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 ، خرم آباد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستانمدیریت منابع انسانیانشجوی دکتری د .1
 لرستان، خرم آبادوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لعروه مدیریت بازرگانی، دانشکده گ .2

 ( 29/06/1400، تاریخ پذیرش:1400/ 04/ 24تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

با آغاز قرن بیست و یکم  امازنان  ما یرییمرسا سااامد و  مایا   س 
 ا  س به امت چماش  پیرسنون خود یجربه کرده سنا، سین یرییرسا اازنان

-عام یوجه به آنها بقا و نوفقیت اازنان هک ا  نویند  اسیت ند کنا 
سز آنجماید کمه نمایرسن بمه  .(1) ا  س به طو  فزسیناه س  یهایا ند کنما

کسب س اسف اازنان  ستنا، بایا نوس د بسیا    س د  کسب سیمن   دنبال
د  اازنانها به سخمق  کما  و فم    بد یوجهد.  (2نظر بگیرنا)نه  د   

سنسماند امازنان و نینا مان نیمرو    ابرخو د ب عایت سصول سخققد د   
ند یوسنا نشکقید  س برس  امازنان سیجماد کنما و نشمروعیت   ،بیروند

و  برخممد نقققممین (.3زیممر امموسل ببممرد)اممازنان و سقمماسناا آن  س 
فموسب  سخققمد د  نمایریت ننمابس سنسماند صاحبنظرسن بیان ند کننا 

یر ل کما ساممد جهمت سعنقشد کلیا  دس د و به س سئه  س کا  ا  سخققم
  (.4)ند پردسزناسنساند اازوکا  ا  سنضباطد د  نایریت ننابس 

 
 
 

 
 ما سنمروزه بما آن نوسجمه  سمتنا بمروز  اید که اازنانچاش   جمله  سز

اازنان  ا زناند  کا کنان د سات سنقرسفاا  فتا   و  فتا  ا  ننافقانه 
 ، مود دسین نیسر نم ا.سحساس ی لق و  ویت دس نا که با عشق کا  کنن

یزویر و  یا با ما  سزنگر سینکه نقیطد که د  آن ف اشیت ند کننا عا   
-سنگیزه  ویقلیلیجزیه  (.5)و جو نتخلق به سخق  کا   حک  فرنا با ا

یمن سبمه طمو   کمه   سامت،سنر  بس نشکل    سنسان،   فتا   نهان   ا 
 قابل طو کانلبه کنشگر دفر برس  یقریباً و نتنوع پیچیاه، بسیا    اسنگیزه
  صمو ا  بمه  سغلمب  کمه فتا  اامت  گونهسین  سزیکد،  ناا .  نیست  د ک

 کمهسامتدفماعد امازوکا نوعد  و  ودند دسدهنشان  یاکا سنهسقاسناا

 سامت،سنسماند ا آ نان با  یضاد  د   که   س   فتا  اید  و  سفکا   سحساااا،
 خمود  ما خوساته به  ایان برس  فردد  سین حاشت،  (.6)کناند  نپنها
 کمردن پنهمان و یظا ر به بیشتر سات، اازنان  ا خوساته نخاش  که

 . پردسزدند وسق یت
 
 

 چکیده

آن نطرح ند  ود که بمر یمماند جنبمه  ما  امازناند  س فساد و  مچنین به عنوسن یکد سز نتایجناا  اازناند به عنوسن یکد سز ننابزمینه:  
 ا  اازناند پیونا بخمو د، نخماطرسا و و با ایااتبه وجود آیا عا فه ناا  د  اطح باال و ساترسیژیک اازنان   گاند که ن.  اایه ند سفکنا

ن اازناند د  اازنان  ا  دوشتد انج  ناا  ایاات گذس س نالطرسحد سین پژو    اف  .ند آو دنشکقا بز گتر و جا  یر  به وجود 
 سات.

جان مه آنما   پمژو   .  وش دسده بنیماد سنجمام  ماسامت کمه بما سامتااده سز سکتشمافد   کیاد و   ا    د  زنره پژو   پژو    سین  روش:
 یققیمقسنتخما   مانا. سبمزس   نمونمهنار سز آنان به عنوسن  24  با  وش گلوشه برفد  که  بودنا  )نایرسن اازنانها  دوشتد ساتان شراتان(خبرگان
 .نو د یقلیل قرس  گرفتنا سنتخابده س   وش  ا  کاگذس   باز، نقو   و اتاادسد  نهایت با  که بودتا  یافته خه اامنینصاحبه 

جاگذس    ا که بماین  سنتخابد کا 12د  قاشب کا  62نقو   گذس    ا. د  بخ  کا   کا ساتخرسج  176گذس   باز  کا  د  بخ     یافته ها:
 وند یققیق  کل گرفت. یرییب نال ناه

سامت دو طی  عوسنل فرد  و اازناند   انلا  ایاات گذس سن اسنل علد  ناااید  اه د  زنینه نعو پژو  برسااس نتایج  تیجه گیری:ن
 ما  پایماهسز طمرف دیگمر، . قرس  دس ناس  ناا  ایااتگذس سن و  رسی  بسترااز ناا  د  حیطه عوسنل زنینه   رسی   رلد سیجاد کنناه ناا و  

پیانا ا   و س برد ا  نقابله با ناا   مچنین . ند و  فتا  ا  ننافقانه  ناااید  انانقو   د  پژو   حافر د  قاشب دو نقو  ناا  اازنا
 .ند با نانیز سز سجزس  دیگر نال   ناا  اازناند

 
  فتا  ا  غیر سخققدناا  اازناند، ناا  ایاات گذس سن، : واژگانلیدک

 sepahvand.re@lu.ac.irنویسناۀ نسئول: نشاند سشکترونیکد:  
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 بی  سز  ر چیمز    ا،اازنان  س  ا  سننایرو    سات  بیما    نوعد  ،1ناا 
 بایما  بلکه  بازس یابد،  و  ناشدننابس  و   س برد  به  نه   ان،ناازنانجاابرس   
 ایا بایرین  مکل ناما  (. 7)عا فه یوجه نماینا  سین   یوع  با  نقابله  به

گمذس سن امازناند بمه سیمن ، حاشتد با ا که نایرسن و ایاامت2اازناند
به  عا فه دچا   ونا. حاشتد که د  صو ا وقوع سز اطوح باال  اازنان

اطوح پاییند و د  بطن و نتن اازنان س اعه یافته و ننجر به بروز یک 
 کمه  سامت  فاس ز د  ناهوند  ،ناا گردد.  بقرسن  فتا   د  اازنان ند

 دس د یمقش کمه سامت اازناند یا جان ه یک د  اش چ  وش  نگر  انگربی
بمر  عنموسنبمهً   ن مموال  و  نمایا   مسو  سجتماعد   فاه  با   س   خصد  آزسد 
 بمرس   س  آن  نما ابمه  و  زنی ند  دیگرسن  به  نا  که   ود  ند  یلقد  سبدچ

ناما  د  امه امطح امازناند، فمرد  و (. 8)گیمری ند نظر  د   خودنان
-آیا که د  سین نطاش ه ناما  نمایرسن و ایاامتنایریتد، به وجود ند
  ر د  که سات  ناا   س کال  سز  یکد  نایریتد  ناا گذس سن نا نظر سات.  

 عنموسن  بمه  نایریتد  ناا    ود.ند  نشا اه  خصوصد  و  دوشتد  بخ   دو
  مودند نطرح آن نتایجسز  یکد  عنوسن  به   مچنین  و  فساد  ننابس  سز  یکد
 وبهممره و    اممطوح و فرسینمما ا اممازناند،  مما  جنبممهیماند بممر کممه

 (. 9)سفکنااازنان اایه ندسثربخشد 
غیمر  فتا  ما  با پیچیاه یر  ان  وزسفزون اازنان  ا و سفزسی  نیزسن 
ن طموف د  کما  سخققد و غیر نسئوالنه نایرسن یوجه به بقث سخمق  

یققیقاا نشان دسده سات که سخق  ناکیاوشد نایرسن بر   (.10) اه سات
ن نادس   سز خود یاثیر نثبت و      وش  ا  ناون و نایریت یصویر بردس 

دس د و  وش  ا  ناون و نایریت یصویر بمردس   سز خمود نیمز بمر ناما  
اازناند یاثیر نثبت و ن نادس   دس د.  مچنمین نتریر ما   وش  ما  

بردس   سز خود د   سبطمه بمین سخمق  ناکیماوشد   ناون و نایریت یصویر
 مچنمین  (.11)انمنایرسن و ناا  امازناند نقم  نیمانجد سیاما نمد ک

 نشا کتد، نیز نشان دسده سنا که فر نگد  نطاش اا خود دیگر گرو د 

ناما   و فمرد ناما  امازناند،  مای ه بمر سنطبا  پمذیر  و نأنو یتد
 یمک سز  می  بمر امازگا   فر نمگ و دس نما ننامد یأثیر اازناند،

فر نمگ  نماس د. د نهایمت دس   ن نمد یأثیرگمذس   نمذکو  نتریر ا 
 به نیز اازناند  ای ه و اازنان یأثیرگذس  د  ناا  کا   بر 4اازناند

پژو   دیگر  (. 12)ند کنا یقویت  س  سبطه سین نیانجد نتریر عنوسن
با عنوسن بر اد  فتا  ا  ننافقانه د  س یباطاا بین فمرد  د  امازنان: 
پیشاینا ا و پیانا ا  اازناند صو ا گرفت و نقققان به سیمن نتیجمه 

که اه نتریر جو اکوا، س یباطاا بمین فمرد ، ایاامد و   دات یافتنا
ا بمین نظا ید، پیشاینا ا   فتا  ا  ننافقانه د  س یباطا  -ف   قانوند

اازناننا و دو نتریر اکوا اازناند و زوسل سعتماد بین فرد ،   د فرد   
د  نطاش ه س  دیگمر پژو شمگرسن  (.13)پیانا ا  آن نقسو  ند  ونا

یمین ت س  ا و نقاونت کا کنان د  برسبر یرییر با یبیربه بر اد ناا  نای
شان دسد نق  نیانجد سعتماد به نایریت س  ا اازنان پردسختنا و نتایج ن

که ناا  نایریت س  ا اازنان د  سعتماد کا کنان به سیشان سثر  ننامد 
و سعتماد نیز به عنوسن نتریر نیانجد سثر  کا ناه د  نقاونت برسبر یرییر 

د  نطاش اا خود به سین نتیجه  ایانا که عوسنل  دیگرگرو د .  (14)دس د
رد  و اازناند یاثیر نت اد  بر  فتا  ا   یاکا سنه و ننافقانه د   وسب  ف

ن ند یوسن به فر نمگ امازناند آدس نا که سز نه  یرین عوسنل نوثر بر  
 مچنین نقققمان د    (.15)نبتند بر اوا و اکوا اازناند س ا ه کرد

 فمرد  بمین س یباطماا د  ننافقانه  دیگر  با عنوسن  فتا  ا یققیق

 نایریت به نیل د  علّد دات یافتنا که  رسی  نتیجهاازنان به سین 

 نتریر سین و اازنان سعضا  د  اویه چنا طلبانة زیاده یصویرپردسز 

 و ثانویه سوشیه، کنشگرسن خاص  فتا    ا  بستر)ویژگد کنا  د  نیز
 ناسخلمه گمر  مرسی  و سیشمان( نیمان نشمترک   فتا   ا  ویژگد

 د  فمرد  بین س یباطاا د  ننافقانه  فتا  ا  د  اازناند و نایریتد

 سز یأثیرپمذیر  فممن  فتا  ما سین پیانا ا  دس نا؛ نثبت سثر اازنان

 سوشیمه، کنشمگرسن خاص فرد  پیانا ا  سز عبا ا ناسخله گر  رسی 

 و ثانویمه کنشمگرسن بین ترکشن  نیز و د اتکا  یما اگرسن  و ثانویه
 بمین سعتمماد کما   امازناند  مانل پیانا ا  و نایوسن یما اگرسن

امازنان نمد  د  نزبمو   فتا  ما  یکثیمر و 5امازناند اکوا فرد ،
به سین نتیجمه    2013پژو   دیگر د  اال  پژو شگرسن د   (.  16)با نا
 داناا  اازناند پایاه س  گسمترده سامت و نموعد فسمکه    یافتنادات  

دسنشگاه و نسمیر  مرلد کا کنمان سدس   سات که بر کا سید و سثربخشد 
یأثیر ند گذس د ، به دشیل عام برنانه  یز  برس  نسیر  رلد بمین ناما  
اازناند و نایریت نسیر  رلد به جز د  زنینه برنانه  یز   سبطه وجود 
دس د. سین نطاش ه شزوم سیخان یک ار  سقاسناا بمرس  کما    یاکما   

یققیمق دیگمر  نشمان دسده   مچنین د  (. 17)    س یوصیه ند کناسدس
بنابرسین یوصمیه  ناا  سدس   یأثیر بسزسید د  بد نظمد اازنان دس د. ا 

ند  ود که یجزیه و یقلیل پیچیاگد نتریر ا  اوء نایریت و نقمادیر 
ک  کا  سدس   بیشترین یأثیر  س د  وجود پایاه ناا  سدس   دس مته با ما. 

  نال یققیق یمأثیر قابمل ن به نظر نمد  اا که اایر نتریر ا دین مچ
د  نطاش مه س  دیگمر پژو شمگرسن بما عنموسن (.  18)یوجهد دس ته با نا

بر اد نقایسه سثرسا ناا  و  ای ه بر نیزسن نشا کت د  ف اشیمت  ما  
اازناند با یوجه به نتریر ما  دنوگرسفیمک د یافتنما دو نتریمر ناما  و 

ر ند گذس نا و  مر دو یباط نتقابل دس ته و بر یکایگر یاثی س ای ه با     
به طو  قابل نقحضه س  نیزسن نشا کت سفرسد د  سقماسناا امازناند  س 

  (.19)یقت یاثیر قرس  ند د نا
با یوجه به خطر  یوع عام صمقحیت و بمد کامایتد و  فتا  ما  غیمر 

ه بمه ت مسخققد نایرسن، پژو شگرسن یوجه خماص خمود  س د  د مه گذ
 نو فقماس سثمربخ وسنلد نتمرکز کردنا که به  فتا  ا  غیر ع  ید نااا

صاسقت نایرسن ننجر ند  ود. یکد سز  فتا  ا  غیر سخققد که نمکن 
ناما  امازناند   (.20)سات  ناا  اازناندسات گریبان گیر اازنان  ود  

آثا  نخربد    بر کا کنان و    بر اازنان و جان ه برجا  ند گذس د و 
لکرد فرد  و گرو د یاثیر ننامد بمر سثمر بخشمد و وه بر کا   عمقع

نوفقیت اازنان  ا دس د. باشطبس د  چنین اازناند نیزسن یوشیما و بمازده 
 رلد بسیا  پایین و عققه وس تیا  به کا  کم  سامت؛ و امازناگد بمه 

با یوجه به نخاطرسا و نشکقید کمه عا فمه  (.21)کنا  پی  ند  ود
آو د، سگمر عا فمه ناما  د  امطح بماال و بمه وجمود نمد  دناا  اازنان

 ا  اازناند پیونا بخو د، نخماطرسا و ساترسیژیک اازنان و با ایاات
آیما. شمذس، پایماه و نشکقا به نرسیب بز گتر و جا  یر  به وجود ند
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عا فه ناا  د  ایاات گذس سن امازناند، س ما ه بمه وفم یتد دس د کمه 
 ا  خود، بمه  ا و ایااتسجرس  خ  نشد  ایاات گذس سن د  یاوین و

 ما و  ا  خاصد  س د  قاشب ایااتصو ا پنهاند و نخاد کا سنه، نیت
 ما نماینا یا د  پساپرده یاوین ایاات ا  اازناند ناون ندخ  نشد
 ا  خاصد که د  ن من خمود دس نما،  ا  اازناند به نیتو خ  نشد

 ما  و سنگیمزه ما که نیمت ته جانه عمل بپو اننا. سین نسئله سز آن ج
 ا  اازناند پو ماناه و  ا و خ  نشدسفرسد د  قاشب و ارپوش ایاات

 ود، بسیا  نه  و حائز س میت سات. چرس کمه سگمر نمایرسن و پنهان ند
 ما  ا  خود  س د  کاشبا ایاات ا و نیتگذس سن اازناند، سنگیزهایاات

  ما بسمیا  ید سیمن  فتااام ا  اازناند  پنهان نماینا،  ناو خ  نشد
گمذس  بمه نرحلمه اخت سات و یا زناند که نیت و سنگیزه سفرسد ایاامت

عمل نراا، یشخیص و آگا د یافتن سز  فتا  ما  ننافقانمه سیمن سفمرسد 
  ما  ما و سنگیمزهنیتبا ا. به عنوسن نثال، نایر  که سنکان پذیر نمد

 س د    نماد   فسننا  جلب  و  نقامس یقا   نقام،حاظبرس     نستتر  طلبانة  ناس
 ا  اازناند نانظر دس د، د  نرحله یماوین  ا و خ  نشدقاشب ایاات

 ما  ننا مت  ا و سنگیمزهنیتایاات و خ  نشد، آگا د یافتن سز سین 
 ما  ننافقانمه و  یوسن سز نیتطلبانه سو، بسیا  نشکل سات و زناند ند

ه با ا و به وین گذ  کردای ا سز نرحله  ا و خ  نشدپد برد که ایاات
با یوجمه بمه آنچمه گاتمه  ما، ناما  د  امطح  نرحله سجرس  ایاه با ا.

گذس سن اازناند به وساطه یاثیرگمذس   نایریتد و بین نایرسن و ایاات
س  بسیا  خطرنماک بموده کمه سگمر دسنمن گیمر بر عملکرد اازنان پایاه

رسن نا یب اا جبسوی ا  دوشتد  ود، ندنایرسن باالخص نایرسن اازنان
سز سین  و، با یوجه به زوسیا  ناپذیر  برس  اازنان و جان ه دس ته با ا.  

پنهان و نخاد ناا  ایاات گذس سن اازناند، س سئه یک سشگمو کمه سیمن 
 فتا  ا  نخایانه و پنهان کا سنه  س ن رفد نمایا، یمک حموزه پژو شمد 

 یقماید و عمامققبنابرسین با یوجمه بمه خم  ی  فرو   به نظر ند  اا.
کاایت پژو    ا  سنجام  اه د  حوزه ناا  اازناند سین پمژو   د  

نمال نناامب  "صاد  سات که یا به سین اوسل ساااد پااخ د ما کمه
برس  انج  ناا  ایاات گمذس سن امازناند د  امازنان  ما  دوشتمد 

امنج  ناما    نالطرسحد  سین پژو     اف    بنابرسین  "چگونه سات؟
با ساتااده سز نظریه دسده اند د  اازنان  ا  دوشتد  ن زایاات گذس سن اا

 سات.بنیاد 
 

  روش

 سیجماد که سز نموع نطاش ماا  سکتشافد  کیاد و   ا  وش  سز  پژو    سین
سین پژو   . سات کرده ساتااده پژو شد  س برد عنوسنبه  نااد گونه

سز نظر  اف کما برد  و حیمث نقموه گمردآو   دسده سز نموع نطاش ماا 
نممایرسن اممطوح نختلمم  د  ت. جان ممه آنمما   پممژو   اممسپیمایشمد 
که د  حموزه نمو د نطاش مه سز    ستنا   ا  دوشتد ساتان شراتاناازنان

سطقعاا باالید برخو دس  بوده و سطقعاا س ز منا  د  خصوص ناما  
کمه خبرگمان و د نما. سزآنجایداازناند د  سختیما  پژو شمگر قمرس  نمد

 و سز  نااماید نیسمتنا، سزسیمند قابلتح سنظرسن د  سین حوزه بمهصاحب
نمونه سنتخا  به عنوسن    ننایرسنار سز    24  6گیر  گلوشه برفد وش نمونه

نظر . د  سین  وش پس سز  ناااید یا سنتخا  سوشین خبره و صاحب انا
گیمر  سامتااده  ماه سز آن برس   ناااید و سنتخا  دونین وسحا نمونمه

سنا. گر نمونه  ناااید و سنتخا   اهیدسات. به  مین یرییب، وسحا ا  
 س مباع  یافته سامت؛  سدسنه  نظر   س باع  به   انقوشه   ایان  یا  گیر نمونه
 نقوشمه بما س یبماط   د   جایما    ا دسده  د  آن  که  سات  س نرحله  نظر 
  ا برقمرس نقوشه  بین   وسب   و  یاباند  نناابد  گستره  نقوشه  آینا،نمد  پایا
و   سطقعماا د  پمژو   حافمر نصماحبه گردآ  سبزس  ونا.  ند  یأییا  و

- ما سز نصماحبه نیممهنقوشمهسات. د  پژو   حافر، جهت  نااماید 
ااختا یافته با خبرگان ساتااده  اه سامت. دشیمل سامتااده سز سیمن نموع 
نصاحبه سین سات که عقوه بر آنکه یبادل نظمرسا و یاکمر وجمود دس د 

یابد به س اسف پژو   تایوسن بقث و نوفوع نصاحبه  س د  جهت دند
 نیبم بماز،  ایدطرح پرا  با که  ا   ود  و اسیت نمود. سین نصاحبه

 ما  یافتمه گمذس  س ترسک به  ننظو به  گاه   ا،  سنجام  دقیقه  120  یا  40
 سز.  ماه سنما نیمز یکرس   ادسده ی ایل و جرح و سصقح  یکمیل،  نقاناید،
 علل  سز  سیشان  یقلیل  ان،ن زاا  د   نقا   د با ۀ نصادیق  کنناگاننشا کت
 ماه  اماسل  ماآن پیانا ا  نیز و  فتا  ا  سین  بروز  د   سثرگذس   و عوسنل
 نیمل و نباحمث دسدن به جهت برس  یکمیلد  ا  مچنین پرا .  سات
 فمب   مانصاحبه. گردیا طرح نو دبر اد پایاه  با  نریب    ا نقوشه  به
 بمه نسمبت یمر یمققد بر امد و یقلیمل وگو ا،گات با نرو   یا  سنا اه

 وش یقلیممل  . مود سنجمام کننماگاننشمما کت  ماهطرح  ما دیماگاه
ساتااده سز  وش کاگمذس   و  نظریه دسده بنیاد  د  سین پژو    سطقعاا  

 سات.

 کد گذاری باز، محوری و انتخابی  :1جدول

 مقوله  کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز

 ، سصرس  بر سنجام کا  و فائقنت یاتگد به کا ، سبتکا  عمل دس 
آنان بر نشکقا، دس س  پشمتکا  و  وحیمه  قمابتد، سقماسناا 
جسو سنه، پذیرفتن س اسف و نقاصا چاششد،  ایان به  اف به 
 ر طریقد، آفتا  و نهتابد  ان، جز  اف به چیز دیگر  فکر 

سحساااا نتنااب نکردن، عام پذیرش نسئوشیت  کست، بروز  
، یمایل به نهم  جلموه دسدن ودن و پشتکا ب    نصمبا نوق یت،  
 ما بمه  ا، نسبت دسدن  کسمت ا  خود د  نوفقیتیوسنمنا 

 عوسنل بیروند

بماال، نخماطره  یوفیق طلبمد 
پممذیر  بمماال، قمما ا طلبممد، 

 نرکز کنترل د وند
 علل فرد 

 
 

عوامل و شرایط  

 علی 
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 نجا  ، بروز  وسبم  غیر اممد ی ا ض و یضاد د  نق ، بد  
ان، ایسمت  بودن س اسف و ساترسیژ   ما  امازن  گنقو ، گ

ف ی  د  س زیابد عملکرد، اکوا و عام سظها نظر کا کنمان، 
قانون گریز ، دو  زدن قوسنین و نقر سا اازنان، ایااد بودن 

 نایرسن

عوسنممل امماختا  ، عوسنممل 
 نایریتد

 علل اازناند

 وسب  یظا ر ، چگمونگد برخمو د بما سفمرسد زیرک و با وش،  
و دیگرسن، برس  سعمال ناون، جهت د د سحساااا خود    لنخت

د   رسی  نتااوا به صو ا نتااوا  فتما  یما عممل کمردن، 
 خصیت آفتا  پرات دس متن، بمازیگر بمودن، نقما  عموض 

، د ک نکردن نقمی  سطمرسف، نگرسنمد و سختقل  وسند  کردن،
اتن زیاد، ج ل سخبا ، امخنان ناصموس ، سفطرس  زیاد، د وغ گ

 ما، یاماوا د  نگرش و کن ، کا   پایبنا  به س زش  یرییر
 بین د ون و برون، فریبکا  ، حقه باز 

ظممما ر اممماز ، دوگمممانگد 
 خصممممیتد ،  وسنجممممو  ، 
 خصممممیت د وغ پممممردسز، 
نیرنمگ  نا ما نگد  ناختد، 

 باز 

عوسنل  خصیتد نوجما 
 ناا 

 نقمام،  8زیاده خوس د، نسناجو، نقمام پرامت،  مهرا طلبمد عوامل مداخله گر 
نیمل  مایا ، کسب ننا ت، ننا مت پرامت، امودسگر،  دخوس

 یاته و یشنه نوفقیت و  ایان به قله  ا  ،   ایان به  اف
، سنگیزه قو  و سنرژ  باال بمرس  کسمب نقاصما، بلنا پیشرفت

 ما  بماالیر، حمریص بمودن، زیاده  و   ایا د کسب پسمت
 طابرقرس  کردن برس  ننافس  خصد، دو  و بودن د  س یب  س یباط

کنایمه حمرف  با دیگرسن، س یباطاا غیر صادقانه، شاافه گموید و
زدن د  س یباط با دیگرسن، نمان ت سز پشمرفت کما  دیگمرسن د  

 خااء، سیجاد نوسنس، یخریب و خرسبکا  ، س کال یرس د   

جممماه طلبمممد، امممودجوید ، 
سفرس طد د  بلناپروسز ، یمایل 

کسمممب نقمممام، س یباطممماا 
فریبکا سنمممه، کا  مممکند د  

 اشیت  ا ف

عوسنممل یشممایا کننمماه 
 ناا 

 ما  امازنان، سامتااده  ا و خم  نشمدگیر  سز ایااتبهره
سبزس   سز قوسنین و نقر سا، یرییر  رسی  کما  ، یمقش بمرس  
بهبود نوق یت خود، یقش برس  بهبود حقو  و نزسیما  خمود، 

 کا   وظای  خود، یقش برس  سفزسی  سختیا سا،یقش برس   
 ا  کا   خشک، عام یوسزن ، ایاات  ابرس     دینبود فضا

بین کا  و زناگد، کنا  گذس متن  مکما سن، امبقت گمرفتن سز 
 دیگرسن، جلوگیر  سز   ا و س یقاء دیگر  مکا سن

 ا بمرس  ساتااده سز خ  نشد
،  بهبمود  مرسی  9س یقاء  رلد
ا فایتد سز  رسی   رلد فرد، ن

 رلد، ایاات گذس   سبزس   
  رلد برس   قابت

 ممرسی   ممرلد سیجمماد 
 کنناه ناا 

 ای شرایط زمینه
جاید قا ا، یرییرسا نایریتد د   أس  رم، ی ویض دوشت جابه

 ا، سیجاد یرییرسا چشمگیر د  بانه نایریتد و ااختا  قما ا، 
گذس تن قوسنین، عام عام یوجه ایاات و فوسب  اازنان، کنا  
ظو  کسب  اف، نن عایت سخققیاا، ساتااده سز  ر سبزس   به  

و فموسب  و  11،   ا بر نبنا  چاپلواد10عام  ایسته ااال  
 وسب ، بد یوجهد به نها ا و قابلیت  ا، یوجه به نژسد، قونیت 

 ا   مرلد، نبمود نوسنمس و و نذ ب د  نوق یت  ا و پیشرفت
ایاات  ا  ننااب برس  کنترل  فتا  ا  ناا  گونه، وجمود 

 ااز و کا  ا  ناننااب

ا، بد عاسشتد، بد قا   گردش
یوجهد به قوسنین و نقمر سا، 

نسائل سخققد،  بد یوجهد به
 فتا  ا  یب یض گونه، نبمود 

 عوسنل بازدس ناه

  رسی   بسترااز ناا 

یزویر د  ایاات گذس  ،  فتا  ا  سنقرسفد ایاامت گمذس سن، 
یمرکز قا ا، دو وید ایاات گمذس  ، امو سامتااده نمایرسن، 

، ننا ت نبناید برس  ایاات گمذس  ، نسننا ت  خصد نایر
ننافس ایااد، ناس تن قانون، غیر  مااف یوجه به کسب نقام، 

 بودن ایاات  ا و خ  نشد  ا

 ناا  ایاات گذس سن
 ناا  نایریتد

  ف   قانون ااال  
 ناا  سدس  

 ناا  اازناند

 پدیده محوری 
یمایل به گمرسه ااز ، یمایل بمه کجمرو ، یقریم  وسق یمت، 

نشان دسدن حقمایق، سامتقاده سز  مای ه و د وغ بمرس    سن کو
پیشبرد س اسف، یوجه و یمرکز بر س اسف  خصد، قا ا طلبد، 

 خود  یاتگد، خودپسنا ،  یوجیه  اف با وایله

 یناقض نیان  فتا  و کردس 
 ایاه نماید

  ای ه ااز  
 د وغ پرسکند

  فتا  ناکیاوشیستد

  فتا  ا  ننافقانه

 راهبردها س برد ا  نقابله با ناا   نقابله با  ای ه ااز جلوگیر  سز یخ سفرسد  ای ه پرسکن،   ای ه ااز، یوب  برخو د با سفرسد
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جناح باز ، جلوگیر  سز اودسگر  سدس  ، برخو د با ن مانقا 
 خصد با پو   اازناند، بر اد یصمیماا نشکوک و بودس ، 
بر اد و پیگیر  نباد  سیقف ننابس، بازخوسات نایرسن یضییس 

ت جمو یمکنناه ننابس اازناند، حاکمیت  ایسته ااال  ، حاک
اا نایرسن،  ساتد آزنماید سخققد د  اازنان، پیگیر  یصمیم

یصمیماا نایرسن،  برخو د با سفرسد د وغ گو،  یوبیخ سفرسد د وغ 
 گو

 نقابله با د وغ پرسکند
نقابله بما  فتا  ما  ایاامد 

 نخر 
 پر یز سز جناح گرسید اازناند
 پیگیر  یصمیماا نشکوک

ننابس   و یضییس  فپیگیر  سیق
 اازناند

فممممرد  و  فتا  مممما  
 ننافقانه

ساممتااده سز ایسممت   مما  س زیممابد عملکممرد نممایرسن، پممای  
یصمیماا نمایرسن، کنتمرل ایاامت گمذس سن، بر امد دقیمق 
ایاات  ا و خ  نشد  ا یاوین  اه، بر امد س یبماط نیمان 

ت و ننا ت سحتماشد، نقابله با نسایاات  ا و خ  نشد  ا با  
ایاات  ا و خ  نشد  ا   سنت گذس ،  ما نگد با خ  نشد 

باال داتد،  مسوید با ایاات  ا  باال دامتد، اموا    ا 
، ساتااده سز  س برد ا  سفشاگر ، سنتخا  نایرسن  ایسته،  12زند

سنتخا  نایرسن پاک دات، سنتخا  نمایرسن بما امابقه خمو ، 
 ت  ا  نایرسنیحبر اد دقیق صق

ساتااده سز ایسمت  نظما ید و 
 کنترشد قو 

 ااف ااز  ایاامت   ما و 
 خ  نشد  ا

زوم  مسوید ایاامت  ما و ش
خ  نشد  ما بما سامناد بماال 

 داتد
ساتااده سز  س برد ما  اموا 

 زند
  ایسته گزیند

 س برد مما  نقابلممه بمما  
 ناا  اازناند

جاد ی ا فاا یسسیجاد ی ا فاا نخر  نیان نایرسن و کا کنان، 
کا  ، کا   سنگیمزه فمرد  نخر  نیان گروه  ا و یی   ا  

عام سعتماد، سز دات  فتن سعتبا  نمایریت برس  سنجام کا ، جو 
نزد کا کنان، شطمه به سعتبا   خصد، عام سنگیزه برس  ی انقا 
اازناه، بد ثباید و بد نظمد، سفزسی   یسک  فتا  ا  ننافد 

ر سخققمد، سفمزسی  یمن ، سفمزسی  یغسخق ، بروز  فتا  ا   
ساترس اازناند، سفزسی  فشا  عصبد، بد  نقد کا کنان، بد 

 سنگیزگد نیرو  سنساند، فراودگد  رلد

سفزسی  ی ا فاا بین فرد  و 
 گرو د

 کا   سعتماد بین فرد 
 کا   ی انقا اازناه

 سفزسی   فتا  ا  سنقرسفد
 سفزسی   فتا  ا  غیر سخققد

کقا شممنسفممزسی  یممن  و 
 عصبد

کما   سنگیمزه  ما  فمرد  
 کا کنان

پیانا ا  ناا  فمرد  و 
 ننافقانه فتا  ا  

 پیامدها 

نابود  سعتماد اازناند، عام سعتماد جان ه به اازنان، بماناند 
اازناند، سز دات  فتن  هرا اازناند، سز دات  فتن حیثیت 
و آبرو  اازنان،  کا   بهره و  ، سیقف ننابس، یضییس بیت 

اازنان، کا   کا سید،    13سز دات  فتن ارنایه سجتماعدال،  مشس
نابس اازناند، نایوسند د  عام یققق س اسف اازناند،  رز  و  ن

، فضا  نسوم 14س سئه خاناا نطلو ، جو غیر سخققد اازناند
اازناند، جو نملو سز  مای ه، فضما  پمر سز د وغ و نشمکقا 

 سخققد، سپیاند  ان ناا  د  اازنان

 سعتماد اازناند   کا
 کا   سعتبا  اازناند

سز بمممین  فمممتن بهمممره و   
 اازناند به خاطر سیقف ننابس

 کا   کا سید اازناند
باال  فتن  یسک عام یققق 

 س اسف اازناند
کمما   سثربخشممد خمماناا 

 اازناند
 سیجاد جو نسموم اازناند

 پیانا ا  ناا  اازناند

 
 
 

 هایافته  

  پژو   و نتریر ا  عوسنل ناااید 
 س سیه  اه سات.  کا گذس   باز، نقو   و سنتخابدجاول  ما ه یک د  

 س سئه نال پژو  
  سین پژو   برس  س سئه نال سز  وش نظریه دسده بنیاد سامتااده  ماه د

نتریر ما  علمد، ناسخلمه گمر، سات. پس سز کاگذس   و  ناااید سنوسع  
نما ا  ناما  ای رسی  زنینمه س ، پایماه  ما  نقمو  ،  س برد ما و پ

بمه  اازناند که با ساتااده سز کاگذس   سنجام  اه سات، نمال پمژو  
 .صو ا زیر س سئه ند گردد

 

 بحث  
پژو   حافر با  اف س سئه سشگمو  امنج  ناما  امازناند ایاامت 
گذس سن د  اازنان  ا  دوشتد سنجام  ا. د  سین بخ  نتایج پژو   به 

 یاکیک سجزس  سصلد نال س سئه ند  ود.
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 مرسی  و عوسنمل علمد  ، ا  سنجام  اه با خبرگمانیوجه به نصاحبه  اب
ا  ایاات گذس سن د  دو طی  عوسنل فرد  و ا ناااید  اه د  زنینه ن

سنا. با یوجه به یافته  ا  پمژو   نمد یموسن بیمان اازناند قرس  گرفته
یر  باال، قما ا طلبمد و نرکمز یوفیق طلبد باال، نخاطره پذدس ت که  

گمذس سن نمد با ما. عوسنل فرد  نموثر د  نقما  ایاامت  کنترل د وند

 مچنین نتایج حکایت سز آن دس د که عوسنل نایریتد و عوسنل ااختا   
که با پمژو    جز عوسنل اازناند نوثر د  ناا  ایااتگذس سن ند با نا

اخن ند گوینا  مسمو   اید که سز یاثیر سین نوشاه  ا بر ناا  اازناند
 .(11و 6و     ساتاات)

 
 مدل نهایی پژوهش  :1نگاره

 
 ا  به دات آناه حکایت سز آن دس د که عوسنمل  خصمیتد یقلیل دسده

نوجا ناا  و عوسنل یشایا کنناه ناا  جزء عوسنل ناسخله گمر د  بمروز 
 ،پمژو   فتا  ا   یاکا سنه و ننافقانه ایااتگذس سن نمد با ما. نتمایج 

یظا ر و ظا رااز   س یکد سز عوسنل  خصیتد نوثر د   فتما  ننافقانمه 
ند کنا. سز او  دیگر نتایج نشان د ناه آن سات   ایااتگذس سن ن رفد

جاه طلبد، اودجوید، بلناپروسز ، یمایمل سفرسطمد د  کسمب نقمام، که  
عوسنل یشایا کنناه ناا  د    اس یباطاا فریبکا سنه، کا  کند د  ف اشیت

سز یققیقماا و سین نتیجه با نتایج برخد  اتگذس سن  س نشان ند د ا.  ایا
 (.16و15و  مخوسند دس د) بودهپژو    ا  مسو 

 رسی   مرلد سیجماد نتایج بخ  عوسنل زنینه س  نیز نایا آن سات که 
س  ناما  و  رسی  بستراماز ناما  د  حیطمه عوسنمل زنینمه  کنناه ناا 

نشان ند د ا که سامتااده سز پژو      نتایجگیرد.  ایااتگذس سن قرس  ند
 مرلد فمرد، نا فمایتد سز  ا برس  س یقاء  رلد،  بهبود  رسی  خ  نشد

 مرسی  د  زنمرۀ  گذس   سبزس   برس   قابت  رلد رسی   رلد، ایاات
 ، مچنمین بما یوجمه بمه نتمایجگیرنما.  قرس  ند   رلد سیجاد کنناه ناا 

نین و نقر سا، بمد یموجهد گردش قا ا، بد عاسشتد، بد یوجهد به قوس
نیمز  به نسائل سخققد،  فتا  ا  یبی یض گونه، نبمود عوسنمل بازدس نماه

د  برخمد پمژو   سین نوس د گیرنا که  رسی  بسترااز ناا   س د  بر ند
 (.16و 15، 12 ا نو د یاکیا قرس  گرفته سات)

 ما  پایماه  ، ا  سنجام  ماه بما خبرگمانبا یوجه به نصاحبه مچنین  
   د  پژو   حافر د  قاشب دو نقو  ناا  امازناند و  فتا  ما  نقو

ننافقانه  ناااید  انا. با یوجه به یافته  ا  پژو  ، ننظمو  سز ناما  



 طراحی مدل سنجش نفاق سیاست گذاران سازمانی در سازمانهای دولتی   : و همکاران هوند رضا سپدکتر 
 

 62 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

اازناند د  سین سین نطاش ه ناا  ایاات گذس سن، ناا  نایریتد، فم   
سین دیاگاه سگر د  اازناند نایرسن   قانون ااال   و ناا  سدس   سات. سز

قاظ ایاات گذس   و یماوین خم  نشمد و نقموه نمایریت و سدس ه سز ش
اازنان، دس س  گاتا  و کردس  یکساند نبا نا، دچا  عا فه ناا   اه سنا. 

د  کما ا :  توسند  حقیقت نشانگان ناا  ایاات گذس سن اازناند  س نی
رسفمد ایاامت گمذس سن، یمرکمز یزویر د  ایاات گذس  ،  فتا  ما  سنق

ایاات گذس سن، او ساتااده نمایرسن، ننا مت  خصمد قا ا، دو وید  
نایرسن، ننا ت نبناید برس  ایاات گذس  ، یوجه به کسب نقام، ننافس 
ایااد، ناس تن قانون، غیر  ااف بودن ایاات  ما و خم  نشمد  ما 

یکد دیگر جست وجو کرد. ناکیاوشیستد به عنوسن  فتا  ا  ننافقانه که 
ه د  سین پژو   سات، ن رفمد نمد سز پایاه  ا  نقو    ناااید  ا

 ونا. د  سین با ، کا ا : یمایل به گمرسه ااز ، یمایل بمه کجمرو ، 
یقری  وسق یت، ن کوس نشان دسدن حقایق، سامتااده سز  مای ه و د وغ 
برس  پیشبرد س اسف، یوجه و یمرکز بر س ماسف  خصمد، قما ا طلبمد، 

عنموسن  فتا  ما  گد، خودپسنا ،  یوجیه  اف با وایله، به  خود  یات
ننافقانه  ناخته ند  ونا که نایرسن نمکن سات د  ایاات گمذس   و 
یاوین خ  نشد سز آن  ا ساتااده نماینا. شذس با یوجه بمه نطاشمب پمی  
گاته، ناا  اازناند و  فتا  ا  ننافقانه به عنوسن پایاه  ما  نقمو   

فد ند  مونا کمه بمرس  یشمخیص سیمن دو عنصمر د  سین پژو   ن ر
اخصه  اید د  قاشب کا ا  نو د س ا ه د  قسمت باال نیز نوجود ند  

سیممن نتیجممه بمما نتممایج برخممد پممژو    مما  مسممو و  مم   .با مما
 (.19و 13،12 ساتاات)

با یوجه به یقلیل دسده  ا  پژو  ، دو نجموعه سز  س برد ا  نقابله با 
  ما  سات. شذس  س برد ا  نقابله با ناا  فرد  و  فتاناا  یاوین  اه  

ننافقانه و  س برد ا  نقابله با ناا  اازناند به عنموسن نجموعمه س  سز 
 سه حل  ا برس  نقابله با پایاه نخر  ناا  ایاامت گمذس سن امازناند 

با یوجه به  س برد ا   ناااید  اه، د  جهمت پیماده   ن رفد ند  ونا.
ه سز قابله با ناا  فرد  و  فتا  ما  ننافقانمه سامتاادااز   س برد ا  ن 

سین نوس د فرو   سات: برخو د با سفرسد  ای ه ااز، یوبیخ سفمرسد  مای ه 
پرسکن، جلوگیر  سز جناح باز ، جلوگیر  سز اودسگر  سدس  ، برخو د بما 
ن انقا  خصد با پو م  امازناند، بر امد یصممیماا نشمکوک و 

باد  سیقف ننابس، بازخوسات نمایرسن یضمییس بودس ، بر اد و پیگیر  ن 
ننابس اازناند، حاکمیت  ایسته ااال  ، حاکمیت جو سخققد د    کنناه

اازنان، پیگیر  یصمیماا نایرسن،  ساتد آزناید یصممیماا نمایرسن،  
 مچنین د   ساتا  پیاده  برخو د با سفرسد د وغ گو،  یوبیخ سفرسد د وغ گو.

ئز با ناا  اازناند ساتااده سز سین نوس د بسیا  حاااز   س برد ا  نقابله 
س میت سات: ساتااده سز ایست   ا  س زیمابد عملکمرد نمایرسن، پمای  
یصمیماا نایرسن، کنترل ایاات گذس سن، بر اد دقیق ایاامت  ما و 
خ  نشد  ا یاوین  اه، بر اد س یباط نیان ایاات  ا و خم  نشمد 

ه با ایاات  ا و خ  نشد  ا   سنت  ا با  سنت و ننا ت سحتماشد، نقابل
با خ  نشد  ا  باال داتد،  مسوید با ایاات  ما    گذس ،  ما نگد

باال داتد، اوا زند، ساتااده سز  س برد ا  سفشاگر ، سنتخا  نمایرسن 
 ایسته، سنتخا  نایرسن پاک دات، سنتخا  نمایرسن بما امابقه خمو ، 

وس د د  برخمد  مچنمین سیمن نم بر اد دقیق صقحیت  ما  نمایرسن.
 (.16و 13،11نا)یققیققاا نو د یاکیا قرس  گرفته س

ناا  امازناند یمک د  نهایت د  خصوص پیانا ا  ناا  بایا گات که 
پایاه و عا فه نخر  سات کمه پیانما ا و نشمکقا زیماد   س بمرس  
اازنان به وجود ند آو د. د  سین پژو   پیانا ا  ناما  د  قاشمب دو 

فمرد  و  فتا  ما  ننافقانمه و پیانما ا  ناما    نقو  پیانا ا  ناما 
ناند  ناااید  اه سات. شذس سز نهمترین پیانا اید که ناا  فمرد  ااز

سفزسی  ی ا فماا بمین و  فتا  ا  ننافقانه سیجاد ند کنا، ند یوسن به  
فرد  و گرو د، کا   سعتماد بین فمرد ، کما   ی مانقا امازناه، 

   فتا  ا  غیر سخققد، سفزسی  ین  سفزسی   فتا  ا  سنقرسفد، سفزسی
و کا   سنگیزه  ا  فرد  کا کنان س ا ه نممود. د    بدو نشکقا عص

سین با ، ناا  فرد  و  فتا  ا  ننافقانه س  کمه سز ایاامت گمذس سن و 
سیجماد ی ا فماا بانیان خ  نشد  ا  اازناند ار نمد زنما نوجمب،  

خر  نیان گروه  ما و نخر  نیان نایرسن و کا کنان، سیجاد ی ا فاا ن 
فرد  برس  سنجام کا ، جو عام سعتماد، سز یی   ا  کا  ، کا   سنگیزه  

دات  فتن سعتبا  نایریت نزد کا کنان، شطمه به سعتبا   خصمد، عمام 
سنگیزه برس  ی انقا اازناه، بد ثباید و بمد نظممد، سفمزسی   یسمک 

سی  یمن ،  فتا  ا  ننافد سخق ، بروز  فتا  ما  غیمر سخققمد، سفمز
بد، بد  نقد کا کنمان، بمد سفزسی  ساترس اازناند، سفزسی  فشا  عص

سنگیزگد نیرو  سنساند و فراودگد  رلد ننابس سنساند امازنان خوس ما 
 ا.  مچنین یافته  ا  پژو   نویا سین نکتمه سامت کمه پیانما ا  

کا   سعتماد اازناند، کا   سعتبما  امازناند، سز بمین ناا  اازناند  

، ید امازناندهره و   اازناند به خاطر سیقف ننابس،کا   کا س فتن ب

کا   سثربخشد خاناا ،  باال  فتن  یسک عام یققق س اسف اازناند

و سیجاد جو نسموم اازناند سات. د  حقیقت پیانما ا  ناما    اازناند
ایاامت گمذس سن و بانیمان اازناند که به خاطر بروز  فتا  ا  ننافقانه  

ند سات به سین صو ا نمایان نمد  مود: نمابود  خ  نشد  ا  اازنا
اد اازناند، عام سعتماد جان ه به اازنان، باناند اازناند، سز دات سعتم

 فتن  هرا اازناند، سز دات  فتن حیثیت و آبرو  اازنان،  کما   
بهره و  ، سیقف ننمابس، یضمییس بیمت سشممال، سز دامت  فمتن امرنایه 

ام یققق س اسف اازناند،  رز  و  سجتماعد اازنان، کا   کا سید، ع
نمایوسند د  س سئمه خماناا نطلمو ، جمو غیمر سخققمد   ننابس امازناند،

اازناند، فضا  نسوم اازناند، جو نملو سز  ای ه، فضا  پمر سز د وغ و 
سیمن نتیجمه بما نتمایج قد، سپیاند  ان ناا  د  اازنان. نشکقا سخق

 (.17و14،13)دس دبرخد پژو    ا  مسو بوده و  مخوسند 
 ما  رین بمرس  امازنانعا فه ناا  یک پایاه نخر  و نشکل آفم*  

دوشتد سات که نقابله با آن بایا به عنوسن یک سنر فرو   د  داتو  کا  
بمر نبنما    پیشمنهادسا پمژو   ا قمرس  گیمرد. د  سیمن  سامتا  اازنان

 : ودساترسیژ   اید که خبرگان به آن  ا س ا ه دس ته سنا، س سئه ند 
 برد ا  نقابله بما با یوجه به یافته  ا  پژو  ، یکد سز نهمترین  س  -

گمردد. ناا  ایاات گذس سن اازناند به نسئله سنتخا  سین سفمرسد بمازند
 ا  باال قرس  دس نا د  سنتخا  سفرسد  که د  نایرسن س  ا  که د  امت

 حوزه ایاات گذس   و یاوین خ  نشد  ا  پایین دامتد د  امازنان
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کا  گیرنا که سز  ا  دوشتد نشرول به ف اشیت  ستنا، بایا سفرسد   س به  
نسماعا و نطلموبد قمرس  نظر  اخص  ا  اقنت سخققد د  وف یت  

 دس ته با نا.
بر سااس نتایج پژو  ، یکد سز پیشرسنه  ما  سصملد ناما  ایاامت   -

گذس سن اازناند، اودسگر  سدس   سات. د  حقیقت نمکن سات ایاات 
رسنه  س  سن اازناند د  یاوین خ  نشد  ا  خود سنگیزه  ا  اودسگگذس

دخاشت د نا و با ارپوش ایاات  ا  اازناند  سه  س بمرس  امودسگر  
خود  موس  اازنا. شذس پیشنهاد ند  ود که د   نگام بر اد ایاات  ما 
و خ  نشد  ا  اازناند، جلوگیر  سز اودسگر  سدس   به عنوسن یمک 

 ناا  اازناند نا نظر قرس  گیرد.سصل نقابله با 
ن آن سات که ناا  ایاات گمذس سن امازناند یافته  ا  پژو   نبی  -

نسئله س  پیچیاه سات چرس که یا زنمان عملیماید نشمان برنانمه  ما  
نربوط به ایاات  ا و خ  نشد  ا، سنکان پد بمردن بمه نیمت سصملد 

د  آغماز کما    ایااتگذس سن ننافق وجود نخوس ا دس ت. سز سیمن  و بایما
دس  نمو د بر امد و ایاات گذس  ،  ر گونه یصمیماا نشمکوک و بمو

یاقص قرس  گیرد یا ایاات  ا و خ  نشد  ا  اازناند داتاویز نیاا 
  خصد قرس  نگیرد.

عقوه بر نوس د پی  گاته، آنچه که ند یوسنا به عنوسن یمک  سه حمل   -
ند نمو د یوجمه قمرس  برس  نقابله با ناا  د  نیان ایاات گذس سن امازنا

ر زنام سنمو  د  حموزه ایاامت گیرد، حاکمیت  ایسته ااال   سات. سگ
گذس   و یاوین خ  نشد د  داتان سفرسد  ایسته قمرس  گیمرد، سحتممال 
بروز  فتا  ا  ننافقانه د  نیان ایاات گذس سن اازناند کا   خوس ما 

سیاا   ناا  د  حوزه ایاات گذس   و یاوین خ  نشد د  حاشتد  دس ت.
و ایاامت  ند سفتا که ایاات گمذس سن د   نگمام یماوین خم  نشمد

گذس  ، س اسف پنهاند  س نانظر خود دس ته با نا. سین نوفوع به خماطر 
نا یت ناا  ایاات گذس سن اازناند، نوفوعد پنهان سامت. شمذس بایما 
زناند که ایاات گذس سن اازناند د صاد بهره گیر  سز نیاا نسمتتر د  

ینه   یاوین  اه  ستنا، سز س اسف آن  ا آگاه  ا. د  سین زن ایاات  ا
  پیگیر  یصمیماا نایرسن ند یوسنا کا گشا با ا.

 ر سنر  برس  سنجام  ان سبزس  خاص خود  س ند طلبما، سبمزس  سصملد   -
ایاات گذس سن ننافق، ایاه نماید،  ای ه پرسکند، د وغ و وس ونه اماز  

د که با سفرسد  ای ه ااز و د وغ پمرسکن حقیقت سات. شذس پیشنهاد ند  و
  و د  ود.به صو ا جا  برخ

با یوجه به یافته  ا  پمژو  ، یکمد دیگمر سز پیشمرسنه  ما  ناما    -
 ا  قا ا، باالخص  بکه ایاات گذس سن، فشا  ا  سئتقف  ا و  بکه

 ا  بیروند اازنان سات که نایرسن  س د  جهت بروز  فتا  ا  ننافقانه 
یشویق و یقریک ند کنا. شذس اازنان باز اد و دسیره حرسات امازنان 
 ا  دوشتد ند یوسنا با  صا س یباطاا نایرسن و ایاات گذس سن بما سیمن 

 ا  قما ا، امرنخ  ما  الزم د  جهمت یشمخیص سئتقف  ا و  بکه
  فتا  ا  ننافقانه د  حوزه ایاات گذس    س به دات آو د.

بمه  نقماودیت  مایدر پژو    ما دس س  پژو   حافر  ماننا اای*  
  رح زیر سات:

سی  حاک  بر جان ه ی ند بروز و  یوع پانماوند کرونما، با یوجه به  ر  -
نققق د  نرسج ه به خبرگان و نایرسن و  مچنین بر اد دیماگاه  ما و 
نقطه نظر آنها د  نو د پایاه ناا  ایاات گذس سن با چاش   ا  نوسجمه 

 -سز نهمترین نقاودیت  ا  پژو    س  قم  زد. بود، که سین سنر یکد  
نایرسن و عام یمایل برخد سز آنها بمه  مکما     نشرله  ا  کا   زیاد

 نیز یکد دیگر نقاودیت  ا  پژو   ند با ا.
سز طرف دیگر با یوجه به پایاه ناا  ایاات گذس سن اازناند که جنبه   -

سز نایرسن د  س سئمه  ود برخد  ا  غیرسخققد و ب ضاً فساد  س باعث ند
به نوعد نسماشه طامره  کردنا ونظرسا و دیاگاه خود نقتاطانه عمل ند

 .گرفتنا و   و بکا  ند
 

 نتیجه گیری
ا  ایاات اعوسنل علد  ناااید  اه د  زنینه نبرسااس نتایج پژو   

 مرسی   مرلد سامت و  دو طی  عوسنل فرد  و اازناند     انلگذس سن  
س  ناا  و  رسی  بسترااز ناا  د  حیطه عوسنل زنینه  سیجاد کنناه ناا 

 ا  نقو   د  پژو   پایاهدس نا. سز طرف دیگر،    قرس گذس سن    ایاات
حافر د  قاشب دو نقو  ناا  امازناند و  فتا  ما  ننافقانمه  نااماید 

نیمز پیانا ا  ناا  اازناند  و س برد ا  نقابله با ناا  .  مچنین   انا
امنج  ناما   نمال بماین یرییمب  ال ند با نا کمهسز سجزس  دیگر ن 

  کل گرفت.نان  ا  دوشتد ایاات گذس سن اازناند د  ااز

 

 ات اخالقیظمالح
پژو شگرسن ی ها ند نماینا که سین نقاشه د   ی  نجله دیگمر  چما  
نشاه سات و با ن رفد نتابس نو د ساتااده، سصمل سخققمد سنانمت دس   

نوشاین آثا  نقترم  مرده  اه سات و اایر علمد  عایت و حق ن نو   
فمایت آگا انمه،  عایمت  ماه سصول سخق  علمد  مچون  سزدس   و  

 سات.

 سپاسگزاری
اطوح نختلم  د  با یوجه به سینکه جان ه آنا   پژو   حافر نایرسن 

 ا  دوشتد ساتان شراتان بودنما و سبمزس  نمو د سامتااده د  سیمن اازنان
بوده سات سز یماند نایرسند که با پااخ به نصاحبه  ا پژو   نصاحبه  

 .نا یشکر و اپااگزس   ند  ودنا د س د  سین پژو   یا   نمود
 

 هنام واژه
 Hypocrisy .1 ناا 

 Organizational hypocrisy .2 ناا  اازناند
3. Hypocrisy of organizational policy makers 

 اازناند اات گذس سنیناا  ا

 Organizational culture .4 فر نگ اازناند
 Organizational silence .5 اکوا اازناند
 Snowball method .6  وش گلوشه برفد

 Unethical behaviors .7  فتا  ا  غیر سخققد
 Fame-seeking .8  هرا طلبد



 طراحی مدل سنجش نفاق سیاست گذاران سازمانی در سازمانهای دولتی   : و همکاران هوند رضا سپدکتر 
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 Job promotion .9 س یقا  رلد
 Meritocracy .10    ایسته ااال  

 Flattery .11 چاپلواد
 Whistle blowing .12 اوا زند

 Social capital .13 ارنایه سجتماعد
14. Unethical organizational atmosphere 

  قد اازناندجو غیر سخق

 Ambition .15 جاه طلبد
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