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چکیده 
درک رفتار طفرهروی سازمانی در فعالیتهای گروهی موجب اتخاذ تدااییری مدیشدود هدا افدراد در
گروهها هماننا فعالیتهای انفرادی عملکرد یااليی داشتا یاشنا .هدا پدووه

حاضدر ،نشدا داد اردر

دينداری هارهنا یر طفرهروی سازمانی مییاشا .جامعا آماری تحقیق شدام يدن نموندا  022نفدری از
هارهنا ين سازما دولتی در آذریايجا غریی یا حجم جامعا آماری  3۵2نفری مییاشدا هدا یداصدور
تصادفی انتخاب گرديانا و پرس

ناما محقق ساختاای ها روايی آ یا تائیا اساتیا رسدیا و پايدايی آ

نیز یا روش آلفای هرونباخ محاسبا گرديا (یرایر ،)2/6۴3تاریر معنداداری ديدن و ديدنداری هارهندا یدر
طفرهروی سازمانی را تايیا نمود .یر اساس يافتاهای تحقیق حاضر ،گزين

هارهنا یدر پايدا اعتقدادا و

التزاما دينی و آموزش مااوم مساي دينی میتوانا عام درونی مورری در یروز رفتارهای شدررونای و
دوری از رفتارهای طفرهآمیز و هنترل آ محسوب گردد.
کلیدواژهها:طفرهروی سازمانی ،دينداری ،هار گروهی ،ادراک از هار گروهی ،عملکرد.





 - 1دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملیdr.naser.poursadegh@gmail.com ،
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مقدمه
يکی از مسائلی ها امروزه سازما ها یا آ مواجا هستنا ،پاياه طفرهروی مییاشا ها اولدین یدار
توسط التا  1یکار رفت ( .)Latane, Williams & Harkins, 1979البتا قب از التا  ،موضدوع هدم
هاری را ين مرناس هشاورزی فرانسوی تبار یا نام رينگلمن 0در سال 1613م .متوجا شاه یود .او

یینرشتاای دان

طناب هشی زمانی ها تعااد نفرا

در مسایقا
نتايج مشاهاا

و مطالعا

فرق می هرد ،شاها میزا تالشهای متفاو

یود.

او یسیار جايا و جذاب یود .افراد زمانی ها در گروههدای دو ،سدا و

هشت نفری یاشنا یا ترتیب %8۵ ،%63و  %۴6توا خود را یکار

مدیگیرندا( Greenberg & Baran

راهبردی ،شماره  ،06زمستا 1369

.)1997
طفرهروی سازمانی( اجتماعی) 3يعنی فرد در حا انتظارا

نقد

مدورد نیداز در سدازما ظداهر

نشود .عوام یسیاری یر طفرهروی سازمانی میتوانا مورر یاشا و در پووه هدای موجدود يافدت
میشود ،از جملا عاالت سازمانی ،حمايت سازمانی ،هیفیت روایط انسانی یا میدانجیگدری عداالت
سازمانی.
در ادییا

سازمانی ،افزاي

عملکرد مستلزم هارايی و ارر یخشی منایع (از جملدا انسدا ) اسدت.

چنانچا منایع انسانی در انجام وظايف سازمانی تعل  ،اهمال هاری ،تنبلی و  ...داشتا یاشنا ،سازما
یا اهاا

خود نخواها رسیا و هیفیت هار پايین میآيا و در اينصدور

سداير مندایع نیدز اتدال

خواهنا شا .پس ضروری است مشک "طفرهروی" و میزا شیوع آ در محیطهای هاری ،یررسی
و راهح های یرینا جرت هاه

آ ارائا گردد.

از نظر روانشناسی ،اهمال هاری يا تنبلی يعنی یا آيناه محول هرد هاری ها تصدمیم یدا اجدرای
آ گرفتا شاه است .یاطورهلی ،یا تعويق انااختن هار ،رفتاری ناپسنا و ناراحت هننداه اسدت هدا
پیاماهای ناخوشاينای در یردارد و هرگز نمیتوا از تاخیر در انجام هارها ،یا تصور و گما یرتدر
ارائا هرد آ ها دفاع هرد .عقبانااختن هارها یاليی است ها هزيناهای زيادی هدم دارد .موهدول
هرد هارها یا آيناه ناتنرا موجب از یین رفتن یازدهی میشود ،یلکدا پشدیمانی ،تفسدف و هداه
اعتماد یانفس را نیز یا دنبال دارد .یا تمام اين دالي  ،روا شناسا عالقامناندا هدا یاانندا چدا در
ذهن میگذرد ها یاعث میشود انجام آنچا یرای آ یرناماريزی هردهايم سخت شود .آيا ما طدوری
یرناما ريزی شاهايم ها هارها را یا تعويق ییاناازيم؟ ين تیم یدینالمللدی روا شناسدی یدا رهبدری
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2- Latane, Williams & Harkins
3- Max Ringlemann
3 - social loafing

در مورد هار و تماي یا عقب انااختن آ وجود دارد يا نا .یا عبار

ديگر ،آيا احتمال دارد ها مدا

یرخی از هارها را یا لحاظ روا شناختی یا فاصلا یاانیم و در نتیجا یا جای آنکا اال یا سراغ آ ها
یرويم یخواهیم آ ها را در انترا انجام دهیم؟
واژه "اهمالهاری"" ،تنبلی"" ،سر انگاری""،مسامحاهاری" و "یا تعويق انااختن هدار" معدادل
هلما انگلیسی  Procrastinationیا هار رفتا است .البتا هیچ هاام مفروم هام را دریر نمیگیرد.
"اهمالهاری" رفتاری است فراگیر ها یین افراد جامعا در سطوح مختلف از افدراد عدامی گرفتدا
تا دانشمناا فرهیختا ،مصاديق مختلف آ دياه میشود .مطالدب ايدن تحقیدق در عدین اسدتفادهی
هاریردی ،یرای عموم افراد جامعا ،دانشجويا روا شناسی عمومی و یالینی ،علوم ترییتی ،مشاوره و
راهنمايی و علوم اجتماعی مفیا و سازناه خواها یود.
چا تعااد از تحصی هردهها یا اهمالهاری و تنبلی عاد

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

سینمنهرا 1از دانشگاه هنستانز 0در آلما عالقامنا یودنا تا یااننا آيا رایطاای یین طدرز تفکدر مدا

دارنا و هارهای خدود را از امدروز یدا

فردا میسپارنا؟ اين سوال جای است .چا هسی میتوانا یدا آ پاسدخ یاهدا؟ قطعدا هدیچ هدس!
حاس یر اين است ها  %6۵مردم یا اين ییماری مبتال هستنا.
آ چا مرم است یايا ایعاد و عل پاياه طفدرهروی شناسدايی شدود و مدرز آ یدا اهمدالهداری
مشخص شاه وتا حا امکا عواملی ها میتواننا یاعنوا متغیر پی
سازما ها ییشتر هزيناهای مستمر خود را صر

یین فرض شونا ،احصا گردد.

نیروی انسانی خود میهنندا ،حدال اگدر نیدروی

انسانی در انجام وظايف محولا همهاری هنا ،هزيناهای مستمر روزیاروز افزاي

میيایا ،در حالی

ها یررهوری و هارآيی پايینترمیآيا ،ینایراين یاصرفا خواها یود هدا عوامد مدورر یدر طفدرهروی
شناسايی و راههارهای مقایلا را یاطور مورر یاهار گرفت.
تنبلی یا طفرهروی تفاو

دارد ،درحالی ها در طفرهروی قصا و نیت عمدای هدمهداری مدانظر

است ولی در تنبلی ،فرد اصالً می یا هار ناارد و عمای در هار نیست .یاز هم توجا شود ها تعل
هم یا طفره روی اشتباه نشود ها در تعل نیت انجام هار هست ولی زما انجام یا تعويدق مدیافتدا.
رفتار افراد در مورد شخص تنب و قضاو

جامعا در مورد او از جملا نگرانیهدا و نداراحتیهدايی

است ها معموالً افراد تنب یا آ مواجا هستنا .انجام هار یاموقع هم آسا تر اسدت و هدم مزايدايی
دریر دارد .در صورتی ها گذشت زما  ،هم هار را مشک تر میسازد و هم مزايای انجام یاموقدع آ
را از یین مییرد .رفتار مسامحاهارانا ناشی از انايشا فرد است .تفکر منطقی میتوانا در رفتار فدرد
نق

فعالی داشتا یاشا .مسامحاهاری از عامتحرک ناشی میشود .يعندی فدرد مسدامحاهدار هسدی
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است ها در هارهاي

توجا ناارد .پس منطق و استاالل حکم مدیهندا هدا هدر

یا سعی و هوش

هس رنج حال را یا خاطر راحتی آيناه تحم هنا .ینایراين ها

اصلی تحقیق حاضر نقد

دينااری در پاياه طفرهروی سازمانی است و اينکا آيا دينداری مدیتواندا در هداه

و اردر

میدزا ايدن

پاياه و مقایلا و مبارزه یا آ مورر یاشا؟

یینرشتاای دان

نظریوپیشینهشناسیتحقیق 


مبانی
طفرهروی سازمانی

يکی از ایعاد رفتار ضا شررونای ،طفره رفتن از هار است .طفره رفتن يا فرار از هار را مدیتدوا
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مشتم یر هر رفتداری دانسدت هدا یدا قصدا سدریاز زد  ،انکدار و فراموشدی هدار يدا وظدايف و
مسئولیتهای مریوط یا آ  ،انجام میشود .یاخصوص در مشاغلی ها حضور فیزيکی در ين مح
مشخص مطرح نیست ،مث وظايف یازاريابها ها اغلب ییرو از مح سازما فعالیت مدیهنندا،
طفره رفتن از هار یا منزلا ين جنبا از رفتار ضاشررونای ییشتر نمايا میشود .اگرچا از زير هدار
فرار هرد  ،معضلی است ها هم يا یی

در اهثرسازما ها خصوصاً سازما های دولتی قای مشاهاه

است؛ ماننا تعطی هرد هار ،اعاده نکرد حسابها و پاسدخندااد یدا نامداهدای الکترونیکدی و
تماسهای تلفنی مریوط یا هار ،تاخیر در ارائا گزارش هار ،فسخ مالقا های فروش و در دسترس
نبود یا هنگام تماس همکارا و مايرا ؛ ولی پیاماهای آ واقعاً قای تصور نیست.
یکارگیری گروهها و تیمهای هاری ها یا ترهیدب تدالش افدراد نیداز دارد ،جدزو وظدايف مردم
مايريتی است .گروهها سازما ها را قادر میسازنا هارهای یزرگی را یا انجام رساننا هدا از عرداه
تکتن افراد یرنمیآيا و یا ايجاد همافزايی عملکرد سازمانی را ارتقداء
 .)al., 2002یررهگیری از گروهها یاعث افزاي

یخشدنا( Schermerhorn et.

خالقیت در یین اعضدای گدروه مدیگدردد هدا یدا

تصمیمگیری مورر منجر میشود (.)Miklavcic & Sumanski,2007
یانظر میآيا گروهها همیشا هارآماتر از افراد یاشنا ،ولی مسج شاه ها تماي افراد یرای تالش
در هار گروهی همتر است و اين پاياه یاعنوا طفرهروی اجتماعی شناختا میشود ها تاریر منفدی
یر عملکرد سازمانی و زناگی افراد دارد .طفرهروی سازمانی خودداری عمای از تدالش و هدار در
ين گروه هاری است (.)Kerr, 1983
اگر فرد یفرما ها هارش قای تمیز نیست ،یبینا هار تعريف شاهای وجود نداارد ،اسدتاناارهای
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هاری موجود نباشا ،ساختارهای هاری مشخص نباشا و هار ،انگیزشی در او ايجاد نکنا يا اهاا
هاری یرای او معنا نااشتا یاشا ،از تالش خود میهاهدا .همدا مدوارد فدوق نشدا دهنداه عوامد

او در گروه ،صريح نباشا و یاالخره فضای گروه یرای فرد انگیزانناه نباشا يا از اعضای گدروه دل
خوشی نااشتا یاشا ،فرد تمام تالش خود را یاهار نخواهدا گرفدت هدا ايدن عوامد یدا ماهیدت،
ساختار ،ترهیب و هاايت گروه مریوط میشود .گرايشا

و ادارها

فرد ،ارزيایی او از محیطهدار،

فضای گروه هم یر میزا تالش او در گروههای هاری مورر است .تحقیقا
طفرهروی را شناسايی هردهانا ها مولفاها ،شواها و تحقیقا

جامع ،عوام پیدااي

انجام شاه در جاول زيدر خالصدا

شاه است (چیتچیا و مرتضوی؛ .)1386
جدول  .6خالصه تحقیقات انجام شده در خصوص طفرهروی
عامل

شواهد و تحقیقات

مولفه
قای تمايز نبود هار

ويوگیهای
هار

ويوگیهای
گروه

تعريف نشاه یود هار
نبود استاناارد هاری
انگیزشی نبود اهاا

هاری

نبود ارزيایی و نظار

یر افراد

تعااد اعضای گروه
انگیزشی نبود فضای گروه
ادراک طفره رفتن ساير اعضا توسط فرد

ويوگیهای
ادراک فردی

وجود نگرش فرد گرايی در فرد
ادراک مشکال

در عملکرد گروه

ادراک توانايی در هارهای مرتبط

Cates,1985
Price,1987
Szymanski & Harkins, 1992
Bartis, et. al., 1988
Harkins& Szymanski,1989
Szymanski & Harkins, 1987
Eikenhout,2004
Heller, 1997

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

طفرهروی در سطح هار هستنا .هرگاه اناازه گروههای هاری زياد یاشا ،ارزيایی از هار فرد و هنترل

Szymanski & Harkins, 1987
Harkins& Szymanski,1989
Szymanski & Harkins, 1993
Aiello & Kolb, 1995
Wagner, 1995
Greenberg & Robert 1997
Shepperd & Wright, 1989
Schlenker & Weigold, 1992
Earley, 1989
Charbonnier et.al., 1998
Stohl & Schell, 1991
Comer, 1995
Comer, 1995

دینداری

مفروم دين ،ين مفروم هلی اعتباری است امکا تعريف آ وجود ناارد ،لذا ديدنپووهدا در مقدام
طراحی مال و سنجاهای مناسب یرای سنج

تجریی التزام یا دين ناگزير از تعريف لفظی ديدنداری

00
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و تعیین ويوگیهای مصااقی آ یر حسب دين خاص و جامعاآماری مورد مطالعا هستنا (خسروپناه،
 .)162-161 :1389اصطالح" دينداری" یرای توصیف میزا تعرای ها ين فرد يا گروه یا ين نظام
یاور دينی دارنا ،مورد استفاده قرار میگیرد (رنزتی و هورا  .)1668 ،1یا ايدن حدال ،اجمداع عمدومی
دریارهی اينکا چا پاياهای میتوانا دين نامیاه شود ،وجود نداارد (یدال  .)168۵ ،0یندایراين انتظدار

یینرشتاای دان

نمیرود ها یتوا دياگاه و در نتیجا مجموعاای از ایعاد یرای سنج

دينااری يافت.

خااياری فرد و همکارا ( ،)1388از دستا پووهشگرانی هستنا ها یا تعیین ساختار و محتدوای
مقیاس سنج

دينداری ،مبتنییر آيا

و روايا

اسالمی اقاام هردهانا ،آ ها اينگونا یا تعريدف
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دينداری پرداختنا" :یرخورداری از شناخت و یاور یا پروردگار يکتا ،انبیا ،آخر

و احکام الری و

داشتن عواطف نسبت یا خاا ،اولیا و یناگا خاا و التزام و عم یا وظايف دينی یرای تقدرب یدا
خااونا" .اين تعريف ها یا سا عنصر اساسی عقايا ،اخالقیا

و احکام ها توسط تعاادی از علمدا

ماننا مطرری ( )1396در تعريف دين مطرح شاه است ،هماهنگ است و دارای سا یعا "شدناخت
و یاور دينی"" ،عواطف دينی" و "التزام و عم یا وظايف دينی" معرفی شداه اسدت .آذریايجدانی
یرای ساخت "آزمو جرتگیری مذهبی یا تکیا یر اسالم" سا ساحت "اعتقادا "" ،اخالقیا " و
"وظايف عملی" (عباديا ) را شناسايی هرده ها اساس اسالم را یر سا اص توحیا ،نبو
میدانا ها هما گزارههای خبری و انشايی دين اسالم از اين اصول نشا

و معداد

میگیرنا .تمام اعمدال و

رفتار انسا در طیف وسیعی از جنباهای فردی -اجتماعی ،اجتماعی – اقتصدادی – سیاسدی قدرار
مستحب ،حدرام ،مکدروه و حدرام وجدود دارد

دارنا و اين در حالی است ها آموزههايی یا صور

(آذریايجانی .)۵8-۵3 :138۵ ،داودی ( )138۴در مقالاای یا عندوا "سداختار اسدالم و مولفداهدای
تاين یا آ " تالش هرده مقیاسی را یرای سنج

التدزام یدا ديدن اسدالم ارائدا دهدا .منظدور او از

مولفاهای دينداری ،ويوگیهايی است ها ين فرد مومن و معتقا یا اسالم یايا آ ها را دارا یاشدا.
او هفت مولفا اسالم را چنین احصا هرده است :داند
سنتها ،عبادا

و شدناخت ،اعتقدادا  ،اخالقیدا  ،آداب و

و شعائر دينی ،تعالیم اقتصادی و تعالیم سیاسی و حکومتی.

دینداری در مدل شجاعیزند

شجاعیزنا "دينی یود " را عنوا عامی میدانا ها یا هر فرد يا پاياهای ها ارزش و نشاناهای
دينی در آ متجلی یاشا اطالق میشود و تجلی ارزشها و نشاناهای دينی یود فرد را در نگرش،
01
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خود را ملتزم یا رعايت فرامین و توصیاهای دينی میدانا و از سدوی ديگدر ،اهتمدام و ممارسدت
دينی او را یا انسانی متفاو

یا ديگرا یال میسازد .ینایراين یا دو طريق يا یا دو نشانا میتوا او

را از ديگرا یازشناخت .يکی از طريق پايبنای و التزام دينی و ديگدری از پیامدا ديندااری و آردار
تاين در فکر و جا و عم فردی و اجتماعی او (شجاعیزنا.)1388،
جدول  .9مدل سنجش دینداری شجاعی زند

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

گراي

و هن های آشکار و پنرا او میتوا شناسايی هرد .از منظر وی فرد متداين ،از يدنسدو

سنجههای دینداری گالک و استارک
یا نظر گالک و استارک هما اديا جرا یا رغم اختالفا

در جزيیا  ،دارای حوزههايی هسدتنا

ها دينداری در اين حوزهها نمود میيایا .اين حوزهها هما ایعاد اصلی دين هستنا ها عبار انا از:
یعا اعتقادی ،مناسکی ،تجریی ،فکری ،پیامای.
یعا اعتقادی ،یاورهای پذيرفتا شاه پیروا آ اديا اسدت هدا یدا سدا دسدتا تقسدیم مدیشدونا:
یاورهای پاياای مسلم؛ هما یاورهای درک شاه از ذا و صفا خاا هسدتنا .یاورهدای غايدتگدرا
نمايانگر ادراها

از ها خاا از خلقت انسا و نق

زمیناساز؛ روشهای تامین اهاا

انسا در اين ها

مییاشا .در آخر یاورهای

و خواست خاا و اصول اخالقی رسیا یا آ را روش مینمايانا.

یعا مناسکی يا اعمال دينی نظیر نماز ،روزه و  ...است ها از پیروا انتظار میرود آ ها را یاجا آورنا.
یعا تجریی يا عواطف دينی احساسا

و حاال

تجریا شاه در هنگام یرقراری رایطا یا خاا (يدا

وجودی مث خاا) مییاشا ها یا چرارگونا درک میشود :توجا ،شناخت ،اعتقاد يا ايما و ترس.
یعا فکری يا دان

دينی ها شام اطالعا

مقاس است ،ها اين یعا یرای سنج

و دان

پاياای در مورد اصول و عقايا دينی و هتب

دينداری مناسب نیست.

03
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دينی در زنداگی روزمدره فدرد و

یعا پیامای يا آرار دينی یا پیاماهای یاور ،عم  ،تجریا و دان
روایط او یا ديگرا است (سراجزاده.)1383 ،
جدول  .9مدل گالک و استارک

مقیاسهای اولیه

ابعاد عمومی التزام دینی

یینرشتاای دان

یاورهای پاياای مسلم
یاورهای غايتگرا

اعتقادی

یاورهای زمیناساز

راهبردی ،شماره  ،06زمستا 1369

عباد
نماز

مناسکی

روزه
شرهت در آيینهای مقاس خاص
توجا
شناخت

تجریی

ايما
ترس
آرار یاور ،عم  ،تجریا ،و دان

پیامای

دينی در زناگی روزمره

مدل دینداری از منظر اسالم

اين مال یرای سنج

شخصیت و دينداری مسلمانا ها یرای سنج

اسالم تا ايما و در آخر یرای سنج

یروز مراتب دينداری از

تقوا طی دو سازه جرا یینی اسالمی و شخصیت دينی ساختا

شاه است .یعا جرا یینی اسالمی شام دان

و دريافت فردی نظیر یاور یا خاا ،پیدامبرا  ،مالئکدا،

هتب مقاس ،روز رستاخیز و قضا و قار است .ینایراين شام سا ريز یعا ايما یدا خداا ،ايمدا یدا
غیب و ايما یا جامعیت شريعت الری مییاشا .یعا شخصیت دينی شام احوال و رفتار است ها از
یاورها ريشا میگیرد و طبق ارها اسالم انجام گرفتا ،ها عبداد

نامیداه مدیشدود و شدام اخدالق

اسالمی نیز مییاشا .اخالق اسالمی از ارزشهای متفاوتی تشکی شاه ،یا خود فضیلت یا همراه دارد
و مانع پلیای و یاهاری است .پس ريز ایعاد شخصیت دينی عبار اندا از :جنبداهدای فدردی (مثد
دوری از حساد  ،ريا و  )...و جنباهای تعام و یین فردی (مث همن یا نیازمناا  ،وفای یداعردا و
01

.)...

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

نمودار  .6الگوی دینداری اسالمی (ابعاد مدل ام .آر .پی .ای)
جدول  .4جمعبندی و مقایسه سه مقیاس

یاعنوا مثال؛ آنچا در سنجا گالک و استارک یاعنوا یعا تجریی (عواطف دينی) مطدرح اسدت،
از نظر شجاعیزنا نوعی تقلی یعا مؤمن یود (ايمانیا ) است ها غرییدا در سدنت مسدیحی یدرای
منظور هرد یعا ايما در سنجاهای دينداری یاهار یردهانا .ینایراين در مال شدجاعیزندا یعدای یدا
عنوا "تجریا دينی" مشاهاه نمیشود .در مقای هما طور ها گفتا شا ،شجاعیزنا قائد یدا یعدای
یا نام ايمانیا

(مؤمن یود ) یرای دينداری است ها از نظر مفرومی تا حدای شدبیا یدا یعدا تجریدی

است؛ هرچنا شجاعیزنا ،یعا تجریی را تقلی یعا ايمانیا

یرای سنج پذير سداختن آ مدیداندا.

01
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شايا عامحضور یعای مستق یا عنوا تجریا (عواطف ديندی) در مدال وی یدا دلید آ یاشدا هدا
اساساً شجاعیزنا ،وجا عاطفی را يکی از وجوه (و نا ایعاد) دين در هنار وجوهی چو وجا معرفتدی
و وجا عملی میدانا .یعا تجریی در مال گالک و استارک عالوهیر ترس از خاا و توجدا یدا ذا او
و نیز شناخت و معرفت الری ،شام زيرمؤلفا "ايما " نیز میشود (پويافرر.)92:1389،

یینرشتاای دان

در ایعاد رفتاری ،مال گالک و استارک شام دو یعا مناسدن و پیامداهای ديندااری اسدت ،امدا
شجاعیزنا ایعاد رفتاری را شام عباديا  ،اخالقیا

و شرعیا

میدانا و ايدن در حدالی اسدت هدا

تقريباً یعا هامالً متناظری در مال ام .آر .پی .آی .یرای آ وجدود نداارد و هدر سدا زير(خدرده) یعدا
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شخصیت دينی یانوعی رفتارهای دينی را نیز شام میشونا .تفاو

تبیین ایعاد رفتاری ديدنداری در

دو مال گالک و استارک و شجاعیزنا در اينجاست ها شجاعیزنا ،آنچدا را هدا در مدال گدالک و
استارک یاعنوا پیاماهای دينداری مطرح است ،یا دو یعا شدرعیا و اخالقیدا

تفکیدن مدیهندا.

شجاعیزنا دلی اين هار را اين ايراد مدال گدالک و اسدتارک مدیداندا هدا پیامداهای ديدنداری یدا
نشاناهای آ یا نادرست یاهم آمیختا شاهانا .یا همین دلی  ،پیاماهای دينداری در مال شجاعیزنا
نا ين یعا ،یلکا سطحی از انتزاع را تشکی میدها و یا همینجرت داشتن معلومدا
در مال غریی گالک و استارک یاعنوا یعا دان

ديندی  -آنچدا

دينی مطرح است ،یداعندوا يکدی از نشدانا هدای

دينداری مطرح است نا یعا دينداری (پويافر.)1389:91 ،
در مال ام .آر .پی .آی .یا اتخاذ رويکرد محوريت (ايما و عم صالح) یعدا جردا ییندی معدر
چیزی است ها نگرش فرد را شک میدهدا و فدرد ديدندار یايدا یدا آ ايمدا داشدتا یاشدا و یعدا
شخصیت دينی معر

انواع اعمال شايستاای است ها در پی ايما فرد از وی انتظار مدیرود و تعبیدر

خود مال ،تجلی و یروز جرا یینی در فرد است ها البتا اين اعمال صالح ،خود سبب تقويت و عمدق
و تعاد يافتن مواضع جرا یینی نیز میشود .اساساً اين رويکرد سلسلامراتبی ،ها در مال شجاعیزندا
وجود دارد ،در مال ام .آر .پی .آی .و همچنین مال گالک و استارک دياه نمیشود.
در اص  ،طراحا مال ام .آر .پی .آی .قائ یا تقام هام شقوق جرا ییندی یدر شخصدیت ديندی
نمییاشنا چرا ها یا تصريح منایع دينی ،اعمال عبادی و همچنین تمسن یا شرعیا  ،سدبب افدزاي
ايما میشود و لذا تمامی مراتب ايما نمیتوانا مقام یر شرعیا

و عباديا

یاشا.

از آنجا ها رفتارهای ديندی هدا در یعدا پیامدای گدالک و اسدتارک مطدرح مدیشدونا در مدال
شجاعیزنا در قالب دو یعا اخالقیا
01

و شرعیا

متمايز شاه انا ،یا معر هدای جزئدیتدری مطدرح

شاهانا و یا جز همین ويوگی در واقع محتوای آ ها در هر دو مال يکسا است.

حالیها اخالقیا

در مال شجاعیزنا يکی از مراتب میانی دينداری محسوب مدیشدود .البتدا یايدا

توجا نمود ها در ادییا

تحقیقی ام .آر .پی .آی .منظور از اخالقیا  ،متفاو

از اخالقیا

مطدرح در

مال شجاعیزنا است .در مال ام .آر .پی .آی .منظور از اخالق ،اخدالق حدااقلی و یدامعندی حسدن
خلق و معاشر

نیکو نمییاشا ،یلکا منظور اخالق متعالی است .اخالقدی هدا پیدامبر اهدرم (ص) یدا

یعثت خود آ را آورد ها همانا در نظر گرفتن رضای الری در تمدامی اعمدال ،نیدا و افکدار خدرد و
هال مییاشا .یا اين معنا ها فرد ،هیچ قامی جز یامنظور جلدب خشدنودی الردی یرنداارد و همدواره
خود را در محضر الری حاضر یبینا.
جدول  .5مدل پیشنهادی

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

در مال ام .آر .پی .آی .هما طور ها گذشت اخالقیا

نقطدا اوج و همدال ديدنداری اسدت .در


روششناسیتحقیق
اين پووه

از نوع هاریردی و روش تحقیدق توصدیفی و پیمايشدی از ندوع همبسدتگی و تحلید

دادهها یا یا روش معادال

ساختاری انجام گرفتا است.

متغیر مستق تحقیق ديدنداری یدوده هدا ایعداد آ عبدار از اعتقدادا  ،عبدادا  ،اخالقیدا و
شرعیا است ها از مال گالک و استارک (سراج زاده )1383:90 ،گرفتا شاه و یا مال شجاعیزندا
و مال ام .آر .پی آمیختا شاه تا یتواندا اهداا

تحقیدق را پوشد

دهدا .متغیدر وایسدتا ،طفدرهروی

سازمانی است ها ایعاد آ ويوگی هار ،ويوگی گروه و ادراک فردی است ها یرگرفتدا از تحقیقدا

و

نظرا محققا مختلفی است.
روش گردآوری دادهها .اطالعا

اولیا یا مطالعا

گردآوری میاانی دادهها استخراج شا .اطالعا

هتایخاناای یا دست آما و نحوه ساخت ایزار

میاانی یا پرس

ناما محققساختا ها روايدی آ یدا
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تايیا اساتیا و صاحبنظرا موضوع رسیا.
جامعهآماری وحجم نمونه .جامعاآماری تحقیق هما اعضای ين سازما دولتی ها  3۵2نفر یوده
و جرت تعیین حجم نمونا از فرمول هوهرا استفاده شا .حجم نمونا  022نفر یدوده هدا یداصدور
تصادفی انتخاب و از  002پرس ناما توزيع شاه 022 ،پاسخناما معتبر جمع آوری گرديا.

یینرشتاای دان

جمعآوری اطالعات .همچنین جرت جمعآوری اطالعا
مطالعا

هتایخانا ای :ها

از اين مطالعدا

شاخص های مورد استفاده در پووه
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مطالعا

مدروری یدر ادییدا

موضدوع پدووه

و اسدتخراج

مییاشا .اين مطالعا عماتاً یر اسداس مندایع اينترنتدی ،هتدب

خارجی و داخلی ،پايا ناما ها و مقاال
میاانی :ها

یا دو طرق ذي انجام شا:

داخلی صور

میگیرد.

گردآوری دادههای معتبر از مورد مطالعا اسدت هدا ايدن امدر یدا طراحدی،

توزيع و جمعآوری و تحلی داده از طريق پرسشناما صور

گرفت.

آزمون پایایی .یرای تعیین آزمو پايانی ،از آزمو ارزش آلفای هرونبداخ اسدتفاده شداه هدا عداد
 2/6۴3حاهی از پايايی آ است.
روشهای تجزیهوتحلیل دادهها .یامنظور تجزيا و تحلی دادهها از میانگین آماری و واريانس و
آزمو همبستگی و یاالخره تحلی عاملی استفاده شا.
فرضیههای تحقیق
فرضیا اصلی :دينداری هارهنا یاعث تعرا هاری هارهنا شاه و از طفرهروی آنا میهاها.
فرضیاهای فرعی تحقیق عبارتنا از:
 )1دينداری هارهنا یاعث هاه

طفرهروی سازمانی هارهنا میشود.

 )0اعتقادا

مستحکم دينی هارهنا از طفرهروی سازمانی هارهنا جلوگیری میهنا.

 )3اخالقیا

دينی هارهنا یر طفرهروی سازمانی ارر دارد.

 )۴اعمال عبادی هارهنا یرمیزا طفرهروی سازمانی آنرا تاریر میگذارد.
 )۵متشرع یود هارهنا یا میزا طفرهروی سازمانی آنرا نسبت عکس دارد.
 )9جنسیت هارهنا یر طفرهروی سازمانی تاریر دارد.
 )7سایقا هاری هارهنا یر میزا طفرهروی سازمانی آنرا ارر دارد.
 )8میزا تحصیال هارهنا یرمیزا طفرهروی سازمانیشا تاریر دارد.
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 )6نوع استخاام هارهنا یرمیزا طفرهروی سازمانیشا تاریر دارد.




یافتههایتحقیق

 )6آمار توصیفی

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

مدلمفهومیتحقیق 

جدول  .1توزیع نمونهآماری برحسب جنسیت
گروه

فراوانی

درصد

ز

86

۴۴/۵

مرد

111

۵۵/۵

جمع

022

122

یراساس نتايج یا دست آماه ،از مجموع فراوانی مشاهاه شاه تعااد  86نفدر مریدوط یدا گدروه
زنا و تعااد  111نفر مریوط یا گروه مردا است.
جدول  .7توزیع نمونهآماری برحسب تحصیالت
گروه

فراوانی

درصد

زيرديپلم

۵

0/۵

ديپلم

19

8

فوق ديپلم

09

13

هارشناسی

118

۵6

هارشناسی ارشا

3۴

17

دهتری

1

2/۵

جمع

022

122
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یراساس نتايج یا دست آماه ،همترين فراوانی را گروه دهتری ( )2/۵درصا و ییشترين فراواندی را گدروه
هارشناسی ( )۵6درصا یا خود اختصاص دادهانا.
جدول  .2توزیع نمونه آماری برحسب سابقه کار
زير ۵سال

06

1۴/۵

 ۵تا  12سال

۵8

06

 11تا  02سال

79

38

ییشتر از  02سال

37

18/۵

جمع

9۲۲

6۲۲

یینرشتاای دان

گروه

فراوانی

درصد
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یراساس نتايج یا دست آماه ،همترين فراوانی را گروه  ۵تا  12سال ( )1۴/۵درصدا و ییشدترين فراواندی
را گروه  11تا  02سال ( )38درصا یا خود اختصاص داده انا.
جدول  .2توزیع نمونه آماری برحسب نوع استخدام
گروه

فراوانی

درصد

رسمی

1۵9

78

غیررسمی

۴۴

00

جمع

022

122

یراساس نتايج یا دست آماه ،از مجموع فراوانی مشاهاه شاه تعااد  1۵9نفر مریوط یا گدروه رسدمی و
تعااد  ۴۴نفر مریوط یا گروه غیررسمی است.
تحلیل دادههای توصیفی
جدول  .6۲یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش

11

متغیر  /شاخص آماری

میانگین

خطای استاندارد میانگین

انحراف استاندارد

دينداری

78/09

2/۵1

۴/20

طفرهروی اجتماعی

70/80

2/36

3/10

متغیرها  /شاخص آماری

دینداری

طفرهروی اجتماعی

Z
P
سطح معنا داری

0/18
1/19
1/11

1/981
1/101
1/11

یا توجا یا نتايج جاول  11و سطوح معناداری یادستآماه ها یزرگتر از 2/2۵مییاشدا ،دادههدای تمدام
متغیرها نرمال است و یرای آزمو هر ين از متغیرها میتوا از آزمو های پارامترين استفاده هرد.
 )9تحلیل استنباطی دادههای پژوهش
یررسی فرضیاهای تحقیق

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

جدول  .66آزمون کولموگروف اسمیرنوف

جدول  .69آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیههای تحقیق
متغیرها  /شاخص آماری

ضریب همبستگی

R2

Sig

بررسی فرضیه

دينداری هارهنا طفرهروی اجتماعی

-2/۵30

2/08

2/222

تايیافرض H1

اعتقادا مستحکم دينی طفرهروی اجتماعی

-2/۴00

17

2/222

تايیافرض H1

-2/۴۴۵

2/16

2/222

تايیافرض H1

اعمال عبادی هارهنا طفرهروی سازمانی

-2/۴11

2/19

2/222

تايیافرض H1

متشرع یود هارهنا طفرهروی اجتماعی

-2/۴88

2/03

2/222

تايیافرض H1

اخالقیا

دينی طفرهروی سازمانی

جدول  .69رابطه طفرهروی سازمانی با ویژگیهای دموگرافیک نمونه آماری
متغیرها

ضریب
همبستگی

جنسیت

-2/0۵1

سایقا هاری

-2/۵00

میزا
تحصیال
سن
نوع
استخاام

-2/۴۵8
-2/366
-2/330

R2
/27
2

Sig

2/222

بررسی

تفسیر

فرضیه
تايیافرض
H1

مردا یی
یا افزاي

از زنا یا طفرهروی تماي دارنا.
سایقا هار می یا طفرهروی افزاي

/07

/2221

تايیافرض

2

2

H1

/02

/2221

تايیافرض

2

2

H1

ییشتر میشود.

/1۵

/2221

تايیافرض

هارهنا هم سن و سال همتر از همکارا مسن از

2

2

H1

زير هار در میرونا.

/11

/2220

تايیافرض

2

2

H1

میيایا
یا افزاي

سطح تحصیال

هارهنا غیر رسمی یی

رفتارهای طفره آمیز

از هارمناا رسمی از

رفتارهای طفره آمیز پرهیز میهننا
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اثر همخطی چندگانه
يکی از مفروضا رگرسیو عاموجود ارر هم خطی یین متغیرهای مسدتق مدییاشدا .شداخص هدای
تحم واريانس و تورم واريانس اين فرضیا را چن می هننا .در  Spssاين گزيندا هدا یدا ندام تلدورانس
و VIFتعريف شاه انا .مقاار شاخص تلورانس یین صفر و ين می یاشا .یا ازای هر متغیدر مسدتق يدن

یینرشتاای دان

مقاار یرای اين شاخص وجود دارد ،اگر مقااراين شاخص یا ين نزدين یاشا نشا از اين اسدت هدا ايدن
متغیر یا یقیا ی متغیرهای مستق ارر هم خطی ناارد و اگر یا صفر نزدين یاشا عکس اين حالدت را نشدا
می دها .هم چنین شاخص  VIFنیز در صورتی نشا از تايیا عاموجود اردر هدم خطدی یدین متغیرهدای

راهبردی ،شماره  ،06زمستا 1369

مستق را نشا می دها ها مقااری همتر از  0اختیار هنا.
جدول  .64شاخص تحمل واریانس و عامل تورم واریانس
شاخصهای همخطی چناگانا
تلورانس

VIF

دينداری هارهنا

2/۵8

1/60

طفره روی

2/90

1/96

متغیرهای پی

یین

هما طور ها مشاهاه می شود عاموجود ارر هم خطی شايا یین متغیرهای پی یین مغروض مییاشا.
استقالل خطاها
از ديگر مفروضا رگرسیو استقالل خطاها مییاشا ها یايا فرض وجود همبستگی یدین خطاهدا رد
شود .یرای چن هرد اين فرض می توا از آماره دوریین واتسو استفاده هرد .یرای تايیا ايدن فدرض الزم
است ها مقاار اين آماره در یازه  1/۵تا 0/۵قرار داشتا یاشا .در اين پووه

اين آماره یرایر یا  1/62شاه است

ها حاهی از صادق یود اين پی فرض مییاشا .اولین آزمو  ،آزمو مال هلی مییاشا .در واقع اگر حااق
يکی از متغیر های مستق تحقیق روی متغیر وایستا تاریر معنادار داشتا یاشا مال پووهشگر تايیا میگردد.
جدول  .64نتایج رگرسیون متغیرهای پژوهش
مال

11

مجموع مجذورا

Df

میانگین مجذورا

رگرسیو

7۵6/29

۴

186/79۵

یاقیماناه

0۴02/23

16۵

10/۴1

ه

3176/26

166

F

R

R2

R2adj

Sig

7/20

/۵۴0

/۴00

2/38۴

/222

2

2

2

معنیدار یود مال رگرسیو مییاشا ،يعنی حااق يکی از متغیرهای پی یین یر متغیدر مدالک تداریر
معنادار دارد .شاخص R2اين شاخص مشخص میهنا هدا چندا در صدا از تغییدرا

متغیدر وایسدتا

توسط متغیرهای مستق تبیین میشونا ،یاعبار ديگر متغیرهای مستق چنا درصا توانايی پی ییندی
متغیر وایستا را دارنا .در اين پووه

مقاار  R2یرایر 2/۴00شاه اسدت یدا ايدن معندا هدا ديدنداری

هارهنا  ۴0/0درصا توانايی پی یینی طفرهروی را دارد و  ۵7/8درصا یاقیمانداه مریدوط یدا خطدای
پی یینی مییاشا .شاخص  R2adjتوانايی پی یینی متغیدر وایسدتا را توسدط متغیرهدای مسدتق در
جامعا یررسی میهنا ،در واقع یا همی تعاي  ،نمونا را یا تمدام جامعدا یسدط مدیدهدا .مقداار ايدن
ضريب در اين پووه

 2/38۴شاه است ،یاعبدار ديگدر ديدنداری هارهندا  38/۴درصدا تواندايی

پی یینی طفرهروی آنا را دارد .یا توجا یا معنادار یود ه مال اهنو یايدا یررسدی هدرد هدا هداام
يکی از ضرايب صفر نیست و يا یاعبار

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

هما طور ها در جاول  1۴مشاهاه مدیشدود مقداار  sigهمتدر از  2/2۵شداه اسدت و نشدا از

ديگر هاام متغیر يا متغیرها تاریر معنادار در مال دارندا .یدا

اين منظور از آزمو  tاستفاده می شود.
جدول  .65ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیرپیشبین

ضرايب رگرسیو
استاناارد نشاه

استاناارد شاه

Tآماره

Sig

سطح معناداری

9/1۴

2/221

2/2۵

3/23

2/221

2/2۵

2/221

2/2۵
2/2۵

مقاار رایت

2/۴6

دينداری هارهنا

-1/071

2/133

اعتقادا مستحکم دينی

-1/3۵

2/۴۴۵

3/۵0

اخالقیا دينی

-1/۴00

2/۵00

3/10

2/221

اعمال عبادی

-1/۴۵

2/۴۵9

3/99

2/221

2/2۵

متشرع یود هارهنا

-1/06

2/366

3/86

2/221

2/2۵

هما طور ها جاول  1۵نشا میدها هما ایعاد در پی ییندی طفدرهروی هارهندا در سدطح  ۵درصدا
تاریر معنادار دارنا و منفی یود ضرايب در واقع نشا دهناه اين است ها یا افزاي
را هاه

ايدن عوامد  ،طفدرهروی

میدهنا .در نرايت معادلا اسدتاناارد رگرسدیو را یايدا یدا متغیرهدايی در نظدر گرفدت هدا تداریر

معناداری یر مال دارنا .متغیرهايی ها تاریر معنادار یر مال ناارنا از معادلا رگرسیو حذ میشونا.
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تحلیل عاملی
در تحلی عاملی تايیای محقق یايا یا یررسی متغیرهای نرفتا و متغیرهای آشکار مال یپدردازد و
سوال اساسی اين ها آيا مال مناسب است يعنی دادههای تحقیق یا مال مفرومی همخوانی دارد يا نا؟


یینرشتاای دان
راهبردی ،شماره  ،06زمستا 1369
NFI= 0.93 , GFI=0.95 , RSMEA= 0.08 , Pvalue= 0.0085

یا توجا یا نمودار مال از یرازش نسبتاً خویی یرخوردار است.
نتیجهگیریوپیشنهاد

اين تحقیق یا عنوا نق

دينداری یر طفرهروی سازمانی (مدورد مطالعدا هارهندا يدن سدازما

دولتی) یود .عوام مورر در رایطا دينداری ،اعتقادا
11

هارهنا ها زير ینای فکدری آ هدا مدییاشدا و

مبنای نگرش و تفکر و راهنمای آنا در طول مسیر زناگی است ،عباديا هارهنا ها در سايا تعدالیم
دينی آ ها را موظف یا انجام تکالیف دينی نموده و اين تکالیف آنا را در مسیری ها در پی

دارندا،

یوده و میوه و محصول تمام ايائولوژی و فرهنگ و دين هارهنا مییاشا و در آخر شرعیا هارهندا
یوده ها میزا پایینای و آشنايی یا اصول و فروع و احکام دينی مییاشا .نتیجا اين تحقیدق یدا يافتدا
آقای دامغانیا و خانم آقا یایايی در تضاد است .آنا در مقالا تاملی یر یطالت اجتماعی در یین زندا و
مردا ها در شعباهای ییما البرز شررستا تررا انجام شا ودر سدال  1363در هنفدرانس یدینالمللدی
مايريت در قر  01در تررا ارائا شدا؛ رایطدا ای یدین سدایقا هدار ،تحصدیال

هارهندا یدا یطالدت

اجتماعی رایطا معناداری مشاهاه نکردنا .در حالی ها خانم فرياه محمود جانلو در پايا ناما اش یدا
نتايج مشایا یا اين تحقیق رسیاه است .در دو تحقیق اشاره شاه رایطا معناداری یین سن و طفدرهروی
مشاهاه نشاه ها مغاير نتايج اين تحقیق اسدت .نتیجدا ايدن تحقیدق ،رایطدا معندی دار جنسدیت را یدا
طفره روی نشا داد هدا یدا نتیجدا آقدای دامغانیدا و همکدارش همخدوانی دارد امدا یدا نتیجدا خدانم

یررسی تاریر دينااری یر طفرهروی سازمانی هارهنا

رایت قام میدارد .سپس اخالقیا

هارهنا مییاشا ها الزما پذيرش آنا در یین همهیشدا خدوي

محمودجانلو در تضاد است .دينداری هارهنا یاعث تعرا هاری هارهنا شداه و از طفدرهروی آندا
میهاها .آزمو فريامن نشا داد رتبا ینای شاخصهای دينداری یا ترتیب عبارتنا از :شدرعیا يدا
متشرع یود  ،اخالقیا  ،اعتقادا

و در آخر اعمال عبادی.

پیشنهاد

 از آنجا ها ییشترين ارر را مولفا شرعیا نسبت یا ساير مولفاها دارد؛ لذا سازما مورد مطالعدا ازدامنا آگاهی هارهنا از شرعیا و اخالقیا مدیتوانندا زمیندا یدروز رفتارهدای طفدره

طريق افزاي
روناه را هاه
 -گزين

دهنا.

هارهنا یدا دقدت و مصداحبا و تحقیدق صدحیح صدور

گیدرد .هارهندانی هدا اعتقدادا

مستحکمی داشتا یاشنا یاطور درونی می یا طفرهروی را در خود سرهوب خواهنا هرد؛ زيرا خود را
مسئول اعمال و نیا

خود میداننا .هارهنانی جذب شونا هدا در هارهدا ی حدس مشدارهت جدويی

داشتا یاشنا و مزين یا اخالق نین و پسناياه یاشنا؛ یاطوری ها نا تنرا هارهنا از هم گروه شدا و
در ين واحا هاری یود یا اين افراد گريزا نباشنا ،یلکا یا همکار شا و همصحبتی یا آندا تمايد
داشتا یاشنا.
 آموزش والگوسازی مالهای دينی را افرادی عراهدار شونا ها در گذشتا خود نا تنرا هار شدرمآورنااشتاانا یلکا مزين یا اخالق ،اعمال و سایقا افتخار آمیز یاشنا.
 در معیارهای انتخاب و انتصاب مايرا مالک ارزيایی عملکرد یاشدا و سیسدتم پداداش و ارتقدا یدراساس شايستگی و لیاقت نرادينا شاه و عملیاتی شود ،زيرا از سوال آزاد در پرس ناما اهثدرا یدا ايدن
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نکتا اشاره داشتنا ها دوست دارنا یا عاالت یا آ ها یرخورد شود و ارتقاء و تندزل یدر پايدا عملکدرد
افراد یاشا نا یا وایستگی و تمايال

فردی.

 میزا پايبنای یا دين یا مشاهاه عینی نتايج ديناار یدود و عملکدرد ديگدر همکدارا و یخصدوصمايرا تقويت میشود ،يعنی در محیطی ها هما همکارا خود را مزين یا اسدالم نمدوده و مقیدا یدا

یینرشتاای دان

ديانت و احکام اسالمی یاشنا ،احتمال یروز رفتارهدای غیدر شدرعی خیلدی هدم مدیشدود و یرخدورد
سلیقاای و شخصی مايرا صاما

جبرا ناپدذيری یدا دياندت افدراد وارد مدیهندا؛ لدذا در جامعدا

اسالمی هر حرهت مايرا منتسب یا دين و یخصوص اسدالم یدوده و اگدر پنداه یدر خداا یدا دور از
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انسانیت و اسالمیت یاشا ،ظلم نایخشودنی یا اسالم و ديانت یوده و یاعث افزاي

دين سدتیزی افدراد

میشود.
 ايجاد انگیزه در هارهنا یا روشن هرد اهاا -تعريف روشن و دقیق اهاا

هاری و همسو سازی آ یا اهاا هارهنا .

گروهی در ماموريتهای محولا و شرح وظايف روشن تدیمهدا و یدر

اساس اسالم و عقالنیت.
 -تصمیم گیری مشارهتی نرادينا شاه تا هارهنا احساس مسئولیت ییشتری نسبت یا تصمیما

اتخاذ

شاه داشتا یاشنا.
 حمايت سازمانی هما جانبا از افراد هلیای و خالق. ايجاد سیستمی ها نگرشهای خودخواهانا و فردگرايی را در هارهنا اقنا هنا تا می یا هار جمعدیتعالی يایا.
 رعايت عال و انصا و تخصیص عادالنا پاداش یا ارزيایی عملکرد منصفانا. -حمايت هماجانبا از هارمنا یاعث هاه

میزا طفرهروی مدیشدود ،هارهندا سدازما در زنداگی

شخصی و جامعا دچار یحرا هايی میشونا ها ح آنرا یا تنرايی یرايشا مقداور نیسدت؛ در چندین
مواقعی سازما یا اناک حمايت( مادی ،معنوی يا هر دو) میتوانا نق

یی یايلی در حد مشدکال

داشتا یاشا؛ فرد یحرا زده یا احساس و ادراک حمايت سازمانی ،یا چنا اراده و تعصدبی در سدازما
انجام وظیفا خواها هرد ها یا هیچ محرک ديگری قای قیاس نیسدت در نتیجدا ،یاعدث خواهدا شدا
عالوهیر عملکرد درو نقشی عالی ،عملکرد فرانقشی خویی هم داشتا یاشنا و اين الزمدا سدازما هدا
در عصر رقایتی و پويای فعلی است.
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