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Abstract 

Background: Nowadays, hospitals play a critical role in maintaining and promoting human health. 

Therefore, review of employees' deviant behavior at work would receive much research attention. 

This study aims to investigate the influence of managerial and organizational factors on workplace 

deviant behavior among employees working at Zahedan Imam-Ali Hospital. 

Methods: A descriptive-analytic design was used; the sample size using technique of random 

sampling was 400 employees, who were working at Zahedan, Imam-Ali Hospital during the study. 

To collecting data used of two designed, self-reported questionnaires. the first questionnaire for 

measuring deviance work behaviors, second questionnaire for measuring four managerial and 

organizational affecting factor on deviance work behaviors (Organizational rules, organizational 

culture, reward structures and interactive equity). Data was analyzed using statistical test such as 

Spearman correlation coefficient, T test and one way-ANOVA.   

Results: Employees’ deviant workplace behaviour score (36.5 ±8.5) was considerably lower than 

the mean value of 70. Moreover, the deviant workplace behaviours in nursing and services 

personnel were higher than physician and administrative personnel.  The score of organizational 

rules, organizational culture and reward structures were down than criteria score but the score of 

interactive equity was higher than criteria. Subsequently, there was relationship between work 

deviance behavior and education, job and personnel income (p<0.05).  

Conclusion: The frequency of employees’ deviant behavior was lower than the mean value; 

however, it is observed that some of the study variables including employees’ educational 

attainment and income level played important roles in workplace deviant behavior. Hospital 

manager should pay more attention to their staff level of education and income if they are to 

reduce workplace deviance.  
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 چکیده

لرر ا بررسرری رهتارهررای  ؛کننرردهررا ای ررا مرریهررا  نقررز بسررزایی در تهررت ارتقررای سررالمت انسرراندر عصررر ضا ررر بیمارسررتان: مقدمــه

ایررم ملال رره بررا هرردر بررسرری رهتارهررای کرراری انحراهرری     .ردار اسررتاهمیررت پهوهشرری هراوانرری برخررو  از  ،کرراری انحراهرری در  ن

 .شهرستان زاهدان و تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر  ن انجام شد (ع)کارکنان بیمارستان امام علی

ام شرالل در بیمارسرتان امرر  و خردماتی  مررالی -، اداریبرالینی کارکنران  از  ن رر  044،تحلیلری  -ایرم ملال ره توصری ی    در :روش و مـواد 

از دو پرسشررنامه برررای سررنجز رهتررار کرراری انحراهرری و  . شرررکت کردنررد ای تصررادهی گیررری طهقرره روش نمونررهبررا  زاهرردان (ع)علرری

 و قروانیم سرازمان، هرهنرا سرازمانی، سراختار پراداش سرازمان       )مردیریتی و سرازمانی مرؤثر برر انحراهرات کراری کارکنران        مرل عاچهار 

 نرالیز واریرانی یرر طرهره و  رریس همهسرتگی        تری تسرت،   هرای  مراری   از  زمرون سرت اده  اهرا برا    داده .شرد اسرت اده   (عدالت ت املی

 .شد تجزیه و تحلیل اسپیرمم

( 54) مهنررا  نمرره  میررانگیم از ترر  بسریار پرراییم  کرره برود  7/5 م یرار  انحرررار برا  7/33رهتارهررای کراری انحراهرری  میرانگیم   :هــايافتـه  

مرالی بیشررتر  -روه پزشرکی و اداری ر کارکنران پرسرتاری و خرردماتی نسرهت بره دو گرر    بررروز رهتارهرای انحراهری شرر لی د  عرالوه،   بره  .برود 

الر نسررهتا انرردکی از بررا اخررت پرراداش سیسررت  سررازمانی و هرهنررا ،سررازمانی قرروانیم عادالنرره اترررای میررانگیم نمررره مت یرهررای .بررود

رابلرره همچنرریم  .بررودا  بیشررتر بررا اخررتالر یررر نمررره از عرردد مهنرر   ت رراملی میررانگیم نمررره عرردالت بررود و کمتررر  میررانگیم مهنررا

 .(>47/4p)اشتمیزان تحصیالت، ش ل و در مد کارکنان وتود د بارهتارهای کاری انحراهی داری بیم  م نی

 هبرا ایرم ضرال مشراهد     .ترر از میرانگیم برود    پراییم هراوانری رهتارهرای کراری انحراهری در کارکنران بیمارسرتان       : گیـری نتیجه و بحث

بیمارسرتانها بایرد   لر ا مردیران   . نقرز مهمری در برروز رهتارهرای کراری انحراهری دارنرد       ت و در مرد   ر سرل  تحصریال  شد کره دو مت یر  

ترا از بوترود  مردن ایرم      ،ای داشرته باشرند   های بروز ایرم رهتارهرا برر سرل  تحصریالت و درامرد اهرراد توتره ویرهه          تهت کاهز زمینه

 .   گونه رهتارها در بیمارستان پیشگیری کنند

 سازمان و مدیریتهای انحراهی کاری، هساد اداری، کارکنان، هتارر :کلیدی واژگان
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 مقدمه

مررردیریت مدبرانررره در دنیرررای متحرررول امرررروزی کررره      

هررای اتتمرراعی موتررود در  ن اب رراد و سرراختارهای   سررازمان

مسرتلزم ض رو و ارتقرا ت هرد      ،انرد ای به خرود گرهتره  پیچیده

. باشرردهررا مرری  و وهرراداری کارکنرران شررالل در  ن سررازمان  

هررایی کلیرره توانررس زنرردگی بشررری را     چنرریم سررازمان 

هررا انررد و در صررورتی کرره بترروان در ایررم سررازمان  هراگرهترره

هررای کارکنرران، کرره برردون شررر نگرررش، رهتررار و توانمنرردی

باشررند، را در راسررتای تررریم سرررمایه سررازمانی مرری محرروری

هرا  دوام و پایرداری سرازمان   ،اهدار سرازمانی بره کرار گرهرت    

ایررم وتررود رهتارهررای انحراهرری و    بررا .شررودمرری تضررمیم

ان در محررریا کرررار میرررزان   دانحراهرررات شررر لی کارمنررر  

ایرم قهیرل   . دهرد  مری  قررار  تراثیر   تحرت  را نان   یاهتگی توس ه

ثهراتی بریم نگررش و رهترار     رهتارها در مواردی منجر بره بری  

یررر هرررد یررا  ایجرراد شررکار در نگرررش دو یررا چنررد ن ررر     

برریم اهرردار  شررود و در سررایر مرروارد منجررر برره تضرراد   مرری

 ی برره صررورتمت رردد  عوامررل . شررودهررردی و سررازمانی مرری

و یررا  سررازمانی  برررون و  سررازمانی  درون  شررکار، و  پنهرران

  انحراهررات  نل رره  گیررری شررکل در  مسررتقی  و لیرمسررتقی  

 (.2و1) موثرندکاری 

به طرور کلری رهترار انحراهری کراری یرا شر لی نروعی رهترار          

مانی  سریس زده و برا   اختیاری است کره بره هنجارهرای سراز    

نقر  قرروانیم ضرراک  بررر سرازمان سررالمتی اهررراد، سررازمان و   

 نقر   برا انحراهرات کراری   (. 3)کنرد   یا هرر دو را تهدیرد مری   

 نوسرررانات خررروش دسرررت را هررراسرررازمان ،اداری قررروانیم

 اتانحراهرر سررازمانی، و هررردی اتانحراهررمت ررددی از تملرره 

ت و مررالی، ترررور شخصرری-ات اداریانحراهرر ،مخررر  و سررازنده

 انحراهری  رهتارهرای (. 7و0)قررار مری دهنرد     شخصری  تهات 

انررد کرره از منظرهررای مختل رری طهقرره بنرردی شررده   کرراری

 : تریم  نها عهارتند ازشایع

ماننرررد دزدی و )ی مرررال انحراهرررات یرررا هسرررادهای ( الررر 

سرازمان در   امروال  اترالر  یرا  کسرس که به م نرای  ( اختالص

ی ادار انحراهررات(   باشررد، راسررتای منرراهع شخصرری مرری   

 در ریترراخی، ادار موظرر  تاسرراع در خرردمت تررر شررامل 

 شخصرری تهررات ( جمشررتریان  در یتینار ررا جررادیا و ورود

( م و هحاشری در محریا کررار  دشرنا ، تنسری   زارهرای ماننرد  )

 تجاوزکارانررهکرره برره م نررای دشررمنی و بررروز رهتارهررای     

 اعتهرار  توانرد  مری باشرد بره قسرمی کره      مری  دیگران به نسهت

 پیامرردهایمخرراطره بیانرردازد و یررا    برره را سررازمان هرررد و

 انحرررار( در بررر داشررته باشررد و د    نهررا برررای مخربرری را

از گروهری خراص اسرت بره      مایرت کره بره م نرای ض    سیاسی

 قرررارزیرران و  رررر  م ررر  درای کرره سررایر اهررراد را   گونرره

 مرورد ه پراکنری در  شرای  تروان بره    به عنروان مارال مری   . دهد

من ری و ناسرال  در    برت رقا نران و   کرردن  سررزنز ، همکاران

 .(3،3)سازمان اشاره کرد 

 انحراهری  رهتارهرای  زمینره  درهرای دیگرری نیرز     بنردی  طهقه

 هررردی اتانحراهرر: ملرررش شررده اسررت کرره عهارتنررد از کرراری

 مخرر   انحراهری  رهتارهرای یرا   سرازمانی  اتانحراهر در مقابل 

 ارادیهررای  رهتررار) سررازنده انحراهرری رهتارهررایدر مقابررل 

ی نادرسررت سررازمانی شررکل  هنجارهررا نقرر  تهررت در کرره

سرایریم و   کرار هرینی  و نرو وری می گیررد و زمینره را بررای    

مرروری بررر  (. 3، 7) (رقررابتی هرراه  مری سررازد   مزیرت  ایجراد 

شررده بیررانگر ایررم مللررس اسررت کرره      انجررام   ملال ررات

اسرررت اده  انحراهرررات کررراری کارکنررران نررروع ترررریم شرررایع

ل دولترری لیرقررانونی از منررابع سررازمانی و تصرررر در امرروا   

تحقیقررات انجررام گرهترره درخررارج از کشررور  . (5)مرری باشررد 

دهرد کره  علیررل  برروز انحراهرات کراری زیراد        نیز نشان می

درصررد مرروارد انحراهررات    34-74تنهررا در برریم کارکنرران،  

بررردون تردیرررد چنررریم . انرررد شناسرررایی و پیگیرررری شرررده

 تمررام گررران بسرریار هررا سررازمان برررای انحراهرری هررایرهتار

دهرد، ضقروس سرایر    ها را بره هردر مری    ع سازمان، منابشود می
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کنررد و در نهایررت موتررس کرراهز   کارمنرران را تضرر ی  مرری

 (.  5)گردد  کارایی و بهره وری سازمانی می

  هررای زمینرره پرریز شناسرایی  مررورد درزیررادی نیررز  تحقیقرات 

مت ررددی  عوامررل و اسررت گرهترره صررورت انحراهررات کرراری

 ،(کرراری ایاشررر از ادرا شخصرریت و ) هررردی ماننررد عوامررل

و  (اسررتهدادی، دموکراتیررر یررا  زاد)سررهر رههررری مرردیران 

عردالتی در اترررای قرروانیم،  برری)و مردیریت   سررازمانی عوامرل 

 ابهررامپرراداش، هرهنررا سررازمانی  رر ی ،  نامناسررس سرراختار

و ارزشررریابی کارکنررران، عررردم  شررر لی عملکررررد مرررورد در

 . . وگی تصرمی  گیرری هرا و برنامره ریرزی هرا       یراهت  ساختار

عوامرل سرازمانی    نقرز  اندکره در ایرم میران   شناخته شرده  (.

 انحراهرری کرراری رهتارهررای بررروزکرراهز یررا  دریت مرردیرو 

 (.7) تر از سایریم بوده است پررنا

هرای موترود بیرانگر ایرم     های بدسرت  مرده از پرهوهز   یاهته

برروز انحراهرات    از یریر گ زیپر  راه میبهترر مللس اسرت کره   

ی ادار تخل ررراتو  هسررراد کررراهز و در سرررازمان کررراری

 بررردن میبرر ازاسررت اده از سررازوکارهای مرردیریتی مناسررس و 

برخرری (. 1) اسررت هررا ن کننررده لیتسرره عوامررل و هررا شررهیر

توترره ویررهه برره   (سررازوکارهای مرردیریتی عهارتنررد از الرر   

در : مشرررکالت کارکنررران و خصوصررریات برتسرررته  نررران   

صررورتی کرره مشررکالت هررردی و سررازمانی کارکنرران ضررل     

ظیمرری از انررخی خررود را صرررر چنرریم  نشرود  نرران بخررز ع 

شرود کره کارکنران    کنند و ایرم امرر منجرر مری    مشکالتی می

کرار خررود را برره خرروبی انجررام ندهنررد، کرر  کرراری یررا سررهل  

انکرراری کننررد و در نتیجرره زمینرره تخلرر  در  نرران شررکل     

تلروگیری از  : توزیرع عادالنره کارهرا و وظرای     (  . گیررد می

یریم از میررزان ارترراع دادن برریز از ضررد کارهررا برره سررا    

: ارزشرریابی عملکرررد کارکنرران( ج. کاهرردنار رایتی اهررراد مرری 

اسررت اده از روشررهای ارزشرریابی مناسررس زمینرره را برررای      

شناسرایی نیروهرای ه ررال سرازمان و  گرراهی از نقرا   رر       

توانرد زمینره را بررای پیشرگیری     سرازد و مری   نان هراه  مری 

و مسرتمر   نظرارت دامر   . از بروز انحراهرات کراری مهیرا سرازد    

تواند به نوبره خرود برر گررایز و تمایرل کارکنران بره        نیز می

تخل ررات اداری ترراثیر بگرر ارد و سررالمتی سررازمانی  نرران را   

: ت رروی  اختیررار  گاهانرره برره کارکنرران    ( د. تهدیررد کنررد 

چنانچرره انجررام وظررای  محولرره برره کارکنرران از عهررده  نرران  

ر خارج باشد، ممکم است اهرراد بره طرور ناخواسرته بره طرر      

سهل انگراری، ناکار مردی، و عردم توانرایی در انجرام درسرت       

تلرروگیری از ته رری  در اترررای  ( ه. کارهررا کشررانده شرروند 

گرراهی اوقررات اترررای ناعادالنرره قرروانیم و : قرروانیم و مقررررات

در نظررر گرررهتم قرروانیم برررای برخرری از  )مقررررات سررازمانی 

منشرا  ( ای دیگرر اعضای سازمان و نادیرده گررهتم بررای عرده    

اسرت اده مناسرس از امکانرات مرادی     ( و. باشرد وز تخل  مری بر

چنانچرره مرردیران اسررت اده : و انسررانی سررازمان توسررا مرردیر

اتومهیرررل، ابرررزار الت،  )نامت رررارر از امکانرررات سرررازمانی   

گیررری داشررته باشررند امکرران شررکل.(  . .تسررهیالت رهرراهی و 

( ز. شررودت کررر انحراهرری و تخلرر  در کارکنرران تقویررت مرری  

نا گرراهی کارکنرران از : ازهررای  موزشرری کارکنررانتوتره برره نی 

سازوکارهای شر لی، شررش شر ل و وظرای  منشرا بخشری از       

هررای موتررود  پررهوهز(. 7 ،1)تخل ررات اداری خواهررد بررود  

دهنرد کره اسرت اده از ایرم سرازوکارهای مردیریتی       نشان می

نقررز برره سررزایی در کرراهز بررروز انحراهررات شرر لی در      

 . کندها ای ا میستاننهادهای اتتماعی از تمله بیمار

رهتارهررای  ای کرره صرررهاً ملال رره چرره اگررر زمینرره ایررم در

هررا مررورد بررسرری قرررار  انحراهرری کارکنرران را در بیمارسررتان

 پهوهشررگران در مشرراهدات امررا ؛نشررد یاهررت داده باشررد،

 مراکررز در موتررود مسررتندات ملال ررات پیشرریم و  بررسرری

 تهرررت سرررریع در لرررزوم اقرررررردام از تحقیقررراتی ضکایرررت

از  نجررایی  .دارد درمررانی-بهداشررتی کارکنرران توانمندسررازی

هررای  تررریم سرازمان  کره بیمارسرتان برره عنروان یکرری از مهر     

درمررانی و -هررای بهداشررتیارامرره دهنررده خرردمات و مراقهررت

نظررران برره عنرروان سررتون هقرررات  برره اعتقرراد برخرری صرراضس
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انررد ، وقرروع هرگونرره نظررام بهداشررت و درمرران شررناخته شررده

 از  انحررراریررا تخلرر  در  نهررا برره منزلرره     رهتررار انحراهرری 

باعرره هرردر   اسررت کرره   سررازمانی و  کرراری  اسررتانداردهای

رهرتم و اترالر منرابع سرازمانی کمیرا  و در نتیجره کراهز        

کی یت خردمات قابرل ارامره و بازمانردن سیسرت  بهداشرت و       

ارتقرای سرل  سرالمتی همرره    )درمران از هردر نهرایی خرود     

-هرا و عوامرل شرکل   ریشره   شناسرایی . می شرود ( اهراد تام ه

چنرریم رهتارهررایی در سررازمانی نظیررر بیمارسررتان     دهنررده 

که سنا بنرای  نررا نیرروی انسرانی مراهر و مت هرد تشرکیل        

 از  یکرری. برخرروردار خواهررد بررود  خاصرری  دهررد از اهمیررتمرری

بررر رهتارهررای انحراهرری کارکنرران و   مرروثر تررریم علررلمهرر 

 مانی ضرراک  بررر اداری هراینرردهای مرردیریتی و سرراز  تخل ررات

 تشردید  یرا  و  کنری  ریشره  در توانرد  مری   کره   هرا اسرت  سازمان

شناسررایی عوامررل  . مهمرری داشررته باشررد    نقررز  تخل ررات

تسهیل کننرده رهتارهرای انحراهری کارکنران زمینره را بررای       

  وری پیشررگیری از بررروز رهتارهررای کرراری انحراهرری و بهررره   

 سرریایررم ملال رره بررا هرردر برر. هررراه  مرری سررازد  سررازمانی

 بیمارسررتان انحراهرری کارکنررانغ شررالل در  رهتارهررایمیررزان 

 و مرردیریتی و ترراثیر عوامررل زاهرردان شهرسررتان (ع)علرری امررام

 .شد انجام گیری  ناندر شکل سازمانی

 

  روشمواد و 

در بیمارسرتان امرام   توصری ی مقل ری    به صرورت ایم ملال ه   

 روش سبراسرا . انجرام شرد   1314شهر زاهردان در سرال    (ع)علی

نیرروی انسرانی    174از مجمروع   تصرادهی  ای طهقره  گیرری  نمونه

از مجمروع چهرار گرروه     ن رر  044 شرالل در بیمارسرتان مزبرور،   

و کارکنران   مرالی  -کارکنران اداری  گروه های برالینی، )کارکنان 

ایرم ملال ره    دعروت شردند ترا در    ،(بخز خردمات بیمارسرتان  

 .است اده شدبرای بر ورد ضج  نمونه از هرمول زیر  .شرکت کنند

 
 

در  11 شرته  انحرار م یار بر اسراس ملال رات گ   ایم ملال ه در

 044که از طریق هرمول باال مجموع نمونه ( 14) نظر گرهته شد 

ت از هرر گرروه شرالل در بیمارسرتان،     ربدیم صوبه دست  مده 

و کارکنران  ( پزشرر و پرسرتار  )شامل کارکنان گروه های بالینی 

الی مراال کرارگزینی و کارکنران بخرز     م-کارکنان اداری)اداری 

. شردند وارد ملال ه ساده به صورت تصادهی ( خدمات بیمارستان

توانستند  کارکنان می و بود اختیاری کامالً ملال ه در ایم شرکت

پرسشرنامه  . ورزند امتناع ملال ه در شرکت در هر زمانی از ادامه

شرده   انتحا  از طریق پهوهشگر به اهرادی که به صورت تصادهی

ها از دو پرسشرنامه   وری دادهبرای تمع  .بودند تحویل داده شد

سرنجز   تهرت پرسشنامه اول . به شرش ذیل است اده شده است

 در کراری   وترود یرا عردم وترود انحررار     ) انحراهی شر لی رهتار 

 تل یقررری از دو پرسشرررنامه انحررررار کررراری کررره ( کارکنررران

  1115(Skarlicki)اسرررکارلیکی و 2444  (Bennette)بنرررت

سرؤال   25 دارایایم پرسشرنامه  . می باشد است اده شد (12،11)

خیلری  .  . .ک  و ) بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت که بود 

ضرداکار   و 25 هرر هررد    ازیر ضداقل امت. طراضی شده است( زیاد

نشرانه وترود    54نمرره براالتر از   باشرد و   می 104 هر هرد ازیامت

نشانه عدم وتود انحراهرات شر لی   انحراهات ش لی و کمتر از  ن 

 پرسشررررنامه دوم نیررررز برگرهترررره از ملال رررره. باشررررد مرررری

که سؤاالت  ن بر اسراس طیر    ( 2441)( Colquitt)کولکوایت

تنظرری  ( خیلری زیراد  .  . .خیلری کر  و   )ای لیکررت   پرنج گزینره  

باشرد کره بررای     سرؤال مری   11دارای  ایرم پرسشرنامه  . انرد  شده

ی مرؤثر برر انحراهرات کراری     مردیریتی و سرازمان   سنجز عوامل

گیرد که چهار مت یر عمرده را بره    مورد است اده قرار میکارکنان 

در مرورد   1-7سرؤاالت  :  شرش زیر مورد سنجز قرار مری دهرد  

در مررورد هرهنررا سررازمانی،   3-14قرروانیم سررازمان، سررؤاالت  

-11در مورد ساختار پاداش سازمان و سرؤاالت   11-17سؤاالت 

 ها پرسشنامه تاالؤس.  (13)املی می باشددر مورد عدالت ت  13

به هارسی ترتمه شد و  توسا دو مترت  مسلا به زبان انگلیسی

دوبراره بره    التیم توسا هرد سروم  پرسشنامه رویت بدون سپی
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 ترتمره  در موترود  هرای  زبان انگلیسی برگردانده شد تا شرکار 

بره  سرپی نسرخه هارسری پرسشرنامه      .شروند  اصالش و شناسایی

 -ر از متخصصیم رشته مدیریت خردمات بهداشرتی  ن  14کمر 

برازبینی شرد و از نظرر     هرا  درمانی و پرستاران مجر  بیمارستان

 نیز سنجز پایایی پرسشنامهبرای  .قرار گرهتایید تمورد  روایی

کرونهراخ  ل رای   ای کرونهاخ است اده شد که  رریس   زمون  لاز  

ل رهتارهای برای پرسشنامه انحراهات و برای پرسشنامه عل 55/4

همچنیم ویهگی های دموگراهیرر در   .بر ورد شد 14/4انحراهی 

دیرپل ، هروس   ) لی پرسشنامه شامل تنی، سرم، مردر  تحصری   

 0نوع ش ل کره در   ،(کارشناسی ارشد و باالتر دیپل ، کارشناسی،

قه کرار  ساب ،(کارکنان اداری، خدماتی، پرستاری و پزشکی)گروه 

سرال و   17ترا   14سرال،   14ترا   7 سال، 7کمتر از )طهقه  0در 

هررزار  044کمتررر از ) طهقرره  3سررل  در مررد در ( 17بیشررتر از 

 . تقسی  بندی شردند ( 544و بیشتر از  544تا  044تومان، بیم 

اسرت اده   17تحت نسخه    SPSSاز نرم اهزارها  دادهبرای تحلیل 

و اسرتنهاطی   توصری ی  هرا از  مرار   شده و به منظور  تحلیل داده

 -Tبرای مقایسه میانگیم ها از  زمون هرای  مراری  . شداست اده 

test  رهره و بررای بررسری     نالیز واریرانی یرر ط   ای و دو نمونه

. یرها از  ریس همهستگی اسپیرمم اسرت اده شرد  ارتها  بیم مت 

 . در نظر گرهته شده است 47/4 زمون ها سل  م نی داری 

 

 ها يافته

حلیررل قرررار  مررورد تجزیرره و ت پرسشررنامه  302در مجمرروع 

%( 31)ن رررر مررررد    133و %( 31)ن رررز زن   241 .گرهرررت 

کارکنرران دارای مرردر  کارشناسرری و    %01 تقریهررا. نرردبود

ز نظررررر و رررر یت ا. دارای مرررردر  دیررررپل  بودنررررد 20%

ارداری اسررتخدام اهررراد برره طررور قررر اسررتخدامی نیررز بیشررتر

از  نررران اسرررتخدام رسرررمی   % 34و  (%31) بودنررردشرررده 

کرراری م کارکنرران دارای سرروابق تقریهررا یررر سررو .انررد برروده

سررال سررابقه  17یز از برر %21نررد و ا هسررال بررود 7کمتررر از 

بیررانگر  ن  پررهوهز هررای یاهترره همچنرریم. کررار داشررتند 

مشررارکت مربررو  برره  بیشررتریم ملال رره ایررم در کررهاسررت 

کمتررریم مشررارکت   و( %33) بیمارسررتان ناپرسررتارگررروه 

یررل پزشررکان برره دل .برروده اسررت (%10) پزشررکان مربررو  برره

مش له کاری باال و عردم تمایرل برخری از  نهرا بررای شررکت       

در ملال رره مشررارکت کمتررری نسررهت برره سررایر گروههررا     

ملال رره  مررورد اهررراد از نظررر سررل  در مررد، اکاررر .(داشررتند

 هرررزار 544 ترررا 044 بررریم در مررردیدارای سرررل غ %( 51)

تردول شرماره    .باشرند  مری  تام ره  متوسرا  ضد در و تومان

هیررر و میررانگیم نمررره رهتارهررای   دموگرا هررای ویهگرری 1

را برره ت کیررر نشرران  انحرررار شرر لی کارکنرران بیمارسررتان  

برر اسراس یاهتره هرای ایرم تردول رابلره  مراری          .دهرد  می

رهتارهرررای کررراری انحراهررری و میرررزان  داری بررریم  م نررری

تحصررررریالت، شررررر ل و در مرررررد کارکنررررران وترررررود  

همچنررریم نترررایج  زمرررون همهسرررتگی  . (>47/4p)شرررتدا

و  یانحراهررشرر لی د کرره برریم رهتارهررای اسررپیرمم نشرران دا

( = r -142/4وP >47/4 )سررم اهررراد رابلرره م نرری داری  

 . شتوتود ندا

 انحراهرری کرراری رهتارهررای نمررره میررانگیم 2شررماره  ترردول

 نشرران را ملال رره مررورد شرر لیغ مختلر   هررایغ گررروه بریم  در

 میرزان  کره  کراری  انحراهرات  پرسشرنامه  اسراس  برر . دهد می

 قرررار سررنجز مررورد را پرسررنل برریم رد انحراهرری رهتارهررای

ملال رره  ایررم در  مرده  دسررت بره  عررددی میرانگیم  دهررد مری 

 بررا مقایسرره در کرره بررود 7/5 م یررار انحرررار بررا 7/33 تقریهررا

بررا ایررم  .اسررت تررر بسرریار پرراییم( 54) مهنررا  نمررره میررانگیم

وترررود برررروز رهتارهرررای انحراهررری شررر لی در کارکنررران   

-زشررکی و اداریپرسررتاری و خرردماتی نسررهت برره دو گررروه پ

 میرانگیم  2همچنریم تردول شرماره    . باشرد مالی بیشتر مری 

شررامل )مررؤثر بررر رهتررار انحراهرری کرراری    مت یرهررای نمررره

 سرررازمانی، هرهنرررا سرررازمانی، قررروانیم عادالنررره اتررررای

 عرردد بررا مقایسرره را در (ت رراملی عرردالت و پرراداش سیسررت 

هررای ایررم ترردول  بررر اسرراس داده . دهررد مهنررا نشرران مرری 
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سررازمانی  قرروانیم عادالنرره اترررای ره مت یرهررایمیررانگیم نمرر

( 1/1) پرراداش سیسررت  و( 1/1)سررازمانی  هرهنررا ،(1113)

کمتررر ( 7/12)بررا اخررتالر نسررهتا انرردکی از میررانگیم مهنررا   

ت رراملی  کرره میررانگیم نمررره مت یررر عرردالت  ، ضررال  نبررود

بیشررتر ( 14)بررا اخررتالر یررر نمررره از عرردد مهنررا   ( 4/11)

 .بود

یررل داده هررا بررا اسررت اده از  زمررون     عررالوه بررر ایررم، تحل  

نشران داد  (  زمرون پیرسرون  )سنجز رابلره بریم دو مت یرر    

مررؤثر بررر رهتارهررای انحراهرری    کرره برریم چهررار مت یرررغ   

و مت یرررر رهتارهرررای انحراهررری پرسرررنل در      کارکنررران

گروههررای شرر لی مختلرر   ررریس همهسررتگی من رری وتررود 

 .داری دیده نشد دارد اما رابله م نی

 

 اهراد شرکت کننده در پهوهزویهگی های دموگراهیر : 1جدول 

خصوصیات شرکت 

 کنندگان

خصوصیات شرکت  فراواني

 کنندگان

خصوصیات شرکت  فراواني

 کنندگان

  فراواني

 درصد تعداد نوع استخدام درصد تعداد سابقه کار درصد تعداد مدرك تحصیلي

 31 145 قراردادی 21 11 سال 7کمتر از  27 53 دیپل 

 27 50 پیمانی 32 145 سال 7-14 24 51 س دیپل هو

 1 25 رسمی  زمایشی 15 33 سال 17-14 04 104 کارشناسی

 34 143 رسمی 21 53 سال 17بیشتر از  10 05 کارشناس ارشد و باالتر

 144 302 تمع 144 302 تمع

 

 سایر

 تمع

24 

302 

7 

144 

    درصد تعداد سطح درآمد درصد تعداد شغل کارکنان

    11 30 هزار تومان 044کمتر از  25 11 رکنان اداریکا

    51 207 044-544 23 55 کارکنان خدماتی

    14 33 544بیشتر از  33 113 پرستار

    144 302 تمع 10 05 پزشر

       144 302 تمع

 

دموگراهیررر  هررایویهگرری برریم رابلرره 3ترردول شررماره  

ر رهتررار  کارکنرران مررورد ملال رره و مت یرهررای مررؤثر برر     

کارکنرران  انحراهرری انحراهرری کرراری  نرران را بررا رهتارهررای  

هررای ایررم ترردول برریم   بررر اسرراس داده . هرردنشرران مرری 

مت یرهرررای میرررزان تحصررریالت، شررر ل و سرررل  در مرررد  

ی انحراهرری کرراری رابلرره  مرراری    کارکنرران بررا رهتارهررا  

در ایررم میران همهسرتگی ماهررت   . شرد داری مشراهده   م نری 

ر مررد کارکنرران و میررزان  دار برریم مت یررر سررل  د  و م نرری

بیررانگر ( r=  212/4 وp <441/4)انحرررار کرراری  نرران   

نقز پیشرگویی کننردگی میرزان در مرد در برروز انحراهرات       

 .کاری اهراد است
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 هایغ گروه در انحراهی کاری میانگیم نمره رهتارهای  :2 تدول

ملال ه و میانگیم نمره مت یرهای مؤثر بر رهتار  ش لیغ مورد

 ی در مقایسه با عدد مهناانحراهی کار

یرهامت  انحرار  میانگیم 

 م یار

میانگیم 

 مهنا 

رهتارهای کاری انحراهی 

 در کارکنان اداری مالی

2/33  3/7  54 

رهتارهای کاری انحراهی 

 در کارکنان خدماتی

0/35  3/1  54 

رهتارهای کاری انحراهی 

 در پرستاران

1/35  0/3  54 

رهتارهای کاری انحراهی 

 در پزشکان

5/37  1/5  54 

اترای عادالنه قوانیم 

 سازمانی

3/11  1/3  7/12  

1/1 هرهنا سازمانی  1/3  7/12  

3/1 سیست  پاداش  1/0  7/12  

7/3 11 عدالت ت املی  14 

 

 

 بر مؤثر دموگراهیر و مت یرهای هایویهگی بیم رابله :3 تدول

  کاری انحراهی رهتارهای کارکنان با انحراهی رهتار

ضريب  متغیرها

 همبستگي

p-value 

-142/4 سم  304/4  

35/4 تنی  215/4  

130/4 تحصیالت  410/4  

-173/4 ش ل  015/4  
-30/4 سابقه کار  207/4  

212/4 در مد  444/4  

-434/4 اترای عادالنه قوانیم سازمانی  751/4  

-411/4 هرهنا سازمانی  525/4  

-415/4 سیست  پاداش  577/4  

-414/4 عدالت ت املی  573/4  

  داری است م نیوتود رابله و نشان دهنده. 

 بحث

ملال رره ضا ررر بررا هرردر بررسرری عوامررل مررؤثر بررر بررروز    

رهتارهررای انحراهرری کارکنرران در بیمارسررتان امررام علرری      

رهترار انحراهری کراری مو روعی     . شهر زاهدان انجرام گرهرت  

خرردمات  گرر اران تسیاسرربسرریار مهرر  برررای مرردیران و    

توانررد یشررگیری از  ن مرریبهداشررتی و درمررانی اسررت کرره پ 

ایررم . منررابع سررازمانی را برررای مصررارر بهینرره ذخیررره کنررد

 عادالنرره شررامل اترررایملال رره ترراثیر چهررار مت یررر عمررده  

 و پرراداش سیسررت  سررازمانی، هرهنررا سررازمانی، قرروانیم

ت رراملی را بررر رهتارهررای انحراهرری کارکنرران مررورد    عرردالت

 میرررزاندر ایرررم ملال ررره مت یرهرررای  .دادسرررنجز قررررار 

تحصرریالت، شرر ل و سررل  در مررد کارکنرران برره عنرروان      

پیشررگویی کننررده رهتارهررای انحراهرری کارکنرران شررناخته    

شرردند کرره در ایررم میرران مت یررر در مررد پیشررگویی کننررده  

 .باشدتری در مقایسه با سایریم میقوی

در ایرررم ملال ررره میرررانگیم نمرررره رهتارهرررای انحراهررری    

تیرراز مهنررا   مدر مقایسرره بررا میررانگیم ا  ( 7/33)کارکنرران 

 پرراییم بررودنو ایررم نکترره بیرانگر    بسریار کمتررر اسرت  ( 54)

میرررزان برررروز و شررریوع رهتارهرررای انحراهررری کررراری در   

 برر اسراس گرزارش سرازمان    . بیمارستان مورد ملال ره اسرت  

 ، بررر اسرراس شرراخ 2411شرر اهیت در سررال  المللرری برریم

 بررا مهررارزه تهررانی بنرردی رده در کشررور ایررران هسرراد ادرا 

از  5/2اقتصررادی، بررا نمررره  ری برره ویررهه م اسرردتخل ررات ادا

کشرررور  153را در میررران  124نمرررره، رتهررره  14مجمررروع 

دهرد کره در مقایسره برا سرال      دنیا بره خرود اختصراص مری    

کره  . داشرته اسرت   پلره سرقو    23 کشرور  ایرم  گ شته رتهه

ایم و ر یت نامسراعد  نشرانه  ر   سرازمانهای کشرور در       

 ادرا  اخ شررر. زمینررره مررردیریت تخل رررات اداری اسرررت

 نشرران را مختلرر کشررورهای  اداری هسراد  میررزان کرره هسراد 

 چره  هرر  کره  گیررد  برمری  در را 14 ترا  4 از ارقامی دهد می

   .دارد اشرراره بیشررتری هسرراد برره باشررد کمتررر رقرر  ایررم
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براسرراس اطالعررات منتشررر شررده از ایررم سررازمان کشررور     

بررا  تنهررا شررمالی کررره و و سررومالی 7/1بررا امتیرراز  نیوزیلنررد

اداری و  هسراد  یراز  بره ترتیرس کمترریم و بیشرتریم     امت یر

شرراید . (10)را در ایررم رتهرره بنرردی دارنررد   م اسررد مررالی 

رهتارهررای  در ایررم ملال رره پرراییم بررودن نمررره      بترروان  

هرا   انحراهی کارکنان را بره ماهیرت کرار  نران در بیمارسرتان     

ترریم   هرا از تملره مهر     به طور کلری بیمارسرتان  . نسهت داد

هسرتند کره کره صررها در راسرتای ارایره       نهادهای اتتماعی 

درمررانی برره انسررانها سررروکار دارنررد برره  -خرردمات بهداشررتی

قسمی کره ممکرم اسرت کمترریم کوتراهی و تخلر  از کرار        

منجررر برره وقرروع ضررواد  نرراگوار برررای بیمررار یررا ارایرره       

بررر اسرراس نتررایج تحقیقرری از   .  دهنرردگان خرردمات شررود 

 54برره گررروه بانررر تهررانی در برخرری از کشررورها نزدیررر  

درصررد از بودترره تخصرری  یاهترره برره بهداشررت و درمرران    

برره دالیررل هسررادهای مررالی و  ، (لیررر از ضقرروس و دسررتمزد)

ه سررلوش محلرری ارایرره خرردمات اه بررگرر هرری تخل ررات اداری 

 .(17) نمی رسد

هرای ملال ره ضا رر بریم مت یرهرای سرم و        براساس یاهتره 

رهتارهررای انحراهرری کارکنرران  ررریس همهسررتگی من رری     

 رد کرره ایرم یاهترره منلهرق بررا یاهتره هررای ملال رره   وترود دا 

و ملال ررره انجررام شرررده  ( 2445) (Appelbaum)اپلهرروم  

بررا ایررم  (.15و13)توسررا سررازمان تهلی ررات اسررالمی اسررت 

دار  ه ملال رات هروس بیرانگر رابلره م نری     رل   نکر  وتود علی

بررریم مت یرهرررای ترررنی و رهتارهرررای کررراری انحراهررری   

داری  ه رابلرره م نرری باشررد، در ایررم ملال رر   کارکنرران مرری 

و ملال رره انجررام  اپلهرروم هررای ملال رره یاهترره. مشراهده نشررد 

دهنرد کره    ا سازمان تهلی رات اسرالمی نشران مری    شده توس

هررای کرراری مررردان نسررهت برره زنرران    م مرروال در محرریا 

رهتارهررررای پرخاشررررگرانه بیشررررتری از خررررود نشرررران   

 (.15و13)دهند می

  در ملال ه کنونی مشرخ  شرد کره بریم مت یرهرای سرل      

تحصرریالت و رهتارهررای کررراری انحراهرری رابلرره  مررراری     

ماهترری وتررود دارد، برردیم صررورت کرره بررا اهررزایز سررل    

ز رهتارهررای انحراهرری نیررز بیشررتر   تحصرریالت میررزان برررو 

در ملال رره سررازمان تهلی ررات نیررز ایررم مو رروع  . شررود مرری

در مقایسره برا اهرراد      براالتر  تحصریالت  برا  تامید شد که اهراد

مرتکرررس تخلررر    ترررر بیشرررتر  یمپرررای تحصررریالت دارای

وتررود نتررایج ملال رره ضا ررر بررا   بررا ایررم  (.15)شرروند مرری

هرای بدسرت  مرده از ملال رات انجرام شرده در خرارج         یاهته

برردیم صررورت کرره در اهررراد بررا    . از کشررور م ررایرت دارد 

مرردار  تحصرریلی برراالتر اضتمررال بررروز هسررادهای مررالی یررا 

 (.13)تخل ات اداری کمتر است 

ال رره یررر همهسررتگی  مرراری من رری  همچنرریم در ایررم مل

بررریم  ( p= 4015/4)در کمترررریم ضرررد قابرررل قهرررول    )

مت یرهررای شرر ل و رهتارهررای کرراری انحراهرری مشرراهده     

شررد، برردیم صررورت کرره گررروه شرر لی پرسررتاری دارای      

بیشررتریم انحرررار کرراری و گررروه پزشررکی دارای کمتررریم   

 (Ishak) ایسرررحا . رهتارهرررای کررراری انحراهررری بودنرررد

کنررد کرره کارکنرران بررا   رره خررود بیرران  مرریدر ملال( 2443)

سررلوش شرر لی و ر ررایت سررازمانی برراال م مرروال کمتررر بررا   

ی و لیررر اخالقرری محررل کررار مواترره     رهتارهررای انحراهرر 

برره دلیررل ت هررد شرر لی بیشررتر    شرروند کرره اضتمرراالً  مرری

 اپلهرروم  (.15)کارکنرران و عجرریم شرردن  نرران بررا کررار باشررد 

وقرروع کنررد کرره اضتمررال   نیررز در مقالرره خررود بیرران مرری  

کارکنرررانغ دارای سرررلوش شررر لی    رهتارهرررای انحراهررری 

 (.13)تر بیشتر است پاییم

در ایرم ملال ره برر خرالر ملال رات پیشریم رابلره  مراری         

داری بریم سرابقه کرار و رهتارهرای انحراهری مشرراهده       م نری 

برخرری از ملال ررات انجررام شررده در سررایر سررازمانها   . نشررد

راد، میررزان نشرران داده انررد کرره بررا اهررزایز سررابقه کررار اهرر  

برره عنرروان ماررال  . یابررد تخل ررات اداری  نرران کرراهز مرری  
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هررای ملال رره انجررام شررده توسررا سررازمان تهلی ررات   یاهترره

در مقایسره برا    سرابقه  کر    اهرراد  دهد کره   اسالمی نشان می

شرروند و  مرری اداری تخلرر  پررر سررابقه بیشررتر مرتکررس اهررراد

قرروانیم سررازمانی   بررا  شررنایی زیرراد کارکنرران  دلیررل  ن را

مو رروع بیررانگر ترراثیر میررزان   ؛ ایررم(15)انررد هرری کررردهم ر

 کرراهز سررازمانی در مقررررات و قرروانیم از  گرراهی کارکنرران

 .مالی است-تخل ات اداری

همچنیم در ایرم ملال ره همهسرتگی  مراری قروی ماهتری        

بررریم مت یرهرررای رهتارهرررای کررراری انحراهررری و سرررل    

برردیم صررورت کرره بررا اهررزایز  . در مرردکارکنان دیررده شررد

در مرررد کارکنررران بیمارسرررتان اضتمرررال برررروز    میرررزان 

ر ملال رات انجرام   سرای . رهتارهای انحراهی اهرزایز مری یابرد   

 اهرزایز  و زمران  گ شرت  برا دهنرد کره    شده نیرز نشران مری   

رهتارهرای کراری انحراهری     اخیرر  هرای  سرال  سل  در مد در

 .(11)کاهز نیاهته است 

ر سرازمانی برا رهتارهرای    در ملال ه ضا رر بریم چهرار مت یر    

ولرری  ،ری انحراهری  ررریس همهسرتگی من ری دیررده شرد    کرا 

برا ایرم ضرال علری پرور      . داری بره دسرت نیامرد    رابله م نری 

 کرررار  کررره تقسررری  داددر ملال ررره خرررود نشررران ( 1355)

 در  اداری  تخل رررات در بررریم کارکنررران منشررر    ناعادالنررره

ای  سررررللانی نیررررز در ملال رررره .(24)هاسررررت سررررازمان

سرری  کررار ناعادالنرره  انگرراری مشررکالت کارکنرران و تق  سرراده

توسررا مرردیریت سررازمان را از از تملرره مرروارد مهرر  بررروز   

(. 2)کنررد رهتارهررای کرراری انحراهرری در سررازمان بیرران مرری  

ضرررراکی از ( 1353)دالوری تررررایج پررررهوهز همچنرررریم ن

و رر یت اقتصررادی مت یرهررای برریم دار  یوتررود رابلرره م نرر

کارکنان، ویهگری هرای هرهنگری تام ره، کی یرت و کمیرت       

از نظررر (. 21)تخل ررات اداری مرری باشررد  مت یررر  قرروانیم و

ایجرراد   برررای  یسررازمان  و مقررررات   رروابا( 1351)سررللانی 

  ولری . اسرت    رروری   سرازمان   عملیرات   کرردن سو و هم  نظ 

شرود   مری   منشر  برروز تخلر      و مقرررات    وابا  اوقات  گاهی

اتررا و یررا    ،نراق    و مقرررات    روابا   کره   اسرت   زمرانی   و  ن

  گرهترره  دیگررر نادیررده  ای عررده  و برررای  اعمررال  ای عررده  برررای

تراری ضراک      و مقرررات   قروانیم  مهنرا چنانچره    ایم بر. شود

سرراز  د مشررکلناترررا نشررو   خررو   و تام رره  سررازمانبررر 

وی بیرران . کنررد مرری  تخلر    و اهررراد را وادار برره بررودد نر خواه

ترروتهی برره نیازهررای  موزشرری کارکنرران   کنررد کرره برری مرری

محمررودی  (.2)باشرد   بررای بررروز تخل رات اداری مرری  عراملی  

در رابلرره بررا اهمیررت هرهنررا سررازمانی بیرران مرری   (1350)

 هرهنررا بررا رابلرره نزدیکرری  سررازمانی کنررد کرره هرهنررا 

گیررری  و نقررز برره سررزایی در شررکل دارد، تام رره عمررومی

یرا بررا ثهررات در   نررامللو  سررازمانی شرامل رهتارهررای  رهترار 

نیررز در ( 1351)یررع پررور ره(. 22)کارکنرران ای ررا مرری کنررد  

 محیلررری، عوامرررل  و هرهنگررری ملال ررره خرررود عوامرررل 

سررازمانی را برره عنرروان عوامررل   و اداری عوامررل شخصرریتی،

 .(23)موثر در پدید  مدن تخل ات اداری بیان می کند

در ایررم ملال رره پهوهشررگران بررا محرردودیت هررایی از تملرره 

عدم همکاری برخی پزشرکان مواتره شردند کره بررای رهرع       

متررررون و ریاسرررت بیمارسرررتان تهرررت مررر اکره برررا  ن از 

 . پزشکان برای همکاری در پهوهز است اده شد

 

  نتیجه گیری

برره طررور کلرری، هرچنررد ممکررم اسررت نتررایج ایررم ملال رره   

قابلیررت ت مرری  انرردکی داشررته باشررد، میررانگیم نمرررره       

رهتارهررای انحراهرری شرر لی در بیمارسررتان مررورد ملال رره در 

 برر ورد شرد کره   ( شراخ  )سلحی کمترر از میرانگیم پایره    

طرور کره    همران . باشرد  مری  کارکنران  رهترار  بودن سال  نشانه

مشرراهده مرری شررود ملال ررات مشررابه درایررم زمینرره تاکیررد  

بسرریاری بررر نقررز مت یرهررای مررورد ملال رره در بررروز       

رهتارهررای کرراری انحراهرری در سررازمان دارنررد لرر ا مرردیران   

ی گرران اصرلی منرابع سررازمان    هرا بره عنروان هرردایت    سرازمان 

بایررد برره نقررز ایررم عوامررل در بررروز رهتارهررای کرراری       
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انحراهرری توترره کرررده و  بررا برنامرره ریررزی درسررت و اقرردام  

نهررا را از میرران برداشررته و برردیم صررورت میررزان     ،صررحی 

سررازمان کرراهز و راه را برررای ایجرراد   تخل ررات اداری را در

مجریرررران، . سررررازمانی سررررال  و پویررررا همرررروار سررررازند

 درمرررانی و مراکرررز بهداشرررتی سیاسرررتگ اران و مسرررؤولیم

موظ نررد ضقرروس و مزایررای کرراهی برررای کارکنرران مجموعرره  

خررود در نظررر بگیرنررد و اطمینرران ضاصررل کننررد کرره ایررم   

 صررورت عادالنرره و براسرراس میررزان ه الیررت  نهررا ضقرروس برره

 مرری ایررم مقولرره برره نوبرره خررود باعرره. پرداخررت مرری شررود

م ررر  رهتارهررای انحراهرری از    در کمتررر کرره  نهررا  شررود

 . ه تقا ای رشوه قرار گیرندتمل
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