغیراخالقیسازمانویژگی

شدهاست:


 حقق(های م یار با رفتارهای مشابه )منبع: بررسیتمایز مفهومی رفتار غیراخالقی سازمان. 1جدول 

 منبع هاویژگی نوع رفتار
دالیل خروج از شمول رفتار 

 یار غیراخالقی سازمان

رفتارغیراخالقی

یارسازمان

ناقضهنجارهایاجتماعیاصزلیوآدا و-

رسزوم؛اسززتانداردهایاخالقززیویززاقززوانین

باشد؛

 باشد؛ارادیوخودآگاهمی-

هززدفآنانتفززاعسززازمانیززااعضززایآن-

باشد؛می

الزامززیبززهنقززضهنجارهززایدرونسززازمان-

نیست؛

درشرحشغلیافرادگنجاندهنشدهاست؛-

 ریشهدرنظریهمبادلهاجتماعیدارد.-

بارنت

(2017،)

تسیاوا

(،چن2016)

وهمکاران

(2016،)

آمفرسو

بینگهام

(2011،)

آمفرسو

همکاران

(2010)

-

رفتارغیرقانونی

1شرکتی

کند؛میقوانینرانقض-

رساندنبهسازماناست؛،نفعهدف-

بهصورتارادیوخودآگاهیاغیرارادیو-

شود.ناخودآگاهانجاممی

باکوسو

2باکوس

(1997)

صرفاًبهنقضقوانینتوجزهداردو-

نقززضهنجارهززاواخززالقمززدنظر

نیست.

صزورتغیزرارادینیززتواندبهمی-

انجامشود.

                                                                                                                                                    

1. Illegal corporate behavior 

2. Baucus 
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 منبع هاویژگی نوع رفتار
دالیل خروج از شمول رفتار 

 یار غیراخالقی سازمان

1بدهایرروری

درشرحشغلیافرادگنجاندهشدهاست؛-

شاملاقداماتاخالقیهستند؛-

درراسززتایانتفزززاعسززازمانوجامعزززهصزززورت-

گیرند.می

آمفرسو

بینگهام

(2010،)

مولینسکیو

2مارگولیس

(2005)

درشززرحشززغلیافززرادگنجانززدهشززده-

است.

شود.شاملاقداماتاخالقینیزمی-

نتفزاعجامعزهنیززتوانددرراسزتایامی-

باشد.

سوءرفتار

3سازمانی

شود؛صورتارادیانجاممیبه-

راسزتاییبزاهنجزارناقضهنجزارسزازمانیوهزم-

راستاییبزاهنجارهزایسزازمانواجتماعییاهم

ناقضهنجارجامعههستند؛

رسزاندنبزهرساندنبهخودفرد،آسیبهدفنفع-

رساندنبهسازمان.نفعسازمانیاسایرافرادویا

نظریزهتصزمیمو،ریشهدرنظریزهاقزداممنطقزی-

نظریهپردازشاطالعاتاجتماعیدارند.

آمفرسو

بینگهام

4(،وارن2010)

(،واردی2003)

(1996)5ووینر

فقززههنجارهززایاجتمززاعیرانقززض-

توانزددرراسزتایکندوحتیمزینمی

هنجارهایجامعهباشد.

نفعخودفردباشد.تواندبهمی-

تواندبهسازمانآسیببزند.می-

ریشهدرنظریهاقزداممنطقزیونظریزه-

پردازشاطالعاتاجتماعیدارد.

شکنیقانون

6خیرخواهانه

ارادیهستند؛-

دارانآنهدفاینرفتار،انتفاعسازمانیاسزهام-

است؛

کنند.قوانینوهنجارهایسازمانرانقضمی-

وآمفرس

بینگهام

(2010،)

7موریسون

(2006)

نقضقوانینوهنجارهایسازمان.-

نقضاخالقیزاتدرنظزرگرفتزهنشزده-

 است.

رفتارشهروندی

8مضر

ارادیهستند؛-

هدف،ارتقایاهدافسازمانیاست؛-

دارانآسزززیبزدنبزززهمنزززافعسزززهامدنبزززالبزززه-

)کارکنان،مشتریانوجامعه(هستند.

پیرسو

9آگوینیس

(2013،)

آمفرسو

(2011بینگهام)

زند.دارانآسیبمیبهمنافعسهام-

                                                                                                                                                    

1. Necessary Evils 

2. Molinsky and Margolis 
3. Organizational Misbehavior  
4. Warren 

5. Vardi and Wiener 

6. Social Role Breaking  
7. Morrison 

8. detrimental citizenship behavior 

9. Pierce & Aguinis 
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راباسایررفتارهایمشابهترسیمیار،مرزآننمودنمفهومرفتارغیراخالقیسازمان(باروشن1جدول)

غیراخالقزیتوانمشخصنمودکزهکزدامرفتارهزادرزمزرهرفتزار(می1بهجدول)نماید.درواقعباتوجهمی

یزارچیسزت.گیرندودالیلخروجهرپدیدهرفتاریازشمولرفتارغیراخالقیسزازمانیارقرارمیسازمان

ویژگیذکرشزدهدر6یار،رفتارهاییهستکهبنابراین،دراینپژوهشمنظورازرفتارغیراخالقیسازمان

راداراباشند.جدول



 پیشینه پژوهش
حزساسزتحقاقچزهزمزانیوچزراباعزثبزروزرفتزار»(درتحقیقزیبزاعنزوان2017وهمکاران)1لی

دومطالعهانجامدادند.مطالعهاولآنهزانشزاندادافزرادیکزهدارایحزس«شودیارمیغیراخالقیسازمان

باشزد(..مزیکندبههردلیلیبرترازسزایریناسزتومسزتحقدریافزتپزاداشو.استحقاق)فردتصورمی

دهنزد.مطالعزهدومیارازخودنشانمزیباالتریهستند،تمایلبیشتریبهبروزرفتارهایغیراخالقیسازمان

آنهارمنتأییدنتایجمطالعهاول،نشاندادکههویزتسزازمانیبزاالیکارکنزاننیززدررابطزهبزینحزس

معناکههویزتسزازمانیبزاالیکند.بدینفامیگریاییارنقشمیانجیاستحقاقورفتارغیراخالقیسازمان

شود.یارمیفردباعثافزایشمیزانتأثیرگذاریحساستحقاقبرتمایلبهبروزرفتارغیراخالقیسازمان

گیزریچراوچهزمانیرهبریاخالقیباعثشزکل»(درتحقیقیباعنوان2016وهمکاران)2کالشون

نشاندادندکهچگونهرهبریاخالقزیموجزدرفتزارغیراخالقزی«شود؟رفتارهایغیراخالقیزیردستانمی

شود.آنهاچنینبحثکردندکهوقتیرهبریاخالقزیدرسزازمانوجزوددارد،کارکنزانازیارمیسازمان

کند.کنندواصوالًرهبربانرمیومالیمتباآنانبرخوردمیرهبرخودرفتارهایبسیارمناسبیدریافتمی

شودتاکارکناننسبتبهسازماناحسزاسدیزننماینزد.درچنزینشزرایطینوعبرخوردرهبرباعثمیاین

گرفتناصولاخالقی،اقداماتیانجامدهندتاسزازمانمنتفزعبهاینادیدهشوندتاحتیبهکارکنانحاررمی

یلبهانجامچنینرفتارهاییشود.درایناوراع،میزانهویتسازمانیکارکناننیزباعثافزایشمیزانتما

شود.درواقع،آناننشاندادندکههویتسازمانیدررابطهبینرهبریاخالقیورفتارهزایغیراخالقزیمی

شود.گریکردهوباعثافزایشمیزانبروزاینرفتارهامییار،میانجیسازمان
                                                                                                                                                    

1. Lee 
2. Kalshoven 
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یزاررابطزهفتارغیراخالقیسازمانهویتسازمانیچگونهبار»(تحقیقیباعنوان2016چنوهمکاران)

متحدهانجامدادهوبهایننتیجهرسزیدندمطالعهدرچینوایاالت3انجامدادند.آنهادراینتحقیق«دارد؟

یزارتزأثیرداشزتهوعزدمدرگیزریاخالقزیایزنرابطزهراکههویتسازمانیبررفتزارغیراخالقزیسزازمان

هزایتنهایی)براسزاسنظریزهنشاندادندکههویتسازمانیباالیافرادبهکند.درواقعآنهاگریمیمیانجی

یزارراافززایشهویتاجتماعیوشناختاجتماعی(نیزقادراستمیزانبروزفتارهایغیراخالقزیسزازمان

باشند.تواندبراینرابطهتأثیرگذاردهندنیزمیکهافرادبهمباحثاخالقیاهمیتمیدهد.همچنین،میزانی

یعنیافرادیکهمسائلاخالقیبرایآنهااهمیتچندانیندارد،اگردارایهویتسزازمانیبزاالییباشزند،

یابد.یارافزایشمیصورت،بروزرفتارغیراخالقیسازماندراین

انجزام«بررسیرابهبینجواخالقیوبرونزدادهایرفتزاری»(تحقیقیباعنوان2015کیموهمکاران)

ند.آنهادراینتحقیقکارکنانبخشدولتزیچزینرامزوردبررسزیقزراردادنزد.درایزنمطالعزه،جزوداد

اخالقیمتشکلازدوبعدرهبریاخالقیومحیهاخالقیبود.نتزایجپزژوهشآنهزانشزاندادکزهرهبزری

،باعزثافززایشدلیلتأثیرگذاریخاصیکهبرالگوهایرفتاریکارکناندارداخالقیومحیهاخالقیبه

یافته،باعثارتقایمیزانهویزتسزازمانیوتوجزهشود.اعتمادافزایشمیزاناعتمادکارکنانبهسازمانمی

کنندتابههرطریزقشود.کارکنانیکهدارایهویتسازمانیباالییهستند،تالشمیاخالقیکارکنانمی

نیارفتارهایشهروندیسازمانیازخودبروزدادهیاراستا،کارکناممکنبهسازمانمنفعتبرسانند.دراین

اساس،رهبریاخالقیباافززایشاعتمزادوهویزتزنند.برهمینیارمیدستبهاقداماتغیراخالقیسازمان

یاروهمچنینرفتارهایشزهروندیسزازمانیسازمانیکارکنان،باعثافزایشرفتارهایغیراخالقیسازمان

.شودبینکارکنانمی

نفرازکارکنزان239(نیزدربخشدولتیچینتحقیقیانجامدادندکهدرآن2013میائووهمکاران)

اینبخشراموردبررسیقراردادند.آنانبهایننتیجزهرسزیدندکزهرهبزریاخالقزیورفتزارغیراخالقزی

راحلابتداییتزامیزانیخزودمعناکهوقتیرهبریاخالقیدرمیاردارایرابطهیوشکلهستند.بدینسازمان

یارشدهووقتیدرمراحزلتکزاملیدرسازمانقراردارد،باعثافزایشمیزانرفتارهایغیراخالقیسازمان

کاهد.همچنیننتایجایزنتحقیزقنشزاندادکزهیارمیخودقرارداردازمیزانرفتارهایغیراخالقیسازمان

کنزد.اگزرکارکنزانیارراتعزدیلمزیرفتارغیراخالقیسازمانهویتسازمانیرابطهبینرهبریاخالقیو

کنندکهبایددرراستایانتفاعسازمانکاریدارایهویتسازمانیباالییباشند،بنابراین،دائمااحساسمی
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ویژهزمزانیکزهرهبزریاخالقزیدریاربهاساس،میزانتمایلبهرفتارغیراخالقیسازمانانجامدهند.براین

یابد.شدتافزایشمیطوحابتداییتامیانیخودقراردارد،بهس

یزاردرتحقیزقخزودبزاگذارانبحثرفتارغیراخالقزیسزازمانعنوانپایه(به2011آمفرسوبینگهام)

دهنزد:آزمزونرفتزارغیراخالقزیکزهکارکنزانکارهزایبزدیرابزانیزاتخزوبیانجزاممزیزمانی»عنوان

دهنزدکزههزدفآنهزاازفرضکردندکهکارکنانگاهیاقداماتیغیراخالقیانجاممزیچنین«یارسازمان

زدنبهسازماننیست،بلکهدرپیانتفاعسازمانوکارکنانآنهستند.بنزابراین،تنهاآسیبانجاماینکارنه

ونشاندادنزدکزهیار،تحقیقیجامعانجامهایرفتارغیراخالقیسازمانآنهادرپیبررسیعواملوپیشران

گزذارد.متغیزرهویزتیزارتزأثیرمزیعنوانمتغیرمستقلبررفتارغیراخالقیسازمانمبادلهاجتماعیمثبتبه

گریایفانمودهوفرهنگغیراخالقیوتوسعهاخالقینیزسازیدراینرابطهنقشمیانجیسازمانیوخنثی

ایزننتیجزهرسزیدندکزهاحسزاسگنزاهوشزرموهمچنزیننمایند.همچنینآنهزابزهاینرابطهراتعدیلمی

معناکزهوقتزیفزردیابزهرفتزارتواننزدازپیامزدهایبزروزایزنرفتزارباشزند.بزدینناهماهنگیشناختی،می

نماید،پسازانجامآنممکناستدچاراحسزاسشزرموگنزاهشزدهیزابزایارقداممیغیراخالقیسازمان

ود.ناهماهنگیشناختیمواجهش

یارشناساییدالیلوقوعرفتارهایغیراخالقیسازمان»(درتحقیقیباعنوان1397حسینیوهمکاران)

نفزراز14پژوهشزیونیززبزااسزتفادهازابززارمصزاحبهروایتزیبزاوباروشروایت«هایدولتیدرسازمان

علزلوقزوعرفتزارمدیراناداراتدولتیاستانخراسانررویمصاحبهکردهوبهایزننتیجزهرسزیدندکزه

)ماننزدرفتزارهایدولتیخراسانررویشاملسهدسته:دالیزلسزازمانییاردرسازمانغیراخالقیسازمان

باشد.حمایتیمدیرانعالی(،دالیلفردی)مانندهویتسازمانی(ودالیلقانونی)مانندخألقانونی(می

گرفتزه،خألهزاییوجزودداشزتهوتواندریافتکهدرتحقیقزاتصزورتباتدقیقدرپیشینهتحقیقمی

توانبهاینمزوارداشزارهمیاندکهرنگرفتهیارموردبررسیقراهایرفتارغیراخالقیسازمانبرخیازجنبه

یزاردرتعزاری آناشزارهشزدهولزیکن،تمزایزهایرفتارغیراخالقیسازمانکرد:هرچندبهبرخیویژگی

هزایرفتزارغیراخالقزیمفهومیبیناینرفتارباسایررفتارهایمشابهبررسینشزدهاسزت.همچنزینمؤلفزه

موردشناساییقرارنگرفتهوتبییننشدهاسزت.ازدیگزرخألهزایتحقیقزاتییاروچیستیاینرفتارسازمان

یاراشارهکردکهاینمهمنیزدرادبیاتموردبحثتوانبهراهبردهایمقابلهبارفتارغیراخالقیسازمانمی

وبررسیقرارنگرفتهوعمومًاراهبزردیجهزتکزاهشایزننزوعرفتزارشناسزایینشزدهاسزت.سزرانجام،
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یاردرتحقیقزاتمعزدودیبررسزیشزدهکزهدرایزنتحقیقزاتهزمبزهپیامدهایرفتارغیراخالقیسازمان

پیامدهایسطحاجتماعیاشارهنشدهاست.

گرفتهوجوددارد،دراینتحقیقتمزایزمفهزومیبزینبهخألهایمهمیکهدرتحقیقاتصورتباتوجه

شزناختیبزرایشزناختدقیزقونمزودارمختصزاتایمشابهارائهیارباسایررفتارهرفتارغیراخالقیسازمان

توانزدمبنزایارائزهمقیزاسیارکزهمزیهایرفتارغیراخالقیسازمانتمایزبیناینرفتارهاترسیمشد.مؤلفه

آورد،بزاروشگیریدقیقاینرفتارقرارگرفتهوموجباتشناختچیستیایزنرفتزاررافزراهممزیاندازه

یزارنیززدرسزهسزطحاجتمزاعی،فیشناساییواحصاشد.پیامزدهایرفتزارغیراخالقزیسزازمانتحقیقکی

یارارائهشد.سازمانیوفردیشناساییشدهوراهکارهایمقابلهبارفتارغیراخالقیسازمان



 شناسی پژوهش روش
یوازنظزرای،ازنظزررویکزردپزژوهش؛کیفزتوسزعه-گیریپزژوهش؛بنیزادیاینتحقیقازنظرجهت

است.دراینپزژوهشبزاهزدفپرکزردنخزألتحقیقزاتپیشزین،بزا1راهبردهایپژوهش؛تحلیلمضمون

هزاییاردرشزرکتاستفادهازرویکردکیفیتحلیلمضمون،بهتدوینمدلتبیینرفتارغیراخالقیسازمان

ومتخصصانآکادمیکرفتزارهایدولتیدولتیایرانپرداختهشدهکهدرنتیجهمصاحبهبامدیرانشرکت

سازمانیورجوعبهمبانینظریدراینحوزهحاصلشدهاست.

تحلیزلقزراروهزا،براسزاسروشتحلیزلمضزمونمزوردتجزیزهشدهطیمصزاحبههایگردآوریداده

هایمختل اجرایروشتحلیلمضمون،دراینپژوهشازشیوهاجرایزیبزراونواند.ازمیانشیوهگرفته

اند.اینمراحلاستفادهشدهکهآنهافرایندتحلیلمضمونراطیششگامتشریحکرده(2006)2کالرک

ین،بزازنگریمضزامین،تعریز وهزا،ایجزادکزدهایاولیزه،جسزتجویمضزامعبارتنداز:آشزناییبزاداده

(.1394گذاریمضامینوتهیهگزارش)فرهیوهمکاران،نام

اتکزادرایزنحزوزهنیزعدموجودادبیاتپژوهشیقابلازروشتحلیلمضمونگیریعمدهدلیلبهره

یزاربزودهاسزت.مانهزاوراهکارهزایمقابلزهبزارفتزارغیراخالقزیسزازویژهدرقسمتمربوطبزهمؤلفزهبه

اسزتایوسزیعیاربهاندازهزمینهرفتارغیراخالقیسازمانهاینظریوتجربیدربررسیبهتر،خألعبارتبه
                                                                                                                                                    

1. Thematic Analisys 

2. Braun and Clarke 
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هزایدهد،بلکهامکانمقایسهنتایجپژوهشرابزاپزژوهشتنهااجازهاستفادهازشیوهفراتحلیلرانمیکهنه

عیزتتواندراینزمینهسرا گرفت.اینواقپژوهشمشابهیرانمیاًسازد؛چراکهاساسمشابهنیزمنتفیمی

شود.وروحنمایانمیباتدقیقدرادبیاتپژوهشبه

بررویکززردیاکتشززافیاسززتفادهشززد،ایززنأکیززدتسززاختاریافتهباهززاینیمززهمصززاحبهنتحقیززقازدرایزز

یزاردرسزازمانگیریبهایندلیلبزودکزههزدفپزژوهش،تزدوینمزدلتبیزینرفتزارغیراخالقزیتصمیم

هزایمزدیراناجرایزیشزرکتشوندگانپزژوهشهایکیفیبود.مصاحبهاساسیافتههایدولتیبرشرکت

هزایماریپژوهشازترکیبروشباشندونمونهآلتیوخبرگاندانشگاهیدرزمینهرفتارسازمانیمیدو

منظورانتخزا خبرگزاندانشزگاهی(وروشگلولزهبرفزی)جهزتانتخزا مزدیرانبهمندقضاوتی)هدف

ضزوریصزورتحکننزدگانبزههزا،مشزارکتاجرایی(تعیینشد.الزمبهذکراسزتبزرایانجزاممصزاحبه

هاتازماناشباعنظریادامهطریقتلفنباویمصاحبهشد.مصاحبهاستثناییکنفرکهاز؛بهمصاحبهشدند

دقیقزهوهزرمصزاحبهجهزت60الزی30ایاصلیاست.زمانهزرمصزاحبهدهندهنبودنشانهیافتکهنشان

الؤبزهسزهشذکزرشزد.باتوجزهکلیهدفپژوطوردرابتدایمصاحبهبهسازیشد.هایبعدیپیادهتحلیل

«هزایدولتزیکشزورچیسزت؟یزاردرشزرکتمدلمناسبتبیینرفتارغیراخالقیسازمان»اصلیپژوهش؛

یزارؤثربررفتارغیراخالقیسازمان.عواملم2کدامند؟؛یارغیراخالقیسازمان.مؤلفههایرفتار1:االتؤس

راهبردهزایمقابلزهبزارفتزارغیراخالقزی.4یزارکدامنزد؟؛یراخالقیسزازمان.پیامدهایرفتارغ3کدامند؟؛

نظرگرفتهشد.ؤاالتفرعیدرعنوانسدرمصاحبهبهنیزیارچیست؟سازمان

،بزایزارهسزتندوبنزابراینهماناجزایمدلرفتارغیراخالقیسزازمان،واقع،درهایفرعیپاسخپرسش

بزهوهشنیززدسزتخزواهیمیافزت.همچنزینباتوجزهها،بهپاسخپرسشمحوریپزژکنارهمقرارگرفتنآن

هایپزژوهشهاییمتناسبباپرسشبودنپژوهشحارر،امکانارائهپاسخاولیهیاطرحفرریه«اکتشافی»

وجودندارد.

بزودن)افزراداسزتفادهشزدکزهعبارتنزداز:کلیزدی،ازپزنجمعیزارمنظورانتخا افرادجهتمصاحبهبه

تمزامیبخشمدیراناجرایی،جزءافرادکلیزدیشزرکتمربوطزهبودنزدکزهاطالعزاتشوندهدرمصاحبه

شزده،شناسزاییاختیارداشتندمثلمدیرعاملیامزدیرمنزابعانسزانیشزرکت(کارکنانمجموعهخودرادر

اند(،فهزمگیریتوسهسایرینشناساییشدهدلیلروشنمونهشوندهبهتوسهسایرین)تمامیافرادمصاحبه

.شزدسپسفرایندمصاحبهشروعمی،دشنظریموروع)میزانفهمنظریموروعتوسهمحققاناحرازمی
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یزارراشزوندهمفهزومرفتزارغیراخالقزیسزازمانبودکهمصاحبهکهحینمصاحبهاگرمحققشاهدطوریبه

.ریارائزهنمایزدمزوردمفهزوممزوردنظرتورزیحاتبیشزتتادرنموددرستیمتوجهنشدهاست،تالشمیبه

شزد،کزلیزاررامتوجزهنمزیصورتکاملمفهومرفتارغیراخالقیسازمانشوندهبهحال،اگرمصاحبهاینبا

(،تنزوعدلیلکنارگذاشتهشزدندهمینهابهشوندهشد.دوموردازمصاحبهمصاحبهمربوطهکنارگذاشتهمی

نفزر(،1مختل ماننددانشگاهعالمزهطباطبزایی)هایشوندهدربخشآکادمیکازدانشگاه)افرادمصاحبه

نفززر(بززودهودربخززشاجرایززینیزززاز1نفززر(ولرسززتان)3نفززر(،خززوارزمی)1نفززر(،فززارابی)2تهززران)

نفر(،شرکتمخابرات1نفر(،شرکتگاز)1خیزجنو )متنوعمانندشرکتملیمناطقنفتهایشرکت

نفر(انتخا شدند(وموافقتبامشارکت)قبلاز1خودرو)شرکتپارسنفر(و2نفر(،شرکتسایپا)2)

صزاحبهانجزامسپسموشروعفرایندمصاحبه،ابتداموافقتافرادجهتمشارکتدرفرایندپژوهشجلب

داریدلیلحفظاصزلامانزتکهالبتهبهدهدهاینمونهآماریپژوهشرانشانمی(ویژگی2شد(.جدول)

 .دشدذکرناسامیافرا
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510244571527323فراوانی

34/066/013/027/027/033/047/07/033/013/047/020/013/020/0درصد



دشکنندهودریافتنظراتهمکاراناستفادهبازخورمشارکتراهبردمنظورارتقایرواییتحقیق،ازبه

کننزدگانعررزههابزهمشزارکتحاصلازتحلیلآننندگانونتایجکهایمشارکتکهطیآنتفسیرگفته
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خبزرهاز4اختیارمدلدرمنظور،تبودند،تعیینواصالحشد.بدینشدومواردیکهنتیجهادراکنادرس

شزود.سزپسییزدأشوندهقرارگرفتتارواییآنتخبرهخارجازافرادمصاحبه2شوندگانومیانمصاحبه

منظزورتعیزینپایزایینیززازبزهد.شییدأنهایتمدلازنظررواییتدرورفتهاانجامگاصالحاتمدنظرآن

د.شروشکدگذاریموازیوازشاخصکاپابرایمحاسبهمیزانپایاییاستفاده



𝐾(رریبکاپا1رابطه) =
𝑃𝑜−𝑃𝑒

1−𝑃𝑒
=

1126

1350
−

73

1350

1−
73

1350

= 0.824 



نیزنسبتواحزدهاییpeهاتوافقهست؛درموردآنرابراستبانسبتواحدهاییکهب poدراینرابطه

توافزقبزیندوکدگزذارکننزدهرودتوافقتصادفیباشد.اندازهرزریبکاپزامزنعکساستکهاحتمالمی

بررسیپایاییتحقیق،کدگذاریتوسهپژوهشگردیگریکهمتخصزصرفتزارسزازمانیبزود،برایاست.

عددکدتوافقوجودداشزتو1126کهدراستعدد1350اتعدادکلکدهانجامگرفت.دراینتحقیق

824/0نتیجزهرزریبکاپزا،عزددبزود.در73انتخزا شزدهباشزنداًتعدادکدهاییکهممکناستتصزادف

است.کاملدراینپژوهشاًدهندهپایاییتقریبدستآمدکهنشانهب



 های پژوهش یافته
کلمزهوبزههاکلمزهبرایکدگذاریبایددادهاست.روشتحلیلکیفیپژوهشحارر،تحلیلمضمون

مطالعزهقزرارهاراهمراهداردکهبایدموردخهبازبینیشوند.نسخهاولیههرمصاحبه،انبوهیازدادهبهخه

(.نخسزتین1397فزردوهمکزاران،هاعناوینمربوطبهپژوهشاسزتخراجشزود)دانزاییگیرندتاازمیانآن

ها،استخراجکدهایاولیهاستکهطیآن،کدهایاولیهازدلگفتارهایدتحلیلمصاحبهمرحلهدرفراین

اند.مضامینپایزهنیززبراسزاسندیشدهبادامهدرطبقهمضامینپایه،دستهشدند.اینکدهادرکلیدیاحصا

مصاحبه15گفتارکلیدیاز3025ترتیب،اینبهبندیشدند.قالبمضامینسازندهدستهنزدیکیمفاهیم،در

.1دهد،استخراجکدهایاولیهازگفتارهایکلیدییکمصاحبهنمونهرانشانمی(3)د.جدولشاستخراج

                                                                                                                                                    

شدنچگونگیدستیابیبهمضامینسازندهارائهشدهاست.هاجهتمشخصایازمصاحبهبودنجداول،فقهنمونهطوالنیدلیل.به1
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االتؤ(نشانگرشمارهسزa-dشونده،حرفدوم)(نشانگرافرادمصاحبهA-Oدرنشانگرکدها،حرفاول)

الؤشزوند(نشزانگرتعزدادکزدهایاولیزههزرسزیکشزروعمزیحرفسوم)اعدادکهاز،ویکتاچهار

 باشند.می


 . استخراج کدهای اولیه از گفتارهای کلیدی مصاحبه نمونه3جدول 

 (bسوال دوم ) -(Aشونده اول ) مصاحبه

 کدهای اولیه گفتارهای کلیدی نشانگر

Ab1کارکناننسبتبهآیندهشغلیخودازنظرمدتهمکزاریو

 باشندتوسعهشغلیناامیدمیمسیررشدو

ناامیدینسبتبهآیندهشغلی

Ab2مسیررشدوتوسعهشغلینامشخص 

Ab3کننززدکززهگززوییحززسایرفتززارمززیافززرادگاهززاًبززهگونززه

همزادپنداریباسازماندارندوبیناهدافخزودوسزازمان

 شوند.تمایزیقائلنمی

حسهمزادپنداری

Ab4همانندیاهداف 

Ab5ایعمزلگونزهوقتیکهمدیرانازنظرشخصیتیورفتاریبزه

احسزاسآرامزش،اعتمزادواطمینزان"نمایندکزهکارکنزان

 داشتهباشند"نسبتبهسازمانومدیران

بخشمدیرشخصیتآرامش

Ab6رفتاراعتمادزایمدیر 

Ab7بودنمدیربخشاطمینان 



اسزت.مضزمونپایزه126کداولیهازگفتارهزایکلیزدیاسزتخراجشزدکزهشزامل1350،مجموعدر

یهامضمونسازندهازترکیبمضامینپایهتشکیلشد.مضامینسازندهمشابه،دردسته32ترتیب،همینبه

امینپایهایازاستخراجمض،نمونه(4)باشند.جدولواقع،بیانگرمضامینفراگیرمیمجزاقرارگرفتکهدر

ایازاسزتخراجمضزامینسزازندهازمضزامینپایزهونیزنمونه(5)دهدوجدولازکدهایاولیهرانشانمی

نیززنشزانگرچزارچو مضزمونی(6)دهد.جزدولاستخراجمضامینفراگیرازمضامینسازندهرانشانمی

شزود.مصزاحبهراشزاملمزی15ازپژوهشبودهومضامینفراگیر،مضامینسازنده،مضامینوپایهحاصل

دهدکهروابهبیناجزاءدرآنمشخصشدهاست.نیزمدلپژوهشرانشانمی(1)همچنینشکل

مضامینتواندریافتکهیارمیوادبیاترفتارغیراخالقیسازمان(6)بامقایسهنتایجحاصلدرجدول

اهبردهایمقابلهباآن؛مضزامینسزازندهیزاریگری،مسزیریارورهایرفتارغیراخالقیسازمانفراگیرمؤلفه

ی؛مضزامینپایزههزایپنهزانوکزاهشسزرمایهاجتمزاعشغلیمبهم،ماهیتسازمان،جزوسزازمان،مشزوق
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هزاواندازهبهپیشرفت،اعتراضسزمنازطلبی،اشتیاقبیشنفسکاذ ،همدردی،جاهبهخودنمایی،اعتماد

قالبمدل،ارزشافزودهوارائهروابهبینایناجزاءدرولیتاجتماعیشرکتوروددادستانیونقضمسئ

است.پژوهش


 . استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه مصاحبه نمونه4جدول 

 ردیف مضامین پایه نشانگر کد

Ab1, Ab2, Ab8, Ab9 1 آیندهشغلناامیدینسبتبه

Ab5, Ab6, Ab7 3 هایشخصیتیمدیرویژگی 

Ab10, Ab11 4 بودنمدیروسازمانگاهتکیه

Ab3, Ab4 همزادپنداریباسازمان 5

Ab12, Ab13 6 یابیباسازمانهویت 

Ab14, Ab17 7 انتظاررمنیمدیرازکارمند 

Ab15, Ab16 8 پوشیوعدممجازاتچشم 


 . استخراج مضامین سازنده و فراگیر از مضامین پایه مصاحبه نمونه 5جدول 

 مضامین فراگیر مضامین سازنده مضامین پایه

 یابیباسازمانهویت
 .هویتسازمانی1

 عواملتأثیرگذار

 همزادپنداریباسازمان

 .عدماطمینانشغلی2 ناامیدینسبتبهآیندهشغل

بهسازمانومدیرقابلیتاتکاء
 .اعتمادسازمانی3

 هایشخصیتیمدیرویژگی

مدیرانتظاررمنی
 .حمایتمدیران4

پوشیوعدممجازاتچشم
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 . چارچوب مضمونی پژوهش6جدول 

مضامین 

 فراگیر
 مضامین پایه ردیف مضامین سازنده

مقایسه 

 با ادبیات

فه
مؤل
*

قی
خال
یرا
رغ
فتا
یر
ها


ان
زم
سا


یار

.سوءاستفادهاطالعاتی1
 کاریپنهان1

 تحری واقعیت2

.سوءاستفادهمالی2

 فروشیکم3

 فروشیگران4

 رشاءوارتشاء5

.سوءاستفادهجانی3

 فروشمحصولفاسد6

 فروشمحصولخطرناک7

 فروشمحصولغیرایمن8

ؤثر
لم
وام
*ع



.رهبریاخالقی1

 *الگویرفتاریرهبر9

 *تنبیه-پاداشنظام10

 *رابطهتعاملی11

مثبت.مبادلهاجتماعی2

 *حسهمبستگیباسازمان12

 خودنمایی13

 *رفتارخو باکارمند14

 *پاسخمناسبازطرفکارمند15

.حساستحقاق3

 *خودبرتربینی16

 *دانستنخودبرحق17

 *پنداریشایستهخود18

 *بودناحساسبرگزیده19

 *سزاوارتردانستنخود20

 نفسکاذ بهاعتماد21

.دلسوزی4

 همدردی22

 *همدلی23

 *رئوفبودن24

 *ازخودگذشتگی25

 *بودنبخشنده26
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ضامین 

 فراگیر
 مضامین پایه ردیف مضامین سازنده

مقایسه 

 با ادبیات

ؤثر
لم
وام
*ع



.یاریگری5

 کنندهکمک27

 دریغهمکاریبی28

 دوستی29

 دوستیانسان30

 احساسنزدیکیباسازمان31

.هویتسازمانی6

 * یابیباسازمانهویت32

 *همزادپنداریباسازمان33

 *بودنبهسازمانمتعصب34

 *احساسغرورباسازمان35

 *افتخارکردنبهسازمان36

.مسیرشغلیمبهم7

 ناامیدینسبتبهآیندهشغل37

 عدماطمینان38

 عدموجودنمودارسازمانیمشخص39

 عدموجودنظامارتقایشغلیمعین40

.اعتمادسازمانی8

 *قابلیتاتکابهسازمانومدیر41

 *هایشخصیمدیرویژگی42

 *انتظارمثبتازسازمان43

 *رفتارهایخو دوطرفه44

 *سازمانبینینسبتبهخوش45

.حمایتمدیران9

 *انتظاررمنیمدیر46

 *پوشیوعدممجازاتچشم47

 *تحسینرمنی48

 *رفتارخو بامرتکب49

.تحملریسککارمند10

 طلبیجاه50

 *پذیریریسک51

 ازاندازهبهپیشرفتاشتیاقبیش52
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ضامین 

 فراگیر
 پایه مضامین ردیف مضامین سازنده

مقایسه 

 با ادبیات

ؤثر
لم
وام
*ع



.ماهیتسازمان11

 تغییراتاساسی53

 استقاللمالی54

 عزلونصبزیادمدیران55

 ابهامنقش56

 عدمارزیابی57

 توجهصرفبهنتیجهعملکرد58

 کاغذبازیوبوروکراسیزیاد59

 تضادمنافع60

نظامنظارتیبودن.معیو 12

 *عدمنظارت61

 *عدمارزیابی62

 *معیارهاینادرستارزیابی63

 *بودنناظرناشایست64

 *توجهصرفبهنتیجه65

.جوسازمان13

 شدهکارکنانادراکاتتسهیم66

 فضایغالبسازمان67

 جوحاکم68

.توزیعناعادالنهبودجه14

 *عدالتیبی69

 *ساالریعدمشایسته70

 *بازیپارتی71

.خألقانونی15

 *عدمجامعیتقانون72

 *عدماجرایقانون73

 *سکوتقانون74

.ابهاموناسازگاریقوانین16

 *قوانینموازی75

 *تفسیرشخصیازقانون76

 *قوانینمتناقض77
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ضامین 

 فراگیر
 مضامین پایه ردیف مضامین سازنده

مقایسه 

 با ادبیات

ؤثر
لم
وام
*ع



.فرهنگغیراخالقی17

 *برداشتعمومی78

 *اقداماتمدیرسازمان79

 *فرهنگغیراخالقی80

 *زمینهمساعد81

 *شیوعرفتارهایغیراخالقی82

 *عدموجودمجازات83

 *تأییدرمنیمدیر84

 *عدموجودمانعجهتانجامرفتار85

هایپنهان.مشوق18

 عدموجودمجازات86

 حسخوشایندکارمند87

 تأییدرمنیمدیر88

 بودنهمکارانمحرک89

 رابطهخو فردمرتکببامدیر90

 انتظاررمنیمدیر91

 انتظاررمنیهمکاران92

 همکاراننوعنگاه93
دها
یام
*پ


.عواقبفردی1

 *مجازاتفرد94

 *مسائلحقوقیفردی95

.عواقبسازمانی2

 *مجازاتسازمان96

 *مسائلحقوقیسازمان97

 اعتراضسمنهاووروددادستانی98

 نقضمسئولیتاجتماعیشرکت99.کاهشمسئولیتاجتماعیسازمان3

.عذا وجدان4
 *شدنوجدانکاریآزرده100

 *عذا وجدان101

.ندامتوپشیمانی5

 *رفتارهیجانی102

 *تأثیرقرارگرفتنتحت103

 *پشیمانیفرد104
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ضامین 

 فراگیر
 مضامین پایه ردیف مضامین سازنده

مقایسه 

 با ادبیات

دها
یام
*پ



.کاهشسرمایهاجتماعی6
 سازمانکاهشاعتمادمردمبه105

 ایجادبدبینینسبتبهدولت106

دها
هبر
*را



.آموزش1
 بخشیآگاهی107

 هایاخالقیارتقایارزش108

.بسترسازی2

 ارزیابیفرایندعملکرد109

 شفافیت110

 ترسیمنمودارسازمانیمشخص111

 سازیفرهنگ112

 وپاگیرحذفقوانینموازیودست113

 دهینظامپاداش114

 ساالریشایسته115

.کنترلداخلی3

 اجرایدقیققانون116

 افزایشرسمیت117

 معیارصحیحارزیابیوارتقایشغلی118

.افشا4
 ایجادانگیزهبرایافشا119

 محافظتازافشاگران120

.اقداماتانضباطیومجازات5

 اخطار121

 توبیخ122

 اخراج123

 معرفیبهمراجعقضایی124
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 عوامل میانجی
 

 الف( سطح سازمانی:
پوشیوعزدم.حمایتمدیران:انتظاررمنیمدیر،چشم1

 مجازات،تحسینرمنی،رفتارخو بامرتکب

.مسیرشزغلیمزبهم:عزدماطمینزان،عزدموجزودنمزودار2
سازمانیمشخص،عدموجودنظامارتقایشغلیمعین

 ب( سطح گروهی:  
ومدیر،ویژگزی.اعتمادسازمانی:قابلیتاتکابهسازمان1

هایشخصیمدیر،داشتنانتظارمثبت،دوطرفزهبزودن
 رفتارهایخو ،خوشبینینسبتبهسازمان

 ج( سطح فردی:
.هویتسازمانی:هویتیابیباسازمان،همزادپنداریبزا1

بزودنبزهسزازمان،احسزاسغزروربزاسازمان،متعصزب
سازمان

،پززذیریطلبززی،ریسززک.تحمززلریسززککارمنززد:جززاه2
اشتیاقبیشازاندازهبهپیشرفت

















































 یار . مدل تبیین رفتار غیراخالقی سازمان1شکل 

 راهبردها
سازیانتظاراتازکارکنان،ترسیمنمودارسزازمانیمشزخص،.بسترسازی:ارزیابیفرایندعملکرد،شفاف2اخالقی؛هایارزش.آموزش:آگاهیبخشی،ارتقای1ال (پیشگیری:
ساالریدهی،شایستهوپاگیر،سیستمپاداشسازی،حذفقوانینموازیودستفرهنگ
.افشزا:ایجزادانگیززهبزرایافشزا،2هزایکنترلزی؛کزردنسزامانه.کنترلداخلی:اجرایدقیققانون،افزایشرسمیت،معیارصحیحارزیزابیوارتقزایشزغلی،مکزانیزه1 (نظارت:

محافظتازافشاگران
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 بندی بحث و جمع
اجزراموازیبزاهمبزهزمانوصورتهمهابهداده«تحلیلوتجزیه»و«گردآوری»اینددراینپژوهشفر

32نهایزتترتیزب،درایزنادامزهیافزت.بزهدرآمدواینفرایندتامرزکفایتنظریمضامینپایهوسزازنده

عوامزل»،«هزامؤلفزه»مضزمونفراگیزر6هایمشزابه،مضمونسازندهشکلگرفتکهترکیبآنهادردسته

،سزیر(2)راتشزکیلداد.شزکلشزماره«راهبردها»و«پیامدها»،«گرعواملتعدیل»،«عواملمیانجی»،«ثرؤم

دهد.تطورکدهایتحقیقتامضامینفراگیررانشانمی








 . سیر تطور گفتارهای کلیدی تا مضامین فراگیر در پژوهش2شکل 



دنبالشناساییچیستیرفتزاربزودهاسزت.نتزایجحاصزلازها،بهمدلمفهومیپژوهشدرقسمتمؤلفه

اسزت.مضزمونیزارهایرفتزارغیراخالقزیسزازمانعنوانمؤلفهبیانگروجودسهمضمونسازندهبه،تحلیل

اسزتفادهگروهیبودهومضزامینسزازندهسوءاسزتفادهاطالعزاتیوسوءاستفادهجانیدرسطحسازندهسوء

شودکزهبزهسزایرینیارشاملرفتارهاییمیواقعرفتارغیراخالقیسازمانباشند.درمیمالیدرسطحفردی

دادنجهتپیشبرداهداف،اقداماتیمانند:رشوهمثالکند.برایهایجانی،اطالعاتییامالیواردمیآسیب

آمزارودسزتکاریایمن،نزاسازمان،تغییرتاریخانقضایمحصوالتجهتفزروشآنهزا،فزروشمحصزول

یزارقزرارزمزرهرفتزارغیراخالقزیسزازماندرمنظورفرارمالیاتییزااهزدافدیگزروغیزرهاطالعاتمالیبه

،بنابراین،یارموردبررسیقرارنگرفتهاستهایرفتارغیراخالقیسازمانگیرند.درادبیاتتحقیقمؤلفهمی

.استهایمنحصراینتحقیقینشدهوجزءیافتهباردراینپژوهشتدوآمدهبرایاولیندستبههایمؤلفه

بزه«یزارکدامنزد؟ثربزررفتزارغیراخالقزیسزازمانؤعوامزلمز»ؤالشوندگانبهستحلیلپاسخمصاحبه

عنزوانمضزمونسزازندهبزه5هزایبیشزتر،مضمونسازندهمنجرشدکهطزیبررسزیوتحلیزل18یاحصا

مضمونسزازنده8عنوانمضمونفراگیرعواملمیانجیوبهمضمونسازنده5ثر؛ؤمضمونفراگیرعواملم

پزنجثر،هزرؤنظرگرفتهشد.درمضزمونفراگیزرعوامزلمزگردرعنوانمضمونفراگیرعواملتعدیلنیزبه

 مضمونفراگیر6 مضمونسازنده32 مضمونپایه124 کداولیه1259
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کدامازمضامینسازندهموجزوددرهرکنند.یعنیافزایشمیزانصورتفزایندهعملمیمضمونسازندهبه

.یابزدهایدولتزیافززایشیاردرشرکتشودکهمیزانوقوعرفتارغیراخالقیسازماناینقسمتباعثمی

باشد،باعثافزایشمیزانرفتارهایغیراخالقیالبتهاگررهبریاخالقیدرمراحلابتداییتامیانیخودمی

اعزثکزاهشکهرهبریاخالقیدرمراحلتکاملیخوددرشرکتباشد،بیعنیزمانی؛شودیارمیسازمان

نیززدرتحقیزقخزودبزههمزیننتیجزه(2013وهمکزاران)شود.میائویارمیمیزانرفتارغیراخالقیسازمان

دستیافتهبودند.

توانبیانکردکهدربرخیموارد،کارکنانمشارکتدررفتارهایغیراخالقیاساسنتایجتحقیقمیبر

عضزومثبزتخزودرامتقزابالً-تواندرابطزهمبادلزهرهبزرمیکنندکهعنوانمسیریتلقیمیبهیارراسازمان

منظورمشارکتدرایناقداماتکزهازمفاهیماخالقیکارهایخودازنظرجامعهبهجبراننمایند.اینافراد

(و2010سزیموالوهمکزاران)آمزدهازتحقیزقدسزتهکنند.نتایجبپوشیمیباشد،چشمبهنفعسازمانمی

انجامعمزلمتقابزلدریکمثبتباتحریمبادلهاجتماع(نیزحاکیازاینبودکه2011ینگهام)آمفرسوب

الزم.شودکهبانتایجپژوهشحاررهمخوانیداردیمنجرمیارسازمانیراخالقیغیافراد،بهبروزرفتارها

هزایجدیزدپزژوهشبهذکراستکهمضمونپایهخودنماییدراینپژوهششناساییشزدهوجززءیافتزه

است.

دلیلتمایلبزهرسزیدنبزهمزوقعیتیبهتزروافراددارایحساستحقاقباال،بهنتایجتحقیقنشاندادکه

یارمشارکتنمایند.ایننتیجزهبزاآنچزهلزیوشوندتادررفتارهایغیراخالقیسازمانباالتر،برانگیختهمی

درایزنقسزمت،مضزمونپایزهالبتزه.انزد،همخزوانیدارد(درتحقیزقخزوداشزارهکزرده2017همکاران)

باشزد.همچنزینهزایجدیزدپزژوهشمزینفسکاذ دراینپژوهششناساییشدهوجززءیافتزهبهاعتماد

خودگذشتگیزیزاد،دسزتخاطربخشندگیوازشودبهکهفردحسدلسوزیباالییدارد،باعثمیزمانی

مانیاکارکنانمنتفعشوند.ایناحساساتدرفردبهحدیزیادوقزوینهایتسازبههراقدامیبزندکهدر

شود.یعنیفردفقزهبزهایزنفکزراستکهاخالقیاتیاقوانیندرانجامآنفعل،ازدرجهاهمیتساقهمی

(نیززدرتحقیزقخزودنشزان1397کندکهبایدکاریبکندکهسازمانمنتفعشود.حسینیوهمکزاران)می

دراسزت.بودنکارکنزانیزار،دلسزوزثرومحزرکرفتزارغیراخالقزیسزازمانؤهیکیازعواملمزدادندک

.یکزیدیگزرازاسزتهایجدیدایزنپزژوهشءیافتهزمضمونسازندهدلسوزی،مضمونپایههمدردیج

فزردبزاباشد.دراینحالت،یار،یاریگریمیعواملمحرکفرددرزمینهاقدامبهرفتارغیراخالقیسازمان
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نوعیررایتدرونیدستپیزداعطشاحساساتشراسیرا کردهوبهیار،انجامرفتارغیراخالقیسازمان

است.هایجدیدپژوهشکندکهدررابطهبااینیافته،تاکنونپژوهشیصورتنگرفتهوجزءیافتهمی

اینکزهحلقزهبرعنیعالوهکند.یصورتنقشمستقیموواسهعملمیبهمضمونفراگیرعواملمیانجی

صورتمستقیمبرایزنیارهستند،خودنیزبهثرورفتارهایغیراخالقیسازمانؤافزایشیواسهبینعواملم
کدامازمضامینسازندهموجوددرایندسته،افزایشپیداکنزد،باعزثعبارتیهرمثبتدارند.بهرفتارتأثیر

،مثزالطور.بزهیابزدهزایدولتزیافززایشیزاردرشزرکتسزازمانشودکهمیزانوقوعرفتارغیراخالقزیمی
یارکههدفنهاییآنانتفاعسازمانویاکارکنانآناست،ایزنبهماهیترفتارغیراخالقیسازمانباتوجه

صزورتمسزتقیمتوانندبزهآید.هرچندمدیراننمیحسا نمیایمنفیبهپدیدهنظرمدیرانسازمانازرفتار
هزاحمایزتنماینزد.تواننزدازآنصورترمنیمینرفتارهاییوادارنمایندولیبهرابهانجامچنیکارکنان
دهد،مدیربادیدهتحسینبهوینگاهکزردهوحتزیازوقتیکارمندیچنینرفتاریراانجاممی،مثالبرای

یایزنراسزتاهزم(نیز1397کند.نتایجپژوهشحسینیوهمکاران)پوشیمیسایراقداماتمنفیویچشم
است.یافته

بزودنچزهباانجامچهکارهایییابزاداراکهمسیرشغلیمبهمباشدوکارمنددرسازماننداندکهزمانی
اساسشزواهدموجزودتکهبرطبیعیاس،تواندمراحلرشدوتوسعهراطینماید،بنابراینهاییمیویژگی

اگروینفعیبهسزازمانکندصورتکهکارمندفکرمینماید.بدینفایدهعمل-درسازمانیامنطقهزینه
-همزان،دیگرگرینماید.ازسویصورتمحقاستکهازمدیریاسازمانهمیننفعرامطالبهبرسانددرآن

بیشزتربزهایزنرفتزار،کارمندهرچهبنابراین؛مدیراننیزباکلیتاینرفتارمخالفتیندارند،کهبیانشدطور
هزایجدیزدپزژوهشدامخواهدنمود.دررابطهبااینیافته،تاکنونپژوهشیصورتنگرفتهوجزءیافتهاق

است.
ایرفتزارگونهلحا موقعیتومقامخودبههایشخصیخودویابهتوانندباویژگیمدیرانسازمانمی

طرفزیوازنومزدیرانجلزبشزدنمایندکهاعتمادکارکنانجلبشود.وقتیکهاعتمادکارکنانبهسازما

مثبتزیبزاآیندکهمبادلهاجتماعیپیاینبرمیتارخوبیداشتند،کارکناننیزدرسازمانومدیرانباآنانرف
نمایزد.همچنزیناعتمزاداساس،اعتمادسازمانیدراینرابطهنقشواسهایفامزیسازمانداشتهباشند.براین

یزارنماینزد.کزیموجهتانتفاعسازمان،اقدامبهرفتارغیراخالقیسزازمانشودکارکنانسازمانیباعثمی
صورتمتغیریمیانیبزررفتزارتواندبه(نیزدرپژوهشینشاندادندکهاعتمادسازمانیمی2015همکاران)

یارتأثیرگذارباشدکهبانتایجپژوهشحاررهمخوانیدارد.غیراخالقیسازمان
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دوموفقیتیاشکسزتخاطربیشتریبهسازمانهستننسبتبهبقیه،دارایاحساستعلقبرخیکارکنان

نمایند.اینکارکناناگرموردلطفیازجانبسزازمانمثابهموفقیتیاشکستخودقلمدادمیسازمانرابه

،رفتزار«متقابزلعمزلنظریزه»اسزاسبیشترینسبتبهبقیهدارنزدکزهبریامدیرانقراربگیرند،انگیزهبسیار

-یزاربیشزتریانجزاممزیواقع،کارکناندارایهویتسازمانیبیشتر،رفتارغیراخالقیسازماننمایند.درمی

است.یاینیافتهراستاهم(1397(وحسینیوهمکاران)2016چنوهمکاران)هایدهند.نتایجپژوهش

یزاراسزت.انجزامرفتزارغیراخالقزیسزازمانپذیریباسایرافرادمتفزاوتنظرویژگیریسکهرفرداز

کارمنزدیکزهمیززانتحمزل،پذیریبزاالییباشزد.بنزابراینمستلزمایناستکهفرددارایقدرتریسک

یارانجامدهزد.درایزنحالزت،اگزررهبزریمستعدایناسترفتارغیراخالقیسازمان،ریسکباالییدارد

تامیانیباشدیامبادلهاجتماعیمثبتیبینفردوسازمانبرقرارباشزد،اخالقیسازماننیزدرمراحلابتدایی

بااینیافته،تاکنونپژوهشزیدررابطهنماید.ازرفتارمییپذیرجهتانتفاعسازماناقدامبهنوعفردریسک

(1397هزایحسزینیوهمکزاران)پذیرمشابهبزایافتزهصورتنگرفتهوفقهمضمونپایهشخصیتریسک

.است

صزورتسزازندهبزه.اینمضزامیناستگر،دارایهشتمضمونسازندهمضمونفراگیرعواملتعدیل

،واقزع.دردهندراافزایشمیولیامکانبروزآن،شوندیارنمیمستقلباعثبروزرفتارغیراخالقیسازمان

انزد،بزروزگزرایجزادکزردهصورتباامکانیکهعواملتعزدیلاینؤثر(مهیاباشد،دراگرشرایه)عواملم

شود.یارتسهیلوتسریعمیرفتارغیراخالقیسازمان

پذیرند.تأثیربسیارزیادیازتغییراتسیاسیدردولتمیاًهایدولتیدرکشور،ماهیتسفانهشرکتأمت

اتابعههکند،اکثرمدیرانارشدشرکتوقتیرئیسدولت،وزیرویامدیریکمجموعهباالدستیتغییرمی

سزاالریدرطرفزی،دیزوانشزود.ازکنند.همینامزر،باعزثافززایشابهزامنقزشکارکنزانمزینیزتغییرمی

شدتمعقولوصحیحرابرایکارکنانبههایحدیزیاداستکهانجامامورازشیوههایدولتیبهدستگاه

یزاروجزودتزارغیراخالقزیسزازمانثربزررفؤشرایطی،اگرهرکدامازعواملمزدشوارنمودهاست.درچنین

آید.دررابطهبااینیافتهنیززوجودمییاربهلیبرایبروزرفتارغیراخالقیسازمانئاداشتهباشد،شرایهاید

تاکنونپژوهشیصورتنگرفتهاست.

گوهزارکنزانقزراربگیزرد.ایزنالعنوانالگویرفتارسایرکاتواندبهرفتاروکردارمدیرانسازمان،می

شوند.اگرمدیراندررفتارهایخودنشزاندهنزدکزهصورتتدریجیبهفرهنگکلیسازمانتبدیلمیبه
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ییزدنیززقزرارأصورتتلویحیمزوردتایغیراخالقیکارکنانمجازاتیدرپینداردوحتیگاهیبهرفتاره

فرهنزگ،بنزابراینشزود.گیرد،اینامربزهشزیوعرفتارهزایغیراخالقزیدرسرتاسزرسزازمانمنجزرمزیمی

.استهایدولتییاردرشرکتسازبروزرفتارغیراخالقیسازمانزمینهوغیراخالقییکیازعواملسازنده

اند.(نیزدرتحقیقخودبهاینامراذعانداشته2011آمفرسوبینگهام)

غلیفردوجودندارنزدیارایناستکهدرشرحشهایسازندهرفتارغیراخالقیسازمانچونازویژگی

طبیعزیاسزتکزهاگزرهم،شود،بنابراینبرانجامآندریافتنمیتورمستقیمیازمدیرسازمانمبنیویادس

اسزاس،ورتپنهانورزمنیصزورتپزذیرد.بزراینصدبهمدیریبخواهدازاینرفتارهاحمایتنماید،بای

فزردیکزهکننزد.زایزنافزرادورفتارهزاحمایزتمزیانکردنمرتکبیناینرفتار،عمزالًمدیرانبامجازات

لحزا منزافعیکزهبزهآنهزاموردحمایتمدیروهمکاران)بزه،طرفیازاتنداردوازطرفیترسیازمجاز

یارهایرفتارغیراخالقیسازمانکهپیشرانگیرد،زمانیشود(قرارمیصورتپنهانیتشویقمی،بهرساندمی

احتمالبیشتریمرتکباینرفتارخواهدشد.دررابطهبااینیافته،تزاکنونپژوهشزیوجودداشتهباشند،به

صورتنگرفتهاست.

ایاخص،معنبرعملکردکارکناندرهرشرکتبهیاعمونظارتامعنهایدولتیبهنظارتبرشرکت

هزاینادرسزتیاسزتفادهکزهیزاازمعیارامعنبزدینشزود.صورتناقصومعیو انجاممیدرمواردزیادیبه

سفانهدربسیاریازأ،متباشد.ازسویینیازنمیرایشایستگیموردلحا صالحیت،داشودیافردناظربهمی

؛باشزدنتیجهعملکردمزیاًشودومبنایارزیابی،صرفهایدولتی،توجهیبهنحوهعملکردفردنمیشرکت

،گیزرد.بنزابراینمزوردبررسزیوارزیزابیقزرارنمزیکنزدیعنیمسیریکهفردجهتتحققنتیجهطزیمزی

هایدولتزیاسزتکزهبسزتریمناسزببهشرکتترینمسائلمبتالنظارتییکیازاساسینظامبودنمعیو 

(نیزدرتحقیزقخزود1397آورد.حسینیوهمکاران)یارفراهممیبرایبروزرفتارهایغیراخالقیسازمان

بهایننتیجهدستیافتند.

کزهکارکنزاندرمنظزر،زمزانیکنند.ازاینرفتارهایخودراطبقجوحاکمسازمانتنظیممی،کارکنان

براینکزهعواقزبومجزازاتییارعزالوهفضایسازمانچنینادراککنندکهانجامرفتارغیراخالقیسازمان

انگیزهالزمبرایاقدام،بنابراینگیرند،ییدوحمایتمدیرانوهمکاراننیزقرارمیأبرایفردندارد،موردت

شود.ثر،زمینهمناسبیبرایایناقدامفراهممیؤصورتوجودعواملمکنندکهدربهچنینفعلیراپیدامی

دررابطهبااینیافته،تاکنونپژوهشیصورتنگرفتهاست.
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سززاالریوشایسززتهزیوعزدمبززاکززارگیریافزراددرسززازماناگززربزرپایززهپزارتیرویزهاسززتخداموبزه

عزدالتیدرزمینزهاسزتخدامرفتمنزابعوبزیکزهشزاهدهزدراینبرصورتعزالوهاین،درگزینیباشدشایسته

شدتافزایشیافتهوفرد،چونباایزنافرادازاقداماتمدیرسازمانبهخواهیمبود،امکانتأثیرپذیریاین

کزاربزرگزیانجزامدادهاسزت،بنزابراینخزودراشودکهمدیریاسازماندرحقویفکرواردسازمانمی

زندکهجبرانجهتتالفیاینرفتارنیکسازمان،دستبههراقدامیمیداند.سپسدرمدیونسازمانمی

(1397.حسزینیوهمکزاران)اسزتیارکردهباشد.یکیازاقداماتاحتمالیوی،رفتارغیراخالقیسازمان

جهدستیافتند.نیزدرتحقیقخودبهایننتی

زیراعدمجامعیتقزانونیکزی،شودهایدولتیزیادجدیگرفتهنمیدرشرکتاًتقریب،عملبهقانون

کیدصریحقانونینداشتهباشد،اصوالًأای،تکهمقولهشود.زمانیازمسائلیاستکهبهاینپدیدهمنجرمی

ولیبهدالیلیبسیاریهمانندبرورکراسی،جودداردراداشت.گاهینیزقانونوتوانانتظاررعایتآننمی

یزار،انجزاماعمزالخزالفقزانوناسزت.هایرفتارغیراخالقیسزازمانشود.یکیازویژگید،اجرانمیئزا

مزوردیزکهمچنزیناگزردر.اسزتقانونیهاوبسترهایشیوعاینرفتار،خألیکیدیگراززمینه،بنابراین

،صزورتنزاقضیزامزوازیباشزند،درایزنواینقوانینباهممتنوجودداشتهباشدپدیده،بیشازیکقانو

بزرتبصزرهوبنزدهای،فزردباتکیزهواقزعیابزد.درمیامکانتفسیرشخصیازقانونبهنفعخودبسیارافزایش

قانونیبزرایسازعواقباساس،ترد.براینتواندرفتارهایخودراتوجیهنمایقوانینموازییامتناقض،می

یابزد.حسزینیوهمکزارانیزارافززایشمزیرودواحتمالاقدامبهرفتزارغیراخالقزیسزازمانبینمیافراداز

(نیزدرتحقیقخودبهایننتیجهدستیافتند.1397)

مضراتاقداممزایاودخواهنداقدامیانجامبدهندبایافرادوقتیمیاًفایده،اساس-بهاصلهزینهباتوجه

مزوردرفتزارغیراخالقزی،تصزمیمبگیرنزد.دراساسنسبتبزهاقزدامیزاعزدماقزدامرامقایسهکردهوبراین

یارنیزورعبایدبههمینمنوالباشد.ولیکنتصورعمومیبرایناستکهچوناینرفتزاربزهنفزعسازمان

لنتزایجتحقیزقحارزرحزاکیازحااینگونهمضراتیدرپیندارد.باهیچ،گیردبنابراینسازمانصورتمی

تواندبسیارزیادباشدوحتیموجودیتسازمانویزایارمیایناستکهپیامدهایرفتارغیراخالقیسازمان

شده،پیامدهایاینرفتاردرسهسطحاجتماعی،سزازمانیارائهاساسمدلأثرسازد.برآیندهشغلیفردرامت

کننزدگاندربلندمزدتازانجزامایزناجتماعیوقتزیکزهمصزرفبندیشدهاست.درسطحوفردیدسته

دهزدوزمینزهکزاهشودستمیعنوانمتولیازشوند،اعتمادخودرابهسازمانبهرفتارهادرسازمانآگاه

باایزنیافتزه،تزاکنونپژوهشزیکهدررابطهشودارمحاللسرمایهاجتماعیومسئولیتاجتماعیفراهممی
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برایشزرکتتواندخاطرنقضقانونباشد،میراخالقیاگربهست.همچنینانجامرفتارغیصورتنگرفتها

توانزدعواقزبحقزوقیداشزتهمزی،خاطرنقضهنجارباشزدیافردمجازاتمالیدرپیداشتهباشدواگربه

ولزیدر،اشزدمدتبرایسازمانمنافعیدربرداشزتهبرفتار،هرچندممکناستدرکوتاهباشد.باانجاماین

آسیبیکزهدلیلبهآورد.البتهافرادمرتکباینرفتارنیزممکناستبلندمدت،مسائلومشکالتیپدیدمی

وقتزیایزنفزردبزااً،دچزارعزذا وجزدانشزودومتعاقبزاسزتخاطراینرفتارویبهسایرینواردشدهبه

شزود،احسزاسگنزاهبیشزتریکزردهوازکزردهخزودپشزیمانروههایسنگینجامعهوهمکارانروبزنگاه

 (همخوانیدارد.2011(وآمفرسوبینگهام)2017هایتحقیقلیوهمکاران)د.ایننتیجهبایافتهشومی

توانراهکارهاییدرسهسزطحپیشزگیری،یارنیزمیمنظورمقابلهومبارزهبارفتارغیراخالقیسازمانبه

هزاییزاردرشزرکتمنظورپیشگیریازوقوعرفتزارغیراخالقزیسزازمان.بهمدنظرقراردادنظارتومقابله

تزذکر،موجبزاتموردپیامدهایاینرفتارهابهکارکنزانآمزوزشدادهوبزایزادآوریوتواندردولتیمی

ملزیشزرکتماننزدهزاییشزرکتدرویزژهبزهامرهایاخالقیرافراهمکرد.اینشدنافرادازارزشآگاه

یکزیازعلزلسزازمان،ایزنمدیرانگفتهطبقزیرا،باشدحائزاهمیتتواندبسیارمیجنو خیزنفتمناطق

موردسزازمانهنگزامعقزدقزرارداد(عدمارائهاطالعاتصحیحدریار)مثالًشیوعرفتارغیراخالقیسازمان

.اسزتنشزدهانجزامزمینزهایزندرسازیآگاهوآموزشوعمالًاستعدمارائهآگاهیوآموزشبهافراد

مزوردتوجزهقزرار،شوددرارزیابیعملکردکارکنان،فرایندومسیردسزتیابیبزهنتیجزههمچنینتوصیهمی

نمایزد.توانزدکمزکشزایانیبزهامزرپیشزگیریگیرمزیوپزازداییوحذفقوانیندستگیرد.بوروکراسی

آنچهباقی،صورتاینهایکاریحذفشوند،درمبهمازرویهکهقوانینمتناقض،موازیوزمانی،واقعدر

شزود.ایزنمزورددرمعیارعملقرارگرفتزهوپیامزدهایعزدمتمکزیننیززمشزخصووارزحمزی،ماندمی

هاییمانندشرکتمخابراتکههزمبوروکراسزیزیزادیدرفراینزدهایکزاریداردوهاوشرکتسازمان

.تواندبسیارراهگشاباشدباشد،میایقوانینمبهموموازیبسیارزیادیمیطبقاذعانمدیرانشرکت،دار

دلیلکهتمایالتدرونیناظرمشخصنیستوممکناسزتدرفراینزداینبهعنوانناظر،وجودافرادبه

درهزایکنترلزیمکزانیزهسامانهشودازپیشنهادمی،بنابراین.سازاستنظارتسوگیریداشتهباشد،مشکل

تانتایجارزیزابی،بهتر،ازنقشانساندرفرایندنظارتوارزیابیکاستهشودعبارتسازماناستفادهشود.به

یزارزمینزهرفتارهزایغیراخالقزیسزازمانیدرزمینهافشزادقابلیتاتکایبیشتریداشتهباشند.همچنینبای

ایی،افرادرابرایافشاگریبرانگیخزت.همچنزینومزایتوانباپرداختپاداشمیمثالً.مناسبیفراهمشود

هاییطراحیشودکهازافشاگراندربرابرعامالناینرفتارها،محافظزتنمایزدوافزرادازتزرسشیوهدبای
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گرفتزهبزااکثزرمزدیراناجرایزیهزایصزورتعواقبناشزیازافشزاگری،سزکوتننماینزد.طزیمصزاحبه

موردانگیزشوحفاظزتخودرو،مشخصشدکهچوندرپاوپارسویژهشرکتسایهایدولتیبهشرکت

اکثزرافزراداز،بنزابراین،شوددرستیاجرانمیصریحمحدودیوجودداردکهحتیبهقوانین،ازافشاگران

 دهند.گرفتنراترجیحمیقیواهمهدارندوسکوتونادیدهافشایمواردغیراخال

.اسزتیار،اقداماتانضباطیومجازاتبارفتارغیراخالقیسازمانآخرینمرحلهدرراهکارهایمقابله

حزال،افزرادیاینهایموردنیازهمصزورتپزذیرفت،ولزیبزاوقتیاقداماتپیشگیرانهانجامشدونظارت

ثرواقعؤکهمصورتیداد.درتوانابتدابهویاخطارهایالزموجودداشتندکهمرتکباینرفتارشدند،می

ربهوقضاییمعرفینهایت،فردخاطیرابهمراجعذیاردادودربیخواخراجرادردستورکارقرنشد،تو

ختاشززارهکززرد.مطززابقمصززاحبهتززوانبززهمصززداقشززرکتارتباطززاتزیرسززامززی،نمززود.درایززنمززورد

غیراخالقزیدلیلاقزدامبزهرفتزارکهیکیازکارکنانبهگرفتهبایکیازمدیراناینشرکت،زمانیصورت

د،میززانوقزوعایزنرفتزاردرشزرکتشیار)پرداخترشوهجهتعقدقرارداد(ازشرکتاخراجسازمان

جدیباافرادخزاطیبرخزوردصورتارکنانمتوجهاینامرشدندکهبهزیراک؛کاهشمحسوسیپیداکرد

میزانبروزآنکاهشخواهدداشت.اًهایانجاماینرفتارافزایشیابد،طبیعتوقتیهزینه،بنابراین.شودمی

یزار،تزاکنونپژوهشزیصزورتنگرفتزهوجززءباراهکارهایمقابلزهبزارفتزارغیراخالقزیسزازماندررابطه

است.هایجدیداینپژوهشیافته

ناپزذیرمواجزهبودنزد.پزذیرواجتنزا هایاجتنا درفرایندتدویناینپژوهش،محققانبامحدودیت

یزاردرکشزوربزودکزهبودنتحقیقدرزمینهرفتارغیراخالقیسزازمانجدیدونوپذیر،تنا محدودیتاج

صزورتکامزلبزهمفهزومپدیزده،توجهیازافراداطالعاتکافیدراینزمینهنداشتند.بنزابراینتعدادقابل

از:درزمینزهاجتنا نیززوجزودداشزتکزهعبارتنزدهمچنینسهموردمحدویتغیرقابلشد.توریحداده

هزاوراهکارهزایمقابلزهبزارفتزارغیراخالقزیویزژهدرزمینزهمؤلفزهادبیاتپژوهشیکافیوقابلاستنادبه

واسطهگسزتردگیبحزثوتعزدادیارنیز،محدودیتجدیوجودداشت.محدودیتدیگریکهبهسازمان

وامکاندشوصورتکلیبررسییقبهوجودآمد،باعثشدمفاهیممدلتحقزیادمضامینپایهوسازندهبه

یکازآنهامیسرنشدکههرکدامازمفاهیمنیازمندیکپزژوهشمسزتقلاسزت.همچنزینبررسیعمیقهر

یاربودوروشتحقیزقکزهکیفزیبزود،بههدفتحقیقکهارائهمدلتبیینرفتارغیراخالقیسازمانباتوجه

 .استصورتکمی،نیازمندپژوهشیدیگربهائهمدلبسندهشدواجرایمدلبهاراًصرف
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