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Abstract
The purpose of this study was to highlight the concept of organizational deviant behavior
by investigating the previous studies, presenting a comprehensive image of this process,
providing a valuable insight about the status of deviant behavior research in Iran, and
guiding future studies in order to fill the existing gaps in this arena. Using metasynthesis
method, the findings of the quantitative and qualitative methods were combined and the
final model was designed. To this end, the content of 95 studies on organizational
deviant behaviors was studied through Sandelowski and Barroso’s (2007) seven-step
model. Then, by compiling, combining, and interpreting the findings of those studies, the
related dimensions and codes were extracted and used to develop a new model based on
the consequences in order to provide a new and comprehensive image of organizational
deviant behaviors. The deviant behavior model of this study identified 118 indices in the
form of 13 secondary and 5 primary dimensions. The primary dimensions of the model
are self-destruction, destruction of colleagues, destruction of managers, destruction of
organization, and phenomenalism. Organizational deviant behaviors in most studies have
been investigated as the dependent variable using Robinson and Bennett classification.
The study at hand precisely examined these behaviors, gave in a new classification of
these behaviors, and provided a comprehensive model of their consequences in Iran.
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

(تاریخ دریافت 1400/02/29 :ـ تاریخ پذیرش)1400/08/22 :

چکیده
هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و ارائة تصویری جامع از این روند
و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران و کمک به هدایت پژوهشهای آتی به منظـور
پوشش شکافهای تحقیقاتی موجود این حوزه است .با استفاده از روش فراترکیب ،یافتههای پژوهشهای کیفی و کمّی مرتبط
ترکیب و الگوی نهایی طراحی شد .بر این اساس  95پژوهش در حوزة رفتارهای انحرافی سازمانی ،مرتبط بـا اهـداف مطالعـة
حاضر ،با استفاده از الگوی هفتمرحلهای سندلوسکی و باروسو بررسی و با تحلیل محتوای آنها و تجمیع و ترکیـب و تفسـیر
یافتههای این پژوهشها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج شد تا با بسط مدل جدید مبتنی بر پیامدها تصویر جامع و بـدیعی از
رفتارهای انحرافی سازمانی ارائه شود .الگوی رفتارهای انحرافی در این پژوهش  118شاخص را در قالـب  13بعـد فرعـی و 5
بعد اصلی شناسایی کرده است .مدل یادشده دارای ابعاد اصـلی خـودتخریبی ،تخریـب همکـاران ،تخریـب مـدیران ،تخریـب
سازمان ،و پدیدة محوری است .رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهشها به عنوان متغیر وابسته و در قالـب دسـتهبنـدی
رابینسون و بنت بررسی شده است .پژوهش حاضر با نگاهی دقیق این رفتارها را بررسی کرده و دسـتهبنـدی جدیـدی از ایـن
رفتارها و الگویی جامع از پیامدهای آن در کشور ارائه داده است.

کلیدواژگان
پیامدها ،رفتارهای انحرافی ،فراترکیب ،مرور پژوهش.
 مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتری رشتة مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان است.
 رایانامة نویسندة مسئولFeiz1353@semnan.ac.ir :
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مقدمه
مطالعة رفتار فرد در سازمان به دالیل مختلف ،از جملهه جههانی شهدن و صهنعتی شهدن و
پیشرفت فناوری ،ضروری است ( .)Appelbaum et al. 2005رفتار انحرافی سازمانی یکی از
حوزههای پژوهشی مهم و تأثیرگذار بر رفتار کارکنان در محل کار اسهت (

Appelbaum et

 )al. 2007که سهممت سهازمان را بهه ططهر مهیانهدازد ( )Yildiz et al. 2015و در نهایهت
سممت جامعهه را تهدیهد مهیکنهد ( .)Robinson & Bennett 1995رابینسهون 1و گرینبهر
( )1998بیان میکنند که هیچ تعریف عام و پذیرفتهشدهای از انحراف سازمانی وجود ندارد.
بنابراین ،به تعریف دو دانشمند برجسته ،که ساطتار رفتار انحرافی سازمان را شرح دادهانهد،
استناد میشود ( .)Javed et al. 2014رابینسون و بنهت ( )1995رفتهار انحرافهی سهازمانی را
چنین تعریف کردند« :رفتار داوطلبانة کارکنان که مغایر با هنجارهای مهم سازمانی اسهت و
تهدیدی برای رفاه سازمان /اعضای آن است» .رفتارهای انحرافی سازمانی تقریباً هر روز در
سازمانها مشاهده مهیشهوند ( )Hsieh et al. 2004و بهه درجههای از عمئهم هشهداردهنده
افزایش یافتهاند ( .)Stewart et al. 2009به دلیل روند تکاملی رفتارهای انحرافی در سازمان
( )Yıldıza & Alpkan 2015و رشد گستره و نتیجة احتمالی تهأثیر آنهها ()Fox et al. 2001
این حوزه یک حوزة مهم و حیاتی برای پژوهش است و در این زمینه نگرانی عمده وجهود
دارد .رفتار انحرافی سازمانی حوزة تحقیقهاتی جدیهدی نیسهت ()Javed et al. 2014؛ بلکهه
منابع بهوجودآورندة این رفتارها ،با گذشت زمان و تغییهر شهرای  ،ابعهاد جدیهدی را ارائهه
میدهند .محققان مختلف رفتهار انحرافهی سهازمانی را تعریهف کهرده (

Appelbaum et al.

 )2007و در جهت روشنسازی نتایج این رفتارها گام برداشهتهانهد (.)Punia & Rana 2013
اما رفتارهای انحرافی سازمانی حوزهای است که همچنان نیازمند مطالعه و تحقیق است.
بیان مسئله
رفتارهای انحرافی منفی سازمانی یکی از مباحث تحقیقهاتی مههم اسهت کهه بهر بههسهازی
عملکرد و هنجارهای سازمانی تهأثیر مهیگهذارد ( .)Yildiz et al. 2015رفتارههای انحرافهی
1. Robinson
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در سازمانها هسهتند ( .)Bashir et al. 2012بنهابراین ،درک ایهن رفتارهها در

سازمان به یک بخش تحقیقاتی قابل توجهه ( )Yildiz et al. 2015و پدیهدة نوظههور تبهدیل
شده است ( .)Novalien 2017رفتهار انحرافهی محهل کهار تحهت عنهاوین مختلهفه ماننهد
رفتارهای تمفیجویانه و رفتار ناکارآمد ،رفتار نامناسب سازمانی (،)Vardi & Wiener 1996
رفتارهای ضدتولید ( ،)Spector & Fox 2002رفتار ضداجتماعی ،رفتار نامناسهب سهازمانی،
طرابکاری در محل کار ( ،)Harris & Ogbonna 2002مقاومت کهارگر ،رفتهار ناکارآمهد و
رفتار غیرشاکیانه ،رفتار بد در سازمانها ( ،)Griffin & Lopez 2005رفتار غیرمولد سهازمانی
()Fox et al. 2001ه بررسی شده است .عواملی مانند دشواری ایجاد یک طرح جهامع بهرای
توضیح رفتارهای انحرافی سازمانی و همچنین عدم اطمینان در مورد مفاهیمی کهه بایهد در
این زمینه بررسی شوند (به دلیل گستردگی مفهومی رفتارهای انحرافی) تجزیهوتحلیل ایهن
اصطمح را دشوار میکند .مسئلة اصهلی ایهن اسهت کهه رفتارههای انحرافهی کارمنهدان در
سازمانها دامنة بسیار گستردهای دارد ( )Lugosi 2019و با هدف آسیب رسهاندن بهه رونهد
عادی در سازمان انجام میشود .رفتارهای انحرافی کارکنان به طور مستقیم بهه سهازمان یها
سایر کارکنان ضرر مهیرسهاند ( )Spector et al. 2006کهه ایهن ضهرر طیفهی از رفتارههای
انحرافی نسبتاً جزئی تا بسیار جدّی را در بر مهیگیهرد ( .)Kanten & Er Ulker 2013طبهق
نظر گریفین 1و لوپز ( )2005همة افرادی که در سازمانها مشغول کار میشهوند مهیتواننهد
این رفتار مخرب را بروز دهند.
رفتارهای انحرافی میتوانند اعتبار شرکت را به ططر بیندازنهد و پیامهدهای جهدّی منفهی
برای کارکنان داشته باشند ( .)Kura 2016رفتارهای انحرافی سازمانی نتایجی منفهی بهه دنبهال
دارند؛ مانند کاهش بهرهوری ( ،)Huiras et al. 2000طراب شهدن عملکهرد کهل ( & O’Neill

 ،)Hastinger 2011ضههعف در فراینههد تیههمیمگیههری ( ،)Appelbaum et al. 2007افههزایش
هزینههای مالی سازمانی ( ،)Everton et al. 2005نگرش و احسها

منفهی بهه برنهد ،کهاهش

ارزش ویژة برند ( ،)Novosad 2016مختل کردن کارآیی عملیاتی ،تضعیف بهزیستی کارکنهان،
1. Griffin
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آسیب رساندن به شههر

و ارزش برنهد ،تهدیهد تجربهة میهرفکننهده ،بهه ططهر انهداطتن

سهودآوری ( .)Harvey et al. 2017; Hua & Yang 2017; Gursoy et al. 2017بهه طهور کلهی
رفتارهای انحرافی در سازمان موقعیت رقابتی سازمان را به ططر میاندازد و میتواند بقای آن
را با مشکل مواجه کند .اگرچه به طور طبیعی تمایل بر نادیده گرفتن یا پنهان کردن یا کهاهش
رفتارهای انحرافی است ،درک فزاینده از چنین رفتارهایی بینش مهمی دربارة واقعیتههای در
حال تحول در سازمان ارائه میدهد .دانشمندان سازمانی و رفتهاری بیهان کهردهانهد کهه بهرای
جلوگیری از گسترش این رفتارها و پیامدهای منفی آنها و همچنین کنترل آنها ایهن رفتارهها
باید تجزیهوتحلیل و مدیریت شوند .رفتارهای انحرافی سازمانی یکی از حوزههای تحقیقهاتی
حیاتی است و در سالهای اطیر رونهد تحقیقها

حهوزة رفتارههای انحرافهی در ایهران سهیر

صعودی داشته و توجه محققان در این زمینه افزایش یافته است .با بررسی تحقیقها

داطلهی

مشخص شد در دهة  80تعداد تحقیقا  6مقالهه بهوده و در دههة  90بهه بهیش از  89مقالهه
افزایش یافته است .در واقع ،با توجه به گسترش رفتارهای انحرافی در سازمان ،ارائة تیویری
جامع از رفتارهای انحرافی سازمانی میتوانهد تحقیقها

آینهده را ههدایت کنهد .درحهالیکهه

محققان به طور سنتی بر بررسی رفتارهای انحرافی در سازمان متمرکز شدهاند ،این بررسیهها
نشاندهندة همة رفتارهای انحرافی نیست و در زمینههای مختلف ،از جمله بررسی پیامهدهای
رفتارهای انحرافی سازمانی ،طأل پژوهشی وجهود دارد .در بیشهتر پهژوهشههای گذشهته بهه
صور

پراکنده و محدود به بررسی پیامدهای رفتارهای انحرافی سازمانی پرداطته شده اسهت

و فقدان یک دیدگاه کلی و مدلی جامع در این رابطه بین آنها محسو

است .با وجود اینکه

در سالهای اطیر توجه به این حوزة پژوهشی افزایش یافته ،تا به حال تلفیق کاملی از مقاال
موجود در این حوزه در داطل کشور صور

نگرفته است .برای ههدایت تحقیقها

آینهده و

درک صحیح از مفاهیم و ابعاد رفتارهای انحرافی و شناطت پیامدهای منفی آنهها و همچنهین
کنترل این رفتارها مرور نظاممند این حوزه ضهروری اسهت .بنهابراین ،ههدف از ایهن مطالعهه
توضیح روند تحقیقا

رفتارهای انحرافی سازمانی طی دو دهة اطیر و همچنهین ارائهة مهدلی

جامع از پیامدهای رفتارهای انحرافی در سازمانهاست .در واقع حجم فزاینهدة پهژوهشههای
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داطلی در حوزة رفتارهای انحرافی و فقدان تیویر کلی از روند پهژوهشههای انجهامشهده و
نبود اطمعا

الزم برای مقایسة روند داطلی این حوزه با روند بینالمللهی آن پژوهشهگران را

بر آن داشت تا تحلیلی بر پژوهشهای انتشهاریافته در داطهل کشهور انجهام دهنهد .بها مهرور
مقاال

علمی ه دانشگاهی ،تیویری جامع و گسترده از وضعیت فعالیتها و آثار محققهان بهه

دست میآید .در واقع این مطالعه میتواند دیدی وسیعتهر از رفتارههای انحرافهی سهازمانی و
پیامدهای آن ارائه دهد که در آن طیف وسیعتری از جهتگیریها مورد توجه قرار مهیگیهرد.
رویکرد فراروش این امکان را به وجود میآورد که تیهویری جهامع از رونهد پهژوهشههای
رفتارهای انحرافی سازمانی در کشور به دست آوریم .همچنین رویکرد فراترکیب ایهن امکهان
را به وجود میآورد که با ترکیب همة معیارهای پیشین در این زمینه بهه مهدلی جهامع دسهت
یابیم که همة پژوهشهای پیشین در زمینة پیامدهای رفتارهای انحرافهی سهازمانی در ایهران را
پوشش میدهد .داشتن تیویر کلی همراه با اطمعا

اساسهی پهژوهشههای صهور گرفتهه

میتواند محققان را در تعریف و بازاندیشی پژوهشهای معطوف به آسیبشناسی حوزة نظهر
و عمل رفتارهای انحرافهی در کشهور یهاری رسهاند .ایهن مطالعهه ،بها بررسهی سیسهتماتیک
پژوهشهای پیشین رفتارهای انحرافی سازمانی ،درک گستردهای در زمینة پژوهشهای پیشین
و حوزههای مطالعاتی آنها ارائه میدهد .هدف اصلی ارزیابی الگهوی رفتهاری پهژوهشههای
رفتارهای انحرافی سازمانی در ایران و ارائة تیویری جامع و کمک بهه آسهیبشناسهی رونهد
پژوهشهای رفتارهای انحرافهی در کشهور و ارائهة دیهدگاهی ارزشهمند از جایگهاه و فراینهد
پژوهشها در این حوزه به منظور کمک به جههتگیهری پهژوهشههای آتهی بهرای پوشهش
شکافهای موجود در تحقیقا

این حوزه است .همچنین مطالعة روند تحول و مستندسهازی

رشد و تکامل پژوهشهای رفتارهای انحرافی تاکنون به منظور کمک به بازاندیشهی در رونهد
پژوهشهای این حوزه در ایران با توجه به تحوال

جهانی این حوزه است .هدف دیگر ارائة

مدل پیامدهای حاصل از بروز اینگونه رفتارهاست .اهمیت مطالعه از ایهن جنبهه قابهل طهرح
است که به مباحث دانشگاهی در مورد رفتارهای انحرافی در سازمان کمهک مهیکنهد و درک
جامع از رفتار انحرافی کارکنان را بین محققان و مدیران افزایش میدهد.
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پیشینة پژوهش
رفتار انحرافی محل کار عملی داوطلبانه است که هنجارهای مهم سازمانی را نقهض و رفهاه
سازمان یا اعضای آن یا هر دو را تهدیهد مهیکنهد ( .)Robinson & Bennett 1995مباحهث
رفتارهای انحرافی سازمانی بیشتر بر رفتارهای منفی محی کار متمرکز است (

Appelbaum

 .)et al. 2007رفتار انحرافی سازمانی معیهاری جدیهد بهرای ارزیهابی اثربخشهی کارکنهان و
همچنین بررسی عملکهرد آنهها در حهین کهار اسهت ( .)O’Neill & Hastings 2011رفتهار
انحرافی بر رشد اقتیادی کلی سازمان و منافع اعضای آن تأثیر منفی میگهذارد (

Detert et

 .)al. 2007از متغیرهای مختلفی برای پیشبینی رفتارهای انحرافهی کارکنهان اسهتفاده شهده
است .عواملی مانند حجم باالی کار ،پاداش مالی نامطلوب ،رواب ضعیف بها همکهاران ،و
پشتیبانی ناچیز سرپرست میتواند باعث انحراف در محل کار شهود (

Fagbohungbe et al.

 .)2012هنگامی که کارکنان با تبعیض روبههرو مهیشهوند ،بهه عنهوان شهکلی از اعتهرا

،

رفتارهای انحرافی نشان میدهند ( .)Wright et al. 1990شفیق 1و همکارانش ( )2020بیهان
میکنند که کارکنان محرومشده فرسودگی شغلی باالتر و عز نفس و هویت سازمانی کمی
را تجربه میکنند .پرهاندونو 2و ویجایهانتو ( )2020نشهان دادنهد کهه پایهداری معنویهت و
وظیفهشناسی در محی کار میتواند رضایت شغلی کارکنان را برانگیزد و به کهاهش رفتهار
انحرافی در محل کار منجر شود .یاداو 3و رائی ( )2020نشان دادنهد اسهتر

سهازمانی بهر

رفتار انحرافی محل کار ،انحراف سازمانی ،و انحراف بینفردی تأثیر مثبهت دارد .عظهیم 4و
همکارانش ( )2020نشان دادند کهه حمایهت نظهارتی و اعتمهاد سهازمانی باعهث افهزایش
قراردادهای روانشناطتی و کاهش رفتار انحرافی سازمانی میشهود .حسهینی و همکهارانش
( )1398نشان دادند که طردشدگی در محی کهار بهر رفتارههای انحرافهی و بهینزاکتهی در
محی کار مؤثر است .کاظمی و همکارانش ( )1399بیان میکنند رهبری ماکیاولی و بدبینی
سازمانی به طور مثبت بر رفتارهای انحرافی کارکنان تأثیرگذار است.
1. Shafique
2. Prihandono
3. Yadav
4. Azim
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بررسی پیشینه نشان میدهد رفتارهای انحرافی سازمانی در رابطه با متغیرههای مختلهف
بررسی شده است .اما هر یک از این پژوهشها زمینههای طاص و محهدودی از رفتارههای
انحرافی را بررسی کردهاند .رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهشها  .1به منزلهة یهک
متغیر وابسته (عدم بررسی همهجانبة پیامدها) و  .2در قالب دسهتهبنهدی رابینسهون و بنهت
( )1995بررسی شدهاند .متمرکز شدن اکثر پژوهشها بر رفتارهای انحرافی به منزلهة متغیهر
وابسته و صرفاً در قالب دستهبندی بیانشده میتواند به عدم آگاهی از بس ایهن رفتارهها و
همچنین عدم گسهترش ایهن حهوزه تحقیقهاتی در حیطههههای مختلهف و عهدم شناسهایی
پیامدهای آن منجر شود که نشاندهندة یهک طهأل پژوهشهی اسهت .رفتارههای انحرافهی از
جامعهای به جامعة دیگر ،از بخشی از جامعه به بخش دیگری از جامعه ،و بین گروههها بها
گذشت زمان متفاو

است .بنابراین ،پژوهش حاضر بر آن است که با نگاهی ژرف و عمیق

رفتارهای انحرافی سازمانی را بررسی کند و دستهبندی جدیدی از ایهن رفتارهها و الگهویی
جامع از پیامدهای آن در کشور ارائه دههد .همهین موضهو وجهه تمهایز و نهوآوری آن در
مقایسه با سایر پژوهشهای انجامشدة رفتارهای انحرافی سازمانی است.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر ،از لحاظ هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی قرار میگیهرد .از لحهاظ روش،
فراروش و فراترکیب مطالعا

پیشین اسهت .بهرای دسهتیابی بهه ههدف پهژوهش از روش

فراترکیب مطابق با الگوی سندلوسکی و باروسو ( )2007استفاده شد .هفت گهام شهامل .1
طرح سوال .2 ،مرور نظاممند پیشینه .3 ،انتخاب متون مناسب .4 ،استخراج اطمعا

متهون،

 .5تجزیهوتحلیل یافتهها .6 ،کنترل کیفیت ،و  .7ارائة یافتهها است .در مرحلة تجزیهوتحلیل
به بررسی همهجانبه و کمّی و کیفی پژوهشها پرداطته شده است.
گام اول .طرح سؤال پژوهش :برای مطرح کردن سؤال تحقیق از پارامترهای گوناگونی
همچون چه چیزی ،چه موقع ،چگونگی روش ،و جامعة مورد مطالعه استفاده مهیشهود .در
پژوهش حاضر ،سؤالهای زیر کنکاش شد:
 .1موضوعا

رایج در زمینة پژوهشهای رفتارهای انحرافی سازمانی کداماند؟
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 .2روششناسی پژوهشهای رفتارهای انحرافی سازمانی چگونه است؟
 .3مضامین و شاطصهای رفتارهای انحرافی سازمانی کداماند؟
 .4پیامدهای رفتارهای انحرافی سازمانی کداماند؟
گام دوم .مرور نظاممند پیشینه :با توجه به جهتگیری توصیفی ایهن پهژوهش ،دادهههای
الزم از منابع کتابخانهای و اسناد و مدارک در دستر

تمام متن برط بر اسا

روش «مهرور

نظامیافته» گردآوری و تحلیل شد .جامعة آماری این پژوهش را همهة مقالههههای موجهود در
زمینة رفتارهای انحرافی سازمانی در پایگاههای داده و نشریههای علمیه پژوهشهی داطلهی و
در دستر

(تعداد  60نشریه) در سالهای  1387تا  1399تشکیل داده است .واژههای کلیدی

پژوهش (رفتارهای انحرافی (سازمانی ،کارکنان) ،انحهراف در سهازمان ،انحهراف کارکنهان) از
طریق وب سایت اطتیاصی این نشریهها و در پایگاههای مگ ایران ،مجلههای نهور مگهز ،و
اطمعا

علمی جهاد دانشگاهی جستوجو شد .معیارهای مد نظهر بهرای انتخهاب یها عهدم

انتخاب مقالهها عبار

بودند از :پایگاههای معتبر و بازة زمانی پژوهش و استفاده از واژهههای

کلیدی ،مانند رفتارهای انحرافی ،رفتارهای انحرافهی سهازمانی ،رفتارههای انحرافهی کارکنهان،
انحراف در سازمان ،انحراف کارکنان .در نتیجة جستوجو و بررسهی پایگهاهههای داده و بهر
اسا

معیارهای یادشده  125مقاله یافت شد.
گام سوم .جستوجو و انتخاب متون مناسب ::در ایهن مرحلهه بهه بررسهی تناسهب

موضو مقاال

پیداشده با هدف و سؤال پژوهش پرداطته شد .بهدین منظهور ،مقالههههای

منتخب چندین بار بازبینی و در هر بازبینی چند مقاله حذف شد .در فراینهد جسهتوجهو،
پارامترهای مختلف ،مانند عنوان و چکیده و محتوا ،در نظر گرفته شد و مقالهههایی کهه بهه
لحاظ پارامترهای یادشده با سؤال و هدف پژوهش تناسهب نداشهتند حهذف شهدند .بهرای
بررسی روایی و کیفیت مطالعا

(تناسب مقالهها با پارامترهای مورد بررسی) از ابزار برنامة

ارزیابی مهار های حیاتی استفاده شد .در شکل  1طمصة این فرایند مشاهده میشود.
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مقالههای یافتشده بر اساس کلیدواژه = 125
مقالههای حذفشده بر اساس عنوان = 23
مقالههای باقیمانده بر اساس عنوان = 102
مقالههای حذفشده بر اساس چکیده = 5
مقالههای باقیمانده بر اساس چکیده = 97
مقالههای حذفشده بر اساس محتوا = 2
مقالههای باقیمانده بر اساس محتوا = 95
شکل  .1فرایند جستوجو و انتخاب مقالهها

با بررسی دقیق و همهجانبة  95مقاله مشخص شهد کهه تعهداد  15مقالهه (وجهود طهأل
پژوهشی در این زمینه) مرتب با هدف ارائة مدل پیامهدهای رفتارههای انحرافهی سهازمانی
است؛ یعنی در واقع همة  95مقاله به صور

کیفی مورد بررسی قرار گرفهت ،امها ،بعهد از

بررسی همة مقاال  ،مشخص شد که در  15مقاله (با توجه بهه ههدف پهژوهش و کهدهای
بهدستآمده) به بررسی رفتارهای انحرافی در جایگاه متغیر مستقل و بررسی پیامدهای ایهن
رفتارها پرداطته شده است (زیرا کدهای استخراجشده از این تعداد مقاله بهه دسهت آمهد و
مشخص شد که در سایر مقاال

به بررسی پیامدهای رفتارهای انحرافی سهازمانی پرداطتهه

نشده است) .اما ،با توجه به اینکه یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائهة رونهد تحقیقها
رفتارهای انحرافی سازمانی در داطل کشور و آسیبشناسی آن اسهت ،همهة  95مقالهه وارد
مرحلة تحلیل شدند و مورد بررسی کمّی و کیفی قرار گرفتند.
گام چهارم .استخراج اطالعات متون :در این مرحله پژوهشگر مقالهههای منتخهب در
گام سوم را بهه منظهور دسهتیابی بهه عوامهل محتهوایی رفتارههای انحرافهی سهازمانی ،کهه
پژوهشگران مختلف معرفی کردهاند ،چند بار مطالعه میکند و این عوامل را شهاطصههای
شناساییشدة طام در نظر میگیرد .در پژوهش حاضر ،پژوهشگر شهاطصههای یادشهده را
شناسایی و استخراج و برای انجام دادن گامهای بعدی مراجع باقیمانده را بر اسا
نامطانوادگی نویسنده و سال انتشار مقاله در جدولی ثبت کرد.

نهام و
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يافتهها
گام پنجم

بخش  .1تجزیهوتحلیل یافتههای کمّی :در این بخش یک پایگاه داده از عناصر اصهلی 95
اثر منتخب شامل عناوین ،نویسندگان و دانشگاهها ،صنعت مورد پهژوهش ،جامعهة آمهاری،
روش گردآوری و تحلیل دادهها ،نشریهها و سال انتشار آنها ایجاد شد که در ادامهه نتهایج
مربوطه ارائه شده است.
الف) تعداد پژوهشها و روند آن :شهکل  2رونهد پهژوهشههای انتشهاریافته را نشهان
میدهد .همانگونه که ممحظه میشود پژوهش در زمینة رفتارهای انحرافی سازمانی دارای
رونههدی افزایشههی اسههت و در سههالهههای 15( 1397پههژوهش 15/8 :درصههد) و 1398
(15پژوهش 15/8 :درصد) به اوج طود رسیده است.

شکل  .2روند پژوهشها بر حسب سال

ب) طبقهبندی موضوعی پژوهشها :بهرای بهه دسهت آوردن موضهو اصهلی مقهاال
محتوای کامل پژوهشهای انتشاریافته همهراه عنهوان و طمصهه و کلیهدواژگان بررسهی و
تحلیل شد و موضو پژوهشها بر اسا
(حوزههای موضهوعی کهه تحقیقها

 20حوزة مرتب با رفتارههای انحرافهی سهازمانی
رفتارههای انحرافهی در آنهها بررسهی شهده اسهت)
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دستهبندی شدند .برطی از پژوهشها با بیش از یک موضو ارتباط داشتند .بر اسا

نتایج

بهدستآمده فشهارهای عیهبی و روانهی در سهازمان ،رهبهری و مهدیریت غیراطمقهی ،و
بیعدالتی در سازمان به ترتیب سه موضو اصهلی در تحقیقها

منتشرشهده بودنهد .یعنهی

رفتارهای انحرافی سازمانی در این سه حوزه بیشتر مورد بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه 20
حوزة موضوعی همراه فراوانی هر یک ارائهه شهده اسهت :فشهارهای عیهبی و روانهی در
سازمان ( ،)31رهبری و مدیریت غیراطمقی ( ،)25بیعدالتی سازمانی ( ،)18ادراکا
( ،)14جهوّ نامناسههب سههازمانی ( ،)11عههدم تعهههد سههازمانی ( ،)9تعههار

منفی

( ،)8رفتارهههای

ضدشهروندی ( ،)8ویژگیهای فردی و شخییتی ( ،)8سرمایة روانشهناطتی ضهعیف (،)7
ارتباطا

مخهرب ( ،)6بهدبینی سهازمانی ( ،)5نابهنجهاریههای رفتهار ( ،)5عهدم رضهایت

سازمانی ( ،)4عدم دلبستگی سازمانی ( ،)4ترک طهدمت ( ،)3عهدم هویهت سهازمانی (،)3
سکو

سازمانی ( ،)2عز نفس سازمانی پایین ( ،)2و عدم اعتماد سازمانی (.)2

پ) نشریهها و اولویت موضوعی :از میان  95پهژوهش انتشهاریافته ،نشهریة اطهم در
علوم و فناوری ،که نشریهای تخییی در حوزة اصول اطمقیا

اسهت ،نشهریة مهدیریت

فرهنگ سازمانی ،و نشریة چشمانداز مدیریت دولتی بیشترین تعداد آثار مرتب با رفتارهای
انحرافی سازمانی را ارائه کردهاند .جدول  1نشریههایی با  4و بیشتر از  4اثر همراه اولویهت
موضوعی آثار انتشاریافته را نشان مهیدههد 55 .نشهریة دیگهر کمتهر از  4اثهر را بهه طهود
اطتیاص دادهاند که نشاندهندة پراکنهدگی حهوزة تخییهی اغلهب نشهریهههای علمهیه
پژوهشی داطلی است.
) روش و ابزار گردآوری داده :نتهایج بررسهی روشههای گهردآوری داده نشهان داد
تعداد  86پژوهش ( 90/5درصد) بهه صهور
صور

کمّهی ،تعهداد  4پهژوهش ( 4/2درصهد) بهه

کیفی ،و تعداد  5پژوهش ( 5/3درصد) به صور

آمیخته انجام شده است .بررسی

ابزارهای گهردآوری نشهان داد تعهداد  86پهژوهش ( 90/5درصهد) از پرسشهنامه ،تعهداد 3
پژوهش ( )3/2از پرسشنامه و میهاحبه ،تعهداد  3پهژوهش ( )3/2از میهاحبه ،و تعهداد 3
پژوهش ( )3/2از دادههای ثانویه استفاده کردهاند .همانگونهه کهه ممحظهه مهیشهود ابهزار
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پرسشنامه بیشترین میزان استفاده برای گردآوری دادهها را داشته است که نشاندهندة غلبهة
رویکرد کمّی در پژوهشهای رفتارهای انحرافی در داطل کشور است.
جدول  .1نشریههای پراثر و اولویت موضوعی آن

ارتباط سازمانی
پژوهشگران با مجله
نام نشریه

ناشر

اطم در علوم

انجمن ایرانی اطم

و فناوری

در علوم و فناوری

مدیریت فرهنگ

پردیس فارابی

سازمانی

دانشگاه تهران

چشمانداز
مدیریت دولتی
مطالعا

رفتار

سازمانی

تعداد

وابسته به

سایر

آثار

دانشگاه/

دانشگاهها

مؤسسة

و

مالک مجله

مؤسسهها

8

0

8

5

0

5

5

0

5

اولویت موضوعی

 .1رهبری و مدیریت غیراطمقی.2 ،
فشارهای عیبی و روانی در سازمان،
 .3جوّ نامناسب
 .1رهبری و مدیریت غیراطمقی.2 ،
رفتارهای ضدشهروندی .3 ،سرمایة
روانشناطتی ضعیف
 .1بیعدالتی سازمانی .2 ،عدم

دانشگاه شهید بهشتی

دلبستگی سازمانی .3 ،ویژگیهای
فردی و شخییتی

انجمن علمی
مدیریت رفتار

 .1رهبری و مدیریت غیراطمقی.2 ،
4

0

4

بیعدالتی سازمانی .3 ،سرمایة

سازمانی

روانشناطتی ضعیف

دانش و پژوهش

دانشگاه آزاد اسممی

 .1فشارهای عیبی و روانی در

در روانشناسی

واحد اصفهان

کاربردی

(طوراسگان)

4

4

0

سازمان .2 ،بیعدالتی سازمانی.3 ،
تعار

ث) روشهای تحلیل داده :پنج ترکیب از روشهای تحلیل داده مشهاهده شهده اسهت.
روشهای مدلسازی معادال

ساطتاری با تعهداد  62/1( 59درصهد) پرکهاربردترین روش

تحلیل دادة مورد استفاده است .پس از آن ،روشهای آمهار اسهتنباطی بها تعهداد 29/5( 28
درصد) ،روشهای تحلیل کیفی با تعداد  4/2( 4درصهد) ،ترکیهب روشههای اسهتنباطی و
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کیفی با تعداد  3/2( 3درصد) ،و ترکیب مدلهای کمّی تیمیمگیهری و روشههای تحلیهل
کیفی با تعداد  1/1( 1درصد) قرار دارند.
ج) صنایع مطالعهشده :بررسی پژوهشهای انتشاریافته نشان میدهد مطالعة شرکتهای
تولیدی صنعتی ،آموزش عالی ،و آموزشوپرورش بیشهترین سههم را بهه طهود اطتیهاص
دادهاند (جدول .)2
جدول  .2صنایع مطالعهشده و موضوعات پرتکرار

صنعت
شرکتهای تولیدی
صنعتی
طدما

درصد
17/9

مالی

4/2

موضوعات پرتکرار
فشارهای عیبی و روانی در سازمان ،رهبری و مدیریت غیراطمقی،
بیعدالتی سازمانی
نابهنجاریهای رفتار ،ویژگیهای فردی و شخییتی ،فشارهای عیبی و
روانی در سازمان

آموزش عالی

10/5

ادراکا

مخرب ،بیعدالتی سازمانی ،عدم تعهد سازمانی

آموزشوپرورش

10/5

ادراکا

مخرب ،فشارهای عیبی و روانی در سازمان ،بیعدالتی سازمانی

سازمانهای نظامی

5/3

نفت ،گاز و پتروشیمی

7/4

تعار

مراکز درمانی

9/5

فشارهای عیبی و روانی در سازمان ،رفتارهای ضدشهروندی

معدن

9/5

جهاد کشاورزی

3/2

رهبری و مدیریت غیراطمقی

شهرداریها

4/2

رهبری و مدیریت غیراطمقی ،سرمایة روانشناطتی ضعیف

ادارة ورزش و جوانان

3/2

رهبری و مدیریت غیراطمقی

7/4

رهبری و مدیریت غیراطمقی ،ویژگیهای فردی و شخییتی

2/1

بیعدالتی سازمانی ،بدبینی سازمانی

2/1

رهبری و مدیریت غیراطمقی ،عز نفس سازمانی پایین

3/2

-----

سایر سازمانهای دولتی و
غیرانتفاعی
هتلها
میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
سایر

رهبری و مدیریت غیراطمقی ،بدبینی سازمانی ،فشارهای عیبی و روانی
در سازمان
 ،فشارهای عیبی و روانی در سازمان

فشارهای عیبی و روانی در سازمان ،رهبری و مدیریت غیراطمقی ،جوّ
نامناسب سازمانی
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چ) ترکیب پژوهشگران :مرور پژوهشهای انتشاریافته نشان میدهد تعداد  49اثر (51/6
درصد) حاصل همکاری استاد و دانشجو یا فارغالتحییل کارشناسهیارشهد ،تعهداد  25اثهر
( 26/3درصد) با همکاری استاد و دانشجو یا فارغالتحیهیل دکتهری 6 ،اثهر ( 6/3درصهد)
حاصل همکاری استاده استاد 4 ،اثر ( 4/2درصد) حاصل همکاری دانشجوه دانشجو 2 ،اثهر
( 2/1درصد) حاصل پژوهش استاد به صور
دانشجو به صهور

منفرد 1 ،اثر ( 1/1درصهد) حاصهل پهژوهش

منفهرد ،و  8اثهر ( 8/4درصهد) حاصهل همکهاری اسهتاده دانشهجو یها

فارغالتحییل دکتری و کارشناسیارشد با هم بهوده اسهت 96/8 .درصهد آثهار بهه صهور
مشارکتی انجام گرفته و بهیش از یهک پژوهشهگر دارنهد و  3/2درصهد حاصهل کهار یهک
پژوهشگر است.
ح) نویسندگان پراثر و اولویت پژوهشی آنها 95 :اثر مورد بررسی توس  173نویسنده
به نگارش درآمده است .جدول  3اولویت پژوهشی نویسندگان با چهار اثر یا بیشتر را نشان
میدهد .تعداد  134نفر از نویسندگان  1اثر ،تعداد  23نفر از نویسهندگان  2اثهر ،و تعهداد 8
نفر از نویسندگان  3اثر پژوهشی دارند .تفاو

چشمگیری بین تعداد نویسندگانی که یک و

دو اثر پژوهشی ارائه کردهاند وجود دارد.
جدول  . 3نویسندگان پراثر و اولویت پژوهشی آنها

نویسنده

تعداد

اولویت پژوهشی

آثار

 .1فشارهای عیبی و روانی در سازمان .2 ،رهبری و مدیریت غیراطمقی .3 ،بیعدالتی در

1

27

2

8

3

6

4

6

5

5

6

4

 .1رهبری و مدیریت غیراطمقی .2 ،سرمایة روانشناطتی ضعیف

7

4

 .1رهبری و مدیریت غیراطمقی .2 ،سرمایة روانشناطتی ضعیف

8

4

 .1فشارهای عیبی و روانی در سازمان .2 ،رهبری و مدیریت غیراطمقی

سازمان
 .1فشارهای عیبی و روانی در سازمان .2 ،تعار

 .3 ،رهبری و مدیریت غیراطمقی

 .1فشارهای عیبی و روانی در سازمان .2 ،رهبری و مدیریت غیراطمقی
 .1فشارهای عیبی و روانی در سازمان .2 ،تعار
 .1تعار

 .3 ،بیعدالتی در سازمان

 .2 ،فشارهای عیبی و روانی در سازمان .3 ،بیعدالتی در سازمان
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خ) ارتباطا
اطمعا

بیندانشگاهی پژوهشگران :همکاری بیندانشهگاهی و بههاشهتراکگهذاری

بین پژوهشگران دانشگاههای مختلف در ارتقای سهطح کیفهی پهژوهشهها نقهش

کلیدی دارد .تعداد  73مقاله ( 76/8درصد) به صور
( 23/2درصد) به صور

دروندانشهگاهی و تعهداد  22مقالهه

بیندانشهگاهی انجهام شهده اسهت .در واقهع بخهش عمهدة آثهار

انتشاریافته حاصل همکاریهای دروندانشگاهی است.
بخش  .2تجزیهوتحلیل و ترکی :یافتههای کیفی :در این مرحله شاطصهای مسهتخرج
در گام چهارم بهدقت مطالعه و چندین بار مرور شد و با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از ایهن
شاطصها مفاهیم مشترک کشف شد .به محض شناسایی آنها و بر مبنای میزان مشابهتی کهه
داشتند ،شاطصها به عنوان مضمون در مفهوم مشابهی که به بهتهرین نحهو ممکهن مطلهب را
توصیف کند دستهبندی شد .سپس ،با استفاده از تحلیل مضامین ،مضامین یافتشدة مرتب در
یک بعد دستهبندی شدند و در نهایت در اطتیار  8طبره قرار گرفتند (جدول .)4
جدول  .4طبقهبندی شاخصها

مقولة کلی

طودتخریبی

مقولة فرعی

شاخصها

منبع

طودتخریبی پنهان

عدم امنیت روانشناطتی ادراکشده

)Golparvar et al. (2015a

(تخریب فردیه

فرسودگی هیجانی

)Golparvar & Mohsenzadeh (2015

درونی)

بیعدالتی توزیعی ادراکشده

)Golparvar et al. (2015b

طودتخریبی

نارضایتی

)Nadi& Ghahremani (2013

آشکار (تخریب

طمقیت پایین

)Adibi et al. (2011

فردیه بیرونی)

قید سوءاستفاده

)Naghsh & Peykari (2019

تخریب پنهان

دزدی از افکار همکاران در نامهنگاری و

همکاران (تخریب

گزارشها

سازمانیه درونی)

فریب و اشکالتراشی

)Ashna et al. (2019

رفتار نامناسب با همکاران
رفتار نامناسب و دستوری با کارکنان

تخریب
همکاران

تخریب آشکار
همکاران (تخریب
سازمانیه بیرونی)

انتقاد بیش از حد
مشاجره با مسئوالن

)Ashna et al. (2019

تمش برای طراب کردن وجهة همکار
(زیرآبزنی)
شایعهپراکنی
تعار

با همکاران

)Golparvar et al. (2010
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ادامۀ جدول  .4طبقهبندی شاخصها

مقولة کلی

شاخصها

مقولة فرعی
قیا

منبع

کردن مدیر با سایر همکاران

تخریب پنهان

نادیده گرفتن زحما و تمشهای مدیر

مدیران (تخریب

ایجاد مشغلة فکریه ذهنی برای مدیر

سازمانی -درونی)

انهدام اطمعا کلیدی و حیاتی مورد نیاز

)Danaeifard et al. (2017

مدیر
حاشیهسازی برای مدیران
پروندهسازی برای مدیران
بزر نمایی اشتباها مدیران
پررنگ کردن نگرش سیاسی مدیران
تخریب مدیران در مراجع نظارتی
زیر سؤال بردن تیمیمهای مدیر
همسویی و ائتمف با دیگران علیه مدیر
تخریب

ایجاد گروههای غیررسمی برای تحت فشار

مدیران

قرار دادن مدیر
تخریب آشکار

تخریب مدیر در جلسهها بدون حضور وی

مدیران (تخریب

شوراندن سایرین علیه مدیر

سازمانیه بیرونی)

افشای اسرار شخیی مدیر در سازمان

)Danaeifard et al. (2017

تهمت زدن و افترا زدن به مدیر
افشای تخلفهای مدیر در سازمان
تخریب مدیر از طریق اربابرجو
ارائة گزارشهای غیرکارشناسانه و
غیرتخییی به مدیر
انجام دادن اقداما طارج از برنامههای
تدوینشده توس مدیر
تجاهل در طواستههای مدیر
رفتار نامناسب و دستوری با مدیران
بدبینی سازمانی
انزوای طودطواستة کارکنان
تخریب
سازمان

تخریب پنهان
سازمان (تخریب
سازمانیه درونی)

)Ashna et al. (2019
)Mesbahi (2018

تمایل به ترک طدمت

)Golparvar & Vaseghi (2011a

عدم بروز توانمندیهای تخییی

)Danaeifard et al. (2017

انحیاری کردن وظیفه
چاپلوسی

)Ashna et al. (2019

اجتناب

)Golparvar et al. (2010

تسلیم شدن
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ادامۀ جدول  .4طبقهبندی شاخصها

مقولة کلی

مقولة فرعی

تخریب آشکار
سازمان (تخریب
سازمانیه بیرونی)

شاخصها
ترک طدمت
عملکرد شغلی
رفتارهای غیرمدنی
نقص قوانین و مقررا مربوط
سرپیچی از فرامین صادره
عدم مشارکت در امور یا مشارکت منفی
کاهش بهرهوری به هر طریق ممکن
افشای اطمعا دستهبندیشدة محرمانه
تعلل و تسامح در انجام دادن وظایف محوله
تعلل در ارائة گزارشها در موعد مقرر
ارائة اطمعا غل هنگام تیمیمگیری یا
برنامهریزی
تشویق سایر همکاران برای کمکاری
ایجاد اطتمف و فضاسازی منفی
اعمال زور

رفتارهای
انحرافی

انحراف ارتباطی

عدم سازش
عدم حل مسئله
شایعهپراکنی
رفتارهای ضداجتماعی
رفتار غیرشهروندی
نژادپرستی
تبعیض
دروغ
تحقیر
بیعدالتی (توزیعی)
طشونت
پرطاشگری طیمانه و ابزاری
حمله به دیگران
عهدشکنی
بدرفتاری ،رفتار بد
بیان نظرا تند و زننده
تهدید کردن
بدعهدی
تفرقهافکنی
اظهار طرفداری (کجروی سیاسی)
استبداد
ضعف در انگیزشبخشی توس رهبران

منبع
)Adibi et al. (2011
)Golparvar et al. (2015b
)Golparvar & Vaseghi (2011b

)Danaeifard et al. (2017

Golparvar et al. (2010); Golparvar et al.
)(2013
)Golparvar et al. (2010

Forouzandeh Junghani & Tavakoli
)(2018

)Khorasani Torghi et al. (2018
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ادامۀ جدول  .4طبقهبندی شاخصها

مقولة کلی

مقولة فرعی
انحراف اطمعاتی

انحراف دارایی
(محسو و
نامحسو )

شاخصها
تحریف اطمعا
سوءاستفاده از اطمعا
دزدی
اطتم
رشوه
هدر دادن منابع
سوءاستفاده از زمان
سوءاستفاده از امتیازا
نافرمانی در استفادة بهینه از زمان
تضعیف توانایی کارکنان برای کار مؤثر
نادیده گرفتن همکاران
به ططر انداطتن همکاران
سوءاستفاده از امتیاز
سوءاستفاده از منابع سازمان توس رهبران

انحراف اعتقادیه
اطمقی

انحراف کارکردی
و حرفهای

دنیاگرایی شدید ،دنیاگرایی
زیادهطواهی
کینهتوزی
انتقامجویی
قساو
شرک ورزیدن
بیتقوایی
سنگدلی
طودبزر شماری در محی کار
نداشتن تخیص و مهار رهبران
بیهدفی و بیبرنامگی رهبران
رفتارهای ناشایست رهبران
عدم صداقت رهبران
کنترل بیش از حد رهبران
رفتارهای سیاسی نامطلوب رهبران
طودشیفتگی رهبران
حضور ضعیف
قیور عمدی از انجام دادن درست کار
از زیر کار شانه طالی کردن
رقابت غیرمفید
رفتار غیرکارکردی
بیمسئولیتی
طمف جمعی

منبع
Forouzandeh Junghani & Tavakoli
)(2018

Forouzandeh Junghani & Tavakoli
)(2018

;)Khorasani Torghi et al. (2018
Forouzandeh Junghani & Tavakoli
)(2018

Forouzandeh Junghani & Tavakoli
)(2018

)Khorasani Torghi et al. (2018

Forouzandeh Junghani & Tavakoli
)(2018
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گام ششم .کنترل کیفیت :جههت اطمینهان از پایهایی ،مهدل نههایی در اطتیهار یکهی از
طبرگان قرار گرفت و وی بدون اطم از نحهوة ادغهام شهاطصهها و مضهامین ایجادشهدة
محقق به دستهبندی شاطصها در مضامین اقدام کرد .پهس از مقایسهة مضهامین محقهق بها
مضامین فرد طبره ،شاطص کاپا طبق جدول  5و روابه  1و  2محاسهبه شهد .در پهژوهش
حاضر شاطص کاپا  0/67به دست آمهد کهه حهاکی از معتبهر بهودن ایهن شهاطصهاسهت
(توافقهای مشاهدهشده = 0/68؛ توافقهای شانسی = .)0/0145
جدول  .5نحوة محاسبۀ شاخص کاپا

= توافقهای مشاهدهشده

نظر محقق
مجموع

خیر

بله

15

B= 2

A= 13

بله

4

D= 0

C= 4

طیر

19

2

17

مجمو

()1

نظر فرد دیگر
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مطالعة پژوهشههای پیشهین و طبقههبنهدی کهدهای

استخراجشده در جدول  ،4مدل نهایی پیامدهای رفتارههای انحرافهی در سهازمان در قالهب
شکل  3ارائه شده است.
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خودتخريبي
خودتخریبی آشکار
خودتخریبی پنهان

تخريب همکاران
تخریب پنهان همکاران
تخریب آشکار همکاران

تخريب مديران
تخریب پنهان مدیران
تخریب آشکار مدیران

پديدة محوری :رفتارهای
انحرافي سازماني
انحراف ارتباطی
انحراف اطالعاتی
انحراف دارایی (محسوس و نامحسوس)
انحراف اعتقادیـ اخالقی
انحراف کارکردی و حرفهای

تخريب سازمان
تخریب پنهان سازمان
تخریب آشکار سازمان
شکل  .3مدل نهایی پیامدهای رفتارهای انحرافی سازمانی

نتیجه و پیشنهاد
رفتارهای انحرافی در سازمانها در حال افزایش است و هزینههای بسیاری بهه دنبهال دارد.
شرکتهای بسهیاری بها پیامهدهای مخهرب رفتارههای انحرافهی روبههرو هسهتند .اهمیهت
رفتارهای انحرافی در سازمان و فقدان مدل جامعی در این زمینه و مطالعا

پیشهین انهدکی

که هر یک تعداد محدودی از شاطصها و ابعاد رفتارهای انحرافی سازمانی را بهه صهور
پراکنده بررسی کرده است و همچنین ضعف در بررسهی همههجانبهة پیامهدهای ایهنگونهه
رفتارها نگارندگان مقاله را بر آن داشت تا با بررسی نظاممند پهژوهشههای انجهامشهده در
حوزة رفتارهای انحرافی سازمانی و استفاده از روش فراترکیب به شناسایی ابعاد رفتارههای
انحرافی سازمانی و تدوین الگوی پیامدهای رفتارهای انحرافی سازمانی اقدام کنند .محققان
با دید جامع به بررسی و ترکیب و تفسیر ابعاد و شاطصهای رفتارهای انحرافهی سهازمانی
پرداطتند و مدل پیامدها را در قالب  118شاطص 13 ،بعد فرعی ،و  5بعد اصلی اسهتخراج
کردند .یافتههای بخش کمّی نشان میدهد تعداد  6اثر ( 6/3درصهد) متعلهق بهه دههة  80و
تعداد  89اثر ( 93/7درصد) متعلق به دههة  90اسهت .کهم بهودن تعهداد پهژوهشههای در
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و بررسیشدة دهة  80را میتوان ناشی از شناطت کمتر و عدم تمایل پژوهشهگران

به بررسی رفتارهای انحرافی در سازمان ،عدم فراگیری اینترنهت ،و تعهداد انهدک مجهم
دارای نشر برط دانست .نتایج بخش نشریههای پراثر نشان داد از تعداد کل  60نشهریه 55
نشریه کمتر از  4اثر را به طود اطتیاص دادهاند که نشاندهندة پراکندگی حوزة تخییهی
اغلب نشریههای علمیه پژوهشی داطلی است .این پراکنهدگی طهود مهیتوانهد منجهر بهه
سطحینگری و عدم توجه همهجانبهه در پهژوهشههای مهرتب بها رفتارههای انحرافهی در
سازمانها شود .بخش اعظمی از پژوهشهگران ( 134نفهر از کهل  173نفهر) فقه یهک اثهر
پژوهشی انتشاریافته دارند .از طرفی با توجه به اینکه بخش بسیاری ( 86درصد) از آثهار بها
همکاری استادان و دانشهجویان (ارشهد و دکتهری) نگهارش شهده مهیتهوان گفهت اغلهب
پژوهشهای منتشرشده تجربة اول بسهیاری از پژوهشهگران بهوده و برگرفتهه از پایهاننامهة
آنهاست .بنابراین ،هنوز جریان اصلی پژوهش کشور در این حوزه به بلوغ حرفهای نرسیده
اسههت .سهههم دانشههجویان و فههارغالتحیههیمن دکتههری (در مقایسههه بهها دانشههجویان و
فارغالتحییمن ارشد) در پژوهشهای انتشاریافته کمتر است .از این رو ،با توجه به ماهیت
پژوهشی و مد

زمان تحییل و پژوهش در دورة دکتری ،مشارکت کمتر دانشجویان ایهن

مقطع به آسیبشناسی نیاز دارد .روند موضوعی پژوهشههای انتشهاریافته نشهان مهیدههد
فشارهای عیبی و روانی در سازمان نظر بسیاری از پژوهشگران را بهه طهود جلهب کهرده
است و پرطرفدارترین موضو است که رفتارهای انحرافی سهازمانی در آن حهوزه بررسهی
شده است .با توجه به قرار گرفتن انسانها در دنیای صنعتی و تکنولوژی ،فشارهای عیهبی
روانی بر آنها در محی کاری افزایش مییابد .این فشارهای عیهبی بهر زنهدگی فهردی و
اجتماعی و سازمانی تأثیرگذارند و در واقع هم برای فرد هم برای کل سازمان موجب ایجاد
مشکمتی میشوند .پس ،توجه به این رفتارها از نیازمندیههای زنهدگی در دنیهای صهنعتی
است .اما متغیرهایی مانند بیاعتمادی سازمانی ،عدم هویت سازمانی ،و ترک طدمت بهرغم
اهمیت فزایندهای که در زمینههای مختلف سازمان دارند به آنها توجه کافی نشده اسهت و
طبق یافتههای این پژوهش کمتهرین سههم را در پهژوهشههای انتشهاریافتة داطلهی حهوزة
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رفتارهای انحرافهی بهه طهود اطتیهاص دادهانهد .بنهابراین ،انجهام دادن پهژوهش در ایهن
موضوعا  ،با توجه به اهمیت آنها ،ضهروری اسهت .رفتارههای انحرافهی دارای دو جنبهة
منفی و مثبت هستند .رفتارهای انحرافی مثبت میتوانند پویایی و مشارکت سهازمانی را بهه
دنبال داشته باشند و باعث رشد و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان شوند .اما در پژوهشهای
انتشاریافتة داطلی به جنبة مثبت این رفتارها ههیچگونهه تهوجهی نشهده اسهت .از ایهن رو،
پژوهش در حوزة رفتارهای انحرافی مثبت و سازنده زمینة دیگری است که نیازمنهد توجهه
است .طبق نتایج بهدستآمده ،روشهای کمّی ابزار پرسشنامه و روش مدلسازی معهادال
ساطتاری (سپس روشهای آمار استنباطی :آزمون همبسهتگی و تحلیهل رگرسهیون) جههت
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشهای منتشرشده در مجم

داطلی روند رو به رشدی دارند

و بیشترین توجه را به طود اطتیاص دادهاند .اما با توجه به ماهیت پژوهشههای رفتهاری،
بهطیوص بررسهی رفتارههایی ماننهد رفتارههای انحرافهی سهازمانی ،اسهتفاده از دادههها و
روشهای تحلیهل کیفهی و ترکیبهی مهیتوانهد اطمعها

بسهیار ارزشهمندی را در اطتیهار

پژوهشگران قرار دهد و در افزایش سطح کیفی و نتایج پژوهشها اثرگذار باشهد .از طرفهی
پژوهشهای کیفی ،مانند مطالعة موردی یا قومنگاری ،با توجه به ماهیتشان میتوانند باعهث
بس رفتارهای انحرافی در زمینههای مختلف سازمانی شوند و واقعیتهای بیشتری از ایهن
رفتارها را کشف کنند .بررسی جامعة آماری مطالعا

پیشین نشان داد بیشترین پژوهشهها

در شرکتهای تولیدیه صنعتی انجام شده است .بهر اسها

نتهایج حاصهل از ایهن بخهش

میتوان به طأل در موارد زیر اشاره کرد .1 :متغیر جنسیت :بیشترین جوامهع مهورد بررسهی
بیشتر بر نقش مردان متمرکز بودهاند (شرکتهای تولیدیه صهنعتی ،سهازمانههای نظهامی،
نفت ،گاز و پتروشیمی ،معدن ،و  .)...همچنین جنسیت در بسیاری از پژوهشها بهه عنهوان
متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .پس میتوان اظهار کرد که در بسیاری از پهژوهشهها
نقش جنسیت در نتایج نادیده گرفته شده است؛  .2عدم توجه به بخشهای مختلف سازمان
با توجه به ماهیت کاریشان :در اکثر این پژوهشها نتایج منفی رفتارههای انحرافهی صهرفاً
محدود به درون سازمان (اعضا و مدیران) شهده اسهت یها در مهواردی کهه اههدافی ماننهد
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کلی بیان شده است .اما بررسهی کامهل

نگرفته است( .یک بار دیگر جایگاه مهم پژوهشهای کیفی در بررسیهای سازمانی

مشههخص مههیشههود ).بررسههی رفتارهههای انحرافههی کارکنههانی کههه در برطهورد مسههتقیم بهها
اربابرجو هستند نسبت به کارکنهانی کهه در برطهورد مسهتقیم بها اربهابرجهو نیسهتند
میتواند نتایج بسیار متفاوتی را نشان دهد .رفتارهای انحرافی منفی بر مشتریان و ذینفعهان
سازمان تأثیرگذار است که این مسئله طهود مهیتوانهد آثهار چشهمگیری در عهدم موفقیهت
سازمان به دنبال داشته باشد؛  .3طأل بررسی همهجانبة جوامع بررسهیشهده :در بسهیاری از
پژوهشها سازمانهای دولتی بررسی شده است .در صنایعی مانند صنعت مهد و پوشهاک و
صنایع غذایی و به طور کلی صنایع تجاری و بخش بازاریابی (با توجه به مستعد رفتارههای
انحرافی بودن) طأل پژوهش وجود دارد .بررسی رفتارههای انحرافهی در صهنایع یادشهده و
نتایج ایهن رفتارهها بهر مشهتریان بهه جامعیهت نتهایج کمهک مهیکنهد؛  .4عهدم توجهه بهه
کسبوکارهای اینترنتی :با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کسبوکارههای اینترنتهی
نیاز است که رفتارهای انحرافی در اینگونه کسبوکارها نیز مورد بررسهی قهرار گیهرد .در
بخش دوم یافتهها ،پس از فرایند تحلیل مقاال

در بخش کیفی ،پهنج مقولهة اصهلی شهامل

پدیدة محهوری ،طهودتخریبی ،تخریهب همکهاران ،تخریهب مهدیران ،و تخریهب سهازمان
شناسایی شد .در اکثر پژوهشهای رفتارهای انحرافی نو شناسی رابینسهون و بنهت (سههم
باالی پژوهشهای کمّی نشان میدهد پژوهشهای داطلی بر آزمون نظریهههای متهداول در
حوزة رفتارهای انحرافی متمرکزتر است) صرفاً در دو بعد فردی و سازمانی در نظر گرفتهه
شده است .در این زمینه نیاز به نو شناسی رفتارهای انحرافی بهه صهور

بهومیه اسهممی

وجود دارد .زیرا رفتارهای انحرافی از جامعهای به جامعهة دیگهر ،از بخشهی از جامعهه بهه
بخش دیگری از جامعه ،و بین گروهها با گذشت زمان متفاو

اسهت .محهدود کهردن ایهن

رفتارها به نو شناسی رابینسون و بنت باعث درک ناقص این رفتارهها مهیشهود و احتمهاالً
بسیاری از واقعیتها بدون بررسی باقی میماند .یکی از راهکارها جهت ایجاد نو شناسهی
رفتارهای انحرافی به صور

بومی و ارتقای نوآوری پژوهشها افزایش پژوهشهای کیفی
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در این حوزه است .با پیشرفت تکنولوژی و گهرایش شهرکتهها بهه اسهتفاده از ایهنگونهه
بسترها ،نو رفتارهای انحرافی تحت تأثیر قرار میگیرد و گونههای متفهاوتی از رفتارههای
انحرافی بروز مییابد .اما ،با توجه به پیشرفت تکنولهوژی و رونهد افزایشهی شهرکتهها در
استفاده از بستر اینترنت در انجام دادن فعالیتها ،متأسهفانه ،در ایهن زمینهه طهأل پژوهشهی
احسا

میشود .در پژوهش حاضر ،رفتارهای انحرافی در قالب پنج بعد انحراف ارتباطی،

انحراف اطمعاتی ،انحراف دارایی (محسو

و نامحسو ) ،انحراف اعتقادیه اطمقهی ،و

انحراف کارکردی و حرفهای ارائه شده است .در کل رفتارهای انحرافی اثربخشی و کهارایی
سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهند و منجر به کاهش بهرهوری سازمانی میشهوند .بخهش
دیگری که طبق یافتههای کیفهی پهژوهش نیازمنهد بررسهی اسهت مربهوط بهه راهبردهها و
استراتژیهای بهکارگرفتهشده در جهت اجرای رفتارهای انحرافی در سهازمان اسهت .طبهق
بررسیهای انجامشده ،پیشینة پژوهشی به صور

ضعیف بهه ایهن مسهئله پرداطتهه اسهت.

پیامدهای حاصل از رفتارهای انحرافی سهازمانی شهامل طهودتخریبی ،تخریهب همکهاران،
تخریب مدیران ،و تخریب سازمان هستند که هر یک دارای دو بعد پنهان و آشهکارند .ایهن
پیامدها نشان میدهند وجود رفتارهای انحرافی در سازمان همهة ابعهاد و سهطوح ارتبهاطی
سازمانی ،شامل فرد و گروه و سازمان ،را به صور

پنهان و آشکار دربرمیگیرد .هر یک از

سطوح که درگیر تخریب شهوند سهطح بهاالتر را نیهز درگیهر مهیکنهد .بهه عبهار

دیگهر،

طودتخریبی منجر به تخریب همکهاران و مهدیران و تخریهب همکهاران و مهدیران باعهث
تخریب سازمان میشود.
طبق نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی ارائه میشود .با توجهه بهه حیطهة جسهتوجهو (آثهار
انتشههاریافته و در دسههتر

ب هه صههور

بههرط ) ،روش انتخههاب اولیههة آثههار انتشههاریافته

(جستوجو در عناوین و واژگان کلیدی) ،و گستردگی حیطة مفهومی رفتارههای انحرافهی
ممکن است مقاالتی که در متن اصلی مرتب با مفاهیم رفتارهای انحرافهی هسهتند ،ولهی از
نظر عنوان و واژگان کلیدی نامرتب اند ،در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته باشهند .از
طرفی دیگر رفتارهای انحرافی سهازمانی گسهترهای از عنهاوین مختلهف از جملهه قلهدری
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سازمانی ،زیرآبزنی سازمانی ،اوباشگری سهازمانی ،و  ...را شهامل مهیشهود .بنهابراین بهه
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود سایر رفتارهای انحرافی سازمانی در قالب عناوین دیگر از
جمله قلدری سازمانی ،زیرآبزنی سازمانی ،اوباشگری سازمانی ،و  ...را در نظر بگیرند .در
پژوهش حاضر پایاننامههای ارشد و دکتری و مقاال

انتشهاریافتة پژوهشهگران ایرانهی در

مجلههای بینالمللی بررسی نشده است .بنابراین ،بررسی پایهاننامههههای ارشهد و دکتهری
ارائهشده در داطل کشور و مقاال

انتشاریافتة پژوهشگران ایرانی در مجلههای بهینالمللهی

میتواند دیدگاهی گستردهتر و عمیقتر در زمینة روند تحقیقا

این حهوزه در ایهران ارائهه

دهد .رفتارهای انحرافی سازمانی متغیری چندبعدی وابسته به ادراکا

و متأثر از متغیرههای

موقعیتی و فرهنگیاند .بنابراین پژوهشهای کیفی میتواند درک عمیقتری از ایهن رفتارهها
ارائه دهد .این کار میتواند در ارائة الگوی بهومی رفتارههای انحرافهی سهازمانی بهر مبنهای
واقعیتهای رفتاری کارکنان نقش بسزایی داشته باشد .پژوهشهگران آتهی مهیتواننهد مهدل
ارائهشده در پژوهش حاضر را با روشهای کمّی بهه صهور

مقایسههای در سهازمانههای

دولتی و تجاری در بخشهای مختلف سازمان مرتب و غیرمرتب با مشتریان و سازمانهای
دارای فعالیت اینترنتی مورد بررسی قرار دهند.
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منابع
ادیبی ،زهرا؛ محسن گلپرور؛ محمدرضا میاحبی (« .)1390نقش تعدیلکنندة کنترل شغلی در
رابطة گرانباری ،ابهام و تعار

نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی» ،دانش و پهژوهش

در روانشناسی کاربردی ،)1(12 ،ص  54ه .65
آشنا ،میطفی؛ عبا

عبا پور؛ حامهد دهقانهان؛ مههدی حقیقهی کفهاش (« .)1398شناسهایی

رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و سازوکارهای کهاهش آن در سهازمانههای نظهارتی»،
چشمانداز مدیریت دولتی ،)1(10 ،ص  39ه .57
حسینی ،ابوالحسن؛ عقیل قربانی پاجی؛ امیر اکبری (« .)1398اثر طردشدگی در محهی کهار بهر
رفتارهای محی کار با نقش میانجی عز نفهس سهازمانی و تعهدیلگر عهدالت سهازمانی»،
مدیریت فرهنگ سازمانی ،)4(17 ،ص  569ه .586
طراسانی طرقی ،حامد؛ فریبرز رحهیمنیها؛ غهممرضها ملهکزاده؛ سهعید مرتضهوی (« .)1397کشهف
مولفههای رفتارهای مخرب رهبران غیراطمقی» ،اطم در علوم و فناوری ،)1(13 ،ص  38ه .47
داناییفرد ،حسن؛ مهتاب هماییلطیف؛ حمیدرضا طانمحمدی (« .)1396اسهتراتژیههای تخریهب
مدیران توس کارکنان در سازمانهای دولتی» ،چشمانداز مدیریت دولتی ،29 ،ص  93ه .116
فروزنده جونقانی ،ریحانه؛ عبداهلل تهوکلی (« .)1397بررسهی و تحلیهل لبهة تاریهک رفتارههای
سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین( )» ،مدیریت در دانشگاه اسممی ،)2(7 ،ص  293ه .310
کاظمی ،فضلاهلل؛ یونس نظری؛ امین زار ؛ مجید رمضان (« .)1399رهبهری ماکیهاولی و رفتهار
انحرافی کارکنان :تبیین نقش میانجیگر رهبری غیراطمقهی طودکامهه و بهدبینی سهازمانی»،
اطم در علوم و فناوری ،)2(15 ،ص  140ه .149
گلپرور ،محسن؛ زهرا واثقی (1390الف)« .فشار ادراکیهه عهاطفی تعیهینکننهدة تعامهل ابعهاد
بیعدالتی سازمانی برای رفتارهای مثبت و منفی :معرفی نظریهة فشهار ادراکهی و عهاطفی»،
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،)1(12 ،ص  4ه .16
هههههههههههههههههههههههههه (1390ب)« .رابط هة مههدیریت اسههتبدادی ،فشههار ادراکههیه عههاطفی،
بیعدالتی سازمانی با رفتارهای انحرافی و رفتارهای مهدنیه سهازمانی» ،مهدیریت صهنعتی،
 ،)16(6ص  119ه .130
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گلپرور ،محسن؛ زهرا واثقی؛ زهرا جوادیان؛ شهیدا صهادقی؛ مائهده عابهدینی (« .)1392نقهش
تعدیلکنندة سبکهای مدیریت تعار

در رابطة تعارضا

میانفردی و رفتارهای انحرافی

در زنان پرستار» ،زن و فرهنگ ،)15(4 ،ص  21ه .36
گلپرور ،محسهن؛ زههرا واثقهی؛ محمدرضها میهاحبی (« .)1389نقهش تعهدیلگر تعهار
سرپرست و همکاران و سبکهای مدیریت تعار

در پیوند میان استر

بها

و فرسهودگی بها

رفتارهای انحرافی» ،تازههای روانشناسی صنعتی /سازمانی (روانشناسی تحلیلیه شهناطتی)،
 ،)5(1ص  59ه .73
گلپرور ،محسن؛ صفیه محسنزاده (« .)1394کارکرد پیشگیری (جبرانی) رفتارهای انحرافی در
رابطة استر

شغلی با فرسودگی هیجانی» ،روشها و مدلههای روانشهناطتی ،)22(6 ،ص

 79ه .100
گلپرور ،محسهن؛ صهفیه محسهنزاده؛ علهی راعهی؛ عبدالرسهول عبهدی (1394الهف)« .نقهش
تعههدیلکننههدة رفتارهههای انحرافههی در رابطهة بههین اسههتر

شههغلی و امنیههت روانشههناطتی

ادراکشده» ،روانشناسی معاصر ،)2(10 ،ص  83ه .100
گههلپههرور ،محسههن؛ علههی راعههی؛ صههفیه محسههنزاده؛ عبدالرسههول عبههدی (1394ب)« .ت هأثیر
ضربهگیری رفتارهای انحرافی بر رابطة استر

شغلی با عدالت توزیعی و عملکرد شهغلی:

شواهدی از دو مطالعة مستقل» ،فرایند مدیریت و توسعه ،)4(28 ،ص  167ه .194
میباحی ،مریم (« .)1397تبیین نقش بدبینی سازمانی در تأثیرگذاری بهر انهزوای طودطواسهتة

کاری کارکنان» ،مطالعا

مدیریت (بهبود و تحول) ،)90(27 ،ص  89ه .114

نادی ،محمهدعلی؛ نسهرین قهرمهانی (« .)1392رابطهة بهین رفتارههای شههروندی سهازمانی و

رفتارهای انحرافی در محی کار با رضهایت از تهدریس در دانشهگاه» ،اطهم در علهوم و
فناوری ،)1(8 ،ص  37ه .48
نقش ،الهام؛ حمیدرضا پیکری (« .)1398تأثیر بستر آماده بر قید سوءاسهتفاده از اطمعها

بها

نقش میانجی انگیزة رفتار انحرافی و نقش تعدیلکنندگی اطم فردی» ،مدیریت اطمعا ،
 ،)1(5ص  226ه .245
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