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چکیده
اين پـوهش اـا شـطر حیامـل مـط ل  -شـام متیریشـاو هيو ـلشـاو شصیـرتل ازـاز ارو ه
هظرفهشنازل) ،ادراک العطا تل ،ادراک ممايت زازمانل ه ناکامل -ایاو تبرـرن رتتارشـاو انایاتـل در
زازمانشاو ده تل «اهشهی» انجام شط .اطين منظور ااتطا پیزشنامهشاو پوهش تهره ه پس از احمرنان
از پايايل ه رهايل ماتواو آنشا ،در مران نمونه  269نفیو از کارکنان قلمیه مکانل پوهش توزيـ شـط.
ایاو ایرزل مقطماتل رهايل زازه زنجه از تن تجزية مؤ فهشـاو الـلل ه اـهمنظـور اتتنـاا از تهطيـط
هاريانس رهش مشتیک ،آزمون يک عاملل شارمن اتیا شط .ایاو ایرزل تیضرهشا ،نصست اـا ازـتفاده از
تالر عاملل تأيرطو ،مطلشاو انطازه ریو پـوهش در نـیماتـزار  Amos Graphicsاـیآهرد ه آزمـون
شطنط؛ زپس از حیيق رهش ر یزرون چنط انه ،دادهشا اه مطلشاو معاد ة زاختارو ایازش شطنط .نتـاي
پوهش نشان داد که در زطح احمرنان  99درلط ،ادراک ممايت زازمانل ای ادراک العطا تل اثی منفـل،
ادراک العطا تل ای ناکامل ه ناکامل ای رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی مثبت معنـادار دارنـط؛ شمچنـرن
مشصص شط که هيو لشاو شصیرتل زاز ارو ه هظرفهشنازل در رتتارشاو مزاور اثی منفـل معنـادارو
دارنط .نتاي تأثری هيو لشاو شصیرتل يادشطه ای ادراک ممايت زـازمانل ه ادراک اـلعـطا تل را تأيرـط
نکید.
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.1مقدمه 

ازتمله دغطغه شاو مهم مطيیيت در زازمان ،مطيیيت شنجارشکنلشاو زـازمانل ازـت .اـه
1
اين ونه رتتارشا درالطالح «رتتارشاو انایاتل در زـازمان» احـال مـلشـود ا & Bennett
 .)Robinson, 2003مطا عة رتتارشاو انایاتل در زازمان از ده نظی مائزاشمرت ازت :اه اـا
نظیو ،رتتارشاو انایاتل در زازمان يکل از مؤ فهشاو مهـم عملکـید شـیلل اتـیاد در زـازمان
ماسوا ملشود ا .)Rotundo & Sackett, 2002اه اـا عملـل نرـز مطا عـا از شـرو ه
شزينهآتیيناودن اين پطيطه رتتـارو در زـازمانشـا مکايـت دارنـط ا Bennett & Robinson,
 .)2000اهحورکلل هقتل رتتارشاو زازمانل از مجـیاو شنجارشـاو زـازمانل خـارج مـلشـونط،
پرامطشاو زياناارو در تیآينطشاو تیمرم ریو ،اهیههرو ه شزينهشاو مـا ل از خـود اـی تـاو
مل ذارنط ا.)Coccia, 1998
ا ی زازمانشا ایاو مهار رتتارشاو انایاتل اینامهشايل را اتیا کننط ،در اين لـور تـطهين
مطل منازب پرشاينطشاو رتتارشاو انایاتل در زازمان مائزاشمرت مـلشـود ا O’Neill et al.,
 .)2011پوهششگیان اسرارو کوشرطهانط تا پرشاينطشاو اين متیرـی را از منظـی عوامـ ونـا ون
شنازايل کننط ا .)Baron et al., 1999اهحورکلل ،زـه تهـت رـیو اـیاو مطا عـة رتتارشـاو
انایاتل در زازمان هتود داشته ازت :ایخل رتتارشاو انایاتل را مـورد مطا عـه آزمايشـل قـیار
دادهانط؛ ایخل آنشا را اه اا هيو لشـاو شصیـرتل اتـیاد از نظـی ذرانـطهانـط ه ایخـل نرـز
رتتارشاو انایاتل را اهعنوان پازصل ایاو زاز ارو اا مارط اتتماعل زازمان در نظی یتتهانط؛
اما ار از شمه ،تأکرط مطا عـا اـی ایرزـل نقـ عوامـ مـوقعرتل ه شصیـرتل اـوده ازـت
ا.)Kantur, 2010
شیچنط ایخل لامبنظیان ای اين ااهر شسـتنط کـه عوامـ مـوقعرتل اـر از هيو ـلشـاو
شصیرتل در تبرـرن رتتارشـاو انایاتـل نقـ دارنـط ا ،)Appelbaum et al., 2005اسـرارو
معتقطنط که هيو ل شاو شصیرتل ه مـوقعرتل در کنـار شـم رتتارشـاو انایاتـل را اهتـی تبرـرن
مـلکننـط ا .)Sackett & DeVore, 2001; Peterson, 2001; Skarlicki, 1999علـلرغـم
تأکرط تیاهان مبنل ای قو پر ارنل توأم متیریشاو مـوقعرتل ه شصیـرتل در تبرـرن رتتارشـاو
زازمانل ا ،)Hattrup & Jackson, 1996; House et al., 1996ازتمله رتتارشـاو انایاتـل،
پرونط مران اين متیریشا در تبررن رتتارشاو يادشطه کمتی مورد توته مطا عا تجیال قـیار یتتـه
ازت ا)Henle, 2005؛ اهعالهه ،ا یچه عوام موقعرتل ه شصیرتل در ایهز رتتارشـاو انایاتـل
در زازمان تأثری دارنط ،نبايط نق عوام عاحفل را در اين مران ناديطه یتت ا Barclay et al.,
 .)2005; Weiss et al., 1999خـ ماسوزـل کــه در اغلـب پـوهش شـاو تعرـرنکننــطه
1. Workplace Deviant Behaviors
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پرشاينطشاو رتتارشاو انایاتل در زازمان مشاشطه ملشود ،ناديطه یتتن تايگـاه متیرـی عوامـ
1
عاحفل ازتمله «ناکـامل» در پرونـط اـا زـايی متیریشـا ازـت ا Liao et al, 2004; Spector,
 .)1978ناکامل که خود معلول عوام موقعرتل ازت ا ،)Spector,1978هلفل از يأس ازت که
ما تل از نارامتل ه نگیانل را اهدنبال دارد ا .)Yu, 2011پوهش ماضی اـی آن ازـت تـا ضـمن
ایرزل تأثری متیری ناکامل ،اثی هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازـل) ،ادراک ممايـت
زازمانل ه العطا تل را  -اه عنوان متیریشاو موقعرتل -در قا ب مـط ل يکپارچـه اـی رتتارشـاو
انایاتل در زازمان تبررن کنط.
.2مبانیوچارچوبنظریپژوهش 

رفتارهای انحرافی در سازمان .از رتتارشاو انایاتل در زازمان اا تعااری مصتلفل ازتمله
3
2
رتتارشاو تامعهزترز ا ،)Giacolone & Greenberg, 1997زوءرتتارشاو زازمانل ا Vardi
 ،)& Weiner, 1996انایار در زازمان 4ا ،)Robinson & Greenberg, 1998رتتارشاو
6
5
مصیا زازمانل ا )Mangione & Quinn, 1975ه رتتارشاو کوکارکیدو کارو ا Griffin et
 )al., 2008ياد شطه ازت .مقیود از رتتارشاو انایاتل در زازمان ،آن دزته از رتتارشاو
آ اشانهاو شستنط که از عضو زازمان زی ملزنط ه اا منويا قانونل زازمان میايی شستنط
ا)Gruys & Sackett, 2003؛ اهعبار ديگی اه رتتارشاو داهحلبانهاو که شنجارشاو مهم
زازمان را مصطهش ملزازنط ه زالمت زازمان ه يا اعضاو آن را تهطيط ملکننط ،رتتارشاو
انایاتل در زازمان فته ملشود ا .)Kaplan, 1975رتتارشاو انایاتل اه ارنتیدو ه اه
زازمانل شستنط .رتتارشاو انایاتل ارنتیدو 7ماننط تاقری ه مجاد ة اا ديگیان ،معطور اه
اعضاو زازمان ه رتتارشاو انایاتل زازمانل 8ماننط کمکارو ،خیااکارو ه کارشکنل معطور اه
خود زازمان شستنط ا.)Robinson & Bennett, 1997


ناکامیورفتارهایانحرافی .رتتارشاو انایاتل در زازمان ده نو منشأ انگرزاننطه امایک)
دارنط :مایک اازارو ه مایک ارانگی .مایک اازارو اشناخت) تید را ای ملانگرزد تا اا الالح
هضعرت ،تفاه شا ،ناشمگونلشا ه ناایاایوشا را ایحیر کنط؛ در ما ل که مایک ارانگی اامساس)
تید را ای ملانگرزد تا امساس خشم ه ناکامل خود را ایهز دشط ا .)Lee & Allen, 2002تجیاة
1. Frustration
2. Antisocial Behaviors
3. Organizational Misbehaviors
4. Workplace Deviance
5. Counterproductive Workplace Behaviors
6. Dysfunctional Work Behaviors
7. Interpersonal Deviant Behaviors
8. Organizational Deviant Behaviors
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ناکامل اهدنبال خود هاکنشل رتتارو خواشط داشت ا )Spector,1978که رتتارشاو انایاتل
ازتملة آن هاکن شاو ماتم رتتارو شستنط ا .)Spector,1997ناکامل در انوا مصتلف
رتتارشاو انایاتل ،اعم از انایاتا ارنتیدو ه زازمانل تأثری دارد ا Appelbaum et al.,
2007؛  .)2005چن ه ازپکتی ا ،)1992ارن ناکامل تجیاهشطه ه پیخاشگیو ،خیومت ه
خیااکارو که از میاديق رتتارشاو انایاتل شستنط ،رااطة مثبت معنادارو شنازايل کیدنط.
طس ا )1994درياتت که رتتارشاو تامعهزترز ه انایاتل از قبر خیااکارو ،پیخاشگیو،
کم کارو ه کاردزدو ،اسرار متعارر ه راي شستنط ه نوعل هاکن اه اازخورشاو منفل ،از قبر
ارزياال منفل عملکید ،ماسوا ملشونط .اازخور منفل يادشطه زبب ایهز ناکامل ه در نترجه
رتتارشاو انایاتل ملشود ا .)Spector,1997کارکنانل که متأثی از عوام مارطل زازمان دچار
ناکامل ملشونط ،اهتطري شم اه اا تسمل ه شم عاحفل از زازمان کناره مل رینط ه اشل
دچار ایخل میاديق رتتارشاو انایاتل ملشونط؛ شیچنط کاش ناکامل زبب کاش اين ونه
رتتارشا خواشط شط ا .)Everton et al., 2007اهاينتیترب ،تیضره  1ایاو ایرزل ایقیار ازت:
تیضره  :1ناکامل ای رتتارشاو انایاتل تأثری مثبت معنادارو دارد.


ادراکبیعدالتیوناکامی .شی رهيطاد يا موقعرت ه هضعرتل در زازمان که اا اشطار کوتاهمط

يا النطمط کارکنان در تعارض ااشط ه زبب عطمنر اه آن اشطار يا ازتبعاد از آنشا شود ،در
ناکامل آنان مؤثی ازت؛ اهعبار ديگی ،ناکامل تااعل از موقعرت ه عوام ناکامکننطه ازت
ا .)Spector,1997ناکامل تجیاهشطه هاکنشل اه ناکامکننطهشاو موقعرتل ازت ا Spector et
 )al.,1988که ا ی ادراک آنشا اه تجیاة ناکامل منجی شود ،انتظار ایهز رتتارشاو انایاتل
ملرهد؛ اهعبار ديگی ،موقعرت مارطل تنها زمانل ملتوانط زبب ناکامل شود که توزط تید
ارزياال ه اهعنوان عاملل ناکامکننطه شنازايل شود ا .)Spector, 1997اهحورکلل ،هاکن
عاحفل تید در زازمان در یه ارزياال هو از موقعرت کارو در استی اشطار شصیل اه ازت
ا )Lazarus, 1995که ا بته ناکامل نرز يکل از هاکن شاو عاحفل خاص قلمطاد ملشود
ا .)Chen & Spector, 1992يکل از اين ناکامکننطهشا ،مارط کارو ا Peters & O’connor,
 )1980ه ديگیو رتتار ناعادالنه ا )Colbert, 2004ازت .ا ی در مارط کارو ،کارکنان ای
ازاس ایآينط ارزياالشاو خود از موقعرت ،ادراک العطا تل داشته ااشنط ،امساس ناکامل ملکننط
ا )Bies & Tripp, 1996ه شی اظه انتظار ایهز امسازا منفل ،مث خشم ه در نترجه
رتتارشاو انایاتل هتود دارد ا .)Kantur, 2010ادراک العطا تل در زازمان ای اين مطلب اشعار
1. Chen & Spector
2. Geddes
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دارد که کارکنان عمرقاً نسبت اه مرزان عطا ت ماکم ای رتتارو که ديگیان اا آنشا دارنط،
مسازرت اه خیج ملدشنط ا .)Baron et al., 1999اين مسازرت اه مرزان درياتتل آنشا در
مقايسه اا آنچه اه زازمان ارائه ملدشنط اعطا ت توزيعل ،)1رهيهشاو تعررنکننطه درياتتل مزاور
اعطا ت رهيهاو )2ه ارتباحا ه تعامال ماکم در زازمان ایاو اتیاو رهيهشا اعطا ت میهادهاو)3
معطور ازت اColquitt et al., 2001؛  .)Bies & Moag, 1986شیچنط عطا ت میاهدهاو
خود داراو ده زيی شاخة عطا ت ارنتیدو 4ه عطا ت احالعاتل 5ازت؛ عطا ت ارنتیدو ای
لمرمرت ه امتیام مطيیان زازمان ه عطا ت احالعاتل ای تبررن ه تشیيح لادقانه ه دقرق
تیمرمشاو آنشا دال ت دارنط ا.)Colquitt et al., 2001
هقتل کارکنان ادراک العطا تل در زازمان داشته ااشنط ،اا امتمال ارشتیو اه اقطاما تنط ه
ناماليم از قبر زیقت ا )Greenberg, 1990يا خیااکارو ا )Ambrose et al., 2002مبادر
ملهرزنط تا اهلور شطتمنط مساا خود را اا منب العطا تل ادراکشطه تسويه کننط
ا)Skarlicki & Folger, 1997؛ اناایاين ادراک العطا تل نق مهمل در ایهز رتتارشاو
انایاتل در زازمان دارد اHenle, 2005؛  .)Aquino et al., 1999اين متیری اه انطازهاو نزد
ایخل لامب نظیان ایاو تبررن رتتارشاو انایاتل در زازمان مهم ازت که اعضاً از آن اه عنوان
مطخلل نويطاص ایاو تهم رتتارشاو مزاور ياد ملکننط ا .)Greenberg & Alge, 1998در
اين رازتا ،پوهش شاو مصتلفل اه ایرزل اثی ادراک العطا تل در رتتارشاو انایاتل در زازمان
پیداختهانط اSkarlicki & Folger, 1997؛ Aquino et al., 1999؛ .)Judge et al., 2006
ایخل مطا عا اهحور مشصص اه ایرزل تأثری ادراک عطا ت /العطا تل در اعضل از میاديق
رتتارشاو انایاتل در زازمان شمچون پیخاشگیو اBaron et al., 1999؛ ،)Dupre, 2010
زیقت ا ،)Greenberg, 1993a,bانتقامتويل ا ،)Skarlicki & Folger, 1997تصیيب
ا )DeMore et al., 1988ه خیااکارو ا )Ambrose et al., 2002پیداختهانط ه ای معنادارو
اين رااطه اذعان کیدهانط؛ اما ایخل پوهش شا رااطه ارن عطا ت زازمانل ه نو رتتارشاو
انایاتل در زازمان را ایرزل ه معنادارو اين رااطه را تأيرط کیدهانط ا.)Henle, 2005
ا یچه ای ازاس نتاي تیاتالرلل که ایاو تبررن نق عطا ت در ایخل متیریشاو مستق
رتتار زازمانل انجام شط ،رااطه قوو معنادارو ارن ونهشاو مصتلف عطا ت در زازمان ه
رتتارشاو انایاتل در زازمان شنازايل شط ا ،)Cohen-Charash & Spector, 2001نتاي
ایخل پوهش شا نشان داد ارن ادراک عطا ت ه رتتارشاو انایاتل در زازمان رااطه مستقرم
1. Distributive Justice
2. Procedural Justice
3. Interactional Justice
4. Interpersonal Justice
5. Informational Justice
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معنادارو هتود نطارد ا)Aquino et al., 2004؛ اناایاين در اين مران ایخل متیریشاو مرانجل
هتود دارنط که اين ده را اه شم پرونط ملدشنط اZoghbi-Manrique de Lara & Verano-
 .)Tacoronte, 2007یينبیگ ا )1990در پوهش مرطانل خود اا شطر ایرزل اثی کاش
دزتمزد در زیقت کارکنان ،نترجه یتت ،کارکنانل که کمتیين رضايت را از کاش دزتمزدشا
داشتنط ،اه زبب ادراک العطا تل ارشتی ،ارشتی از اقره دزدو ملکیدنط؛ ازپکتی ا )1997در
تفسری اين نترجه ،اذعان ملکنط ،آن دزته از کارکنانل که رضايت کمتیو از کاش دزتمزدشا
داشتهانط ،در هاق ناکامل ارشتیو را تجیاه کیده اودنط؛ اناایاين رتتار انایاتل ارشتیو از خود
نشان دادنط .ای ازاس توضراا يادشط ملتوان ناکامل را متیری هازط ارن ادراک العطا تل ه
رتتارشاو انایاتل در زازمان قلمطاد کید .اهاينتیترب ،تیضره  2ایاو ایرزل ایقیار ازت:
تیضره  :2ادراک العطا تل ای ناکامل اثی مثبت معنادار دارد.


حمايتسازمانیوادراکبیعدالتی .رتتارشاو انایاتل اغلب از ادراک تید از رهيطاد

ادراک
يا رهيطادشاو تایيککننطه خالل تأثری ملپذيینط ا.)Robinson & Bennett, 1997
پوهش شا نشاندشنطه تأثری ادراکا موقعرتل ای رتتارشاو انایاتل شستنط ا O’Leary-Kelly,
1996؛ Lee & Allen, 2002؛  .)Sackett & DeVore, 2001ازتمله اين رهيطادشا ملتوان
اه ادراک ممايت زازمانل اشاره کید ا .)Colbert et al., 2004ادراک ممايت زازمانل عبار
ازت از :ااهر عمومل کارکنان در اين ااره که زازمان ما کار ،خطما آنشا را ارج ملنهط ه
دغطغه آزاي خاحی آنشا را دارد ا .)Rhoades & Eisenberger, 2002کارکنانل که ادراک
ممايت زازمانل اااليل دارنط ،اهشط ادراک خود را درااره عطا ت زازمانل تیرری ملدشنط
ا .)Cropanzano, 1995عطمادراک ممايت زازمانل موتب ملشود کارکنان زازمان ،نظام
تیمرم ریو را ناعادالنه تلقل کننط ا .)Eisenberger et al., 1986اين ونه قضاه شاو
کارکنان درااره شیايط کارو ازت که اهتطري استی ایهز رتتارشاو انایاتل را در زازمان تیاشم
ملزازد ا)Lee & Allen, 2002؛ اهعبار ديگی ادراک منفل کارکنان از شیايط کارو ،ااعث
در ریو آنشا در رتتارشاو انایاتل ملشود ا .)Galperin & Burke, 2006اهاينتیترب،
تیضره  3ایاو ایرزل ایقیار ازت:
تیضره  :3ادراک ممايت زازمانل ای ادراک العطا تل اثی منفل معنادار دارد.

1. Greenberg
2. Spector
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ويژگیهای شخصیتی و رفتارهای انحرافی .ایخل انطيشمنطان ،شصیرت را ایآينط
هيو لشاو اارز ه شاخص تید ملداننط ارضايران ه عاشورو .)1392 ،اين هيو لشا ا گوشاو
نسبتاً پايطار اتکار ،امسازا ه رتتار تید شستنط اآغاز ه شاشمل .)1391 ،از مران هيو لشاو
ونا ون ه متنوعل که ایاو شصیرت حیح شطه ازت ،پن هيو ل شصیرتل مهم در قا ب مط ل
اه نام «پن ازرگ » ارائه شطه ازت که در زالشاو اخری اسرار موردتوته ه ازتفاده هاق شطه
ازت ا .)Digman, 1990اين مطل در تیشنگشا ه زازمانشاو مصتلف ازتفاده شطه؛ رهايل
قاا قبو ل کسب کیده ا )Barrick & Mount, 1991ه در پوهش شاو مصتلفل ایاو ایرزل
رااطه ارن هيو لشاو شصیرتل ه رتتارشاو مصتلف کارکنان در زازمان ازتفاده شطه ازت ا De
Raad & Doddema-Winsemius, 1999؛  .)Judge & Ilies, 2002ای ازاس مفیهض اين
مطل ،از مران هيو لشاو مصتلف شصیرتل ،اهحور معمول  5هيو ل شصیرتل ارشتیين قطر
2
پر ويلکننط ل را در تبررن رتتارشاو اتیاد دارنط .اين هيو لشا عبار انط از :ثبا عاحفل ،
4
3
ایهنگیايل  ،شود ل در ایاای تجیاه  ،زاز ارو ه هظرفهشنازل اDigman, 1990؛
.)Goldberg, 1992
اتیاد هاتط هيو لشاو شصیرتل خاص ،اه ایهز میاديق رتتارشاو انایاتل تماي ه یاي
ارشتیو دارنط اDouglas & Martinko, 2001؛  .)Salgado, 2002پوهش شايل اه ایرزل
اثی هيو لشاو شصیرتل در رتتارشاو انایاتل در زازمان پیداختهانط اHough, 1992؛ Hough
et al., 1990؛ Ones, 1993؛  )Ones et al., 1993ه در اين مران ،دزتکم ده تیاتالر اه
ایرزل رااطه هيو لشاو شصیرتل ه رتتارشاو انایاتل در زازمان اختیاص ياتته ازت
اSalgado, 2002؛  .)Berry et al., 2007ازتمله ایو ه شمکاران ا )2007در مطا عة تیاتالر
خود نشان دادنط از مران پن عام ازرگ شصیرتل ،ده هيو ل زاز ارو ه هظرفهشنازل اه
تیترب ارشتیين رااطه را اا رتتارشاو انایاتل دارنط؛ اهحوروکه شی چه اتیاد زاز ارتی ه
هظرفهشناستی ااشنط ،رتتارشاو انایاتل کمتیو در زازمان ایهز ملدشنط ه ایعکس ا Berry et
 .)al., 2007مطا عاتل که پس از اين تیاتالر شا انجام شط نرز هتود اين رااطه را تأيرط کیدنط
ا .)Hastings & O’Neill, 2009در توتره ایقیارو اين رااطه ،چنرن ادعا ملشود که ای ازاس
نظیية مباد ة اتتماعل ا ،)Blau, 1964شصیرت اتیاد ای مبادال اتتماعل ه اهتب آن ای مرزان
رتتارشاو انایاتل آنشا در زازمان اثی مل ذارد ا)Liao et al, 2004؛ از اين ره ،شی چه اعضاو
زازمان اه اا هيو لشاو شصیرتل هظرفهشنازل ه زاز ارو ،شباشت ارشتیو داشته ااشط،
1. Big Five
2. Emotional Stability
3. Extraversion
4. Openness to Experience
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يکپارچگل ه مباد ه اتتماعل در آن زازمان ارشتی ملشود اBarrick et al., 1998؛ & Day

Bedeian, 1995؛ )Neuman et al., 1999؛ در نترجه از شط رتتارشاو انایاتل در زازمان
کازته خواشط شط ا.)Liao et al, 2004
اتیاد زاز ارتی ،ماتاطتی ،پصتهتی ،اا ذشتتی ه ایداارتی شستنط؛ اما اتیاد نازاز ار ،ارشتی از
زايیين المالمظه ،اش مجاد ه ،کرنهتوزو ،انتقام ه پیشرز از شمکارو ه تشیيک مساعل اا
ديگیان شستنط؛ از اين ره ،انتظار ملرهد اتیاد زاز ارتی ار از ديگیان اا اقره در زازمان رااطه
زازنطه ه مثبت ایقیار کننط ه مطاق از رتتارشاو انایاتل ارنتیدو پیشرز کننط ا Mount et al.,
)1998؛ شیچنط مطا عا از رااطة منفل ارن زاز ارو ه ونهشاو مصتلف رتتارشاو انایاتل در
زازمان خبی ملدشنط ا .)Colbert et al., 2004ازتمله ،نتاي پوهش کازتا ه شمکاران
ا ،)1998نشان داد ارن هيو ل شصیرتل زاز ارو ه رتتارشاو خیومتآمرز ه شمچنرن عیبانرت
رااطه منفل معنادارو ماکم ازت ا .)Costa et al., 1998اتیاد هظرفهشناستی ار از زايیين
ایاو خود شطر ذارو ملکننط ه ملکوشنط اه آن اشطار ایزنط ا.)Mount & Barrick, 1995
آنشا انگرزهمنطتی اSchmidt & Hunter, 1992؛  )Judge & Ilies,, 2002ه پیتالشتی از
ديگیان در ما کار ظاشی ملشونط ا)Mount & Barrick, 1995؛ ازاينره اا امتمال کمتیو
دچار رتتارشاو انایاتل در زازمان ملشونط ا .)Colbert et al., 2004اهاينتیترب ،تیضره 4
ایاو ایرزل ایقیار ازت:
تیضره  :4هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) ای رتتارشاو انایاتل اثی منفل
معنادار دارنط.


ويژگیهای شخصیتی ،ادراک حمايت سازمانی و ادراک بیعدالتی .شصیرت اتیاد در
ادراکا آنشا اثی دارد ا .)Day & Bedeian, 1995ایخل متیریشاو شصیرتل ،ادراک از
موقعرت کارو را تاتتأثری قیار ملدشنط ا )Neuman et al., 1999ه از آن حیيق اه رتتارشاو
انایاتل در زازمان منجی ملشونط ا .)Skarlicki & Folger, 1997ازتمله ،رائو ه شمکاران
ا )2004نشان دادنط ،هيو لشاو شصیرتل زاز ارو ه هظرفهشنازل در ادراک ممايت زازمانل ه
اههازطة آن در رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی منفل معنادارو دارنط ا)Liao et al., 2004؛
شمچنرن ،رهانشنازان اتتماعل معتقطنط که مسازرت انسانشا در قبال پطيطهشاو رتتارو از
قبر العطا تل ه در نترجه ادراک آنشا از العطا تل متفاه ازت اDar & Resh, 2001؛
)Lovas & Wolt, 2002؛ زيیا اهحورکلل ،اتیاد موقعرتشاو اتتماعل را متنازب اا شصیرت
خود ادراک ملکننط ا .)Snyder & Gangestad, 1982ای ازاس نترجه پوهش زيتنل ه شاالما
ا ،)2001زاز ارو ه هظرفهشنازل ازتمله هيو لشاو شصیرتل شستنط که در ادراک العطا تل
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اثی دارنط ا .)Žitny & Halama, 2011اهاينتیترب ،تیضرهشاو  5ه  6ایاو ایرزل ایقیار
شستنط:
تیضره  :5هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) در ادراک ممايت زازمانل اثی مثبت
معنادار دارنط.
تیضره  :6هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) در ادراک العطا تل اثی منفل معنادار
دارنط.
در مطل مفهومل پوهش در قا ب شک  1ارائه شطه ازت.
ادراک العطا تل

ادراک ممايت زازمانل

رتتارشاو انایاتل زازمانل

ناکامل

هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو
ه هظرفهشنازل)

شک  .1مطل مفهومل پوهش

.روششناسیپژوهش 

3

اين پوهش از نظی راشبید ،زنصل از پرماي ایاو تبررن رهااط علّل مران متیریشا ازت.
ایاو یدآهرو دادهشا از پیزشنامه ازتفاده شط اتطهل  .)1ازآنجاکه ناکامل معلول موقعرت خاص
ازت ا ،)Spector, 1997پیزشنامه ناکامل ،ای پايه زنجة ادراک العطا تل اهلور
پوهششگیزاخته تهره ه تطهين شط .پیز نامهشا مبتنل ای حرف پن زينهاو رکی حیامل
شطنط .اا شطر اوملزازو زنجهشا ه میول احمرنان از رهايل ماتوا ،شمه آنشا در اخترار  5تن
از ازتادان مطيیيت قیار یتت ه نظیشاو الالمل آنشا اخذ ه اا شط؛ زپس پايايل زنجه
موردارزياال قیار یتت؛ اه اين منظور ،پیز نامهشا اهلور تیادتل زاده در اخترار نمونه
مقطماتل  30نفیو از کارکنان تامعه شطر قیار یتت .ضیايب آ فاو کیهنباخ ماازبهشطه اا
ازتفاده از نیماتزار  SPSSوياو پايايل منازب زنجه ه مؤ فهشاو آن اود ا.)0/74≥α≥0/91
تطهل  .1تطهل زنجهشا
سنجه

تعدادگويه

ادراک ممايت زازمانل
ادراک العطا تل
رتتارشاو انایاتل در زازمان
هيو لشاو شصیرتل

57
39
3
87

مأخذ

8
19
18
14
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در ادامه 250 ،پیز نامه اهلور تیادتل در اخترار کارکنان زازمانشاو موردمطا عه قیار
یتت .تامعه آمارو اين پوهش را کارکنان زازمانشاو ده تل «اهشهی» تشکر ملدشنط که
تعطاد آنشا در تاريخ انجام پوهش  ،تقیيباً  900نفی ایآهرد شط .مجم نمونة آمارو پرشنهادو ای
ازاس تطهل کیتسل ه مور ان 1ا 246 ،)1970نفی اود که اايط اهلور تیادتل از مران
زازمانشاو مزاور انتصاا ملشط .از مران زازمانشاو ده تل ،پس از قیعهکشل ،شمارهشاو
کارکنان  11زازمان اآا منطقهاو ،ای منطقهاو ،از ،شالل اممی ،تیمانطارو ،شهیدارو،
اهطاشت ،راه ه تیاایو ،ثبت ازناد ،ثبت اموال ،زتاد آموزش ه پیهرش) ازتصیاج شط که پس از
میاتعه اه شی زازمان ،از مران کارکنان آن زازمان ،شمان تعطاد که در قیعهکشل زهم آن
زازمان اود ،اهلور تیادتل انتصاا شط .در مجمو تعطاد  239پیز نامه قاا ازتناد
یدآهرو شط که اه انضمام زنجهشاو نصست ،تعطاد  269پیزشنامه در اخترار قیار یتت انیخ
ااز شت  96درلط) .نسبت مشارکتکننط ان در پوهش ای مسب تنسرت 74 ،درلط مذکی ه
 26درلط مؤنث ،ای مسب زن ارن  23تا  56زال اSD=8/21؛  )M=38/7ه اه اا زااقه کار
در زازمان موردمطا عه ارن  1تا  30زال اSD= 8/94؛  )M=13/47اودنط.
.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

ازآنجاکه شمه دادهشا شمزمان از اتیادو مشصص ه اا اازارو هامط تم آهرو شطه اود ،ایاو
3
2
پیشرز از تهطيط پوهششل هاريانس رهش مشتیک  ،آزمون يکعاملل شارمن اتیا شط ا Harman,
)1967؛ هاريانس رهش مشتیک زمانل هتود دارد که تنها يک عام ار تیين مرزان هاريانس را
تبررن کنط .نترجه تجزيه مؤ فهشاو اللل 18 ،عام را اا مقاديی هيوه ازرگتی از  1شک داد که
عمطهتیين آنشا  17/14درلط از ک هاريانس را تبررن ملکید؛ اناایاين اا توته اه پايرناودن
اين مقطار ،معلوم شط تهطيط يادشطه متوته رهايل زنجه نرست.
ایاو زادهزازو مطل ،مرانگرن نمیا ويهشاو متیریشا اهعنوان شاخص شی متیری
مشاشطه شطه در مطل تايگزين شط .از اين رهش در مطا عا مصتلف مشااه ازتفاده شطه ازت
اJohn & Srivastatva, 1999؛  .)Babin & Boles, 1998اهمنظور تالر دادهشا ه آزمون
تیضرهشا از نیماتزار  Amos Graphicsایاو اتیاو مطلياال معادال زاختارو ازتفاده شط.
اهاينتیترب ،نصست اا ازتفاده از تالر عاملل تأيرطو ،مطلشاو انطازه ریو ایآهرد ه آزمون
شطنط .در اين میمله ،ضمن ایرزل معنادارو شی يک از اارشاو عاملل در مطلشاو انطازه ریو،
رهايل شمگیا نرز ایرزل شط؛ زپس در میملة دهم ،از حیيق تن ر یزرون چنط انه ،دادهشا اه
1. Krejcie & Morgan
)2. Common Method Variance (CMV
3. Harman single-factor test
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مطلشاو معاد ه زاختارو ایازش شطنط .ایاو آزمون مطلشا ،از  6شاخص مهم ایازش ازتفاده
شط .شاخص معنادارو کاو ازکوئی ا )Pکه مقطار ازرگتی از  0/05آن مؤيط مطل ازت؛ شاخص
کاازکوئی اهنجارشطه ا )CMIN/DFه ريشة دهم میاعا خطاو ایآهرد ا )RMSEAکه مقطار
ارن  1تا  5اه ل ه کوچکتی از  0/08دهمل ،مطل را تأيرط ملکنط ه شاخص ایازش اتزايشل
ا ،)IFIشاخص توکی -وئرس ا )TLIه شاخص ایازش تطبرقل ا )CFIکه مقاديی ازرگتی مساهو
 0/9آنشا ای پذيیش مطل دال ت دارد ا.)Goldberg, 1992
مطل اللل پوهش داراو  2مطل انطازه ریو اود :ادراک العطا تل ه ناکامل .معنادارو
هزنشاو ر یزرونل نشان داد که مطلشا در زطح احمرنان  99درلط ،داراو رهايل شمگیا
شستنط؛ ضمن اينکه شاخصشاو ایازش تأيرطکننطه شی ده مطل اودنط اتطهل  .)2در ادامه ،مطل
معاد ة زاختارو تیزرم ه در زطح احمرنان يادشطه آزمون شط اشک  .)2ای ازاس ضیايب
ر یزرونل ،شمه رهااط اه تز اثی هيو لشاو شصیرتل در ادراک ممايت زازمانل
ا )P =0/020<0/001ه هيو لشاو شصیرتل در ادراک العطا تل ا )P =0/246<0/001در
زطح احمرنان  99درلط معنادار اودنط .اهاينتیترب ،تیضرهشاو  5ه  6در اين زطح احمرنان ،رد
ه زايی تیضرهشا تأيرط شطنط .شاخصشاو ایازش مطل نشان دادنط که مطل در زطح احمرنان
يادشطه قاا تأيرط ازت اتطهل  .)2شک  ،3مطل معاد ه زاختارو پوهش را پس از مذر
رهااطل که معنادار نبودنط ،نشان ملدشط .ایآينط شاخصشاو ایازش در تطهل  2اين مطل را تأيرط
ملکننط.
تطهل  .2شاخصشاو ایازش مطلشاو پوهش
مدل

P

CMIN/DF

انطازه ریو ادراک العطا تل ا)Ijp
انطازه ریو ناکامل ا)Fr
معاد ه زاختارو
معاد ه زاختارو پس از مذر
رهااطل که معنادار نبودنط

0/068
0/000
0/000

2/687
4/933
2/577

0/992
0/979
0/940

0/000

2/616

0/937

 CFI

 RMSEA

 IFI

 TLI

0/079
0/072
0/077

0/977
0/937
0/923

0/992
0/979
0/940

0/078

0/921

0/937
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شک  .2مطل معاد ه زاختارو پوهش

Per

ويژگیهایشخصیتی 

well

P1

زاز ارو
هظرفهشنازل
ادراک ممايت زازمانل
قطرشنازل از کارکنان
ناکامل العطا تل رهيهاو
ادراک العطا تل توزيعل
ادراک العطا تل رهيهاو
ادراک العطا تل احالعاتل

wdb

P2
Osp
Ack
Prof
Disj
Proj
Infj

شک  .3مطل معاد ة زاختارو پوهش

orgd
intd
Disf
Intf
Inff
Intj

دغدغةآسودگیورفاهکارکنان 
رتتارشاو انایاتل در زازمان
رتتارشاو انایاتل زازمانل
رتتارشاو انایاتل ارنتیدو
ناکامل العطا تل توزيعل
ناکامل العطا تل ارنتیدو
ناکامل العطا تل احالعاتل
ادراک العطا تل ارنتیدو

پس از مذر رهااطل که معنادار نبودنط
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ای ازاس نتاي پوهش ه مبتنل ای دادهشاو یدآهروشطه در قلمیه مکانل موردمطا عه ،مطل
موردتأيرط پوهش در زطح احمرنان  99درلط اهلور شک  4ازت.
ادراک ممايت
زازمانل

ادراک العطا تل

ناکامل

رتتارشاو انایاتل
زازمانل

هيو لشاو شصیرتل
ازاز ارو ه هظرفهشنازل)
شک  .4مطل نهايل مورد تأيرط پوهش

.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

شطر اللل پوهش ماضی که مبتنل ای راشبید رهااط علّل مران متیریشا انجام شطه ازت،
حیامل مط ل -شام متیریشاو هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) ،ادراک
العطا تل ،ادراک ممايت زازمانل ه ناکامل -ایاو تبررن رتتارشاو انایاتل در زازمان اود .در
رازتاو نر اه اين شطر ه ای ازاس نتاي پوهش ياتتهشاو زيی مال شط:
 .1هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) ای رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی منفل
معنادار دارنط .اين نترجه اا نترجه تیاتالر ایو ه شمکاران ا )2007ه شمچنرن ياتتهشاو
شازترنگز ه انر ا )2009يکسان ازت؛ ای اين ازاس ،شی چه اعضاو زازمان زاز ارتی ه
هظرفهشناستی ااشنط ،رتتارشاو انایاتل کمتیو در زازمان ایهز مليااط ه ایعکس .ای ازاس
نظیيه مباد ه اتتماعل ا ،)Blau, 1964هتود اين رااطه چنرن توتره ملشود که شصیرت اتیاد
ای مبادال اتتماعل ه اهتب آن ای مرزان رتتارشاو انایاتل آنشا در زازمان اثی ذار ازت
ا)Liao et al., 2004؛ ازاينره شی چه اعضاو زازمان اه اا هيو لشاو شصیرتل
هظرفهشنازل ه زاز ارو ،شباشت ارشتیو داشته ااشط ،يکپارچگل ه مباد ة اتتماعل در آن
زازمان ارشتی ملشود اBarrick et al., 1998؛ Day & Bedeian, 1995؛ Neuman,
)1999؛ درنترجه از شط رتتارشاو انایاتل در زازمان کازته خواشط شط ا.)Liao et al., 2004
اتیاد زاز ارتی ،ماتاطتی ،پصتهتی ،اا ذشتتی ه ایداارتی شستنط؛ اما اتیاد نازاز ار ،ارشتی از
زايیين المالمظه ،اش مجاد ه ،کرنهتوزو ،انتقام ه پیشرز از شمکارو ه تشیيک مساعل اا
ديگیان شستنط؛ اناایاين انتظار ملرهد اتیاد زاز ارتی ار از ديگیان اا اقره در زازمان رااطه
1. Berry et al.
2. Hastings & O’Neill
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از رتتارشاو انایاتل ارنتیدو پیشرز کننط ا Mount et al.,

زازنطه ه مثبت ایقیار ه مطاق
.)1998
اتیاد هظرفهشناستی ار از زايیين ایاو خود شطر ذارو ملکننط ه ملکوشنط اه آنشا
ایزنط ا .)Mount & Barrick, 1995آنشا انگرزهمنطتی اJudge & Ilies, 2002؛ Schmidt
 )& Hunter, 1992ه پیتالشتی از ديگیان در ما کار ظاشی ملشونط ا Mount & Barrick,
)1998؛ اناایاين اا امتمال کمتیو دچار رتتارشاو انایاتل در زازمان ملشونط ا Colbert,
.)2004
 .2ناکامل ناشل از ادراک العطا تل ای رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی مثبت معنادار دارد؛
شمانحور که ازپکتی ا )1997تییيح کیده اود ،تجیاة ناکامل ملتوانط ای رتتارشاو انایاتل اثی
اگذارد ا )Spector,1997ه منطبق اا ادعاو پوهش شا ،زبب ایهز ونهشاو مصتلف رتتارشاو
انایاتل ،اعم از ارنتیدو ه زازمانل شود اColquitt et al., 2004؛ Appelbaum et al.,
 .)2005کما اينکه اهحور مشصص ،چن ه ازپکتی ا )1992در مطا عهاو ارن ناکامل تجیاهشطه ه
پیخاشگیو ،خیومت ه خیااکارو ،رااطة مثبت معنادارو شنازايل کیده اودنط ا & Chen
)Spector, 1992؛ اناایاين اه نظی اهرتون ه شمکاران 1ا ،)2007کاش ناکامل زبب کاش اين
ونه رتتارشا خواشط شط .اهاينتیترب ،پوهش توانست خ ناديطه یتتن تايگاه عوام عاحفل
ازتمله ناکامل را که پرشتی ایخل لامبنظیان وشزد کیده اودنط ا ;Liao et al., 2004
 ،)Spector, 1978ضمن مطا عة تجیال خود پی کنط ه ای اين مهم لاه اگذارد که شیچنط
عوام موقعرتل ه شصیرتل در ایهز رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی دارنط ،نبايط نق عوام
عاحفل را در اين مران ناديطه یتت اBarclay et al., 2005؛ .)Weiss et al., 1999
 .3ادراک ال عطا تل در ناکامل اثی مثبت معنادار دارد .ازپکتی در مطل خود ای اين مطلب اذعان
کیده اود که ا ی ادراک ناکامکننطهشاو موقعرتل اه تجیاة ناکامل منجی شود ،ملتوانط زبب ایهز
رتتارشاو انایاتل در زازمان شود ا .)Spector,1997حبق ادعاو نظیو ارس ه تیيپ
ا ،)1996ا ی در مارط کارو ،کارکنان ای ازاس ایآينط ارزياالشاو خود از موقعرت ،ادراک
العطا تل داشته ااشنط ،امساس ناکامل ملکننط؛ اناایاين ،حبق اين نترجة پوهش  ،ادراک
العطا تل از حیيق تأثریو که ای ناکامل اعضاو زازمان مل ذارد ،زبب ظهور رتتارشاو
انایاتل ملشود؛ اناایاين ادراک العطا تل نق مهمل در ایهز رتتارشاو انایاتل در زازمان ايفا
ملکنط اHenle, 2005؛  )Aquino et al., 1999ه ملتوان آن را اه عنوان مطخلل نويطاص
ایاو تهم رتتارشاو مزاور دانست ا)Greenberg & Alge, 1998؛ اما شمعقرطه اا آکوينو ه
1. Everton et al.
2. Bies & Tripp
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شمکاران ا ،)2004ملتوان اذعان کید که ارن ادراک عطا ت ه رتتارشاو انایاتل در زازمان
زهماً رااطه مستقرم معنادارو هتود نطارد؛ الکه اه تعبری زهال مانیيکو دالرا ه هرانوتاکورهنته
ا )2007در اين مران ،متیریشايل مرانجل هتود دارد که ا بته ناکامل يکل از اين متیریشاو
ماتم ازت.
 .4ادراک ممايت زازمانل در ادراک العطا تل اثی منفل معنادار دارد .اه نظی کیهپانزانو ا،)1995
ادراک ااالو ممايت زازمانل کارکنان ای ادراک آنشا از عطا ت زازمانل تأثری ذار ازت .ايزنبی ی
ه شمکاران ا )1986نرز اهحور خاص اه تأثری ادراک ممايت زازمانل ای ادراک العطا تل
رهيهاو انظام تیمرم ریو) اشاره کیده اودنط .شیچنط پوهش شا تأيرطکننطه تأثری ادراک ممايت
زازمانل ای رتتارشاو انایاتل در زازمان شستنط ا ،)Colbert et al., 2004از نتاي  2تا 4
پوهش ماضی چنرن درياتت ملشود که نوزانا اين متیری از حیيق تأثری ای ادراک العطا تل ه
اهدنبال آن ناکامل ،رتتارشاو انایاتل را در زازمان دزتخوش تیرری ملزازد.
 .5هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) ای ادراک ممايت زازمانل ه ادراک
ال عطا تل اثی معنادارو نطارنط .اين نترجه اا نتاي مطا عاتل که پر از اين ای هتود چنرن
رااطهاو تییيح داشتنط ،در تعارض ازت؛ ازتمله اا نترجه پوهش رائو ه شمکاران ا،)2004
نازاز ار ازت که نشان ملدشط ،هيو لشاو شصیرتل زاز ارو ه هظرفهشنازل در ادراک
ممايت زازمانل ه اه هازطه آن ای رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی منفل معنادارو دارنط ا Liao
)et al., 2004؛ شمچنرن اا نترجه پوهش زيتنل ه شاالما ا ،)2011شمصوانل نطارد که
نشاندشنطه زاز ارو ه هظرفهشنازل ازتمله هيو لشاو شصیرتل مؤثی ای ادراک العطا تل
شستنط ا)Žitny & Halama, 2011؛ ا بته نترجه مزاور زهماً نقضکننطه اين ادعاشاو نظیو
نرست که نصست ،شصیرت اتیاد ملتوانط ای ادراکا آنشا اثی اگذارد ا Day & Bedeian,
 )1995ه ایخل متیریشاو شصیرتل ،ادراک ممايت زازمانل را تاتتأثری قیار ملدشنط
ا )Cullen & Sackett, 2003ه از آن حیيق اه رتتارشاو انایاتل در زازمان منجی ملشونط
ا)Skarlicki & Folger, 1997؛ دهم اينکه مسازرت انسانشا در قبال پطيطهشاو رتتارو از
قبر العطا تل ه در نترجه ادراک آنشا از العطا تل متفاه ازت اDar & Resh, 2001؛
 )Lovas & Wolt, 2002ه اتیاد موقعرتشاو اتتماعل را متنازب اا شصیرت خود ادراک
ملکننط ا.)Snyder & Gangestad, 1982

1. Aquino et al.
2. Zoghbi-Manrique de Lara & Verano-Tacoronte
3. Cropanzano
4. Eisenberger et al.
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 .6از اين نظی که هيو لشاو شصیرتل ازاز ارو ه هظرفهشنازل) اهحور مستقرم ه عوام
موقعرتل ادراکشطه اهحور غریمستقرم از حیيق ناکامل ای رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی دارنط،
ملتوان پذيیتت که هيو لشاو شصیرتل ه موقعرتل در کنار شم رتتارشاو انایاتل در زازمان
را اهتی تبررن ملکننط اSkarlicki, 1999؛ Peterson, 2001؛ .)Sackett & DeVore, 2001
از خالل نتاي پوهش  ،کارایدشاو ضمنل ه پرشنهادشاو اتیايل زيی ارائه مل یدنط:
 .1ازآنجاکه ادراک ممايت زازمانل اهحور غریمستقرم ای رتتارشاو انایاتل در زازمان اثی دارد،
شايسته ازت اه منظور کاش رتتارشاو انایاتل در زازمان ،مطيیيت زازمان اه ناوو عم کنط
که کارکنان ااهر کننط زازمان ،خطما آنشا را ارج ملنهط ه دغطغه آزاي خاحی آنشا را دارد؛
 .2اه زبب آنکه ادراک العطا تل ای ناکامل کارکنان ه اهتب آن ای رتتارشاو انایاتل در زازمان
اثی دارد ،اايط موازين ایقیارو عطا ت  -اعم از عطا ت توزيعل ،رهيهاو ،احالعاتل ه ارنتیدو-
ار از پر در زازمان رعايت شود .اطين منظور مطيیيت زازمان اايط اه ایخل موارد در
زازمان توته خاص ه اکرط داشته ااشط که عبار انط از:
 در اینامة زمانبنطو تنظرمشطه ایاو انجام هظايف کارو ،مبا غ مقو ه دزتمزد ،مجم کارتعررنشطه ،پیداخت پاداش ه مزايا ه ها ذارو مسئو رتشاو کارو عطا ت را اهخوال رعايت کنط؛
 از شی ونه غیضهرزو در تیمرمشاو کارو اپیشرزد؛ شنگام تیمرم ریو اه نرازشاو شصیل ه مق ه مقو کارکنان توته کنط ه از عنیی لطاقتاا آنشا غفلت نورزد؛
 کارکنان ذونف را از ماتواو تیمرمشا ،ماازن ه هيو لشاو آنشا مطل زازد ه ضمنتشیيح آنشا ،احالعا الزم ،توضرحشاو درزت ،معقول ه رهشن را ضمن ازتطاللشا ه
توترههشاس کاتل در اخترار کارکنان قیار دشط ه در نهايت اهحور شماشنگ ه الکمهکازت اه
اتیاو تیمرمشاو مزاور در زازمان اپیدازد؛
 اه کارکنان اتازه نقط ه ایرزل تیمرمشاو کارو ه امراناً تقاضاو تجطيطنظی داده شود؛ پیشرز از ایخورد نامهیاان اا کارکنان ،شنگامل که اه تیمرمشاو مطيیيت انتقاد ملکننط؛ رعايت رتتار ماتیمانه ه توأم اا اکیام اا کارکنان. .3مطيیيت مناا انسانل زازمان ایاو تذا کارکنان ،متلاالمکان کارکنانل را در اه ويت
زين قیار دشط که اه اا هيو لشاو شصیرتل ،زاز ارتی ه هظرفهشناستی از ديگیان
شستنط؛ زيیا ای ازاس يکل از نتاي پوهش  ،معلوم شط اين هيو لشاو شصیرتل ای رتتارشاو
انایاتل در زازمان اثی منفل معنادارو دارنط.
ایاو انجام پوهش شاو آتل در رازتاو اين مطا عه ،توته اه نکا ه پرشنهادشاو زيی
مائزاشمرت ازت:
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ـ تأيرط مطل معاد ه زاختارو پوهش اه اا معنادارو شاخصشاو ایازش ،اين امتمال را قو
ملاصشط که چه اسا عوام موقعرتل ه شصیرتل ديگیو شستنط که اتوان آنشا را در تکمر
مطل پوهش ماضی اهکار اید؛ ازاينره شايسته ازت ،پوهش شاو ديگیو اه شنازايل ه ایرزل
اين متیریشا ضمن مطل مزاور اپیدازنط؛
ـ ایرزل نتاي اين پوهش ه اازآتیينل آن در زطح زازمانشاو اص خیولل يا زازمانشاو
ده تل زايی شهیشا؛
ـ ایرزل رهااط مطل در چارچوا راشبید پوهش شاو آزمايشل.
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