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 سازمانی  آنومی شاخگی  سه مدل ارائهافول اخالق سازمانی: 
 

 2داود کیاکجوریدکتر ، *2یئ بایع کال مهران مختاریدکتر ،  1حامدتاری

 . ران یا ،مازندران ،واحد چالوس ،یرفتار سازمان یدولت  ت یریمد یدکتر یدانشجو .1
 . ایران ،گروه مدیریت دولتی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاداسالمی ،چالوس  .2

 ( 1401/ 07/02، تاریخ پذیرش:09/12/1400ریخ دریافت:ات)

 

 

 سرآغاز

 برراي که است گروه هایی و افراد از متشکل اجتماعی اي پدیده  سازمان
 از بسریایي امرروزه  (. 1)آمرده ادرد هم گرد مشترك اهدافی  به  دستیابی
 سررمایه برجسته ترین  و  نتریمهم  ادسادی  سرمایه  که  دییافته ادد  مدیران
 سرمایه هراي گرو دی  سازمان ها  پایدای  یقابتی  مزیت  و  (2)است  یمادساز

 اهردا   بره دیرل و شودد  عجین  کایشان  با  که  است  کایکنادی  و  1ادسادی
 امرر  ایرن  کره  بدادنرد  سرو  هرم  خرود  فردي  اهدا    تحقق  با  یا  سازمادی
 و ادگیرزه تقویرت برراي بسترسراز شرراییی ایجراد به ملزم یا  هاسازمان
یکی  (. 3)می کند  سازمان  دی  یيکا  وظایف  ادجام  تجه   کایکنان  اشتیاق

مهم دی حوزه سازمان و مدیریت منراب  ادسرادی بحرث آدرومی از مباحث  
توادند دچرای هاي اجتماعی میها به عنوان پدیدهسازمان  است.  2سازمادی

ي به این دظمی و آشوب شودد که از لحاظ دظرهنجایي، آشفتگی، بیبی
  (.4)شودیه م گفتپدیده آدومی سازمادی 

 
 

 
 دروزدهم قررن  اواخرر  دی  اما  گرددبر می  باستان  یودان  به  آدومی  الحاصی
 ییشره دظرر از. کررد  پیردا  یواج  دیکهرایم  فرادسروي  شناسجامعه  توسط
 معنراي بره کره اسرت شرده گرفتره anomos یودرادی کلمه از  شناسی

 وجرود »عردم: کنردمی تعریف نچنی یا آن لغت  فرهنگ.  است  قادودیبی
 گرروه..  یرا  فررد  یر   دی  معمرو   اجتمراعی  ایر  3اخالقی  اددایدهايتاس

 معنرراي از فراتررر یا آدررومی مفهرروم آیژادتینرری، حقوقرردانکرایلوس دینررو 
 بره  یا  آدرومی  او.  داد  گسترش  شناسان  جامعه  توسط  شده  داده  اختصاص
. کررد  تعریرف  قرادون.  از  خایج  دی  »زددگی  یا  مکری.  »غیرقادودی  عنوان
 بره مربرو   او  موید. شد قائل تفاوت اجتماعی  و  يادده   آدومی  بین  دینو

 مترون  دی  (.  5)اسرت  بعدي  یفتایهاي  و  دولت  و  اجرایی  مقامات  اقدامات
 و دظمریبی عنروان بره آدومی از یودان، مذهبی متون و  کالسی   فلسفۀ
 . است شده استفاده  شرایت و معصیت و  یويزیاده
 

 چکیده

 فرهنگی یا هنجایهاي شودد مختل سازمان دی اخالقی هنجایهاي آن، طریق از که است فرایندهایی گیرددة بر دی سازمادی آدومیزمینه:  

 دولتری هراي سرازمان دی ادیسازم آدومی شاخگی سه ه مد تحقیق حاضر ایائهد  . ندیاب شیوع دهند، می مجا  یا خودمحویي که خاصی
 ایران است.  

برراي سراخت  و دلفری ي متنریپژوهش حاضر دی زمره پژوهش هاي آمیخته اکتشافی بود. دی بخرش کیفری از یوش تحلیرل محتروا  :روش
 49که  بوددد زهحو این با مرتبط هاي دامه پایان و مقاالت  و  دستیالبا  سوابق  و  اسنادشامل  بخش تحلیل محتوا  استفاده شد. جامعه    پرسشنامه

دفر با یوش گلوله برفی ادتخاب شرددد.  10 ایران دولتی هاي سازمان خبرگان و کایشناسان از جامعه و سپس  منب  به عنوان دموده استفاده شد
اي بره مودهدکه  ددایران بود دولتی ايه سازمان کایشناسان عهامج دی بخش کمیابزای مصاحبه بود و داده ها با یوش کد گذایي تحلیل شددد. 

. برراي تجزیره و تحلیرل از میان آدها با یوش تصادفی ساده ادتخاب شد. ابزای پرسشنامه پژوهشرگر سراخته بخرش کیفری بروددفر   384حجم  
هراي بدسرت دهیل داه گرفته شد. تجزیه و تحلمد  معادالت ساختایي براي بهرو  اسمیردو     -از آزمون کولموگرو   شدههاي گردآویي  داده

 .صویت گرفت SMART-PLSو  SPSSاستفاده از درم افزای آمایي آمده با 
گویه بود. دتایج بخش کمی حاکی از این بود که پرسشنامه از یوایی و پایرایی الزم  81بعد و  13سازه،    3دتایج بخش کیفی دشادگر    :یافته ها

 رازش مناسبی داید. برخویدای است و مد  تحقیق ب
مری  و عدم پیروي از هنجایهاي اخالقی دی سازمان تایي و زمینه اي سه شاخه ي مؤثر دی آدومی سازمادیعوامل محتوایی، یف  :ه گیرینتیج
 .باشند
 
 مد  سه شاخگیآدومی سازمادی،   هنجایهاي اخالقی سازمان،: واژگانلیدک

 mokhtari@iauc.ac.irدویسندة مسئو : دشادی الکترودیکی:  
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 بره آدرومی.  کنرد  می  یاد  ثابت  ندوقا  فقدان  عنوان  به  ومیدآ  ازگویو یائو  
 دظرر از دتوادرد جامعره آن دی کره  شرود  مری  گفته  محییی  وضعیت  ی 

 تر  هراي خواسرته و اهدا   به دسبت کافی هاي  محدودیت  و  مقریات
 .دهرد  قررای  داامیردي  وضرعیت  دی  یا  آدها  و  کند  اعما   خود  اعضاي  ت 

 النعرام  برراي( هنجایهرا)تماعی جا قواعد آن  دی  که  است  حالتی  آدومی
یو  این از. دداید میلوبیتی ایشان براي ها آن  از  پیروي  و  دیستند  آوی  الزام

 تعیرین  دی  کره  اي  مجموعره  عنروان  به  توادند  می  آدومی   هاي  سازمان
 (. 6)شرودد تعریرف دیسرتند، موفرق شرغلی مشرترك هنجایهاي حداقل
 آن، طریرق از کره اسرت فراینردهایی گیردردة برر دی سازمادی آدومی

 فرهنگری یرا هنجایهراي ددشو مختل سازمان دی القیخا يهنجایها

 تروان یابنرد. مری شریوع دهنرد، می مجا  یا خودمحویي که خاصی

 اولرین داد. تسرريي مردیریت و سازمان هاي حوزه به یا آدومی دظریۀ

 آدرومی گرردد.بر می 2000 به سا  سازمادی آدومی حوزة دی میالعات

 سرازمان دی هنجایهرا و يیتایف قواعد که است حالتی مبین سازمادی

 کایامردي سری ، تغییرات از ايطو  دویه دی سازمان یا شده کستهش

 وضرعیت مادنرد کرالن اي دی حروزه دهد. وقتی می دست از یا خود

 افتد،می اتفاق دظمی بی و هنجایي بی احساس کایکنان دزد سازمان

 دیسرازما هنجایي بی اثر یتسرا از شکلی اتفاق دیگري، هر از پیش

وقروع  دظرري، لحراظ  بره افترد. می اتفاق تیمی و گروهی ادیاکات دی
 هنجایهراي برا یسمی غیر گروهی هنجایهاي بین تعایض و گسست

 محیط دی اجتماعی فشای یوادی سازوکایهاي طریق از ،4یسمی سازمادی

 ایرن هرایی،موقعیت چنرین دی اسرت. تبیرین قابل خوبی به کای هاي

 خود گروه ییسم غیر از هنجایهاي يروپی افراد که است زیاد ا تماح

 از پیرروي کننرد. تنظیم آن مبناي بر یا خود هايفعالیت و بپذیردد یا

 دابهنجای کایي یفتایهاي آمدن وجود به موجب هاي سازمان داهنجایي

کره  اسرت داوطلبادره یفترای دروعی دابهنجرای کرایي یفترای شرود. می
 کراهش باعرث تام دااقر ایرن کند. می دقض یا سازمادی هنجایهاي

 هایجحان هنجایي، بی وضعیت شود. دی می افراد و ازمانس ویيبهره

 هرايیجحان و هاایزش با تضاد دی کایکنان تأکید موید هايایزش و

 یفتایهاي یخداد براي بستري ترتیب، این به و گیرد قرای می سازمان

یا یش ی، دایضرایتی خروب  ادسادگاهی منا(. 7)شود  می فراهم دامیلوب
دهد. مردیر بایرد برا ردن و تقاضاي ادتقا  دشان میا، بازخرید کدی استعف

موثر خویش اقدام   5مناب  ادسادی  حفظ  و  آدها   شناخت از علت ها به یف 
کند ولی آدچه دی موید خود مناب  ادسادی دی سازمان میرح اسرت بحرث 

، ش مناسربدی بایرد برا آمروز. دی مناب  ادسا(9و    8)  تفکی  دقش است
بررون سرازمادی و خرادوادگی یا بره دیون سازي شود تا مسایل    گرهنف

سازمان منتقل دکند و برالعکس مسرایل سرازمادی یا بره بیررون و دیون 
خادواده منتقل دکنند. این اصلی دی داهنجایي سازمادی یا ادومی است که 

ل ئر فرردي مسراویي سازمادی کمر  کنرد. اگرمی توادد به ایتقاي بهره
ا بالعکس، هر دو طرر  یا دیگیرر ن منتقل کند و یسازمابه  یا  خادوادگی  
دی بحث داهنجایي سرازمادی یرا  عامل دیگري که باید  (.10)کندهم می

ادومی اشایه شود آن است که فضریلت کرای دی منراب  ادسرادی فرهنرگ 
سازي شود. پرسنل باید کای یا بره عنروان یر  فضریلت تلقری کررده و 

ت هاي ادگیزشی ظرفیکای شودد بالیب   زه  حو  نادچه با این دگرش وایدچ
براي افزودن برفضایل فردي دی آدها یشد می کند و موجب می شود که 
سازمان دیز از چنین بینش و دگرشی یشد یافته و تعالی یابد. اگر دیرروي 
ادسادی با دگرش خدمت یسادی واید حوزه سازمادی شرود، هرم احسراس 

افی یت کرریان سازمادی یضامشتهم  دی او تقویت می شود و    مفید بودن
  (. 12و 11)یا به دست خواهند آوید

 میان تعایض هنجایها، حاکمیت دی دلیل ضعف به آدومی ، شرایط دی

 التزام عدم یوشن، هنجایهاي فاقد هاییعرصه پدید آمدن حتی و آدها

خروبی  به وهاالگ آن طی که می آید پدید سازمادی و قواعد اخالقی به
 ایرن شررایط، دی دیگر، عبایت به دیستند؛ کایکنان ايهیتایف یاهنماي

 ها، بی هنجرایيبرخی زمینه دی و هنجایها داپایدایي تعایض، اختال ،

کره  گفت توانمی دیگر عبایت به(. 13)است  مشاهده قابل وضوح به
 شودادایه می خود هنجایهاي واسیه به و دظم اساس بر سازمان چون

 متقابرل ی کرنشیفتای، د کننده تعیین یدازم سا الگوهاي و هنجایها و

 سرازمان دی دظم و موجب تعاد  آدها از پیروي هستند، کایکنان میان

دی شرایط آدومی  به دلیل ضعف دی حاکمیرت هنجایهرا،   (.  14)گرددمی
ها و حتی پدیرد آمردن عرصره هراي فاقرد هنجایهراي تعایض میان آن

ه وضوح قابرل مشراهد به ادیبه قواعد اخالقی و سازم یوشن، عدم التزام  
از این یو ضرویت داید تا به شناسایی و تعیرین ابعراد ادرومی   (.  15)تاس

سازمادی پرداخته شود و بدیت ترتیب علل افو  اخرالق سرازمادی مروید 
 شاخگی سه ایائه مد توجه قرای گیرد. از این یو پژوهش حاضر با هد   

 ت . فگر شکل ایران دولتی هاي  انسازم  دی سازمادی  آدومی
 

 روش 
باشرد و از از دظر هد  دی حییه تحقیقرات کرایبردي مریتحقیق حاضر  

هراي میالعره طرفی دیگر؛ با توجه بره اینکره دی ایرن تحقیرق از یوش
هاي میدادی دظیر پرسشنامه و مصراحبه اسرتفاده اي و دیز یوشکتابخاده

اهیرت و یوش، یر  تحقیرق توان بیان کرد که بر اساس م می شود، می
دی ایرن تحقیرق از یوش آمیختره همچنرین  پیمایشری اسرت.  -فیوصیت

 .ها استفاده شده است کیفی( جهت تحلیل داده-)کمی
و دلفری برراي سراخت   ي متنریدی بخش کیفی از یوش تحلیل محتروا

 سروابق و اسنادپرسشنامه استفاده شد. جامعه بخش تحلیل محتوا شامل 
 49کره  بوددرد حوزه این با مرتبط هاي  دامه  پایان  و  مقاالت  و  باالدستی

 خبرگان و کایشناسان و سپس از جامعه نب  به عنوان دموده استفاده شدم 
 مردیك  دایاي  علمری،  هیأت  عضوکه همگی    ایران  دولتی  هاي  سازمان
دفرر برا   10  بوددرد  سازمادی  آدومی  مباحث  با  کامل  آشنا  و  مرتبط  دکتري

ا برا داده هرو  بروددد. ابزای مصاحبه عمیرق یوش گلوله برفی ادتخاب شد
 سازمان کایشناسان جامعه دی بخش کمیایي تحلیل شددد.  یوش کد گذ

از میران آدهرا برا دفر    384اي به حجم  دمودهکه    ایران بوددد  دولتی  هاي
یوش تصادفی ساده ادتخاب شد. ابزای پرسشنامه پژوهشگر ساخته بخش 

م . تهیره و تنظریشردسرتفاده  پرسشرنامه بره صرویت بسرته ا.  کیفی بود
از یوش اعتبرای یرا دی ادامه؛ رت ادجام شد. اساس طیف لیک  نامه بررسشپ
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محقق با یجوع به دظر متخصصان و اساتید و  یوایی مفهومی استفاده شد
از یوایری ابرزای ادردازه گیرري خرود، دی از جمله استاد یاهنمرا و مشراوی  

و براي اعتبای از   تساسنجش متغیر هاي تحقیق اطمینان حاصل دموده  
د که دتایج آدها دی قسمت یافته ها ایایه فاده شاي کرودباخ استآلفیب  ضر

از آزمررون  شرردههرراي گررردآویي بررراي تجزیرره و تحلیررل دادهشررده. 
مد  معادالت سراختایي برراي بهرره گرفتره و اسمیردو    -کولموگرو  

زای آمرایي هاي بدست آمده با استفاده از درم افرشد. تجزیه و تحلیل داده
SPSS  وSMART-PLS صویت گرفت. 

 گام هاي طی شده عبایتند از: تحقیقجهت اجراي 
 سرازمادی آدومی شاخگی گام او : بریسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سه

محتواي اسرناد و مردایك  ایران از طریق تحلیل دولتی هاي سازمان دی
-دامرهت و پایانشامل )اسناد باالدستی، مراجعه به سایت اینتردتی، مقاال

 ها(. 
ه هاي مؤثر بر سه شاخگی آدومی سازمادی دی غربا  ابعاد و گویم: دو گام

کیفی صویت گرفت. برر   ییوش دلف  یقاز طرسازمان هاي دولتی ایران  
و  یرريگ یرادگینتوسرط آزمرون م  یکررتل یرفبا توجه به طاین اساس  
 آدرومی گیشراخ عوامل مؤثر بر سره ییمولفه ها به شناسا  یایادحرا  مع
 .  ته شدپرداخ ایران دولتی هاي  نازم سا دی سازمادی

شاخص هاي دموگرافی  و آمای توصیفی متغیرهاي پرسشنامه گام سوم:  
یوایی سازه و پایایی هر سازه از پرسشرنامه برا اسرتفاده از و  محاسبه شد

بریسری   SMART-PLSتحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم درم افرزای  
 شد.

ل ی سرازمادی شرام دروم ی آمیان سه بعرد سره شراخگبط  یوا  گام چهایم:
محتوایی، یفتایي و زمینه اي  بر آدرومی سرازمادی برا اسرتفاده از   عوامل

( بررا بهررره گیررري از درررم افررزای SEMمررد  معررادالت سرراختایي )

SMART-PLS   تعیین می شود و اهدا  تحقیق موید ایزیرابی قررای
 گرفت.

 

 یافته ها
سره شراخگی  ياشاخص هرت و متون تحقیق، با استفاده از تحلیل ادبیا

ر اسراس ب  استخراج شددد.دی سازمان هاي دولتی ایران   آدومی سازمادی  
طراحی شد کره دی دگرایه تحلیل محتواي اسناد و مدایك مد  مفهومی  

 .دشان داده شده است 1شمایه 

 

 
 تحقیق مدل مفهومی : 1 نگاره

 
ره گرفتره شرد. ی  دلفی بهرها از تکن  گویهدی ادامه جهت غربا  سازي  

به ایائه مد  دهایی تحقیق پرداختره شرده ها    گویهبا  سازي  غر  از  پس
اي تکنی  دخست به هری  از اعضاي گروه پرسشرنامه  نیطبق ااست.  

حروزه  نیرموید دظر داده شد. سپس توسط خبرگان ا  رمعیایهايیشامل ز
امروی اشرنا  هیردفر دی دموده ادتخاب شده بوددرد و برا کل 10که مرکب از  

قررای گرفرت.    یوید  بریسم   رمعیایهایت  ت  ز  یدلفبوددد طبق یوش  
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 ریرز ازیبا امت رمعیایهايیو زبود  5تا    1  نیداده شده ب  صیتخص  ازاتیامت
برطبق دتایج حاصل از یادد دخست تکنیر  دلفری گویره   .حذ  شددد  4

 از سرازمان هايیویه و ها سیاست حمایت هاي بی بهایی خالقیت، عدم
کسرب   4ر از  ذینفعری میرادگینی کمتر  يادده   سازمان، فشای  هاي  ایزش

کرددد. دی دتیجه دی یادد دوم دلفی این شاخص ها کنای گذاشته شده ادد. 
همچنین دی طی ادجام یادد او  و مصاحبه هاي دیمره سراختای یافتره برا 

گویه عدم ایائه بازخوید به موقر ، عردم پیگیرري اطالعرات   3خبرگان،  
که برگان معرفی شددد ط ختوسه و عدم تناسب شغل و شاغل ایسا  شد

دی یادد دوم دلفی لحاظ شددد. بر اساس دتایج مشاهده شده، دی یادد دوم 
کسرب کررده و دی دتیجره هری   4دلفی تمامی گویه ها امتیاز بیشرتر از 

از  نرانیجهرت اطمشاخصی حذ  دشد و یادد دلفی متوقف شد. دی ادامه 

بیادگر آن است که  هاته . یافشدکندا  استفاده  افقتو بیپاسخ ها از ضر
مقدای ضریب کندا  براي همه عوامل دی همه یادردها مرددظر بیشرتر از 

است که داللت بر اجماع قوي خبرگان داید. سیح معنادایي برراي   3/0
اسرت کره بره   %5ضریب هماهنگی کندا  دی همه عوامل دیز بریش از  

ت گفر  وانبرگان است. بنابراین، می ترمعناي وجود توافق معنادای بین خ
و تکنیر  دلفری کلی برقرای شرده   بین خبرگان اجماع  مرحله  نیکه دی ا

  .متوقف شد
 هراي سرازمان دی سرازمادی آدرومی شراخگی سه دهایی براي گویه هاي

 .( ذکر شده است1ایران دی جدو  ) دولتی

 

 

 لتی ایران سه شاخگی آنومی سازمانی در سازمان های دوشاخص های  :1جدول 

 گویه  ادنم گویه بعد سازه 

ل محتوایی 
عوام

 

ت 
ت پایین ایتباطا

کیفی
 

 Q1 ضعف دی بکایگیري کادا  هاي ایتباطی غیر یسمی 

 Q2 محدودیت ایتباطات عمودي 

 Q3 عدم جامعیت ایتباطات افقی 

 Q4 عدم ایائه بازخوید به موق  

 Q5 عدم پیگیري اطالعات ایسا  شده 

 Q6 مان ی و اهدا  سازسب  ایتباطعدم تناسب 

 Q7 کنش هاي متقابل بین افراد بروز مشکالت دی 

بویوکراتیزه شدن ساختای 
 

 Q8 کاهش ادگیزه کایکنان به دلیل سلسله مراتب خش  ادایي 

 Q9 عدم ادعیا  سازمان دی مقابل تغییرات محییی 

 Q10 وجود طرح پیچیده مبتنی بر وظایف تخصصی 

 Q11 سازمان ون دی ان هاي غیر یسمی به سازم عدم توجه

 Q12 وجه به ساختای ادسادی سازمان عدم ت

ي 
ف دی جامعه پذیر

ضع
 

 Q13 وجود بحران اعتماد عمومی دی سازمان 

 Q14 وجود بحران مشروعیت دظام 

 Q15 وجود بحران مشایکت عمومی 

 Q16 وجود بحران هم گرایی دی جامعه 

 Q17 فرآیند توسعه بحران و گسست دی 

فرهن
گ س 
ا

ب  محوی 
زمادی یقی

 Q18 بیش از حد به اقدامات یقبا  توجه 

 Q19 عدم دی دظر گیري ظرفیت ها و توادایی سازمان دی مقایسه با یقبا 

 Q20 پیروي محض از عملکرد یقبا 

 Q21 عدم عجین شدن سرمایه ادسادی سازمان ها با کایشان 

 Q22 دی ایکنان با اهدا  سازماداهمسویی اهدا  فردي ک 

ي تقویت ادگیزه و اشتیاق کایکنان جهت ادجام  عدم بستر سازي برا
 وظیفه 

Q23 

ت  
کوتاه مد
ی
گرای

 Q24 عدم تمایل به ادجام کایهاي بلند مدت  

 Q25 عدم صبر دی حصو  دتیجه 

 Q26 تصمیم گیري تنها دی جهت دستیابی به عواید زود بازده

ي 
ل یفتای

عوام
ت   
ف دی مدیری

ضع
تغییر 

 

 Q27 یهبري معتمد  ن دافق

 Q28 م پیروان اعتمادپذیر عد

 6عدم تفکر سیستمی
Q29 

 Q30 عدم دیگیري مدیران دی اموی 
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 گویه  ادنم گویه بعد سازه 

 Q31 خالء قهرمادان الیق 

 Q32 عدم توادایی پاسخگویی مدیریت 

ت 
ضائا

گ با اقت
ب فرهن

عدم تناس
 

کنترلی و غیاب الگوهاي  عدم استفاده از فرهنگ به عنوان سیستم 
 زمان ي دی سایها نجاه

Q33 

عدم توجه مدیریت اهمیت هنجایها به عنوان دیك محیط کای و پذیرش  
 آن

Q34 

استفاده از یویکردهاي سنتی کنتر  به جاي جایگزینی آن با دظام هاي  
 کنتر  هنجایي 

Q35 

 Q36 تغییر مرکز ثقل کنتر  از برون به دیون سازمان 

 Q37 یض میان هنجایها تعا وجود

 Q38 یضایت مشتریان   عدم مشتري مدایي و جلب

 Q39 گرفتایي سازمان هایی با فرهنگ تهاجمی 

ت 
ب ساختای با یسال

عدم تناس
 

 Q40 عدم تناسب تخصص، مهایت و تجربه با سمت شغلی 

 Q41 عدم تناسب شغل و شاغل 

 Q42 عدم حمایت و مشایکت کایکنان 

 Q43 ن ائل یفاهی کایکنای به مس بی توجه

 Q44 دی سازمان  7يعدم شایسته ساالی

 Q45  عدم هماهنگی با سایر افراد سازمان 

ي با  
ب یهبر

عدم تناس
ت 
ضائا

اقت
 

 Q46 مقریات دست وپاگیر 

 Q47 ساختایدهی متغیر با تحوالت سیاسی 

 Q48 عدم بردامه ییزي جام  مناب  ادسادی 

 Q49 مدیران  تحمیل قوادین به 

 Q50 ن تگی و تخصص کایکنایسشا به عدم توجه

ي 
ي وظیفه ا

ی یاهبردها
داهماهنگ

 

 Q51 فقدان شفافیت اهدا  عملکردي 

 Q52 عدم تناسب استراتژي و عمل 

 Q53 بی توجهی و عدم تعهد مدیران به یسالت هاي سازمان 

 Q54 فقدان یا عدم کایایی شاخص هاي عملکردي استادداید 

 Q55 دتیجه گرایی یی گراعدم تعاد  بین فرایند

 Q56 ایزیابی عملکرد به منظوی مستندسازي 

 Q57 داکایآمدي و عدم تأثیر دتایج ایزیابی عملکرد 

عدم دیك کایکنان از تأثیر دقش خود دی سازمان و عدم کایکرد دیست  
 دقش ها 

Q58 

 Q59 بی توجهی به مشایکت کایکنان دی اموی 

 Q60 ازمان ی س ا د فقدان سیستم دظرسنجی پوی 

 Q61 سرزدش دی ایائه بازخوید فرهنگ 

 Q62 عدم اطالع مدیر از عوامل مؤثر دی تصمیم گیري کایکنان 

 Q63 تبعیض و سوگیري 

ي 
ل زمینه ا

عوام
 

آشوبناکی  
ط 
محی

 8عدم تعهد عملی مدیران به ایزش هاي سازمان 
Q64 

 Q65 زمان ایزش هاي سا  9عدم شفافیت

 Q66 ایي ت یفتایادتظعدم تعیین ا

ت  
شد

ي 
ي دهاد

فشایها
 

 Q67 فشای دهادي مبتنی بر حزب گرایی 

 Q68 فشای دهادي مبتنی بر اطالعت 

 Q69 فشای دهادي دمادین دشان دادن سرمایه دقدي بازای 

 Q70 فشای دهادي دمادین دشان دادن سیح دظایت بر مناف  سهامدایان 

 Q71 دقدي بازای یه رمامادین دشان دادن سهادي دفشای د
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 گویه  ادنم گویه بعد سازه 

 Q72 شای براي دستیابی به عملکرد مالی خاص ف

 Q73 فشای دهادي اقلیت/اکثریت و عدم وجود عدالت سازمادی 

 Q74 فشای دهادي ادیباقی 

 Q75 عدم ادعیا  پذیري دی دظام کنترلی 

بین منفعت طلبی و  عدم کنتر  دهادي کایکنان از طریق ایجاد تعاد  
 ت ازامج  ترس از

Q76 

 Q77 تبه بندي تبعیض دی ی
ت 
صنع

ي دی 
الق حرفه ا

ف اخ
ضع

 

 Q78 عدم التزام مدیریت به قواعد اخالقی 

 Q79 عدم التزام کایکنان به قواعد اخالقی 

عدم مدیریت یاهبردي مبتنی بر ایزش که دی دتیجه آن کای از کالبد  
اي اخالقی  ه هجنبتأمین مالی خایج شده و  میلق فعالیتی فنی و منب 

 دفس کایکنان اهمیت پیدا می کند.  زت کای و ع

Q80 

عدم یعایت هنجایهاي اخالقی دی محیط سازمان به علت دبود قوادین و  
 استاددایدهاي کافی و مؤثر

Q81 

 

 عوامل محتواییییدی أتحلیل عاملی ت
بره عوامرل محتروایی  دی ابتدا به بریسی درما  بودن داده هراي مربرو  

-مقدای سیح معنریو گرو  اسمیردف بر اساس آزمون کالم.  شد  ختهپردا
پس فرض صفر ید مری  ،شده است  05/0از  همه متغیرها کمتر  دایي دی  

د. بنابراین با توجه بره عردم درمرا  باشیعنی این متغیر درما  دمی  .شود
بی معرادالت براي تایید مد  و پاسخ به فرضیات از مد  یرا،  بودن متغیر

سررتفاده از درررم افررزای یرری بررا ااقل مربعررات جزحررد یوشسرراختایي برره 
SMARTPLS  .برود 4/0از  بیشترتمامی بایهاي عاملی    استفاده شد .

مد  تحقیرق یا  2 دگایه دی مد  باقی می مادند.بنابراین این شاخص ها  

دهرد. ایرن ( دشران میt-valueدی حالت قدیمیلق معنادایي ضررایب )
ه او  و )بایهاي عراملی مرتبر  ريگیزه  مد  دی واق  تمامی معادالت اددا

کند. بر طبق ، آزمون میtدوم( و معادالت ساختایي یا با استفاده از آمایه 
این مد ، هر ی  از بایهاي عاملی و ضرایب مسریر دی سریح اطمینران 

قررای   96/1بزیگتر از    tي  معنادای هستند اگر و فقط اگر مقدای آمایه  95%
یح اطمینران بایهاي عراملی دی سر  یمام ه تدهد کگیرد. دتایج دشان می

 .باشندمعنادای می  95%

 

 
 ( t-value) در حالت معناداریعوامل محتوایی مدل  : 2  نگاره
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عوامرل محتروایی هاي یوایری و پایرایی مرد  محاسبه شاخصدی ادامه  
برا کمر  ( گرزایش شرد. 2جدو  )بریسی شد و دتایج حاصل از آن دی  

هاي سازهم اج شده مشخص شد که تماتخراس  شاخص میادگین واییادس
هستند.  5/0موید میالعه دایاي میادگین واییادس استخراج شده باالتر از 

( و آلفاي کرودباخ جهت بریسی پایایی CR)  هاي پایایی ترکیبیشاخص
ها باالتر بودن این شاخصیید پایایی  الزمه تاً  که  شددامه استفاده  پرسش
و دشران از  بروده  7/0این ضرایب باالتر از  می  تماباشد.  می  7/0از مقدای  

دیکرویی بررازش باال بودن شراخص  داشتند.  پایا بودن ابزای اددازه گیري  
(GOF  )  دهرد. مقردای شراخص بررازش برازش مد  یا دشان می  4/0از

شان از برازش مناسرب و د  تر شدهبزیگ  4/0و از مقدای    شد  594/0برابر  
املی و برا سراختای عر  تحقیرقي این  هاادهتر د. به بیان سادهداشتمد   

و این بیادگر همسرو برودن  داشتهزیربناي دظري تحقیق برازش مناسبی  
 .بودهاي دظري سؤاالت با سازه

 

 ، رفتاری و زمینه ایمدل عوامل محتوایی های روایی، پایاییشاخص :2 جدول

  AVE CR R2 کرونباخ  لفای آ AVE 

2R 

GOF 

 0.731  0.688 0.868 0.520 کیفیت پایین ایتباطات 

0.755 0.787 0.594 

 بویوکراتیزه شدن ساختای 
0.585 0.808 0.582 0.792 

 0.729 0.721 0.830 0.621 ضعف دی جامعه پذیري 

 0.754 0.666 0.789 0.556 10فرهنگ سازمادی یقیب  محوی

 0.743 0.508 0.741 0.591 کوتاه مدت گرایی 

 0.899  0.784 0.548 عوامل محتوایی 

 0.795 0.625 0.791 0.501 ریت تغییر ضعف دی مدی

0.744 0.826 0.614 

 0.751 0.634 0.833 0.511 با اقتضائات  11عدم تناسب یهبري

 0.841 0.753 0.883 0.556 با یسالت   12عدم تناسب ساختای

 0.828 0.683 0.871 0.593 نگ با اقتضائات عدم تناسب فره

 0.824   0.932 0.581 تایي عوامل یف 

 0.786 0.716 0.831 0.578 داهماهنگی یاهبردهاي وظیفه اي 

 0.708 0.464 0.780 0.542 13آشوبناکی محیط 

0.733 0.824 0.604 
 0.801 0.888 0.847 0.547 شدت فشایهاي دهادي 

 0.726 0.685 0.829 0.549 دی صنعت  14اي ضعف اخالق حرفه

 0.864   0.887 0.513 وامل زمینه اي ع

 
دی  یسرازماد یآدروم شناسایی و تعیرین بععرد محتروایی هد  فرعی او : 

 .رانیا یدولت يسازمان ها
 شدن  ایتباطات، بویوکراتیزه  پایین  بر اساس تحلیل صویت گرفته کیفیت

 محوی و کوتراه   یقیب  سازمادی  فرهنگ  پذیري،  جامعه  دی  ساختای، ضعف
 816/0، 849/0، 763/0 ،829/0ی به ترتیب با بایهاي عراملی گرای  مدت
 931/20، 783/26، 338/16، 434/23و دیز به ترتیب با آمرایه    713/0و  
 به عنوان ابعاد محتوایی آدومی سازمادی معرفی شده ادد.  069/13و 

 عوامل یفتایيییدي  أتحلیل عاملی ت
عوامرل یفترایي   بتدا به بریسی درما  برودن داده هراي مربرو  برهدی ا

مقردای   آزمون کلمروگرو  اسرمیردو    دتایج آزمونمیابق    پرداخته شد.  

پرس فررض  ،شده است 05/0از همه متغیرها کمتر دایي دی  سیح معنی
باشد. بنابراین برا توجره بره یعنی این متغیر درما  دمی  .صفر ید می شود
مد  یابی براي تایید مد  و پاسخ به فرضیات از ، متغیرعدم درما  بودن 

داقل مربعات جزیی با استفاده از درم افرزای معادالت ساختایي به یوش ح
SMARTPLS  .می 4/0از   بیشترتمامی بایهاي عاملی    استفاده شد-

مرد  ( 3) شرکل دی مد  باقی می مادند.باشند. بنابراین این شاخص ها  
دشرران  (t-value)لق معنررادایي ضرررایب تحقیررق یا دی حالررت قرردیمی

عاملی دی سیح اطمینران  بایهاي دهد که تمامیتایج دشان میدهد. دمی
 .باشندمعنادای می  95%
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 (t-value) در حالت معناداریعوامل رفتاری مدل  :3  نگاره

 
هاي یوایی، پایایی برراي تمرامی متغیرهراي شاخص  2  جدو بر اساس  
ز شده است و ا 614/0ای شاخص برازش برابر مقدمناسب هستند. تحقیق 
 .برازش مناسب مد  دایدتر شده است و دشان از بزیگ  4/0مقدای 

دی  یسرازماد یآدروم شناسرایی و تعیرین بععرد یفترایي  :  دومهد  فرعی  
 .رانیا یدولت يسازمان ها

 تناسرب  تغییرر، عردم  مردیریت  دی  بر اساس تحلیل صویت گرفته ضعف
 رهنرگف تناسب یسالت، عدم با ساختای تناسب دماقتضائات، ع با  یهبري

اي بره ترتیرب برا بایهراي  وظیفه  یاهبردهاي  اقتضائات و داهماهنگی  با
و دیز به ترتیب با آمرایه   846/0و    796/0،  826/0،868/0،  790/0عاملی  
به عنوان ابعراد   532/33و    415/24،  452/35،  820/23،  528/22آزمون  

 .شده اددیفتایي آدومی سازمادی معرفی 
 

 ايینهعوامل زم ییدي  أتحلیل عاملی ت
ه هراي مربرو  بره عوامرل زمینره اي دی ابتدا به بریسی درما  بودن داد

شرده  05/0از همه متغیرها کمتر دایي دی مقدای سیح معنیپرداخته شد.  
باشرد. یعنی ایرن متغیرر درمرا  دمی  .پس فرض صفر ید می شود  ،است

ه براي تایید مد  و پاسرخ بر،  بودن متغیر  بنابراین با توجه به عدم درما 
یوش حداقل مربعات جزیری  فرضیات از مد  یابی معادالت ساختایي به

 استفاده شد. SMARTPLSبا استفاده از درم افزای 
دی  باشند. بنابراین این شاخص ها  می  4/0از    بیشترتمامی بایهاي عاملی  
مادند. می  باقی  حالت(  4)  شکل  مد   دی  یا  تحقیق  قدیمیلق   مد  
( ضرایب  دشt-valueمعنادایي  می(  میان  دشان  دتایج  که دهد.  دهد 

 .باشندمعنادای می  %95بایهاي عاملی دی سیح اطمینان  تمامی

 
 (t-value) در حالت معناداریعوامل زمینه ای مدل  :4  نگاره
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هاي یوایی، پایایی برراي تمرامی متغیرهراي شاخص  2  جدو بر اساس  
شده است و از  604/0مقدای شاخص برازش برابر تند. مناسب هستحقیق 
 .دشان از برازش مناسب مد  دایدتر شده است و بزیگ  4/0مقدای 

دی  یسرازماد یآدروم شناسایی و تعیین بععرد زمینره اي هد  فرعی سوم: 
 .رانیا یدولت يسازمان ها

دهادي   فشایهاي  محیط، شدت  بر اساس تحلیل صویت گرفته آشوبناکی
، 681/0یهاي عراملی  صنعت به ترتیب با با  دی  اي  حرفه  القاخ  و ضعف

، و 745/73،  481/11ترتیب برا آمرایه آزمرون  و دیز به    828/0و    942/0
 اي آدومی سازمادی معرفی شده ادد.به عنوان ابعاد زمینه  138/25

 اعتبارسنجی مدل ساختاری
( سه شاخگی عوامل محتوایی، یفتایي و زمینه اي )مسرتقلدی این مد   

 .زا می باشددیون بسته()وامزیت آدومی سازمادی زا و برون

 
 مدل نهایی تحقیق  ت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استانداردمدل معادل : 5 نگاره

 
مد  تحقیق یا دی حالت قدی میلرق معنرادایي ضررایب  دشران   6  دگایه
یا برا  هد  اصرلی  دهد. این مد  دی واق  تمامی  معادالت ساختایيمی
. بر طبق این مد ، ضریب مسریر و برای کند، آزمون میtفاده از آمایه است

باشد اگر مقدای آمایه تی بیشرتر معنادای می %95اطمینان    عاملی دی سیح
 .+ باشد96/1از 

 
 برای بررسی هدف تحقیق  (t-valueمدل معادلت ساختاری در حالت قدرمطلق معناداری): 6 نگاره
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 ين هرادی سرازما یسازماد یآدوم  یمد  سه شاخگهد  اصلی تحقیق:  
 چگوده است رانیا یدولت

بعرد محتروایی و آدرومی قدیت یابیه میان    بر اساس تحلیل ادجام شده  
دشان از همبسرتگی میلروب داید. که  محاسبه شد 586/0برابر    سازمادی
مقدای بحرادری از  بزیگتربدست آمده است که   084/23دیز    آزمون  tآمایه  

t   مشراهده همبسرتگی  ددابوده و دشان  96/1عنی ی %5دی سیح خیاي
  محتوایی تایید گردید. تأثیر بعد ست. بنابراینامعنادای  شده

بعرد یفترایي و آدرومی قدیت یابیره میران بر اساس تحلیل ادجام شده  
دهرد همبسرتگی دشران میمحاسبه شده است که  625/0برابر   سازمادی

از   بزیگترآمده است که    بدست  888/26دیز    آزمون  tمیلوب است. آمایه  
دهرد میبروده و دشران  96/1یعنی   %5دی سیح خیاي    tمقدای بحرادی  
تأثیر بعرد یفترایي تاییرد   ست. بنابراینامعنادای    مشاهده شدههمبستگی  

  گردد.می
بعرد زمینره اي و آدرومی قدیت یابیه میان بر اساس تحلیل ادجام شده   

دهرد همبسرتگی دشران میمحاسبه شده است که  466/0برابر   سازمادی
از   یگتربزبدست آمده است که    989/20دیز    آزمون  tوب است. آمایه  میل

دهرد بروده و دشران می 96/1یعنی   %5دی سیح خیاي    tمقدای بحرادی  
تأثیر بعد زمینه اي تاییرد   ست. بنابراینامعنادای    مشاهده شدههمبستگی  

  گردد.می
 

   بحث

دولتی سازمادی دی سازمان هاي    دی این تحقیق، مد  سه شاخگی آدومی
 محتروایی، ه شراخهسرهاي پس از شناسائی مولفهایران ایائه شده است. 

آن ها بر آدومی سازمادی بریسری گردیرد. برر یوابط    اي،  زمینه  و  یفتایي
اساس تحلیل ادجام شده تأثیر بعد محتوایی، یفترایي و زمینره اي تاییرد 

 پرایین فتره؛ »کیفیرتهمچنین بر اسراس تحلیرل صرویت گر گردد.می
 رهنرگپرذیري، ف جامعه دی ، ضعف15ساختای شدن  طات، بویوکراتیزهایتبا

گرایی. بره عنروان ابعراد محتروایی   مدت  محوی و کوتاه   یقیب  سازمادی
 برا  یهبرري  تناسرب  تغییرر، عردم  مردیریت  دی  آدومی سازمادی، »ضرعف

 برا فرهنرگ تناسرب یسرالت، عردم برا سراختای  تناسرب  اقتضائات، عدم
اي. به عنوان ابعراد یفترایي   وظیفه  دهايیاهبر  ضائات و داهماهنگیاقت

 دهرادي و ضرعف  فشرایهاي  محیط، شدت  »آشوبناکی  آدومی سازمادی و
صنعت. به عنوان ابعاد زمینره اي آدرومی سرازمادی   دی  اي  حرفه  اخالق

، دی پژوهشری   (  16برخری محققران )  معرفی شده ادد. دی همین یاسرتا؛
عی و فرهنگ سرازمادی یابیه میان سرمایه اجتماتحت عنوان مرویي بر  

یران پرداختند و طی تحقیقات خود وآدومی سازمادی دی صنعت بادکدایي ا
همادند تحقیق حاضر به این دتیجه یسیددد که فرهنگ سرازمادی یقیرب 

دیز پژوهشری برا ( 11گروهی دیگر ) محوی از ابعاد آدومی سازمادی است. 
 میران دی کرایي( اجتماعی )اهما  آدومی با ايحرفه اخالق  عنوان یابیه

حاضر داهماهنگی یاهبردهراي کایکنان یا بریسی کرددد، همادند تحقیق  

وظیفه اي  و ضعفدی اخالق حرفه اي یا از ابعاد آدومی سازمادی دادستند. 
 مررز دیبایه:  مقریات  و  پژوهشی با عنوان آدومی(  17محققی )  همچنین؛  

سی قررای داد و یا موید بری اي حرفه هايویزش  دی  ادحصایي  ضد  قوادین
 دی اخالقری هنجایهراي تیعای  همادند تحقیق حاضر به گویه هاي عدم

مرؤثر و  و کرافی اسرتاددایدهاي و قروادین دبرود علرت  به  سازمان  محیط
مدیران به عنوان عوامل تأثیرگذای دی آدرومی سرازمادی   به  قوادین  تحمیل

 یآدروم  قری یا برا عنروان خیرردیرز تحقی(  18محققی دیگر )اشایه کرد.  
 کنترر  ماتاقردا و شربکه اخالقری اقدامات  دی  جوادان  مسئولیت پذیري

آموزشی یا موید بریسی قرای دادد و همادند تحقیق حاضر ضرعف دی   خیر
اخالق حرفه اي، ضرعف دی جامعره پرذیري و داهمراهنگی یاهبردهراي 

. این تحقیق دیرز وظیفه اي یا از ابعاد تأثیرگذای بر آدومی سازمادی دادست
وع سایر تحقیقات با محدودیت هایی مواجه بوده است. وجود شریهمادند  

ویروس کرودا و عدم توادرایی دی مصراحبه دو دی یو و اسرتفاده بیشرتر از 
ایمیل و مصاحبه هاي تلفنی، سبب شده کمی ادتقا  اطالعرات مشرکل 

 . همچنین؛ با توجه به حجرم تحقیقرات و مسرائل پژوهشری و دیرزشود
شرد.   میالعه  شدن  محدود  باعث  تحقیق  دیزما  مصاحبه هاي محدودیت

 مدیریت حوزه مختص تحقیق این دتایج اینکه به توجه  از طرفی دیگر؛ با
 سرایر بره یاحتری به یا آن  دتایج  توان  دمی  باشد،  می  دولتی  هايسازمان
داد. دی دتیجه برا توجره بره  تعمیم سازمان هاي خصوصی دیز  هاي  حوزه

 شنهادات زیر ایائه می گردد؛حلیل هاي صویت گرفته، پیتجزیه و ت
 بردین  و  کننرد  شررکت  گروهری  هرايالیتفع  دی  کایکنان  تا  شود  تالش
 کنند. احساس  کایي گروه از جزیی یا خود طریق

 افرزایش  دی  زددگی  هايمهایت  دویه  برگزایي  براي  مناسب  ییزي  بردامه
 گردد. اقدام یکدیگر به دسبت کایکنان دیك

 کای. محیط دی آن ابعاد و نکایکنا اظهایي تعامالت هب توجه

 برراي سرازمان هراي ایزش و اهردا   ترا دماینرد تالش  بایستی  مدیران
 باشند. دیك و فهم قابل کایکنان

 و حمایرت و کایکنران تشرویق جهرت دی یا هایی  بردامه  بایستی  مدیران
 آویدد. فراهم آدها ترغیب

 و اخالقی مالحظات و گردد تیعای سازمان دی  اخالقی  اصو   است  الزم
 .شود گرفته دظر  دی مشتریان فرهنگی

 همکایي  کایگروهی،  احترام،  اعتماد،  آموزشی  هايویهد  برگزاي  از طریق
 یابد. افزایش کایمندان و کایکنان بین دی مشایکت و متقابل

 دی زیررا شرود، پرداختره سرازمان دی یسرمی غیرر هنجایهراي تقویت  به
 برقررای ایتبا   یکدیگر با ترسری  و  تریاحت  افراد  یسمی  غیر  هايسازمان
 .کنندمی اعتماد هم به و کرده

 و اسرتعداد تجرایب، برا میابق افراد، کای که دمایند سعی  بایستی  مدیران
 باشد.  آدها توان

 آدومی سرازمادی ي  مقوله  شود  می  همچنین براي تحقیقات آتی پیشنهاد
 مدیریت  با  مرتبط  هاي  شتهی  دظران  صاحب  و  دادشگاهی  خبرگان  دظر  با

 خاصی رایشاتگ از  دوی  به  و  علمی  و  آکادمی   فضاي  دی  و  ادسادی  مناب 
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 سوي از. شود  ادجام  دایدد،  سازمان هاي دولتی  که کایشناسان و خبرگان
 امروی  و  کرای  وزایت  خبرگران  از  سرنجی  دظر  با  یا  تحقیق  توان  می  دیگر

 برودن دخیرل هنگرام دی شرده  ادجام  تحقیق  دتایج  و  داد  ادجام  اجتماعی
 شود. مقایسه حاضر تحقیق دتایج با افراد این دظرات

 برر مرؤثر هراي شراخص شناسرایی زمینره دی تحقیقی  شود  می  پیشنهاد
لشگري و حتی کایخاده   و  کشویي  هاي  سازمان  سایر  آدومی سازمادی دی

 گیرد. ادجام ها و محیط هاي صرفاً صنعتی به صویت اخص

 اخالقری  گیرري  تصرمیم  برر  یا  می سرازمادیآدرو  تأثیر  شود  می  پیشنهاد
 قررای بریسری مروید  هزمینر  ایرن  دی  گرفته  صویت  هاي  تالش  و  مدیران
 گیرد.

 

 نتیجه گیری
امرري مهرم دی هرر   دی سازمان هراپایبندي به اصو  اخالق حرفه اي   

اهما  کایي یا دی سازمان کراهش داده و برا   دمی توادسازمان است که  
تن کایایی سازمان و سازمان منجر به باال یف  دهادینه کردن این اصو  دی

  ییشره یرابی علرل افرو  . بری شرکاهش دایضایتی ایباب یجوع شرد
هنجایهاي اخالقی دی سازمان و ادومی سازمادی می توادد عامرل مهمری 

عوامرل محتروایی، دی ایتقاي سازمان باشد. بر اساس دتایج این تحقیرق  
ي دومی سازمادی و عردم پیررویفتایي و زمینه اي سه شاخه ي مؤثر دی آ
 از هنجایهاي اخالقی دی سازمان می باشند.

 

 اخالقیمالحظه های 
موضوعات اخالقری همچرون؛ سررقت ادبری، یضرایت آگاهادره؛ ادتشرای 

 اددقرایگرفته  مویدتوجهچندگاده و ... دی پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Human capital .1 سرمایه ادسادی 

 Organizational anomie .2 آدومی سازمادی 

 Ethical standards .3 اخالقی استاددایدهاي  

 Official organizational norms .4 هنجایهاي سازمادی یسمی 

 Human resources .5 مناب  ادسادی 

 Systemic thinking .6 تفکر سیستمی 

 Meritocracy .7 شایسته ساالیي 

 Organization values .8 ایزش هاي سازمان 

 Lack of transparency .9 عدم شفافیت 

10. Rival-oriented organizational culture 

 فرهنگ سازمادی یقیب محوی 

 Inadequacy of leadership .11 ب یهبري عدم تناس

 Structure mismatch .12 عدم تناسب ساختای 

 Chaos of the environment .13 آشوبناکی محیط 

 Professional ethics .14 اخالق حرفه اي 

 Bureaucratized structure .15 بویوکراتیزه شده ساختای 
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