
 
Academy of Organizational 

Behavior Management 

Organizational Behavior Studies Quarterly Print ISSN: 2322-1518 

Online ISSN: 3456-6452 

Winter 2022 (Serial No. 44), Vol. 11, No. 4 
 

 

 
Controlling the Factors Affecting the Deviant 

Workplace Behaviors of University Staff  
 

Abbas Abbaspour (Ph. D.)
1
 

Zohre Nikmorad
2
 

Morteza Taheri (Ph. D.)
3
 

Hamid Rahimian (Ph. D.)
4 

Abstract 

One of the basic challenges in organization management is predicting and controlling 

deviant behaviors in the workplace. This research was conducted with the aim of 

identifying and prioritizing the components of deviant work behaviors of university 

administrative staff and providing a comprehensive framework of it with an emphasis on 
monitoring and prevention. Using the meta-synthesis qualitative method and the 

Sandelowski and Barroso model and purposeful sampling, 170 sources in domestic and 

foreign scientific bases were examined between 2015 and 2022. During this process, 39 

articles met the acceptance criteria. Data analysis was done by coding method in two steps 

and prioritization of codes was determined by Shannon entropy. The results of data analysis 

showed the main dimensions of individual, group and organizational factors and the sub-

dimensions of organizational injustice, compensation and reward structure, inadequate 

supervision, inappropriate performance evaluation, lack of organizational support, weak 

laws, incompatibility, job dissatisfaction, lack of spirituality and at the level of group 

showed destructive leadership. In order to prevent and control deviant work behaviors at 

the university level, managers and policy makers at different levels of the organization 

should emphasize the expansion of procedural and distributive justice in the organization as 
well as continuous and accurate monitoring of the performance of administrative staff. 
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 چکیده
بینی و کنترل رفتارهای انحرافی در محیط کاار اساتا ایا      های اساسی در مدیریت سازمان، پیش یکی از چالش

هاا و اراهاه   های رفتارهاای انحرافای کااری کارکناان اداری دان ا ا       بندی مؤلفهاولویت پژوهش با هدف شناسایی و
چارچوبی جاام  از نن باتککیادبر نراار  و پی ا یری انشاا  شادا باا اساتفاد  از روش کیفای فراترکیا  و ال اوی            

 یها لسا بی ارجی داخلای و خا   علمی یها  پای ادر منب   124مند، تعداد  گیری هدف سندلوسکی و باروسو و نمونه
هاا باا روش    مقاله با معیارهای موردپذیرش، تطابق داشتندا تحلیا  داد   63شدا طی ای  فرایند  بررسی 6466 تا 6414

هاا،   بندی کدها با ننتروپی شانون تعیی  شدا نتایج حاصا  از تحلیا  داد    کدگذاری در دو مرحله انشا  شد و الویت
، جباران خادما  و پااداش    سااختار ، عادالتی ساازمانی   ابعاد اصلی عوام  فردی، گروهی، سازمانی و ابعاد فرعی بای 

، ناسازگاری، نارضایتی شغلی، فقدان  یقوان ضعفیابی عملکرد نامناس ، عد  حمایت سازمانی، ارزناکافی،  نرار 
منرور پی  یری و کنترل رفتارهای انحرافی کاری در  یی و در سطح گرو  رهبری مخرب را ن ان دادا بهگرا تیمعنو

ای و  گذاران در سطوح مختلف ساازمان بایاد نتابت باه گتاترش عادالت رویاه        سیاست ها، مدیران و سطح دان  ا 
 توزیعی در سازمان و همچنی  نرار  متتمر و دقیق بر عملکرد کارکنان اداری تککید داشته باشندا

 

 فراترکیب؛ کارکنان اداری دانشگاه رفتارهای انحرافی کاری؛ سالمت اداری؛: کلیدواژه
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 مقدمه
 یکای از ابعااد   1مدیریت نن، از اجزای جدان دنی علو  انتانی استا رفتارهای انحرافای کااری  رفتار و 

هاایی مانناد   نرار از اناداز ، ناو  و محا  نن، موضاو  مطالعاه رشاته        مدیریت رفتار سازمانی است و صارف 

ه پژوه ا ران با  هاای اخیار، توجاه     طای ساال   (ا6،6413)شاارما  استشناسی  شناسی، مدیریت و جامعه روان

و  6، افاازایش یافتااه اساات )ون فیلیاات شااناختی و اجتماااعی ننهااا  تبعااا  منفاای روانگونااه رفتارهااا و  ایاا 

 (ا6442گریفی ،

رفاا    ها و یا مقررا  داخلی توسط فرد یا یک گرو  نقض شوند وم یکه نداب و رسو ، خط هن امی

 رابینتون و بنات )شود  خطر بیندازند، رفتار انحرافی تلقی می سازمان و یا کارکنانش را به
اساا   بر ا(5،1334

شکنی نیتاتند، بلکاه رفتارهاایی     (، رفتارهای انحرافی فقط قانون6414) 2( و گود6414) 4نرر کلینارد و مایر

باشند و ممک  اسات باعان نارضاایتی شاوند )میلاز و       هتتند که برخالف هنشارهای اجتماعی یا جمعی می

 (ا 2،6464تراپف

هاای ساازمانی و فاردی تقتاید کردنادا      ( رفتار انحرافی در مح  کار را به دساته 6410و بنت ) 0ماراسی

( و شاد  ننهاا )جزهای در برابار کلای      باه  باتوجاه رابینتون و بنت انوا  رفتارهای انحرافی در محا  کاار را   

رسان تحت عنااوی   کنندا گتترۀ رفتارهای منفی و نسی  بندی می فردی( طبقه زمانی یا بی ماهیت رفتار )سا

رفتاار پرخاشا رانه    و هاای بدخواهاناه  مختلفی نریر فری ، خرابکاری، سرقت، دروغ ویی، طارح شاوخی  

 (ا1630اند )زینلی، منرری و سالجقه مورد اشار  قرار گرفته

از  د ستفاءاسو ،سرقت نریرکاااری فی انحرا یهارفتارانااد کااه  مطالعااا  اخیاار بااه ایاا  نتیشااه رسااید    

قلدری  ( و6442، 3)لیتزکی، ادلتتون و کیدرمیشوند  هانمازسا یشکتتهااز  صددر 64 باعن را ،ختیاا

و نزار و اذیت در مح  کار و سایر مصادیق انحاراف رفتااری باه دو میلیاارد پوناد رساید  اسات )واردی و        
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 ق احد نکنارکا از صددر 24بر بالغشاد ،   انشاا  های  شد  در پژوهش گزارش اراهه (ا براسا 6446،  1ویتز

 که سدرمی نرر به ومیشوند  مرتک  را هاییرفتار چنی  ربا دو سالی ق احد نهان از نیمی و ربا یک سالی

 (ا1632 زار ، و شد )موسویبا شای   پدید یک رکا مح  در رهافتار گونه ای بروز 

ل در مثا انعنو بهز  داردا ی  حور در امناس  ک وضعیت نان از وم ابه ن ای ها شاخصان یرر اک ودر 

 104ن میااداری نرر شاخص سالمت ان را ازیرر اک و، لمللیافیت بی شفان مازسادی میال 6461ل سا

دارای  64  با کت  نمران یر، ای  شاخص  اسااستا برار داد  اقر 144، در رد  مطالعهردمور ک و

 (ا 6466، 6)سازمان شفافیت بی  المللیباشد  باالیی میر بتیااداری   تخلفا

خصوص تعلید ق ر عریمی از افراد در ها و مؤستا  نموزش عالیجای ا  خاصی که دان  ا  به باتوجه

شاد ، تهدیادی جادی بارای      های تعریاف جامعه دارند، قصور کارکنان از رعایت قوانی ، هنشارها و ارزش

شودا هرگونه رفتار انحرافی کاری، باه اتاالف نیاروی انتاانی کمیااب،       سالمت اداری دان  ا  محتوب می

 ،دی ار  ازساوی گارددا   نموزشی از رسالت اصلی خود منشر می نرا وری و بازماندن  کارایی و بهر کاهش 

هاای   پیامدهای منفی در حوز  نن، تب  د و بهاندازن یمخاطر  م بهگونه رفتارها، سالمت مالی دان  ا  را نیز  ای 

 دنبال خواهند داشتا اجتماعی، فرهن ی، اقتصادی و سیاسی جامعه ب

ان یزگای، غیبات و    تفااوتی، بای   دهاد کاه بای    شاد ن اان مای   همچنی  شواهد تشربی مادیران اجرایای ار  

هاای کالمای و    یاری ادبی، درگ بی پرخاش ری وروی از کار، ایشاد ختارا  به اموال دان  ا ، تملق،  طفر 

استفاد  از امکانا  و شارایط شاغلی بای  کارکناان اداری      ، سوءنکردن از دستورا  مدیر غیرکالمی، پیروی

 ا(1541ی و همکاران،هارون ینی)قاهدامها رو به افزایش است  دان  ا 

یی یکپارچاه  علت اهمیت متئله رفتارهای انحرافی کااری و پیامادهای منفای نن و عاد  وجاود ال او       به

-نرار مای   شناسایی چنی  رفتارهایی ضاروری باه   ها، بی  کارکنان اداری دان  ا برای مدیریت ای  موضو  

 رسدا 

 زیر انشا  شد  است:هدف با  پژوهش ی همچنی ، ا

عواماا  مااؤرر در بااروز رفتارهااای انحرافاای کاااری کارکنااان اداری   از  مفهومی بچورچا یک دپی نها

 .ها ، در بروز رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دان  ا از نرر میزان ارر ی عوام بند رتبهو  ها دان  ا 

                                                                                                                                             

1. Vardi, Y. & Weitz 

2. International Transparency Organization 
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 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
هاای افارادی اسات کاه در ساازمان       کارهاا و ن ارش   رفتار سازمانی، مطالعه منرد عملیاا ، اقاداما  و  

د )رابیناز و  گاذار می تکریرو سازمانی کنند و رفتار بر عملکرد سازمانی در سطوح فردی، گروهی  فعالیت می

 (ا 6414،  1جاج

ای کاه  ، رفتار انحرافی کاری عبار  است از رفتارهای خودخواساته (1334) از دیدگا  رابینتون و بنت

ان یا اعضاای نن یاا   تواند تهدیدی برای سالمت سازمکند و می توجهی را نقض می هنشارهای سازمانی قاب 

و باه ساازمان نسای      شاوند طاور تصاادفی نماایش داد  مای     ر، رفتارهاایی کاه باه   دی ا  عبار  هردو باشدا به

 (ا6،6415شوند )کولکیت، لپی  و وسون عنوان رفتارهای انحرافی درنرر گرفته نمی رسانند، به می
 

 کارکنان در سطح فردی رفتار
دو عاما    اگرفتاه اسات   انشا  ی انحرافی کارینقش عوام  فردی در بروز رفتارهابار  در هایی پژوهش

شناسی مح  کار، درک و باشندا هدف رفتار سازمانی و روان شخصیت و ادراک از شرایط کاری می ،مهد

شود که ویژگی شخصیتی باعن می کاری متفاو  هتتندا ک ف دالیلی بود  است که چرا افراد در ان یز 

 (ا1635نژاد و درزی،  ای خاص رفتار کند )هادویفرد تمای  داشته باشد که به شیو 

پردازد تا بتواند باه محایط پیراماون     حتا  خود میوسیله نن فرد به تفتیر ا هکه ب استفرایندی  ،ادراک

رفتاار انحرافای در    نتیشاه ؛ درکنناد  های متفاو  به متااه  ن اا  مای    خود معنی دهدا افراد مختلف با دیدگا 

ارتباا  باشادا وقتای    درتواند  میرد شرایط کاری موشناخت شغلی کارکنان و قضاو  ننها دربا  محیط کار

شاد  در   های ننها توجه می کناد، ایا  حمایات درک    باشند که مدیریت به اهداف و ارزشکارکنان معتقد 

کااهش  چنای ، ادراک منفای از شارایط کااری باعان      و هم یاباد  انعکا  می و تعهد وفاداری حسافزایش 

 (ا6442)ون فلیت و گریفی ،  شود میکاری و یا درگیری در انحرافا   تالش شغلی

 

 رفتار کارکنان در سطح سازمانی

عناوان یاک وحاد      در رشاته رفتاار ساازمانی اسات کاه باه      هاا  شناسایی سازمان یکی دی ر از گرایش

                                                                                                                                             

1. Robbin & Judge 
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شود که ای  مفهو  از نرریه هویت اجتماعی ناشی می .شودشد  با احتا  تعلق به سازمان تعریف می درک

نفاس مثبات ایشااد     کنند تا عاز  بندی میهای اجتماعی دستهخود و دی ران را در گرو دهد افراد ن ان می

 کنندا

انطباق سازمان با هنشارهای اجتماعی ممک  است به کارکنان کمک کند تا باا ساازمان ارتباا  برقارار     

هاا را   ساازمان  های نرارتی و هنشااری  کنند و به سازمان تعلق داشته باشندا نرریه نهادی، ساختارها و فعالیت

 کندا مشبور به پایبندی به هنشارهای اجتماعی می

 

 نقش رهبری

هاا و هنشارهاا را تعریاف و     کاه ارزش  باشند میگذار بر رفتارهای اعضای سازمان  ارررهبران از عوام  

در ساازمان، احتارا  متقابا ، ت اخیص و      میزان اعتمادساازی ا رهبران در نمایند ه میهتصویری از سازمان ارا

ا همچنی ، مهاار  رهبار در ادار    کنند ایفا می تزاییبتنبیها  نقش  انشا ها یا  و پرداخت پاداش متاه  رف 

  (ا4664، 1)اسمیت در ادار  رفتارهای انحرافی دارد توجهی شایانارتباطا  نیز نقش تعارضا  و تغییرا ، 

)انیا  و   اسات کاری مالکی برای ارزیابی ارربخ ی و عملکرد افراد شاغ  در هر سازمان  فیانحرا رفتار

کنناد   تحمیا  مای   نمازساو مالی زیاادی باه   جتماعی ا ،روانی یها هزینه هارفتار گونه ی ا(ا 6،6411هتتین ز

ناپاذیر منفای   جباران   یپیامدها نمازسادر  خالقیا هایرفتار تقویت به توجه  عد(؛ 6،6443)بدانکی  و زینر

 بررواناای و  اجتماااعی منفاای ا رراهمچناای   کنااد تحمیاا  ماای نمازسا مااالی ساان ینی بااه یهزینههاو  دارد

 (ا1634پور،  و فاضلی زاد ، نبوی کارکنان خواهد گذاشت )حتی 

رضایت شاغلی برخوردارناد باه ساازمان خاود متعهادتر هتاتند و کمتار دچاار رفتارهاای           از  که ادیفرا

ضامیر،   شا  رومحمودکنناد )  تری تشربه می را در سطح مطلوب شوند و حمایت سازمانی انحرافی کاری می

 تکریرگونه رفتارها  در بروز ای   خدما انجبر نامناس  رساختاو  لتیاعد بی(ا ادراک 1632ایرانی و یزدانی، 

 (ا1600بتزایی دارد )سلمانی و رادمند، 

کنند که ایشاد محیط کاری اخالقی به ترویج عدالت و معنویت ( بیان می6464و همکاران ) 5هالدورای

                                                                                                                                             

1. Smith 

2. O’Neill & Hastings 

3. Bodankin, M. & Tziner 

4. Haldorai 
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 پیمای ی و همبتت ی استا -ای  تحقیق از نو  توصیفی اشودبرای رفا  کارکنان، سازمان و جامعه منتج می

معنویت در محیط کار بر هویت  تکریرهدف بررسی  ( در پژوه ی که با1544) طرفی تیموری و همکاراناز

پیمای ی و از نو  همبتات ی   -و ازنرر روش، توصیفی  اند داد یانشی رفتار انحرافی انشا  سازمانی با نقش م

نیاز   شخصیتی ییژگیهامنفی معنویت بر بروز رفتارهای انحرافی کااری اشاار  کردنادا و    تکریربه  باشد، می

اصافهانی و حیادری    چنانچه نصار  ؛نماید می تعدی  را مانیزسا افنحر  و اشد ادراک لتیابیعد بی   تباار

کارکناان ماؤرر    پیمای ی حتاد  در مح  کار را بر رفتاار انحرافای کااری    -( در تحقیقی توصیفی 1630)

، توانمنادی کارکناان را باه نناان القاا      زیفرهنگساتواند باا   مدیر هر سازمان مید که نکن دانند و بیان می می

( باا اساتفاد  از روش تحقیاق    6413)1شاول  امثبت باا یکادی ر داشاته باشاند     قابتر، د حتا یجا بهکند تا 

گوناه رفتارهاا ماورد     عدالتی در پرداخت حقوق و پاداش و نرار  درست را بر کاهش ایا   نمیخته، رف  بی

 ا دهد تککید قرار می

نقاش میاانشی    مانیزسا سیاستادراک پیمای ی و از نو  علی، ن ان داد  شد که  -ی توصیفیدر تحقیق

)اساماعیلی، حکااک و    بار رفتاار انحرافای کااری دارد     مانیزسا بدبینی ریرگاذاری کداری در ت یمثبت و معن

 انجدو تکریر باه روش توصایفی از ناو  همبتات ی     ( در تحقیقی1632(ا پیرایش و اکبریان )1634سیا ،  شا 

ماد   شاد  ن  انشاا   های ای از پژوهش ( گزید 1)کاری را ن ان دادندا در جدول فی انحرا یهارفتار بر ریکا

 استا

 
 شده از متون ای از اطالعات اولیه استخراج. گزیده5 جدول

 کد

 مقاله
 نام نویسندگان عنوان

سال 

 انتشار
 ها یافته

A1 

بررسی تکریر معنویت در محیط 

سازمانی با نقش   بر هویت  ،کار

سازمانی و رفتار  میانشی سالمت 

 انحرافی

 1544 تیموری و همکاران

رفتار انحرافی و سالمت سازمانی بر 

هویت سازمانی ارر داردا معنویت در 

گری  محیط کار با میانشی

رفتارانحرافی بر هویت سازمانی ارر 

 داردا

                                                                                                                                             

1 .Shool 

https://jas.ui.ac.ir/article_24995_25ef4145f3774c98a289f341e5af4044.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_24995_25ef4145f3774c98a289f341e5af4044.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_24995_25ef4145f3774c98a289f341e5af4044.pdf
https://jas.ui.ac.ir/article_24995_25ef4145f3774c98a289f341e5af4044.pdf
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 کد

 مقاله
 نام نویسندگان عنوان

سال 

 انتشار
 ها یافته

A3 
حتاد  در مح  کار بر رفتار  تکریر

 ی کارکنانانحراف

نصر اصفهانی و 

 حیدری
1630 

رف  خصایص منفی بی  کارکنان بر 

 کاهش رفتارهای انحرافی مؤرر استا

A4 

  سترو ا خالقیا جو بی  بطهرا

 فیانحرا یهارفتار با شغلی

 سبک تعدی گر نقش: نکنارکا

 نهاستم ر یهبرر

زینلی، منرری و 

 سالجقه
1630 

بی  عوام  مرتبط با رفتارهای 

گر  به نقش تعدی  باتوجهانحرافی 

سبک رهبری ستم رانه رابطه 

 داری وجود داردا معنی

A5 

 بر خالقیا یهبرادراک از ر تکریر

 مانیزسا فیانحرا یهارفتار

  ن  ادا نکنارکا

 1632 پیرایش و اکبریان
تکریر وجدان کاری بر رفتارهای 

 انحرافی تکیید شد

A8 

 بر مؤرر مانیزسا م اعو شناسایی

  نکنارکا فیانحرا رفتار وزبر

  ن  ادا یمرکز دستا: مطالعه رد)مو

 (انتهر

 محمود

، ایرانی ضمیر روش 

 و یزدانی

1632 

از ، اند افرادی که از شغ  خود راضی

استر   و حمایت سازمانی بی تر

با و  شغلی کمتری برخوردارند

احتمال کمتری مرتک  رفتارهای 

 اشوند انحرافی می

A9 

با  اخالقیبررسی رابطة رهبری 

:  رفتارهای انحرافی در محیط کار

نقش میانشی تعهد عاطفی و جو 

 القیاخ

ی انه و منتخ  

 همکاران
1634 

ارر متتقید رهبری اخالقی بر 

رفتارهای انحرافی در محیط کار و 

ارر غیرمتتقید رهبری اخالقی بر 

رفتارهای انحرافی در محیط کار 

 ازطریق تعهد عاطفی و جو اخالقی

 ارا ن ان داد

A10 

 یهبرر بطهرا ریساختا یل وا

و  خ ونت به تمای  با بمخر

 نکنارکادر  فیانحرا یهارفتار

پرور و  گ 

 سلح ور
1634 

ای در  تمای  به خ ونت متغیر واسطه

رابطه رهبری مخرب با رفتارهای 

 انحرافی است

A11 

Older and Less Deviant? The 

Paths Through Emotional 

Labor and Organizational 

Cynicism 
 6461 و همکاران 1پنگ

س  ازطریق بدبینی با رفتار انحرافی 

 ارتبا  داردا

                                                                                                                                             

1. Peng 
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 کد

 مقاله
 نام نویسندگان عنوان

سال 

 انتشار
 ها یافته

A13 
Exploring different appraisals 

in deviant sharing behaviors: A 

mixed-methods study 
 6466 و همکاران1هو 

درک رفتارهای انحرافی به اشتراک 

مدیریتی گذاشته شد  و پیامدهای 

 برای تنرید رفتار کارکنان

A15 

Corporate Social Responsibility 

and Employees’ Negative 

Behaviors under Abusive 

Supervision :A Multilevel 

Insight 

و  6محمود

 همکاران
6464 

با تمرکز بر رفتار سرپرست 

گر در متئولیت  سوءاستفاد 

توان بهتر  شهروندی سازمانی را می

 مدیریت کردا

A16 

Work–Family Conflict, 

Emotional Responses, 

Workplace Deviance, and 

Well-Being among 

Construction Professionals: A 

Sequential Mediation Model 

 6464 6چ 

تداخ  کار و خانواد ، توجه به امرار 

معاش کارکنان، تقویت عاطفه فردی 

انحرافی مؤرر در بروز رفتارهای 

 استا

A18 

Workplace spirituality as a 

mediator between ethical 

climate and workplace deviant 

behavior 
 6464 هالدورای

معنویت در مح  کار میانشی جو 

 اخالقی و رفتار انحرافی استا

A19 Workplace Deviance: A 

Conceptual Framework 6413 5اوتکارش 

 سازمانی جو کردن فراهد با ها سازمان

 ای م اور  های برنامه انشا  و اخالقی

 رفتار کارکنان، نموزش و مناس 

کاهش  را کار مح  در انحرافی

 دهندا

A20 
The effect of organizational 

culture on deviant behaviors in 

the workplace 

 و 4استفانو ید

 همکاران
6413 

مقابله با تمهیدا  سازمانی برای 

رفتارهای انحرافی ازطریق 

 سازی فرهنگ

 

                                                                                                                                             

1. Hou 

2. Mahmood 

3. Chen 

4. Utkarsh 

5. Di Stefano 
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 توان به چند نکته اشار  کرد: های گذشته ، می در رابطه با پژوهش

  است؛صور  مطالعه موردی انشا  شد   در مؤستا  بهها  اکثر ای  پژوهشا 1

هاای  غیرمتقیاسی و روش همبتات ی، توساعه مفهاومی وااا انشاا  شاد  ویاا        منطق ها با اغل  پژوهش ا6

 ؛اند عنوان متغیرهای وابتته درنرر گرفته همرتبط با رفتار انحرافی کاری را ب

هاا درخصاوص رفتارهاای انحرافای صاور  گرفتاه       هایی که در برخی از ساازمان  رغد پژوهش علی ا6

و ضرور  بررسای ایا  مهاد     های داخ  ک ور یافت ن د بر ای  امر در دان  ا  مبنی است، پژوه ی

 .خورد چ د می در دانش بهبود عملکرد دان  ا  بهعنوان شکافی  به
 

 پژوهش شناسی روش

اسااتفاد  شااد  اساات و  1از روش فراترکیاا در نن، اساات و  دیبررکاف،هد ظلحا بااه ،حاضر هشوپژ

نن بارای   بار  عاالو  انشاا  شاد  اسات و     6افزار مکس کیاودا  نر  تحلی  محتوا با کدگذاری دور اول و دو  با

کاار گرفتاه شاد  اساتا      هنماد  ننتروپای شاانون با     دسات  هی  اهمیت و الویت هریک از مفاهید بتعیی  ضر

و  گونااگون  یها هشوپژهاای   یافتاه  ترکی  طریقازکاه   باشاد  مای  6های فرامطالعه فراترکی  یکی از روش

 (ا5،1300هیرو  )نوبلیتنماید  را ک ف می جدید  موضوعا ،مند نرا شن ر نمودن هدافر

شاود، باا    کار گرفتاه مای   ههای یکپارچه و جام  مطالعا  ب فراترکی  همانند فراتحلی ، برای ایشاد یافته 

که هدف فراترکی ، ایشااد   پردازد؛ درصورتی های کمی می سازی یافته ای  تفاو  که فراتحلی  به یکپارچه

 خات  سا: تواند انشا  پذیرد دلی  میبه سه  ترکی افر (ا1630است )فالح،های کیفی  از یافته تفتیری خالقانه

نراری   توصیف ،پیش روهش وپژدر   شد د ستفاا ترکی افر فهد امفهومی توسعةو  نرری توصیف ،نرریه

 گرفتاه شاد  اسات و    کار هب (6442) 4ای سندلوسکی و باروسوباشدا برای ای  منرور، روش هفت مرحله می

مورد سانشش قارار گرفتاه اساتا نحاو  گاردنوری        2ا  پی افزار ا  در نر کوه   یکاپا با شاخص پایایی

ا بررسی 6 ؛های پژوه ی الؤا طرح س1ا هفت مرحله سندلوسکی و بارسو شام  استها از نو  اسنادی  داد 

                                                                                                                                             

1. Meta-synthesis 

2. Maxqda 

3. Meta Study 

4. Noblit & Hare 

5. Sandelowski & Barroso 

6. Spss 
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هاای   رکیا  یافتاه  تحلی  و تو تشزیه ا4؛ استخراج اطالعا  متون ا5 ؛انتخاب متون مناس  ا6 ؛مند پی ینه نرا 

 باشدا ها می ا اراهة یافته2 ؛ا کنترل کیفیت2 ؛کیفی

 

 های پژوهشیگام اول: طرح سؤال

هاایی از چیتاتی و جامعاه و زماان مطالعاه و چ اون ی       ، ابتادا پرساش  فراترکی  در گا  نختت مرحله

 شوندا  بیان می ،روش

 ها چیتت؟  ار انحرافی کاری کارکنان دان  ا های رفتابعاد و مؤلفه

 گیری رفتارهای انحرافی کاری دارند؟ نی در شک ها چه اهمیت و وز هریک از مؤلفه
 

 مند پیشینه گام دوم: بررسی نظام

مارور  "اساا  روش  ای و مقاال  مرتبط با موضاو  بر  هنیاز ای  پژوهش، از مناب  کتابخانهای مورد داد 

وب  ،6، سااینس دایرکات  6، ابتاکو 1های اطالعاتی مقاال  علمی مانند امرالاد  با جتتشو در بانک "مند نرا 

دسات نمادا    هب 6466تا  6414های  ، م یران، نورم ز، علد نت در محدود  سال2، سید4، الزویر5اف ساینس

، پرخاشا ری در  14رفتار ساازمانی  ، سوء3، رفتار غیرکارکردی0مولد، رفتار غیر2های رفتار انحرافیکلیدواژ 

 ، مورد توجه قرار گرفتاان لیتیبا دو زبان فارسی و  16اخالقیفتار غیر، ر16شهروندی، رفتار غیر11سازمان
 

 گام سوم: انتخاب متون مناسب

های ارزیابی  مهار  مهبرنا" یا CASP 15از کیفی های پژوهش لیهاو مطالعا  دقت و اعتبار یابیارز برای

                                                                                                                                             

1. Emerald 

2. EBSCO 

3. Science Direct 

4. Web Of Science 

5. Elsevier 

6. Scientific information database 

7. Deviant behavior 

8. Counterproductive work behavior 

9. Dysfunctional work behavior 

10. Organizational misbehavior 

11. Workplace aggression 

12. Workplace incivility 

13. Unethical behavior 

14.Critical Appraisal Skills Program 
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در فار    و داد  شاد   زمتیاا یک ننهاا از  ا کد هرپرساش اسات کاه باه      14 ام اا شاستفاد  شاد کاه    "حیاتی

 (ا1،6442مربوطه ربت گردید )فینف لد

 1635هاای   ان لیتی، در محدود  سال –های ورود مقاله در ای  پژوهش عبارتند از: زبان فارسی  مالک

هاای کیفای، کمای، نمیختاه و مارتبط باا        میالدی، کلیه مقااال  باا روش   6466تا  6414شمتی و  1541تا 

ا  کافی در ارتبا  با اهداف گزارش داد  باشند و در ن اریا   موضو  رفتارهای انحرافی کاری که اطالع

 معتبر چاپ شد  باشندا 

از محادود    فارسای و غیران لیتای و غیار   عبارتند از: زباان غیر  های خروج مقاله در ای  پژوهش  مالک

افای  مارتبط باا موضاو  رفتارهاای انحر    با عناوی  و اهداف یکتان یا غیر هایی شد  و نیز پژوهش زمانی ذکر

کاه از دساتورالعم    ( 1) انادا شاک    معتبار باود   یاا غیر شناختی مناسا    که فاقد روش هایی کاری و پژوهش

 دهدا  ( اقتبا  شد  است، مراح  حذف یا انتخاب مناب  را ن ان می6443و همکاران ) 6موهر
 

 
 

 های مناسب برای تحلیلانتخاب و ارزیابی مقاله. شیوۀ 5 شکل

                                                                                                                                             

1. Finfgeld 

2. Moher 

 تعداد منابعی که یافت شد
N=170 

 شد های غربالک  چکید 
N=98 

علت عنوانردشد  بهتعداد مقاال    

N=72 

 ک  محتوای مقاال  بررسی شد 
N=85 

 های اولیهتعداد ک  مقاله
N=41 

 علت چکید تعداد مقاال  ردشد  به
N=13 

 تعداد مقاال  رد شد  به علت محتوا
N=44 

 علت کیفیتتعداد مقاال  ردشد  به
N=2 

 شد تعداد مقاال  نهایی
N=39 
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 گام چهارم: استخراج اطالعات متون

ن، ساال انت اار و اطالعاا     نا  کد مقاله، عنوان، نا  نویتندگا هایی با در ای  مرحله برای مقاال  ستون

 اب کاد از منا   62اساتفاد  از کدگاذاری دور اول و دو    باا   نرر گرفتاه شاد  اسات، ساپس    در شد ، استخراج

 استامد  ن (6)بندی شد که فراوانی هر مقوله در جدول  استخراج و طبقه

 
 شده های استخراج. کدگذاری موضوع2 جدول

 فراوانی منبع مقوله

 A1,A3,A4,A5,A6,A8,A9,A13,A15,A19,A20 122 عوام  سازمانی

 A1,A2,A3,A5,A6,A7,A8,A10,A11,A12,A14,A15,A16,A17,A18,A20,A21 42 عوام  فردی 

 A4,A5, ,A8,A9,A10, A15 2 عام  گروهی
 

 

 های کیفیتحلیل و ترکیب یافته و گام پنجم: تجزیه

اال  کاه در پاساخ باه ساؤ     شاد  از مطالعاا  پی ای  را    روش فراترکی  تما  عواما  شناساایی  اسا  بر

کاری که  ؛دکرتوان مالحره  بندی مفهومی هر کد، میبا دسته (6) در جدول اند، شد  استخراج شد  طراحی

تحلی  و تلفیق کیفی استا هدف فراترکی  ایشاد تفتیری یکپارچاه و  و د، تشزیهشودر ای  بخش انشا  می

عواما   "، "عواما  ساازمانی  "کلی ابعااد اصالی شاام     طاور  (ا باه 1300است )نوبلیت و هیار، هجدید از یافته

 باشندا میو یک عام  در سطح گروهی  "فردی

 

 گام ششم: کنترل کیفیت

  شد د ستفاا نفر( دو بای   فقا)تویک خبار    با محقق نرر مقایتهاز  ،پژوهش ییافتهها رعتباا برای تعیی 

طاور جداگانااه   هتوساط محقاق و خباار  با    منتخ  علمی یهشهاوپژاز  جمتتخر مفاهید ،جهات  بدی  استا

 ضری از  ارکدگذ با پژوه ا ر دو   ا نرر فقاتو انمیز یابیارز ایبر بندی شد  اساتا  کدگذاری و مقوله

 دنبو یکدنز امتغیار اسات   یک صفر تا بی  1ی کاوه  کاپا شاخص  ارمقد اشد  است د ستفااکوه   یکاپا

محقار و  ) اسات دهناد  توافاق    باودن باه یاک ن اان     دهناد  عاد  توافاق و نزدیاک     باه صافر ن اان    ارمقد ایا  

                                                                                                                                             

1. Cohen's kappa coefficient 
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 40441 دار  معنااای سطحدر  "ا  پااای ا " ارفزا  نر از د ستفاا با شاخص محاسبه (ا نتیشه1636،همکااااران

فرض استقالل کادهای   4044 ارمقد از داری یمعن دعد دنبو کوچکتر باتوجهبه که شد محاسبه 4020 معادل

 استخراجی رد و کدها پایایی مطلوبی دارندا

 و اریکدگذ از مند  نرا یبند طبقه دااااینافر طریقاز متنی یها داد  تفتیر ایبر روشااای ،امحتو تحلیااا 

 یهااااا)شمطالعاااه اسااات نوردن داناااش و درک پدیاااد  مورد فاااراهد نن، فهد اسااات و مضامی  شناسایی

 تمندرقد امحتو تحلی وتشزیه را باااارای ها داد  دازشپر ن،شانو پیونترن روش (ا1620 :1،6444نانوااااااشو

 نبیا لحتماا ی زتو با که ستا قطعیت  عد یگیر از ندا ایبر شاخصی  ،طالعاا نرریه در وپینترنا نماید می

نمد  از فراترکیا ، ننتروپای شاانون ماورد      دست هبندی اهمیت مفاهید ب الویت برای ا(4160 )نذر، دواش می

داری از معاادال  زیار    یقطعیات و ضاری  معنا    برای محاسبه باار اطالعااتی عاد     استفاد  قرار گرفته استا

 استفاد  شد  استا

(1) E    ∑[ i   n  i ]

m

i  

 (i       n)   
 

 n m
 

(6) 
Wj=

E 

∑ E n
i  

 

 

نمد   دست ههای ب براسا  وزنو  د برای محاسبه وزن هر مفهو ، وزن ک  کدهای نن مفهو  محاسبه ش

 بندی انشا  شد  استا رتبه (6)در جدول

 
 بندی و ضریب اهمیت کدها و مفاهیم عوامل فردی و سازمانی . رتبه2 جدول

[          ]∑   فراوانی کدها مفاهیم

 

   

 
عدم 
 اطمینان

ضریب 
 اهمیت

رتبه در 
 مفاهیم

رتبه در 

 کل

 عدالتی بی
 5 6 4423/4 263/4 -240/6 14 شد  عدالتی ادراک بی

 6 1 4220/4 022/4 -120/6 65 رفتار ناعادالنه مدیر

ساختار جبران 

خدما  و 

 پاداش

 5 1 4423/4 263/4 -240/6 14 میزان حقوق دریافتی

فقدان قدردانی از 

 عملکرد خوب
2 236/1- 503/4 4622/4 6 0 

                                                                                                                                             

1. Hsieh & Shannon 
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[          ]∑   فراوانی کدها مفاهیم

 

   

 
عدم 
 اطمینان

ضریب 
 اهمیت

رتبه در 
 مفاهیم

رتبه در 

 کل

 نرار  ناکافی
 0 6 4662/4 503/4 -236/1 2 کنترل ناکافی

 1 1 4222/4 023/4 -613/6 64 فقدان نرار  صحیح

نرا  ارزیابی 

عملکرد 

 نامناس 

 16 6 4152/4 103/4 -236/4 6 ارزیابی کمی

ارزیابی عملکرد 

 نامناس 
2 236/1- 503/4 4622/4 1 0 

 ضعف قوانی 
 2 1 4463/4 244/4 -424/6 16 ناکارامد بودن قوانی 

 14 6 4631/4 620/4 -602/1 5 روزنبودن قوانی  به

عد  حمایت 

 سازمانی

 6 1 4406/4 242/4 -226/6 12 عد  حمایت مدیر

 4 6 4444/4 264/4 -263/6 15 کمبود خدما  رفاهی

 ناسازگاری

 0 1 4622/4 503/4 -236/1 2 پذیری توافق

 3 6 4660/4 563/4 -243/1 4 وجدان کاری

 3 6 4660/4 563/4 -243/1 4 انعطاف پذیری

 ن ناسی وظیفه
 3 1 4660/4 563/4 -243/1 4 تعهدی کارکنان بی

 3 1 4660/4 563/4 -243/1 4 ن ناسی وظیفه

 نارضایتی شغلی
 2 1 4505/4 263/4 -646/6 14 نارضایتی

 11 6 4661/4 644/4 -433/1 6 ن رش منفی و بدبینانه

   فقدان معنویت

 2 1 4505/4 263/4 -646/6 14 گرایش غیرمعنوی

باورهای غیرمذهبی 

 داشت 
6 236/4- 103/4 4152/4 6 16 

 رهبری مخرب
 14 1 4631/4 620/4 -602/1 5 اخالقی رهبری غیر

 14 1 4631/4 620/4 -602/1 5 رهبری سوءاستفاد  گر

 

 پژوهشهای  یافته
گیاری   ا عواما  ماؤرر در شاک    شاوند  ترکی  و اراهاه مای  حاص  از مراح  قب   یها در گا  هفتد، یافته

رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دان  ا  در دو مقوله اصالی عواما  فاردی و گروهای و ساازمانی      
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خادما  و پااداش،   عادالتی، سااختار جباران     شناسایی شدندا عوام  سازمانی با شش شاخص م تم  بر بای 

نرار  ناکافی، ارزیابی عملکرد نامناس ، ضاعف قاوانی ، عاد  حمایات ساازمانی و عواما  فاردی باا ساه          

گرایی، رهباری مخارب در ساطح گروهای      ضایتی شغلی، فقدان معنویتشاخص م تم  بر ناسازگاری، نار

 باشدا می

انی استا فقدان نرار  صاحیح  بر عوام  سازم تککیدم اهد  شد، بی تری   (6) که در جدولطور همان

عادالتی،   عدالتی سازمانی، عد  حمایت سازمانی، میزان حقوق دریاافتی، بای   بی بر عملکرد کارکنان اداری،

ارزیاابی عملکارد    و گرایای  فقدان معنویات بودن قوانی ، نارضایتی شغلی، نمدکمبود خدما  رفاهی ، ناکار

ی کااری کارکناان اداری دان ا ا     روز رفتارهاای انحرافا  گاذار در با  تکریرتری  عوام   جمله مهدازنامناس  

 باشندا می

هاای حقاوق و پااداش، توزیا       عادالتی در پرداخات    بیکارکنانی که در دان  ا  با انوا   رسد نرر می به

عادالتی متاتعد باروز رفتارهاای انحرافای کااری        جباران بای   بارای شاوند،   کار، ارتقا و حتی تنبیه مواجه می

بتازایی در   تاکریر طریق خدما  رفاهی و توجه باه کارکناان   تواند از می حمایت سازمانی طرفیاز شوندا می

 گونه رفتارها داشته باشدا جلوگیری از ای 

نرار  ناکافی بر عملکرد کارکنان و عد  ارزیابی کیفی و توجه صارف باه کمیات وظاایف محولاه از      

ماواردی کاه قاوانی  انضاباطی دان ا اهی       ا دراسات شد  در بروز رفتارهای انحرافای   دی ر عوام  شناسایی

گوناه   باروز ایا    ،نتیشاه ملکرد افاراد ایشااد خواهاد شاد و در    ابها  در ع ،صور  شفاف تعیی  ن د  باشند هب

 علت نانگاهی افزایش خواهد یافتا هرفتارها ب

علات وجاود زماان نزاد     هبا  ،غیرضاروری وجاود دارد  م اغ  در واحدهایی که تعدد نیروی انتانی و یا 

 ای از افراد منشر شودا تواند به کارگریزی عد  مکان تخلف بی تر وجود دارد که میبی تر، ا

شناسای در ساطح پاایی      تی افراد مانند ناساازگاری، وظیفاه  های شخصی همچنی  م خص شد که ویژگی

هرچاه میازان    ،مقابا  نن ر شاود و در تواند به باروز ناهنشااری رفتااری و پرخاشا ری در دان ا ا  منشا       می

یابد و در برابر رفتارهای انحرافی کاری  گرایی در کارکنان بی تر باشد، خودکنترلی ننها افزایش می معنویت

 دهندا مقاومت بی تری از خود ن ان می

هاا  کااری کارکناان در دان ا ا     های مؤرر بار رفتارهاای انحرافای   یند فراترکی  ابعاد و مؤلفهاپس از فر

 ن ان داد  شد  استا (6) می در شک قال  چارچوب مفهودر
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 . الگوی تحلیل حاصل از فراترکیب2 شکل

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
ساازی   نهادیناه سازی و دلی  ماهیت نموزشی، تربیتی و تخصصی نن، نیازمند پیاد  های ک ور بهدان  ا 

هاا و رساالت دان ا اهی     با فضای دان  اهی درراساتای مکموریات   ای و رفتار سازمانی متناس  اخالق حرفه

 کاهش یابدا  ،های ناشی از عد  توجه به رفتار کارکنان باشند تا هزینهمی

و اهمیت نن و پراکنادگی مطالعاا  پی ای  و     ها دان  ا در کاری  فیانحرا یهارفتارگتترش  به باتوجه

و   زحوایا    رد  داا ش ااا نشاهاای   پاژوهش مند   نرا سیربرمحقاق باا    ،ال ویی جام  در ایا  زمیناه   نبودنیز 

کااااری کارکناااان اداری دان ااا ا  و وزن  فیانحرا یاااااهرفتار دبعاا شناسایی به ترکی افراز روش  د ستفاا

 عامل گروهی
 

 عوام  مؤرر بر
رفتارهای انحرافی  

 کاری 
کارکنان اداری در 

  هادان  ا 

 

 
 نارضایتی شغلی

 گرایین معنویتفقدا

 عوامل فردی

 سازمانی عدالتیبی

 قوانی   ضعف

جبران نامناس  ساختار 
 خدما  و پاداش

 سازمانیعد  حمایت 

 نرار  ناکافی

 عملکرد نامناس ارزیابی 

 

 عوامل سازمانی

 ناسازگاری

                 مخربرهبری 
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کنند  رفتارهای که عوام  ایشاد دهد یج حاص  از ای  پژوهش ن ان میها پرداخته استا نتا هریک از مؤلفه

 ،باشاند کاه عواما  ساازمانی     ها شام  دو دسته فردی و سازمانی مای  انحرافی کاری کارکنان اداری دان  ا 

 اهمیت بی تری داشتندا  

ا  اشار  کرد که عدالتی و تبعیض بی  کارکنان در دان   توان به بی تری  عوام  سازمانی می جمله مهداز

رفتار عادالنه با کارکناان،   ،دش؛ چنانچه تبیی  است (1632)ضمیر و همکاران  راستا با نتایج محمودروش  هد

دی ار، اگار افاراد احتاا       ساوی شاودا از به تعهد سازمانی باالتر و رفتار شهروندان فراتر از نقش منشار مای  

کنناد و حتای ممکا     عدالتی کنند، تعهد کمی به سازمان دارند، به احتمال بی تری ساازمان را تارک مای    بی

 کنندا اقدا  جویی ناهنشار مث  انتقا است به رفتارهای 

 ،کردناد هه ارافی انحری اهارفتای رپی ایندهااز کاه  ل ویی در ا (6413)شول و همکاران که،  گونه همان

اند؛ در تحقیق حاضر نیز عاد    تارهای انحرافی کاری اشار  داشتهدر بروز رفناکافی ی یاامزق و حقو تکریربه 

توجه مدیران در بخش مادی مربو  به جبران خدما  و پاداش مناس  و در بخش معنوی مربو  باه تقادیر   

دهناد، بارای    ظایف خود خدماتی مطلوب اراهاه مای  بر شرح و نارکنان شایتته که حتی افزوو قدردانی از ک

عادالتی در ساطوح    کاهش بای  برایرود  ا لذا انترار میاستپی  یری از رفتارهای انحرافی کاری ضروری 

توزیعی، در دان  ا  نتبت به توزی  عادالناه حقاوق و پااداش و توزیا  وظاایف بای  کارکناان و         و ای رویه

هاای   د باا واکانش  عادالتی کننا   زیرا کارکنانی که احتاا  بای   ؛ه تعاملی انشا  پذیردطور عادالن هارتباطا  ب

جمله نسی  به اموال دان  ا  یا عد  حضاور  رفتارهای انحرافی کاری بی تری ازجویانه،  منفی و حتی تالفی

 دهندا خود ن ان میر یا پرخاش ری و ناسازگاری را ازمنرد در مح  کا

که افراد خود را ملاز  باه    ای گونه طور متتمر به هعملکرد کارکنان اداری بهمچنی  الز  است نرار  بر 

ای  های دور  راستا ارزیابی دانند، مورد توجه قرار گیرد و درای اجرای منرد وظایف و رعایت دقیق قوانی  ب

شاد  توساط کارکناان     خادما  اراهاه  گرفت  میازان کیفیات   زمان با درنرر صور  کمی و کیفی هد همنرد ب

 منااب   مادیریت  هاای  باشد که شیو  راستا می هد (6410) 1با نتایج توزون و کالمتی ور  پذیردا ای  یافتهص

 ارزیاابی  هاای  شایو   ارربخ ای  ویاژ ،  باه  داناد،  می انحرافی رفتارهای کاهش در مهمی را دارای نقش تانیان

دهاد   مای  کااهش  را انحرافای  رفتارهاای  کارکنان، بی  سازمانی عدالت ادراک تقویت ازطریقعملکرد که 

  ا(1541ی و همکاران،هارون ینیقاهدام؛ 6410توزون و کالمتی،)

                                                                                                                                             

1. Tuzun & Kalemci 
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برخای از قاوانی     دلی  ننکاه  هب ؛رسد نرر می ضروری بهنیاز به بازن ری قوانی  در فواص  منرد  ،طرفیاز

ای را باا   قاوانی  اداری و اخاالق حرفاه   بایاد  دهنادا   باشند یاا هماه ماوارد موجاود را پوشاش نمای       روز نمی هب

دلی  عد  اطاال  از قاوانی ، رفتارهاای     هزیرا گروهی از افراد ب ؛اختیار کارکنان قرار دهنددسترسی نسان در

اگر کارکناان  که بیان کردند،  (1600) دهندا ای  یافته با تحقیق سلمانی و رادمند انحرافی کاری را انشا  می

ا همچنای ،  سات راستا هاد  گیرناد  ر عادالنه هتتند، احتماالً ننها را نادیاد  مای  غی احتا  کنند که ای  قوانی 

ی شاود، اغلا  تمایا  باه تالفا      ها عادالنه رفتار نمینن دهد وقتی افراد احتا  کنند که با ها ن ان می پژوهش

 ا  باه  ا الز  است مادیران دان ا  عدالتی به رفتارهای منفی دست خواهند زد پیدا کرد  و برای جبران ای  بی

 اهتما  ورزندا ،کند حمایت از کارکنان اداری خود در زمینه خدما  رفاهی که ایشاد تعلق خاطر بی تر می

توجه به سبک رهباری ننهاا ماورد     برایهای مختلف دان  ا   همچنی  نرار  بر عملکرد مدیران بخش

به مدیران هر بخش اختیارا  صور  م اهد  مدیران غیراخالقی با ننها برخورد شودا ر گیرد تا درتوجه قرا

قادر  بی اتری    ،گیری د تا با تفویض اختیار برای تصمیدتری داد  شو متناس  با متئولیت در سطح گتترد 

ییاد  کدر ت (1632) های پیرایش و اکبریان  با یافتهبرای جلوگیری از رفتارهای انحرافی داشته باشندا ای  یافته 

 ستراستا هد نقش رهبری اخالقی در جلوگیری از بروز رفتارهای انحرافی کاری

تاری  مقطا  زماانی هن اا       رافی کااری نیاز مهاد   کنترل عوام  فردی مربو  به بروز رفتارهای انح برای

شانا  و متعهاد و    شناسی افارادی وظیفاه   های مربو  به شخصیت انشا  نزمون استخدا  کارکنان است که با

اذعاان   (1632) زاد  ؛ چنانچاه مهاداد و ملاک   گماارد  شاوند   کاار  هگزینش و ب باوجدان و با گرایش معنوی

 خالقیا قواعاد  از ای مشموعه با که دانناد  مای  عملای را درسات   مانیشانا ، تنهاا ز   داشتند کارکناان وظیفاه  

 کندا نقض را نی اقو نن که ستا ناصحیح مانیز و باشد هماهنگ

 حاضر بدی  شرح است: هشوپژ یها یتودمحد  ،شد حمطر اردمو به باتوجه

گاذار محیطای )اقتصااد در جامعاه( لحااظ      تکریرهای فرهن ی و عوام   در ای  پژوهش متغیرهای تفاو 

که احتمال تغییر نتایج در طاول  استا ازننشا 1541تا  1635های  شد  محدود به سال ا مطالعا  انشا اند ن د 

 عم  نیدا هزمان وجود دارد در تعمید نن باید دقت الز  ب

 شود: نیاز موارد ذی  پی نهاد میگرهای مورد ها و تتهی  ما ، زمینهراستای ایشاد الزادر

 های متفاو  بر بروز رفتارهاای انحرافای    شود تکریر فرهنگ برای انشا  تحقیقا  نتی پی نهاد می

  کاری مورد واکاوی قرار گیردا
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 انشاا   شود که ارزیابی عملکرد تنها توسط یاک مادیر    برای نرار  بر عملکرد بهینه پی نهاد می

عم  نید؛ ماثالً رضاایت    ن یرد و بنابر حیطه کاری هر فرد، از افراد مرتبط با وی نیز نررسنشی به

ای ربات شاود و ایا  امکاان وجاود       اساتید و دان شویان و یا همکاران در طول یکتال در سامانه

 داشته باشد که ارزیابی در دو مقط  زمانی و در دو بخش کمی و کیفی انشا  گیردا

 منااد از نارضااایتی کارکنااان اعااد از تبعاایض در ارتقااا       ل بازخوردهااای محرمانااه نرااا   ارسااا

که فرد محق باشد با اراهه مدرک( یا رفتارهای غیراخالقی و نامناسا  سرپرساتان باه     )درصورتی

 پذیر باشدا  مقاما  مافوق، امکان

   ی و ادراک برگزاری جلتا  بررسی و رسیدگی به متاه  کاری کارکنان برای افازایش باازده

 حمایت سازمانی توسط کارکنانا

 شناختی در بدو استخدا  برای شناساهی شخصیت افرادا های روان انشا  نزمون 

 هاای   رساانی متاتمر باه کارکناان ازطریاق ساایت       سازی قاوانی  انضاباطی ازطریاق اطاال      شفاف

 ایامنرور تقویت رفتارهای حرفه ها یا بروشور و یا جلتا  توجیهی به دان کد 

 هاای تخصصای دان ا ا      صور  پرسش و پاساخ در تماامی حاوز     سامانه پاسخ ویی مدیران به

، اساتقرار یاباد تاا بتاترهای     ویژ  در حوز  رفتارهای انحرافی محتم  ازساوی کارکناان اداری   به

 فراهد شودا مدیران خاطیبودن  موردنیاز جهت پاسخ و

 نتبت باه اساتقرار و توساعه    یمیتو فضای همدلی و صم اتخاذ فرهنگ مدیریت م ارکتی برای ،

ه ها در سازمان اقدا  شود و بازخوردهاای مناسا  باه پی انهادا  واصاله ارا      هاسامانه نرا  پی نهاد

 شودا

 درجهت ایشاد ان یز  برای ساایرکارکنان   ایگردهمایی جهت تقدیر از کارکنان با اخالق حرفه

 صور  گیردا
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