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Abstract 

The purpose of this study was to analyze the effect of bureaucratic culture on 

organizational laziness with the mediating role of organizational paranoia. This 

study is a descriptive survey research, and in terms of purpose is an applied research. 

In this study, a standard questionnaire was used to measure variables. The validity 

and reliability of the questionnaire were confirmed using the content validity method 

and Cronbach's alpha. The statistical population of the study was comprised of 

governmental organizations in Khorramabad city, out of which 384 employees were 

selected as sample members using convenience sampling method and Cochran 

formula. Data was analyzed using Structural Equation Modeling with Amos and 

SPSS. The results show that at confidence level of 0.95, bureaucratic culture has a 

positive and significant effect on laziness and organizational paranoia. In addition, 

the analysis of indirect paths shows that organizational paranoia has mediates the 

effect of bureaucratic culture on organizational laziness. As a result, it can be said 

that when the organization's employees are deprived of the freedom of action, 

autonomy, independence, and creativity by the system and its bureaucratic culture, 

they get pessimistic and paranoid about organizational laws and regulations, lose 

their motivation and efficiency, and become infected with organizational laziness. 
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 چکیده
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 مقدمه

و مشوالت    هول  چولل  المللو    و بوین داخلو   تغییر و تحوالت   گرفتن سرعت  بدون شک

فشولر  هول    از جمله افزای  وظلیف و مسئاللیت هل رقم خالاهد زد؛ را برای سلزملن ای عدیده

منولب  مولل    افوزای  انتاولرا  مشوتریلن     جهلن  شودن   برای شفلفیت و پلسخگالی  بهتر  

نهول کولرای  و   ت گالنه مسولل  نوه   به این  تالجه ب  کهطالری به . .. و  فنلوریتالسعة محدود  

 Nwambuzu)دهود   م  بلاله مالجالدیت و حت  بقلی سلزملن  را تحت تأثیر قرار  اثربخش 

et al 2017: 3.)      و بوه تعو   ن عالامو     مسولل  نلشو  از تحوالت  محی و      بودین ترتیو

اسوتراتییک بوه مناوالر     هولی  در تودوین برنلموه  هل  سلزملن  همچنلن گریعلنگیر سلزملن درون

که   هل ی  روی سلزملنپ هلی پذیری است. بر این اسلس  یال  از چلل  بتتالان رقلافزای  

 دادن که در  ن افراد برای انجلماست  1تنعل  سلزملن   گیرد م نشئت  هل از مسلل  درون   ن

و  اندازنود  م  در زندگ  شخص  و کلری همیشه کلر امروز را به فرداامالر کالچک و بزرگ 

کنند؛ به ععلرت  علد  به فالور کوردن    م  ه دیگران واگذارسلزی را ب گیری و تصمیم تصمیم

  میوزان تاللیود و   هولی  سولزملن  چنینرو  در  . ازینورزند م  ندارند و برای هر انتخلب  تعل 

 (.5: 1931یلبد )سوههالند و همالولران    م  بلزده  شغل  بسیلر پلیین و اشتیلق به کلر کله 

که اغلو     رسم  هلی و رویههل  گیری سیلستکلر هب 2کراتیکوهلی بالر در فرهنگاز طرف   

سوولزملن  پووذیری  کووله  انع وول   شووالد موو  از  ن بووه عنووالان یووک بیموولری بووزرگ یوولد 

سورخالردگ   و   ضعیف  نلکلر مدی  افزای  فسلد اداری  کله  ختقیت هلی گیری تصمیم

 :Parlar & Cansoy 2017) در پو  دارد در برابر تغییرا  محی و    مدیریت  را برای سلزملن

  بوه  در سولزملن  فضلی بدبینلنه و مسومالم  ایجلدبل   9سلزملن بدبین  از سالی دیگر   (.2177

  رفتلرهولی ضود شوهروندی  کوله      افزای  فرسالدگ  احسلس   کله  تعهود سولزملن   

تالاند مالفقیوت سولزملن    م  و شالد منجر م کلرکنلن رفتن روحیة و همچنین از بین   عملالرد

 (.Nafi 2013: 55)کند شد  تضعیف    بهرا در رسیدن به اهداف

                                                                                                                                        
1. Organizational laziness 

2. Bureaucratic culture 

3. organizational paranoia 
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 مسئلهبیان 

وکولر و   کسو  حی وة  یول نلکولم  نلشو  از تغییور در       شالست و بلرهل بلرهل هل سلزملنبسیلری از 

هولی   رغم وجوالد مسولل  و پیچیودگ     بهاند. به این ترتی    تجربه کرده راهمچنین عالام  فردی 

هول   به مناالر بقل و پیشعرد اهودا  بورای سولزملن    تالجه به منلب  انسلن   جهلن  ةفزاینده در عرص

 کمتور بوه کولر گرفتوه    و  کننود  مو     وجالد کلرکنلن  که رف  تاللیفبر این اسلسضروری است. 

سلز نلکلر مدی  تالاند زمینه م  دهند م  یل اختتل در امالر را شال هل  فرافالن  مسئاللیتو  شالند م 

عدالت و صوداقت  و  ن اصالل  ملنند درستاللریو به تع   ن قربلن  شد  سلزملن  کله  ختقیت

رقلبوت   عرصوة  بول ورود بوه    (.Wang & Xie 2017: 1038)در پ  کس  منفعت شخص  شوالد  

و بل اقدامل  صوحی  و  بشنلسند خالد را  هلی و تالانلی هل  در برابر رقعل  مزیت  مجعالرندهل  سلزملن

. پو  بوردن   کننود الی مالفقیوت هودایت   هل را بوه سو   منلب  انسلن   نزمینة ریزی منلس  در  برنلمه

بهینوه  استفلدة هل را برای  اخیر تتش  ن هلی به اهمیت روزافزون عالام  انسلن  در دهههل  سلزملن

بسیلر مهوم و حیولت     نیلزهلییال  از   از این منع  بلارزش دوچندان کرده است. از طرف مؤثر و 

در   وظولیف    داردانع ل  کمو هل   نختلر که سل و  دولت  هلی وییه سلزملن به  کنالن  هلی سلزملن

حالزة تدابیر خلص در  و   و ...  هل حلکم است بر  ن وپلگیر   بالروکراس  دستنیست شفل هل   ن

بردن میزان انگیزه و توتش   راهاللرهلی  همچالن بلتارالة بل  . این هد استتنعل  سلزملن  رف  

. بنلبراین  بل تالجه به تحقق یلبد تالاند م  لرکنلنو ایجلد روابط میلن ک  امنیت شغل تأمین   کلرکنلن

اهمیت شنلخت و تحلی  تنعل  افراد در سلزملن  هنالز تتش درخالر تالجه  از سالی محققلن در 

بل تالجه به  شالد است مشخص  قرارپیوه  حلضر  در رو  این زمینه صالر  نگرفته است. ازین

 بر تنعل  سلزملن  دارد.تأثیری  روکراتیک چهالسلزملن   فرهنگ ب بدبین نق  میلنج  

 مروری بر مباني نظری

 فرهنگ بوروکراتیک

یعنو     1321تول   1681هولی   بین سلل 1اولین بلر ملرکس وبررا اص تح فرهنگ بالروکراتیک 

و رسوم    هولی  فرهنوگ را بورای سولزملن   ایون  وی . کرددر  لملن م رح   اواخر قرن نالزدهم

                                                                                                                                        
1. Max Webber 
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در فرهنگ بالروکراتیک اختیلر و معتقد است که ( 1369) 1لچوا. کرد م  قلمداد  ل ایده ؛ من ق 

در واقو   . بلشود  مو   شده و سیستملتیک بندی نالع فعللیت در سلزملن طعقه همچنینمسئاللیت و 

 ه مراتع  بر اسلس قدر  و کنترل نشولن داده لاختیلر سلس هلی جریلندر فرهنگ بالروکراتیک 

هول غللو  اسوت      نبور  که فرهنگ بالروکراتیک   هلی سلزملندر (. Saade et al 2017)شالد  م 

کلرکنولن از کمتورین میوزان     و شوالد  مو   شده کنترلداستلندار هلی اسلس رویه اقدامل  افراد بر

و کننود   مو  بر تقالیت قالانین و مقررا  تأکید هل  گالنه سلزملن  زادی و قدر  برخالردارند. این

 (.7: 1932) شونل و همالولران   ر اسوت  پذیری اسوتالا  بین  هل بر ثعل  و پی  تالجه بلندمد   ن

سولزی و تمرکوز در    فرهنگ بالروکراتیوک بول رسوم     اعتم کردند( 1338)و فرنهلم  2ایگزنالال

کلرانه است و کلرکنولن   محلفاه این نالع فرهنگ صرفلً  دارد. به ععلرت ارتعلط تنگلتنگ سلزملن 

در (. Belias & Koustelios 2014: 135شووالند ) موو  گیووری متمرکووز شوونلخته  ن بوول تصوومیم

  غللو  اسوت مشولرکت میولن کلرکنولن انود   امول        هل   که این نالع فرهنگ بر  نهلی سلزملن

ایون  ه مراتو  سولزملن  در   لو سلسو   علط  مالقعیتضنالر  و کنترل بسیلر بلتست. نام و ان

نیول   غفلری و رسوتم م للعة بل تالجه به  (.Mansoor & Tayib 2010: 84ند )ا فرهنگ بسیلر مهم

 طالر مختصر تشری  خالاهد شد.ه فرهنگ بالروکراتیک در ادامه ب هلی شلخص( 1938)

هل  وجوالد   مقررا  و دستالرالعم و  ی رعلیت قالانینمعنل هبمندی  ضلب ه :3مندی ضابطه

 و  یلفتوه  پذیری  امالر سولزملن  شده  نام و انضعلط  تععیت ای تعریف روابط رسم  و زنجیره

 (.81: 1932)فره  و هماللران است هلی شغل  و مسیرهل  معین بالدن جلیگله

فراینودهلی من قو  روابوط هدفمنود بوین       ؛فرهنگ بالروکراتیوک در  :4فرایندهای منطقی

کولر  مهندسو     دادن انجولم  هولی  روشبین  بوالدن   مشلغ   استلنداردهلی رسم   قلب  پی 

را هول   رویوه  و در دسترس بالدن معیلرهلی سنج  فراینودهل و هل  بهعالد مستمر فرایندمجدد  

 (.966: 1938نیل  د )غفلری و رستمنده م  نشلن

                                                                                                                                        
1. Wallach 

2. Xenikou 

3. Criterionaly 

4. Logical processes 
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بول   دارنود  هولی  کوه سولختلر غیرمنع وف )بالروکراتیوک(      سولزملن  :1مادن   هاای  نظام

  هولی مختلوف  بخو  ارتعلط هدفمند و سیسوتملتیک  کلرا و مفید   هلی برخالرداری از نالم

ارتعولط    هولی  زیرسلختو همچنین تالجه به   اطتعلت  هالشمند هلی برخالرداری از شعاله

)فرهو  و همالولران   دسوت یلبنود   مدون و مالتالب در سولزملن خوالد    هلی نالمبه تالانند  م 

1932 :81.) 

ای  بوه مجمالعوه  دارای فرهنوگ بالروکراتیوک    هولی  نسلزملیالهلرچگ  در  :2یکپارچگی

مودیریت و   ةیالهلرچو  ةهول  شوعال   و رویوه هول   هول  ناولم   افزا از سولختلر  روش  منسجم و هم

 (.966: 1938نیل  )غفلری و رستمکند  م شلره ... او   اجملعنده   فرمل

 تنبلي سازماني

. رود م و سست  در امالر به کلر   پروری  بیاللری  کلهل   اهملل به معنلی تن اص تح تنعل 

بودان دچولر    هنگولم فعللیوت و کولر   افوراد   به احتملل زیلدبه ععلرت   تنعل  دردی است که 

تنعلو  اجتمولع  اسوت.     رایو   هلی یال  از تنعل  (.Simms & Nichols 2014: 59)شالند  م 

مد  و سخت از پیلمدهلی این  اقعلل به کلر طالتن  وری اداری و عدم پلیین بالدن س   بهره

ای از تنعلو  اجتمولع  اسوت کوه در  ن کلرکنولن       نالع تنعل  است. تنعل  سلزملن  نیز شلخه

کنند )سههالند  در قلل  جمع  سست  و تنعل  م د خالمحاللة وظلیف  دادن سلزملن در انجلم

. هلی اموروزی اسوت   سلزملنبزرگ تنعل  سلزملن  یال  از مشالت   (.5: 1931و هماللران 

تالان و انرژی خوالد  همة که  کند م این مفهالم به مد  زملن فعللیت افراد در سلزملن اشلره 

 تالاند مالجو  کوله    م که  رندگی نم  به کلرگروه   و وظلیفهل  فعللیت دادن انجلمدر را 

محققلن تنعل  سلزملن  را (. Kardal & Saydin 2013: 27)افزای  گروه  در سلزملن شالد  هم

تصمیم  عمد هل به افراد در گروهاند که  بر  نو کنند  ای نلگالار برای سلزملن تالصیف م  پدیده

فوردی   هولی  که به فعللیت ذخیره کنندهلی   انرژی خالد را برای زملن کنند تل تنعل گیرند  م 

  9هولی  ملننود سولختلر    شولخص (. George 2014: 195پردازنود )  م  به مناالر کس  پلداش

                                                                                                                                        
1. Modified systms 

2. Integration 

3. structure  
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هلی تنعل  سلزملن  را شال   مؤلفه 1و محیط  9فردی هلی   وییگ 2  اهدا  سلزملن 1فنلوری

 به طالر مختصر تشری  شده است. 1دهند که در جدول  م 

 نیتنبلی سازما های . شاخص1جدول 

 منبع تعاریف ها لفهؤم

 سلختلر
مشلرکت به  ةروحیو نیز کله  یلفتن هل  و ایده هلنار نالردن ابراز

 متمرکز هلی علت وجالد سلختلر
Abesi & Samani 

2017: 118 
 فنلوری

تالاند افراد را از سلزملن کنلر بگذارد  م  پیچیدگ  یل سلدگ  فنلوری

 شالد. هل از سلزملن ای برای جداسلزی  ن و مقدمه

 اهدا  سلزملن 
 و شفل   گیری بینلنه  قلب  اندازه اهدا  منسجم  سلزگلر  واق 

 .شالدتالاند بلعث کله  تنعل  سلزملن   م 
Forsyth 2014: 

26 
 فردی هلی وییگ 

تعهد در کلرکنلن و  و رضلیت شغل  و فقدان عالامل  چالن انگیزه

 شالد. م  هل سلز تنعل   ن تالجه مدیران زمینه همچنین عدم

 محیط

 رفتلر هماللران  سعک نالر   فرهنگ سلزملن  رهعری درون 
Abesi & Samani 

 بیرون  117 :2017
فیزیال  در محیط   عالام  سیلس   اقتصلدی  فرهنگ   اجتملع 

 سلزملن

 ي سازمانيبدبین

کلمه پلیه و اسلس این مفهالم فلسوف   ریشة ه بل تالجه ب واست اص تح  چندبعدی  بدبین 

و   شنلسو   ملنند دین  علالم سیلسو   جلمعوه  اجتملع  مختلف علالم  هلی ست. امل در رشتها

 در خصوالص اولین  ثولر  کند که بیلن م ( 2111) 5سالرشده است. تالجه  به  نشنلس   روان

)بور اسولس   سالتل  دانشگله مینه در م للعل  1311دهة در   به مفهالم امروزی سلزملن  بدبین 

وتحلی  شخصیت افراد انجلم گرفت(  که بل هد  تجزیه 8ندگلنهم للعة فهرست شخصیت چ

( 1338) 7طعوق دیودگله اندرسوالن   . (Turkemen & Aykac 2017: 745)خوالرد   به چشم مو  

                                                                                                                                        
1. Technology 

2. Organizational goals 

3. Characteristics human 

4. Environment 

5. Sur 

6. Multiplex Personality Inventory 

7. Andersson 
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یل تملی  بوه    نلامیدی  خشم لکه ب استسلزملن  ترکیع  از یک نگرش علم یل خلص  بدبین 

  بوه ععولرت   شوالد.   ژی تالصویف مو   همچنین ایودلاللال و   اعتملدی به فرد  گروه  سلزملن ب 

هلی منفو    و به نالع  نگرش بردرا از بین م سلزملن  صداقت و درست  در سلزملن  بدبین 

  سولزملن   بودبین  (.Yukesel & Sahin 2017: 291)دهود   م  افراد را به سمت سلزملن سالق

توالان   م . دتالاند در طالل زملن و بل تالجه به شرایط تغییر کن م  یک حللت رفتلری است که

یول   بل تغییر شغ  در درون یل بیرون سلزملن  ن را کله  دارد. یعن  اگر فردی به تغییر شغ 

 رای ملنودن یول تغییور شوغ     به نسعت زملن  که تملیل  بو   ملندن در شغ  فعل  مجعالر شالد

  بودبین بنولبراین  اصوالل کلو     (. Rehan et al 2017: 2شالد ) م  سلزملن  بدتر بدبین ندارد  

؛ کوه  اسوت  صومیمیت در سولزملن   و لزملن  شلم  فقدان صداقت  درسوتاللری  عودالت   س

سولزملن  سوع  ایجولد انگیوزه در      بودبین  تالانند بل رهلی  از اصالل کل   م  رهعران سلزملن

بل تالجوه   (.Abraham 2000: 271)کنند کلرکنلن شالند و از این طریق منلف  خالی  را حفظ 

دارد    سلزملن  سوه بعود  بدبین( 1336)و هماللران   1دیناسلس پیوه   و بر  نچه  مدبه 

 که در ادامه به طالر مختصر تشری  خالاهد شد.

احسلس  و عولطف  فورد بوه سولزملن      هلی   سلزملن  به پلسخبدبین علطف  بعد :2عاطفی

 دهود  مو   نشولن احترام  فورد بوه سولزملن را     احسلس نلامیدی و ب   . در واق کند م اشلره 

(Rehan et al 2017: 2.) 

شالد که افوراد بوه ایون بولور رسویده بلشوند کوه         م  بدبین  شنلخت  هنگلم  ایجلد :3شناختی

 (.Mete 2013: 478د )کن هل تالجه نم   نبه هل ارزش قلل  نیست و  سلزملن برای مشلرکت  ن

بوه  گوذارد.  بتالاند هم بر تعهد هم بر عملالرد کلرکنلن توأثیر   م  بدبین  رفتلری :4رفتاری

هملنند انتقلد از سلزملن   است؛ رفتلرهلی نلم لالب ةکنند ترتی   بدبین  رفتلری منعالس این

 (.Kidwell & Robie 2003: 540) و ...   میز هلی طعنه شالخ 

                                                                                                                                        
1. Dean 

2. affective 

3. cognitive 

4. Behavioral 
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 پژوهشپیشینة 

فرهنوگ بالروکراتیوک بور    هولی   مؤلفه( در تحقیق  نشلن دادند که 1938نیل ) غفلری و رحیم

مثعوت و معنولدار   توأثیر  و سیلسو     اجتملع   اقتصلدی و  اینرس  شنلخت   رفتلری  شنلخت 

بوین  راب وة  و ادرا  فورد نیوز در     گروه هلی کلر  وییگ  هلی وییگ  هلی و متغیرگذارد  م 

  د. نعوالی و همالولران  نو کن م  فرهنگ بالروکراتیک و اینرس  سلزملن  نق  میلنج  را ایفل

لن بر بیگولنگ  از کولر کلرمنودان    ( در پیوهش  به بررس  فرهنگ بالروکراتیک سلزم1931)

رقلبت تالنیال  و  هلی نتلی  پیوه   نلن نشلن داد میلن وییگ  .اداری پرداختند هلی سلزملن

 هولی  کوه وییگو    درحلل ؛ معنلدار و منف  وجالد داردراب ة شرح وظلیف بل بیگلنگ  از کلر 

قوالانین بول    و ناولر    دیگر همچالن سلسله مرات  اقتدار  غیرشخص  بوالدن  تقسویم کولر   

کلرگیری  ه( در پیوهش  نشلن داد ب2117) 1سعدمثعت و معنلدار دارد. راب ة بیگلنگ  از کلر 

اطتعولت  در   هولی  سیسوتم  اجورای فرهنگ بالروکراتیک )سلسوله مراتعو ( در سولزملن در    

ضومن    پیوهشو   دادن ( بل انجلم1931سههالند و محمدیلری ) ور است.  سلزملن بسیلر زیلن

تنعل  سولزملن    در زمینةدولت  در شهر ایتم  هلی نشلن دادند که مدیران سلزملن  مدل ارالة 

سولزملن )عالامو      ؛ کلرکنولن )عالامو  فوردی(   دارند دولت  سه الگالی ذهن  هلی در سلزملن

کننده و  خستهو  و ملهیت مشلغ  دولت . مشلغ  دولت  عمالملً مشلغل  یالنالاخت  سلزملن (

( 2117) و سولملن   2ععلسو  سلزند.  م  بل فرسالدگ  شغل  مالاجه  ورند که کلرکنلن را کس 

  محیط  اهدا   سولختلر  اند از ععلر  بر تنعل  سلزملن مؤثر در تحقیق  نشلن دادند عالام  

 مدیران سلزملن به مناالر از بین بردن تنعل  سولزملن   اعتم کردندو عالام  انسلن . همچنین 

مورادی و  . کننود افوزای  تعهود سولزملن  تالجوه        چالن رضلیتمندی وهلی شلخصبه  بلید

راب وة  شوالد.   م  عدالت  مالج  بدبین  سلزملن  ( در پیوهش  نشلن دادند ب 1935جلیلیلن )

رلیس و مرلالس ارتعلط معالالس  بل بودبین  سولزملن  دارد. همچنوین بودبین  سولزملن  بور       

 و غیراختق  رفتلرهلی بر سلزملن  بدبین . گذارد م نگرش مرتعط بل سلزملن و کلر اثر منف  

 نقو   و شده ادرا  حملیت امل ؛گذارد م  مثعت اثر خدمت تر  به تملی  و هیجلن  خستگ 

                                                                                                                                        
1. Saade 

2. Abesi 
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 اعوتم  ( نیوز 2111) 1بلرنز .گذارد نم  سلزملن  بدبین  بر معنلداری ثیرأت شنلخت  روان قرارداد

 طور   از و شالد م   ن کله  سع  دارد و سلزملن  تعهد بل منف  ارتعلط سلزملن  بدبین  کرد

( نشلن دادنود  2117) و سلهین 2یالکس  دارد. مثعت راب ة کلرکنلن خدمت تر  قصد بل دیگر

بعود عولطف    از سلزملن  در س   متالسط و  بدبین ادرا  معلملن از بعد شنلخت  و رفتلری 

 در س   پلیین قرار دارد.

 فرضیات و مدل مفهومي پژوهش

بودین ترتیو  کوه از مودل فرهنوگ       ؛فیقو  اسوت  مدل مفهالم  پیوه  حلضر یک مدل تل

و   (1336)  دین و هماللرانسلزملن   بدبین مدل (  1938نیل ) غفلری و رستمروکراتیک الب

نشولن   1مدل مفهالم  پیوه  در شال   استفلده شد. (2111فالرسیس ) مدل تنعل  سلزملن 

 داده شده است.

                            

              

          

        

             

               

                 

    

      

              

             

       

H1

H
3

H4

H
2

 
 هشمدل مفهومی پژو .1شکل 

                                                                                                                                        
1. Barnes 

2. Yuksel 
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 شرح است:بدین فرضیل  پیوه    بل تالجه به مدل مفهالم 

H1گذارد م داری بر تنعل  سلزملن  معنلمثعت و تأثیر روکراتیک ال: فرهنگ ب. 

H2گذارد م سلزملن   بدبین داری بر معنلمثعت و تأثیر روکراتیک ال: فرهنگ ب. 

H3 : ذاردگ م داری بر تنعل  سلزملن  معنلمثعت و تأثیر سلزملن   بدبین. 

H4 : دارد.نق  میلنج  روکراتیک بر تنعل  سلزملن  الفرهنگ بتأثیر سلزملن  در  بدبین 

 شناسي پژوهش روش

ای و از لحول  روش و ملهیوت    تالسعهشلخة کلربردی از   از نار هد   تحقیق  این م للعه

بورای سونج  متغیور فرهنوگ       پیملیش  است. در این پویوه   و   جزء تحقیقل  تالصیف 

روکراتیک( ال( )بخ  فرهنگ ب2118کلمرون و کاللین )پرسشنلمة بل استفلده از اتیک  روکرالب

تودوین  ای  پرسشونلمه روکراتیک( القسمت فرهنگ بسؤات  ( )1335دنیسالن )پرسشنلمة و 

  کلتگولن و همالولران   اسوتلندارد پرسشونلمة  از  سولزملن   بودبین   عتوه برای متغیر شد. به

 شود.  بهره گرفته (2116حسین  )پرسشنلمة از  ل  سلزملن تنعبرای سنج  متغیر و  (2113)

 نشلن داده شده است. 2پرسشنلمه به تفالیک هر پرسشنلمه در جدول  هلی شلخص

 پرسشنامه های شاخص .2جدول 

 سؤاالت ها شاخص پرسشنامه متغیر

فرهنگ 

 روکراتیکالب

( )بخ  2118کلمرون و کاللین )پرسشنلمة 

دنیسالن ة پرسشنلمروکراتیک( و الفرهنگ ب

قسمت فرهنگ سؤات  ( )1335)

 روکراتیک(الب

 1-1 مندی ضلب ه

 6-5 فرایند من ق 

 12-3 مدون هلی نالم

 18-19 یالهلرچگ 

 (2116حسین  ) تنعل  سلزملن 

 13-17 سلختلری

 22-21 اهدا  سلزملن 

 28-29 فردی هلی وییگ 

 91-27 فنلوری

 99-91 محیط

 (2113) کلتگلن و هماللران بدبین  سلزملن 

 97-91 علطف 

 11-96 شنلخت 

 18-12 رفتلری
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سولزی معولدت  سولختلری     هلی پرسشنلمه از روش مدل برای تحلی  دادهدر این پیوه  

(SEM) افزار  و نرمAmos  .برای سنج  روای  ابزار گرد وری اطتعول  همچنین استفلده شد 

ناور  بور   بنلشد که  گرفتهبه کلر  شنل بل مالضالع استلدان ر نا بل استفلده از روش روای  صالری

تون از   هفوت  است روای  صالری بل اسوتفلده از ناور   گفتن . تأیید شالدهل روای  پرسشنلمه   ن

کوه  شود  برای پلیلی  پرسشنلمه از  لفلی کرونعلخ اسوتفلده  دانشگله لرستلن  زمالن شد. استلدان 

 است.  مده 9سنج  در جدول  هلی مالرد لفهمؤ یک از نتلی   لفلی کرونعلخ برای هر

 پایایی پرسشنامه .3جدول 

 ضریب

پایایی 

 ترکیبی

(CR) 

آلفای 

 کرننباخ

مورد مؤلفة 

 سنجش

ف
ردی

 

آلفای 

 کرننباخ

 ضریب

پایایی 

 ترکیبی

(CR) 

مورد مؤلفة 

 سنجش

ف
ردی

 

 66/1 1/77 9 سلزملن بدبین   1/79 61/1
فرهنگ 

 روکراتیکالب
1 

 2   سلزملن تنعل 69/1 1/75 

 

 بولد شولم  دانشوگله     هلی دولتو  شهرسوتلن خورم     ملری پیوه  حلضر سلزملنجلمعة 

کوه بول اسوتفلده از روش    بوالد  و سلزملن اقتصلد و دارای    وپرورش لرستلن  سلزملن  مالزش

 35حجم نمالنه در سو   اطمینولن   متنلس  اعضلی نمالنه انتخلب شد.  ای طعقهگیری  نمالنه

ای  گیری در پویوه  حلضور طعقوه    . از  نجل که روش نمالنهفر تعیین شدن 961برابر  درصد

 نفر انتخلب شد. 126هلی مذکالر  یک از سلزملن از هربالد  متنلس  

 نمالنه ة حجممحلسعفرمالل کالکران جهت 

2

2

2

2

1
1 1

z pq

dn
z pq

N d


 

  
 

 

Z=1/96      p=0/5          q=0/5           d=0/05 
 هولی  اسوت بول بررسو  داده    گفتنو  شنلخت  نمالنه نیز  هلی جمعیت در خصالص وییگ 

 21معولدل   و  نفور  39مورد و  و درصد   78معلدل  و  نفر 231 شد مربالط به جنسیت مشخص
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درصد  96 و معلدل سلل 91کمتر از  شده از افراد انتخلب نفر 118تعداد زن هستند.  و  درصد

نمالنوة انتخولب  و و    حجم د درص 11و سلل   11تل  91نفر بین  173 و وانتخلب   نمالنة حجم 

نفر دارای  96 نیز. داشتندنمالنة انتخلب  و  حجم درصد  16 و معلدلسلل   11بلتتر از  نفر 88

نفوور دارای موودر    186 و نفوور دارای موودر  کلرشنلسوو     176دیووهلم   موودر  فووالق 

 .بالدندارشد  کلرشنلس 

 پژوهش های يافته
 آزمون روايي سازه

 AVEیوه  از روش روای  همگرا و واگورا و شولخص   اصل  پسلزة برای سنج  روای  

اصول   سولزة   هلی استفلده شد. نتلی  این  زمالن حلک  از وجالد روای  همگرا میلن شلخص

هموة  بورای   AVEو شولخص  هول   مجذور همعسوتگ  بوین علمو     1. در جدول بالدپیوه  

 نشلن داده شده است.هل  علم 

 AVEو شاخص ها  مجذور همبستگی بین عامل .4جدول 

 5 4 3 2 1 شماره ها شاخص متغیرها

فرهنگ 

 روکراتیکالب

     86/0 1 مندی ضلب ه

    55/0 21/1 2 فرایند من ق 

   56/0 98/1 92/1 9 مدون هلی نالم

  84/0 27/1 23/1 11/1 1 یالهلرچگ 

تنعل  

 سلزملن 

     55/0 1 سلختلری

    55/0 98/1 2 اهدا  سلزملن 

   88/0 11/1 27/1 9 فردی هلی وییگ 

  84/0 92/1 21/1 23/1 1 فنلوری

 53/0 16/1 25/1 97/1 91/1 5 محیط

بدبین  

 سلزملن 

     86/0 1 علطف 

    55/0 92/1 2 شنلخت 

   88/0 23/1 97/1 9 رفتلری
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 روی ق ر اصل  نشلنهل  شلخصهمة را برای   AVEکه مقلدیر  9طعق اطتعل  جدول 

شوده برقورار اسوت. مقولدیر      همگرا از طریق بر ورد میلنگین واریلنس تعیوین  دهد  روای  م 

 .شالد م  برای این شلخص م لالب ارزیلب  5/1بلتی 

 استنباطي های يافته

گیوری )متغیرهولی    هلی انودازه  جهت مشخص کردن ایناله شلخص   وری اطتعل  پس از جم 

متغیرهولی  همة ند  تزم است ابتدا ا   قعاللمشلهده( تل چه اندازه برای سنج  متغیرهلی پنهلن قلب

کلو    هولی  . شولخص شوالند طالر مجوزا  زموالن   ه ب  مربالط استپنهلن  هلی که به متغیر  مشلهده

ارزیولب    Amos افوزار  ( بل استفلده از نورم تأییدیگیری )تحلی  علمل   برازش برای الگالهلی اندازه

پنهلن تحقیوق   هلی متغیرهمة ی برای ییدأتحلی  علمل  ت هلی برازش برای مدل هلی شلخص شد.

گیوری )متغیرهولی  شواللر(     انودازه  هولی  شلخص دهد که نشلن م در س   م لالب قرار داشتند 

هموراه  تأییودی  . همچنین نتلی  تحلی  عولمل   بگیرندخالب  اندازه  تالانند متغیرهلی پنهلن را به م 

 .بررسو  شود  سوؤال   هور  برای  زمالن قلب  قعالل بالدن بلر عولمل  مربوالط بوه    Pشلخص جزل  

 در نتیجوه  .بالدنود  15/1جزلو  کمتور از     Pو مقودار  15/1 بولتتر از همة سؤات  بلرهلی علمل  

 .سنجند م  مشلهده را هلی خالب  متغیر بهسؤات  تالان نتیجه گرفت که  م 

 های پژوهش آزمون فرضیه

بحرانو   جزلو  مقودار   از دو شلخص هل  الگال برای  زمالن معنلداری فرضیهتأیید پس از بررس  و 

CR و P  بلشود  38/1مقدار بحران  بلید بیشوتر از   15/1استفلده شد. بر اسلس س   معنلداری .

شوده بورای    حلک  از تفلو  معنولدار مقودار محلسوعه    Pبرای مقدار  15/1تر از  مقلدیر کالچک

پویوه    هولی  بورای  زموالن فرضویه    .است 35/1 رگرسیالن  بل مقدار صفر در س   هلی وزن

 .است مده  2شال   درافزار  خروج  نرم .استفلده شد Amosافزار  علدت  سلختلری و نرمم

هولی کلو   ن در    اسوتفلده شود کوه شولخص     Amosافزار  برای برازش مدل فالق از نرم

 است.  مده 5جدول 

. تالان دریلفت که مدل از برازش خالب  برخوالردار اسوت   م  5بل تالجه به جدول شملره 

  مده است. 8هل پرداخته شد که نتلی   ن در جدول  به سنج  فرضیه بعد از بررس  مدل
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 افزار خروجی نرم .2شکل 

 برازش مدل مفهومی. 5جدول 

 ها جزئی مربوط به فرضیه های ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص .6 جدول

 ها فرضیه
یب ضر

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی
P نتیجه 

:H1 دار بر تنعل  سلزملن  معنلمثعت و تأثیر روکراتیک الفرهنگ ب

 .گذارد م 
 تأیید 111/1 18/2 55/1

H2 :سلزملن  بدبیندار بر معنلمثعت و تأثیر روکراتیک الفرهنگ ب  

 .گذارد م 
 تأیید 111/1 67/2 3/1

:H3  ر بر تنعل  سلزملن  دامعنلمثعت و تأثیر سلزملن   بدبین

 .گذارد م 
 تأیید 116/1 11/2 9/1

 

 یهول  شالد که فرضویه  م  اصل  پیوه   مشلهده یهل و  زمالن فرضیه 8بل تالجه به جدول 

 یهول  . در تالضوی   زموالن فرضویه   شوالند  درصد تأیید م  35اصل  پیوه  در س   اطمینلن 

دو فرضیه دارای مقودار بوی  از   که برای هر   (CR)مقدار بحران  اصل  بلید گفت بل تالجه به 

درصود   35اسوت  در سو   اطمینولن     15/1که کمتر از س   خ لی   P و مقدار  است 38/1

DF CIMN CIMN/ DF P GFI NFI RMSE 
11 22/157 73/2 111/1 39/1 31/1 116/1 
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در  توالان گفوت   مو   8بل تالجه بوه جودول   بنلبراین  . شالند تأیید م اصل  پیوه   یهل فرضیه

 معنولدار  تأثیر مثعت و سلزملن  بدبین روکراتیک بر تنعل  و الفرهنگ بدرصد  35س   اطمینلن 

  سولزملن  بور   بودبین درصود   35در س   اطمینلن نتلی  معین  ن است که   عتوه به .گذارد م 

پس از  ناله تحلی  مسویر مسوتقیم انجولم شود       .گذارد تأثیر مثعت و معنلدار م تنعل  سلزملن  

 شالد.نالبت  ن است که مسیر غیرمستقیم و متغیر میلنج  پیوه  نیز  زمالن 

 استراپ نتايج آزمون بوت

. نتولی   شود  اسوتفلده  1اسوترا   میلنج  از روش بال فرضیة در پیوه  حلضر برای  زمالن 

نشولن داده   7در جودول  اسوتراپینگ   بوال  چهلرم پیوه  بل استفلده از روش فرضیة تحلی  

 شده است.

 پژوهش پیشنهادی الگوی ای واسطه مسیر برای استراپ بوت نتایج .7جدول 

 حد باال حد پایین طای استانداردخ سوگیری بوت مسیر فرضیه

H4 :بدبین  
سلزملن  در 

فرهنگ تأثیر 
روکراتیک بر الب

تنعل  سلزملن  
نق  میلنج  

 دارد.

 
روکراتیک/ الفرهنگ ب

تنعل   /  سلزملن بدبین
 سلزملن 

 
23/1 

 

 
1119/1 

 
1152/1 

 
1215/1- 

 
1512/- 

 

 تنعلو  سولزملن    لن /سولزم  بدبین روکراتیک/ الفرهنگ بمسیر  برای 7 جدول مندرجل 

است. بل تالجه به نتلی   زمالن  -/1512 ن  بلتی حد و -1215/1  نپلیین  حد دهد م  نشلن

 در و غیرمستقیم مسیر این داریمعنل از نتیجه  فلصله این در صفر نگرفتن استرا  و قرار بال 

 7شوملره  ول رو بل تالجه به نتلی  جود  . ازینکند حاللیت م   ن به مربالطفرضیة  تأیید نتیجه

روکراتیک بور  الفرهنگ بتأثیر سلزملن  در  بدبین درصد  35تالان گفت در س   اطمینلن  م 

 دارد.نق  میلنج  تنعل  سلزملن  

                                                                                                                                        
1. Bootstrap 
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 بحث و نتیجه

فرهنوگ   35/1نتلی  پیوه  بوه تفالیوک هور فرضویه معوین  ن اسوت کوه در سو   اطمینولن          

مقووررا  و و  د. رعلیووت قووالانیندار تووأثیر مثعووت و معنوولدار روکراتیووک بوور تنعلوو  سوولزملن الب

پوذیری    شوده  ناوم و انضوعلط  تععیوت     ای تعریف هل  وجالد روابط رسم  و زنجیره دستالرالعم 

 زادی کوردن   و مسیرهلی شوغل  همگو  بور محودود    هل  و معین بالدن جلیگله  یلفته امالر سلزملن

پلیوة   ته فقوط بور  وپلبسو  . کلرکنلن  که دستکنند دتلت م ختقیت کلرکنلن قالة و تضعیف  عم 

گیرنود   مو  این محدودیت قرار تأثیر در بلندمد  تحت   کنند  خالاه نلخالاه م  کلرهل  دستالرالعم 

فرهنوگ   35/1نتلی  پیوه  حلک  از  ن است که در سو   اطمینولن     عتوه شالند. به م  و تنع 

متفولو    هلی ریشه عل  و. بدبین  گذارد م سلزملن    بدبیندار بر معنلمثعت و تأثیر روکراتیک الب

روکراتیک سلزملن اسوت. زمولن    الدارد که بر اسلس نتلی  این پیوه  یال  از این عل  فرهنگ ب

منود بلشوند   زادی عمو  کلرکنولن      بی  از حد استلندارد و ضولب ه ْ  کلر دادن انجلمفرایندهلی که 

دیگور نتولی    شوالند. از طور     مو   و کلرکنلن سلزملن به قالانین و مقررا  بدبین شالد م  ضعیف

داری بور  معنلمثعت و تأثیر   سلزملن  بدبین 35/1پیوه  حلک  از  ن است که در س   اطمینلن 

وجوالش   گله پرجنو   هیچ دارندافرادی که نگرش منف  و محدود  . اسلسلًگذارد م تنعل  سلزملن  

ری گیو  هلی رفتلر سلزملن  نگرش هر فورد سور غلز شوال     و کالشل نخالاهند بالد. بر اسلس تئالری

نگرنود   م  به کلر خالدرفتلر اوست؛ حلل  ناله پرواض  است افرادی که بل بدبین  و نگرش  منف  

  شوالند. در نهلیوت   مو   دهند و دچلر تنعل  سلزملن  م  و مثعت کمتری از خالد بروزمؤثر فعللیت 

فرهنوگ  توأثیر    سولزملن  در  بودبین  35/1تحلی  مسیر غیرمستقیم نشولن داد در سو   اطمینولن    

توالان   مو   به عنالان یوک نتیجوه کلو      رو دارد. ازیننق  میلنج  وکراتیک بر تنعل  سلزملن  رالب

و ختقیوت تالسوط سیسوتم و فرهنوگ       اختیلرا   استقتلگسترة زملن  که  زادی عم    گفت

 و مقوررا  سولزملن  بودبین    روکراتیک از کلرکنلن سلزملن سول  شوالد  کلرکنولن بوه قوالانین     الب

. در شوالند  دچولر مو   و به تنعلو  سولزملن    دهند  م کلرای  خالد را از دست شالند و انگیزه و  م 

گرفته بلیود گفوت    صالر  هلی خصالص وجاله افتراق و اشترا  پیوه  حلضر بل دیگر پیوه 

( نیوز در پیوهشو    1965( همخوالان  دارد. قدسو  )  1965نتلی  این پیوه  بل پیوه  قدس  )



  555     تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلي سازماني با نقش میانجي بدبیني سازماني

شغل  و در نهلیت بودبین  معلمولن و دبیوران     روکراتیک مالج  فرسالدگ الدریلفت که فرهنگ ب

توالان   م  را هل اشترا  پیوه  حلضر بل دیگر پیوه وجاله  یال  دیگر ازشالد.  م  به شغ  خالد

در پیوه  خالد به ایون نتیجوه دسوت     هل  ن. کرد( مشلهده 1938نیل ) در پیوه  غفلری و رستم

 است. وکراتیکهلی فرهنگ سلزملن  بالر کیکلرکردیال  از  تنعل یلفتند که 

پویوه    اقودام بوه  قع  از است بهتر است  گفتن پیوه   هلی در خصالص محدودیت

  کوه  هلی تل بخ  شالدشده در پیوه  بررس   اشلره هلی فرهنگ سلزملن  غلل  در سلزملن

. از شالدبررس  هل  گیری دخللت داده شالند و نار  ن ند در نمالنها روکراتیکالدارای فرهنگ ب

گنجید  ایون محودودیت    انالاع فرهنگ سلزملن  در مجلل این پیوه  نم  نجل که شنلسلی  

شوالد. همچنوین در ارتعولط بول مفولهیم        م معرف  ترین محدودیت پیوه  حلضر  اسلس 

از کوم بوالدن   بنلبراین  کم  وجالد دارد.  پیشینة همچالن بدبین  سلزملن  و تنعل  در سلزملن

 شالد. م  ت پیوه  یلدیمحدودان دیگر و معلن  ناری در این دو حالزه به عنالپیشینه 

 پیشنهادها

د به کیکلرکردهلی فرهنگ نکن م  دولت  پیشنهلد هلی پیوه  حلضر به سلزملنپیوهشگران 

روکراسو   الپویوه   ب  هولی  بور اسولس یلفتوه    کنند. چالن  تالجه وییهبه طالر روکراتیک الب

از  نجول کوه    .شوالد   هل مو   نکلری  مالج  بدبین  کلرکنلن و همچنین مالج  تنعل  و اهملل

 سولزملن   بودبین  دولت  برای جلالگیری از تنعلو  و   هلی تغییر فرهنگ دشالار است  سلزملن

در بلندمد  قالانین  تالانند  زادی عم  و استقتل کلرکنلن خالد را افزای  دهند و متعلقعلً م 

 هولی  علو  و ریشوه   در سولزملن  بودبین   .کنندرا حذ  هل  و مقررا  زالد را شنلسلی  و  ن

روکراتیوک سولزملن   الفرهنوگ ب  هول  ن متفلو  دارد که بر اسلس نتلی  این پیوه  یال  از 

منف  دلی  بسیلری از مشالت  و رفتلرهولی مخورب در    هلی است. بل تالجه به ایناله نگرش

بوه    در نهلیت در سلزملن شنلسلی  شالد. بدبین ریشة شالد عل  و  م  سلزملن است  پیشنهلد

و تنعل    بدبین روکراتیک  البر ایجلد فرهنگ بمؤثر شالد عالام   م  نهلدپیوهشگران  ت  پیش

مودل  در جهوت چگوالنگ  ایجولد     ارالة سلزی به  مدل هلی را بسنجند یل بل استفلده از روش

 .معلدر  ورزندتنعل  سلزملن  
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 منابع
نقو  فرهنوگ   »(. 1932) غفوالری  ؛ داوودمورادی صولل    رضول  علو   ؛عسوگری   شنل  مص ف ؛ نلصر

 .22و  1 صص ( 1)5  مدیریت فنلوری اطتعل   «زملن  در تسهی  اقدامل  مدیریت دان سل

شنلسلی  ذهنیت افراد نسعت به تنعلو  سولزملن  بول    »(. 1931) محمدیلری زهره و سههالند  رضل

 . 91و 1صص (  11)9  م للعل  رفتلر سلزملن   «استفلده از روش کیال

اینرس  سلزملن  و تنعلو  اجتمولع ؛ کیکلرکردهولی    ». (1938) نیل رستم یحی و  غفلری  رحملن

 .992و  917 صص ( 2)3  مدیریت دولت   «فرهنگ سلزملن  بالروکراتیک

(. 1932) سول لن   ؛ محمدرضول بلزرگولن   ؛ محمود سنجق  ه  بالزنجلن   برزو؛ محمدابراهیمفر

  راهعورد فرهنوگ    «و مودیریت فرهنوگ سولزملن      طراح  و تعیین مدل شنلخت  سنج »

 .77و  57 صص ( 21)8

 Amos اجتملع  بل کولربرد  هلی سلختلری در پیوه  ةمعلدلسلزی  مدل(. 1932)وحید   قلسم 

Graphics  شنلسلن جلمعه. 
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