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Abstract
Employee procrastination behavior is one of the most important manifestations of
deviant workplace behavior that significantly reduces the desired organizational output and
increases undesirable organizational variables. Such behavior has adverse consequences for
the individual, the organization, and the community. Therefore, this study aimed to
discover the pattern of employee procrastination behavior in Post Bank of Iran. The present
study used an interpretive philosophy, a qualitative approach, and a grounded strategy
based on the emergent approach. The study sample is twelve Post Bank of Iran branch
managers, selected using non-random purposive sampling to achieve theoretical saturation.
Required data were collected using semi-structured interviews. According to interview
analysis and real and theoretical coding, the employee procrastination behavior model
includes 173 open codes. Among them, four codes are related to mediation conditions, five
codes related to context, 28 codes related to results, seven codes related to requirements, 11
codes related to correlation factors, 101 codes related to causal conditions, and 17 codes
related to central category, i.e., procrastination behavior. Knowing these factors can provide
a basis to prevent the development and spread of these behaviors in organizations by
accurately recognizing these factors. Given that negligence management skills are
teachable, organizations can implement programs to teach negligence management
behavior to employees and managers, thereby increasing the efficiency and effectiveness of
the organization
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چکیده
رفتار مسامحه در کارکنان ،یکی از نمونههای مظاهر رفتار انحرافی کاری است که نقش مهمی در کاهش عملکرد
مطلوب سازمان و افزایش متغیرهای نامطلوب سازمانی دارد .باتوجهبه پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد ،سازمان و
جامعه ،این پژوهش بهدنبال کشف الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پستبانک ایران است .فلسفه پژوهش ،تفسیری
است ،رویکرد آن کیفی و راهبرد مورداستفاده ،داده بنیاد مبتنیبر رویکرد ظاهرشونده است .نمونه موردمطالعه ،دوازده
نفر از مدیران امور شعب در پستبانک ایران هستند که رسیدن به اشببا نظبری ببه صبور نمونبهگیبری غیرتصبادفی
هدفمند انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه نیمهساختاریافته است .نتایج بهدستآمده از تحلیل مصاحبهها
و کدگذاری در دو مرحله کدگذاریِ حقیقی و نظری نشان می دهد که الگوی رفتار مسامحه در کارکنان شبامل 106
کد باز است که چهارکد مربوط شرایط میانجی ،تعداد پنج کد مربوط به زمینه ،تعداد  62کد مربوط ببه نتبایج ،تعبداد
هفت کد مربوط به اقتضائا  ،تعداد  11کد مربوط به عوامل همبسته 121 ،کد برای شرایط علی و تعداد  10کد مقوله
محوری را که رفتار مسامحهآمیز است ،دربر میگیرد .شناخت این عوامل میتواند زمینهای را فراهم آورد تا با شناخت
دقیق این عوامل ،مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمانها شد .باتوجهبه اینکه مهار مدیریت مسامحهکاری،
قابل آموزش است ،ازاینرو سازمانها میتوانند برنامههایی برای آموزش مدیریت رفتار مسامحهکاری برای کارکنان و
مدیران اجرا کنند و از این راه کارایی و اثربخشی سازمان افزایش یابد.
کلیدواژه :رفتارهای انحرافی؛ مسامحهکاری؛ پستبانک ایران؛ تئوری دادهبنیاد.

 .دانشجوی دکتری ،مدیریت رفتار ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

 .دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران) .نویسنده مسئول(
 .استاد گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

 . دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
با آغاز قرن بیستویکم ،سازمانها تغییرا
تغییرا

اساسی و شبدیدی را پیرامبون خبود تجرببه کبردهانبد ایبن

سازمانها را به سمت چالشهای نوینی هبدایت مبیکنبد کبه عبدم توجبه ببه آنهبا بقبا و موفقیبت

سازمانها را بهطور فزایندهای تهدید میکند .این موقعیت حیباتی منجبر ببه آن شبده اسبت کبه بسبیاری از
سازمانها در اولویتهای کسبوکار و دیدگاههای راهبردی خود تجدیدنظر کنند و تأکیدا
سازگاری با تغییرا

خبود را ببر

محیط کسبوکار و پاسخ سریع به نیازهای بازار و مشتری ازطریبق روشهبای نبوین

همکاری قرار دهند )صفارینیا و امیرخانی رازلیقی .)164 :1611 ،در چنین شرایطی ،سرعت عمبل ،نقبش
تعیینکنندهای در کارایی و اثربخشی فردی و سازمانی یافته است .گاه یک ثانیبه زودتبر کلیبککبردن ببر
موس ،سرنوشت افراد و سازمانها را تغییر میدهد و لحظهای غفلت و تعلل صدما بسبیاری ببر آنهبا وارد
میسازد .بنابراین ،بهنظر میرسد استفاده درست از زمان و انجام کارها در موعد مقرر ،یک البزام فبردی و
سازمانی است؛ مطلب مهمبی کبه در بسبیاری از زمبانهبا فرامبوش مبیشبود و تبأثیرا نبامطلوبی برجبای
میگذارد .مسامحه تقریباً همیشه بر بهرهوری و بهزیستی افراد ،عوارض منفی برجا میگذارد .بررسبیهبای
انجامشده ،نشان میدهند که مسامحه برای  14تا  62درصد افراد همیشگی و بهعنبوان یبک مشبکل مطبر
است (استیل .)125:6220،1در یک تحقیق گزارش شده است که  14تا  62درصد کارکنبان ،وقبت کباری
خود را صرف استفاده از اینترنت برای اهداف غیرمرتبط با کبار مبیکننبد )صبال اردسبتانی و سبیدنقوی،
 .)142:1614نتایج تحقیقا از بررسی وضعیت انگیزشی کارکنان نشان مبیدهبد کبه آنهبا ببا ببهکبارگیری
حدود  62تا  62درصد توانائی خود ،میتوانند شغل خود را حفظ نمایند و اخبرا نشبوند .حبال چنانهبه ببا
انگیزه بیشتری فعالیتهای کاری خود را دنبال نمایند ،تقریباً  22تا  12درصد تواناییهای خود را درراستای
تحقق اثربخش اهداف سازمانی بهکار میگیرند .اما اگر به هر دلیل ،عوامل انسانی درون هرسازمان انگیزه و
رغبت کافی برای کار و فعالیت و تشریک مساعی برای رسیدن به اهداف را نداشته باشند ،سبازمان پویبایی
اصلی و اساس خود را ازدست خواهد داد (داناییفرد و همکاران  .)2:1614،بهعبار دیگر ،عبدم تمایبل و
اهتمام کارکنان به مشارکت در فعالیتهای سازمانی و اهمالکاری در آن ،چنانهه فراگیر شبود ،پیامبدهای
ناگواری برای سازمان داشته و اثربخشی سازمانی را بهمخاطره مبیانبدازد (کباظمی و همکباران.)50:1621،
1. Steel
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درنهایت میتوان چنین اظهار داشت که مسامحهکاری در سازمانها راهبرد مهمبی ببرای توسبعه سبازمانهبا
محسوب می شود که سالهای اخیر مورد توجه همه دستاندرکاران امور سازمانها قرار گرفته اسبت .عبدم
مسامحهکاری فرصتهایی است که به افراد ببرای خودمختباری ،انتخباب مسبئولیتپبذیری و مشبارکت در
تصمیمگیریهای سازمان داده میشود (فیاضی.)62:1622،
مؤسسا مالی و اعتباری برای تحقق مأموریت خویش و کسب موفقیبت از جهبت جبذب سبپردههبای
مردم ازیکسو و تأمین منابع مالی سرمایهگذاران بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعبه
و نیز مشارکت در بهسازی جامعه باید بتوانند به مشتریان خود خدمت و نیازها و انتظارا آنهبا را ببا بهتبرین
شیوه تأمین کنند و از این طریق ،ضمن تولید ارزش برتر برای مشتریان خود ،مزیبت رقبابتی خبود را حفبظ
کنند (خورشید .)112:1616 ،باتوجهبه موارد مطر شده یکی از عوامل مبؤثر ببر عملکبرد بانبکهبا وجبود
کارکنان ماهر و توانمند است .در بانکهبا و مؤسسبا مبالی ،بیشبتر خبدما توسبط نیبروی انسبانی ارائبه
میشود و تجهیز منابع در سط استانداردهای جهانی ،مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آمبوزشدیبده اسبت.
در بعد فنی ،کارکنان باید توانایی استفاده از فناوری جدید را داشته باشند و در شغل خبود حرفبهای باشبند.
در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعبد ادراکبی
نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی ،تجزیهوتحلیل و حل مشکال مشتریان بپردازد .درواقبع ،در مسبیر
حفظ و نگهداری مشتری ،نکته اصلی سرعت و دقت خدما ارائبهشبده و انجبام ببهموقبع تعهبدا توسبط
بانک است و عواملی همهون نرخ بهره بانکی و تجهیزا الکترونیکی و سیستمهای نظارتی و اطال رسبانی
دقیق به مشتریان در اولویتهای بعدی اهمیت قرار میگیرند (اکرامی .)64:1622،همهنین در سیاسبتهبای
کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است ،از مجمو  62بند ،در  6بند از آنهبا (بنبد 11
و )16افزایش اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری بهمنظور تسریع و تسهیل در ارائبه خبدما
کشوری لحاظ شده است .همهنین در مواد  62و  12قبانون مبدیریت خبدما کشبوری نیبز ،دسبتگاههبای
اجرایی و کارمندان موظفند فرایندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری
نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت ،دقت و ...به مورد اجراگذارند .ازآنجاکه پستبانک یبک
سازمان دولتی و خدماتی است ،میباید درراستای دستیابی به اهداف که همانبا خبدمترسبانی بهتبر و برتبر
است ،ازکارکنانی وقتشناس و منطم بهره برده تا بتواند به اثربخشی و کارایی در فعالیبتهبای اداری خبود
دست یابد .برهمیناساس و باتوجهبه بیان مسئله مطروحه درخصوص معضل تسام در کار توسط کارکنبان
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در پستبانک ایران ،انجام تحقیقا

گسترده در این حوزه برای بانک مذکور یک ضرور تلقی میشود؛

عارضبههای حبوزه منبابع انسبانی) را نادیبده بگیبرد و

چراکه اگر پستبانک این معضل خاص (و اینگونه
درپی شناخت دقیق و رفع آن برنیاید ،ممکن است مشکال عمیقتر و بزرگتری را در آینده تجرببه کنبد و
بهرهوری نیروی انسانی آن بهشد دچار افت شود .همهنین در انجام مصاحبههای اولیه با برخی از مبدیران
شعب پستبانک کشور ،گواه این بود که اغلب این مدیران ،در مجموعه تحبت مبدیریت خبود ببا عارضبه
مسامحهکاری توسط کارکنان دست به گریبان هستند و بهزعبم آنبان ،مسبامحه معضبال مختلفبی ازجملبه
کاهش رضایت مشتریان ،افزایش شکایت مشتریان از کندی کارها ،افزایش استرس و تنشهای کاری ببین
همکاران و کاهش بهرهوری را رقم زده است .با وجود چنین پیامدهای ناگواری که این رفتبار ببرای افبراد،
سازمان و حتی جامعه دارد ،شناسایی انوا علل این رفتار ضروری بهنظر میرسد .بنبابراین باتوجبهببه مسبئله
عنوانشده این تحقیبق درپبی یبافتن پاسبخ ببه ایبن سبؤال اسبت کبه الگبوی رفتباری مسبامحه کارکنبان در
پستبانک ایران چیست؟

مبانی نظری
یکی از مهمترین وظایف مدیریت مدرن ،افزایش بهرهوری نیروی کار است .یکی از عوامبل مبؤثر در
کاهش بهرهوری که اخیراً بیشتر به آن اشاره شده است ،مسامحه است که تعویبق داوطلبانبه و غیرمنطقبی از
اقداما برنامهریزیشده اسبت و باوجوداینکبه هزینبه زیبادی خواهبد داشبت ،تبأثیر منفبی ببر فبرد خواهبد
گذاشت (نظریزاده .)16:1610،میلگرام 1مسامحه را بیماری روزگار ما مینامد و نشان میدهد که مبتنبیببر
اصول و شرایط جامعه مدرن است .این بیماری (عاد به قراردادن امور مختلف "برای زمان بعد") براساس
داده های مختلف  ،از  ٪62به  ٪14بزرگساالن در کشورهای غربی تسری یافتبه اسبت .ازایبنرو  ،زن و مبرد
درمعرض مسامحه قرار دارند (زابلینا .)21:6212،6این عاد  ،با تأخیر انجامدادن کار یا مسئولیت توأم است
و درنتیجه پیامدهای ناخوشایندی همراه دارد .اگرچه ممکن است پیامدهای منفبی ایبن عباد در زنبدگی
روزمره نباشد ،اما زیانهای برخاسته از شیو این رفتار بین افراد گروههای مختلف مهم و قابلمالحظه است

1.Milgram
2. Zabelina
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و همین امر ضرور

جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان میسازد .در یک کلمه مبیتبوان گفبت :جبوهره

این آسیب روانی "بهتعویقانداختن ،تعللورزیدن ،سبکگرفتن و سبهلانگباری در کبار" اسبت .درنهایبت
میتوان گفت :در همه این معانی نوعی "این دست آن دست" کردن نهفتبه اسبت (صبفارینیبا.)61:1610،
تعریف روزنتال )6216( 1نیز شامل همان محتوا ولبی باتأکیبدبر اولویبتبنبدی ،ناصبحی اسبت؛ نباتوانی در
تخصیص زمان بیشتر به کارهای مهم .بههمیندلیل ،اغلب مسامحهکاری ها ببا رنبج و نباراحتی روانشبناختی
همراه است (استیل .)162:6212 ،به زبانی سادهتر ،میتوان گفت که مسامحه بهمعنای کار امروز را ببه فبردا
انداختن است و در معنای عام بهتعویقانداختن نادرست یا غیرواقعبینانه کارها و رونبد تکمیبلکبردن آنهبا و
ارجا عمل به آینده است (کاراکا .)52:6216، 6مسامحه در محل کار میتواند ببهمعنبای "تبأخیر در انجبام
کار ازطریق مشارکت در اقداما غیرکاربردی ،بدون قصد صدمهزدن به کارفرما ،کارمنبد ،محبل کبار یبا
مشتری" باشد (کونسو کوزه .)654:6212،6همهنین مسامحه ببهمعنبای ببهتعویبقانبداختن و اجتنباب از کبار
است که باعث ایجاد حب

منفبی در سبازمان مبی شبود (شبیخا .)1:6262،5تعلبببل سبببازمانی ببببهمعنبببای

بببهتأخیببرانداختببن هبدفمنبببد شبببرو یبببا تکمیبببل وظایبببف شبببغلی اسبببت .در تعریبف مسبامحه،
دوعنصر اساسی را متمایز ساختهاند :اول اینکه ،مسامحه ،سندرمی است که به آسیبهای فراوان جسمی و
روحی برای فرد میانجامد و دوم اینکه ،فرد بهصبور

غیرعقالیبی از انجبام کبار یبا وظیفبهای مشبخص،

اجتناب میکند (پیهیل .)222:6216، 4درنهایت ،مسامحهکار کسی است که میداند میخواهد کاری انجام
دهد؛ آماده انجام وظیفه شده است؛ درحال تالش و طر ریزی کار است؛ وظیفه خود را بهاتمام نمیرساند.
بهگونه افراطی عمل به وظیفه را به تأخیر میاندازد .بهگونه طبیعی ،مسامحهکار بهجای اتمام وظایف مهمتر،
روی وظایف کماهمیتتر کار خواهد کرد یبا ممکبن اسبت وقبت خبود را صبرف فعالیبت هبای جزئبی یبا
لذ طلبی کند (نظریزاده.)164:1610،

1. Rozental
2. Karaca
3.Göncü Köse
4.Shaikh
5. Pychyl
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پیشینه پژوهش
همانطورکه اشاره شد در ادبیا موضو علل و عوامل بروز رفتار مسامحه ،پژوهشهای مختلفی انجام
شده است .احمد )6262( 1پژوهشی با عنوان آیا جنسیت میتواند رابطه ذهنآگاهی ،تعللورزی و عملکرد
شببغلی را ببین کارمنببدان مخببابرا تعببدیل کنببد؟ انجببام داد .نتببایج ،نشببان داد کببه کارکنببان زن تمایبل بببه
ذهنآگاهی و بهتعویقانداختن دارند ،سپ

کارمندان مرد .درحبالیکبه کارکنبان مبرد در عملکبرد شبغلی

باالتر از کارمندان زن هستند .عالوهبراین ،جنسیت تأثیر معناداری بر ذهنآگاهی ،اهمبالکباری و عملکبرد
شغلی کارکنان ندارد .همهنین مسبامحه مبیتوانبد مبانع عملکبرد شبغلی خبوب در کارمنبدان شبود .شبیخا
( )6262پژوهشی با عنوان شناسایی علل و راهحلهای مسامحهکاری در محل کار در پاکستان انجبام دادنبد.
نتایج نشان داد که عدم انگیزه ،مدیریت ضعیف زمان ،اولویتبندی کارها ،عبدم توانبایی در تصبمیمگیبری
سریع ،خودکارآمدی ،مسائل شخصی و فشار حین کار میتواند سبب بروز رفتار مسامحه در کارکنان شود.
جیاشکو )6211( 6در پژوهشی با عنوان اعتبارسنجی مقیاس مسامحه در کار ،نشان داد که مسامحه در محیط
کار یک رفتار مشکلساز است که پیوندهای منفی با وابسبتگی و عملکبرد کبار را نشبان مبیدهبد .زابلینبا

6

( )6212پژوهشی را با عنوان چشمانداز زمان بهعنوان پیشبینیکننده مسامحه در روسیه انجبام دادنبد .نتبایج
نشان داد که تجزیهوتحلیل تبعیضآمیز ،نگرش منفی نسبت به گذشبته ،درک طاقبتفرسبا از آینبده و عبدم
گرایش به آینده عوامل پیشبینیکننده مسامحه میباشند .گونسو کوزه ( )6212پژوهشی را با عنوان ارتبباط
بین سبک رهبری و مسامحه در محیط کار :نقش رفتار شبهروندی سبازمانی و تمایبل ببه تبرک خبدمت در
ترکیه و هلند انجام داد .نتایج نشان داد که سبک رهبری تحولگرا یک سبک مؤثر برای کاهش رفتارهبای
مسامحه در کارکنان است .پژوهشی که متین 5و همکاران ( )6212با عنوان اندازهگیبری مسبامحه در کبار و
جنبههای مربوط به آن در محیط کاری در ترکیه و هلنبد انجبام دادنبد نشبان داد کبه نیازهبای شبغلی سبط
پائین ،با خستگی شغلی دارای ارتباط معنیدار میباشند و متعاقب آن ،خسبتگی شبغلی نیبز ببا اهمبالکباری
دارای ارتباط معنیدار است .باتوجهبه آنهه در این بخش ارائه شد ،میتوان بیان کرد که رفتار مسامحه یک
رفتار نامطلوب در سازمان است که سبب کاهش عملکرد فرد و سازمان میشود و عوامل بسبیاری در ببروز
1. Ahmad
2. Gaioshko
3. Zabelina
4. Metin et al
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این رفتار سهم دارند .درنتیجه ،بررسی این رفتار بهعنوان یک سازه جداگانه ضبروری ببهنظبر مبیرسبد ،تبا
بتوان ضمن شناخت این رفتار ،پیامدها و علل این رفتار را نیز بررسی نمود .در پایبان ایبن بخبش ،بایبد بیبان
کرد که در بیشتر پژوهش های انجامشده ،رفتارها بهصور کلی و گسترده درنظبر گرفتبه شبده و کمتبر ببه
رفتارهای جزئی پرداخته شده است .بهعبار دیگر ،رفتار مسامحه بهعنوان یک سبازه واحبد و مجبزا مبورد
بررسی قرار نگرفته است .باوجوداین ،بهنظر میرسد که این رفتار دارای علل دیگری نیز باشد که شناسبایی
آن ،جهت کنترل و پیشبینی این رفتار و همهنین ،ارائه راهکارهایی برای کاهش آن مهم و ضروری است.
حالآنکه بهنظر میرسد ،عوامل مهم دیگری در بروز چنین رفتارهایی نقش داشبته باشبند کبه از دیبد سبایر
محققین مغفول مانده است .نوآوری این پژوهش در روش انجام تحقیق میباشد که سعی دارد با اسبتفاده از
نظریه دادهبنیاد ،انوا علل رفتار مسامحه را در پستبانک شهر مشهد مورد بحث و بررسی قرار دهد.

روششناسی پژوهش
فلسفه این پژوهش تفسیری ،رویکرد آن کیفی و راهبرد آن دادهبنیاد با رویکرد گلیزری اسبت .راهببرد
دادهبنیاد روشی کیفی برای خلق نظریهای است که در سط گسترده به تبیین فرایند ،کنش یا کبنش متقاببل
موضوعی با هویت مشخص میپردازد (کرسول .)164:6226 ،1ازآنجاکه کشبف الگبوی رفتباری مسبامحه
کارکنان در سازمان مطلوب این پبژوهش اسبت ،راهببرد نظریبه دادهبنیباد ببا ایبن مطلبوب سبازگاری دارد.
روششناسی نظریه دادهبنیاد با رویکردهای متعددی مورد اسبتفاده قبرار مبیگیبرد .ایبن پبژوهش ،ببا اتخباذ
رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) ،در تالش است تا اهداف خود را دنبال نماید؛ چراکه ایبن رویکبرد اگرچبه
چالشی است ،ولی مدلسازی های حاصل از آن ،در فضایی بسیار گسترده صور

مبیگیبرد و ایبن مسبئله،

افق دید پژوهشگر را بهمنظور تحلیل داده ها بسط میدهد .این رویکبرد در نظریبه دادهبنیباد ،مفبروضهبایی
ازپیشتعیینشده ندارد ،بلکه دغدغه اصلی مشبارکتکننبدگان و چگبونگی حبل ایبن دغدغبه را در میبدان
مطالعه کشف میکند (گلیزر.)61:1102،6
جهت انتخاب مشارکتکننبدگان مورد مطالعبه در ایبن پبژوهش ،از مبدیران ببا سبابقه بباالی  14سبال،
سنوا مدیریتی باالی  4سال ،مدرک تحصیلی لیسان

مدیریت به باال استفاده شده است .همهنین بهدلیبل
1. Creswell
2. Glaser
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داشتن امنیت شغلی ،تجربه کاری باال و دارابودن از شناخت مناسب نسبت به محیط کار ،حرفه بانکبداری و
افراد عالقهمند به شرکت در مصاحبه انتخباب شبدهانبد .باتوجبهببه اینکبه ببرای انتخباب نمونبه موردمطالعبه
مالکهای ذکرشده مد نظر بوده است ،لذا روش نمونهگیبری ،غیرتصبادفی هبدفمنبد ببوده اسبت .تعبداد
اعضای نمونه موردمطالعه پژوهش حاضبر بسبتگی ببه کفایبت نمونبه گیبری نیبز دارد ،ببدینمعناکبه هرگباه
دادههای کافی برای همه جنبههای پدیده ،گردآوری شود و ببا ادامبه جمبعآوری دادههبا ،دادههبای جدیبد
تکرار دادههای قبلی باشبند ،نمونبهگیبری متوقبف خواهبد شبد .لبذا در پبژوهش کنبونی تعبداد نمونبههبای
انتخابشده برابر  16نفرند .در این پژوهش ،دوازده نفر از مدیران امور شعب در پست بانک ایران ببهعنبوان
نمونه آماری که برمبنای سابقه کاری ،سنوا مدیریتی تحصیال و دیگر معیارهایی که نشان از اطالعبا
غنی آنها در حوزه موردمطالعه میدهند ،تا رسیدن به اشبا نظری مورد مصاحبه قبرار گرفتنبد .شبایان ذکبر
است که بهدلیل نیمه ساختاریافتهبودن مصاحبه ها ،کیفیت و تعداد پرسشهای مصاحبهشوندگان تبا حبدودی
با هم متفاو بودند  .الزم به ذکر است که پروتکل مصاحبه شامل اطالعبا مرببوط ببه موضبو مصباحبه،
عنوان رساله و نام اساتید راهنما و مشاور بوده است کبه در آن سبؤاال مصباحبه ذکبر شبد و از هریبک از
مصاحبهشوندگان خواسته شد قبل از پاسخ به سؤاال مصاحبه ،موضو تحقیق را کامالً مطالعبه نماینبد .در
پروتکل مصاحبه عنوان شد که زمان مصاحبه بین  62تا  54دقیقه می باشد و تمامی مبوارد فقبط ببا رضبایت
آنها در تحقیق ذکر خواهد شد .درادامه ،دادههای بهدسبتآمبده از مصباحبههبا ببا اسبتفاده از روش مقایسبه
مستمر در فرایند کدگذاری تجزیهوتحلیل شد .کدگذاری با شکستن داده ها ،پژوهشگر را از سبط تجرببی
حرکت داده ،بهطوری که وی داده ها را در کدهایی گروهبندی میکنبد کبه ببه نظریبه تببدیل خواهبد شبد
(گلیزر .)66:1102،دو فرایند اصلی کدگذاری در رویکرد ظاهرشونده عبارتند از .1 :کدگذاری جوهری یا
حقیقی که خود شامل دو مرحله کدگذاری باز و انتخابی است؛  .6کدگبذاری نظبری .درادامبه ،هریبک از
مراحل طیشده در کدگذاری تشری شدهاند .شایان اشاره است که برای کدگذاری داده هبا در دو مرحلبه
کدگذاری باز و انتخابی از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شده است.
در پژوهشهای کیفی چهار مفهوم قابلیت اعتبار ،قابلیت اعتمباد ،قابلیبت تأییبد و قابلیبت انتقبال وجبود
دارد .در این تحقیق جهت اخذ تأمین اعتبار در مرحله کیفی از درگیری طبوالنیمبد و مشباهده مبداوم و
بازبینی توسط مشارکتکنندگان استفاده شده است .همهنبین ببرای افبزایش قابلیبت تأییبد در ایبن تحقیبق،
محقق پ

از تحلیل ،دادهها ی خود را به سه نفر از متخصصان ارائه داده است و با اندکی اصبالحا تأییبد
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شده است .همهنین جهت اعتبار مدل ،برای محاسبة ضریب توافق دو کدگذار از ضریب کاپا استفاده شبده
است .ضریب کاپای محاسبهشده توسط نرمافزار اس پی اس اس مقدار 27206بوده است که باتوجهبه اینکه
بیشتر از  272است و چون عدد معنیدار حاصلشده ببرای شباخص کاپبا کبوچکتر از  2724اسبت ،فبرض
استقالل کدهای استخراجی رد و وابستگی کدهای استخراجی به هم تأیید میگردد.

یافتههای پژوهش
همانگونهکه اشاره شد ،کدگذاری داده ها در روش دادهبنیاد با رویکرد گلیزری در دو مرحله صبور
میگیرد؛ کدگذاری واقعی و کدگذاری نظری .کدگذاری واقعی خبود شبامل دو گبام ،کدگبذاری بباز و
کدگذاری انتخابی است که درادامه ،این دو مرحله همراه شر داده شده و نتایج آن ارائه شده است.
گام اول :کدگذاری باز
بر اساس رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) ،کدگذاری باز با اقدام ببه کدگبذاریِ آزاد دادههبا ،تبا زمبانی
ادامه پیدا میکند که اثرا ظهور مقولة محوری ،نمودار شود ،تا بدینترتیب در مرحلة بعدی ،یعنی مرحلبة
کدگذاری انتخابی ،کدگذاری براساس مقولة محوری ،هدایت شود .درمجمو گلیزر ( )1102معتقد است
که از ابتدای اقدام محقق برای کدگذاری بباز ،وی بایبد ببهصبور آگاهانبه ببه جسبتجوی متغیبر محبوری
بپردازد .در این پژوهش مقوله محوری رفتار مسامحه نام گرفت .رفتار مسامحه بهمعنای ببهتعویبقانبداختن و
اجتناب از کارهایی است که باعث ایجاد ح

منفی در سازمان مبیشبود کبه باتوجبهببه اهمیبت ارتباطبا

انسانی در سازمانها ،این مقوله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
گام دوم:کدگذاری انتخابی
در رویکبرد ظاهرشببونده ،زمببانیکببه مقولببة محببوری ،نمببودار شببد ،کدگببذاری انتخببابی آغبباز شببده و
مصاحبهها ،درجهت متغیر محوری کدگبذاری مبیشبوند .کدگبذاری انتخبابی ،ببا کدگبذاری ببرای متغیبر
محوری ،سروکار دارد .در این پژوهش بعد از شناسایی کدهای اولیه ،تعداد  106کد اولیه یا باز کشف شد
که کدهای مشابه حذف و تعداد  162کد نهایی شد (جدول .)-1سبپ
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کنار هم قرار گرفته و طبقهها را تشکیل دادند و برای هر طبقه عنوان مناسببی ذکبر شبد کبه قابلیبت پوشبش
کلیه کدهای ثانویه یک مجموعه را داشته باشند.
جدول  .5کدها و طبقههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در مرحله کدگذاری انتخابی
کدگذاری

کد گذاری باز و کد گذاری انتخابی

نظری
مقوله

طبقه

محوری

رفتار مسامحهآمیز

محوری

رفتار مسامحهآمیز

شرایط علی

فردی

کد اولیه

کدثانویه

واگذارکردن انجام کار به آینده
تأخیر در تکمیل تکالیف

رفتار تعویقی

تأخیر در تصمیمگیری
تمایل به اجتناب از فعالیت
اجتناب از انجام تکالیف با اهمیت

رفتار اجتنابی

جایگزینی تکالیف
رفتارهای انحرافی

هدردادن وقت
هدردادن منابع
ردکردن هنجارهای سازمان
شامل کشدادن زمان استراحت
دسترسی آسان به فضای مجازی
استفاده گسترده از اینترنت
اعتیاد به شبکههای اجتماعی

رفتار لذ طلبانه

چتکردن زیاد در شبکههای اجتماعی
وب گردی
اشتیاق به لذ جویی
تمایل به انجام کارهای سرگرمکننده
باورهای غیرمنطقی

باور

عدم لیاقت
ترس از شکست
خودکارآمدی پایین
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کدگذاری

کد گذاری باز و کد گذاری انتخابی

نظری
مقوله

طبقه

کد اولیه

کدثانویه
اعتمادبهنف
عز نف

پایین
پایین

توقع بیشازحد از خود
شک در تواناییهای خود
فقدان عالقه
فقدان عشق به کار

انگیزش

فقدان انگیزه
خودکمبینی
حالنگری
عدم گرایش به آینده
تمرکز کمتر روی آینده

فردی

نگرش

شناختی

اختالال شناختی

وجود نگرش فردگرایی
نگرش منفی نسبت به کار
تفاو های نو بینش و نگرش افراد
نگرش محافظهکارانه شدید
عدم شناخت اولویتهای کاری
عدم شناخت امور جهت برنامهریزی
دشواری در تصمیمگیری
عدم توانایی در ادراک و مدیریت زمان
ادراک فرد یا انتظار وی از نتایج فعالیت
آشنانبودن به عواقب کار
عصبانیت

شرایط علی

شناختی

اختالال
روانشناختی

ناامیدی
احساس حقار
هیجانا منفی
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کدگذاری

کد گذاری باز و کد گذاری انتخابی

نظری
مقوله

طبقه

کد اولیه

کدثانویه
استرس
تمارض و لجبازی
پایینبودن سط تحمل
بیزاری از شرایط
بیحوصلگی

نبود ارزیابی و نظار بر افراد گروه
عدم ارزیابی صحی کارکنان
برخورد غیرمنطقی با برخی از اشتباها احتمالی کارکنان
عدم تفاو بین افراد تأثیرگذار و افراد منفعل

نظام ارزیابی

عدم برخورد کافی و الزم با کارمند مربوطه

عملکرد

نبود نظام تشویق و تنبیه مناسب برای بانک
عدم وجود سامانهها و شیوههای ارزیابی عملکرد
عدم تفاوت معنی دار بین افراد ساعی و پرتالش با
افراد ضعیف
جابهجایی ناکارآمد کارکنان
عدم چرخش و ارتقای مسیر شغلی

سازمانی
نظام توانمندسازی
کارکنان

ضعفهای آموزشی
عدم توانایی انگیزهمندکردن کارکنان
فقدان شایستهساالری
عدم فرصت ترفیع و ارتقا
عدم تقسیم کار مناسب بین کارکنان
عدم پاداشهای اصولی و کارآمد

نظام جبران
خدمت

فقدان پاداشهای انگیزشی برای شغل
عدم قدردانی از زحما کارکنان
حقوق و مزایا
اختالف حقوق نیروی رسمی و قراردادی
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کدگذاری

کد گذاری باز و کد گذاری انتخابی

نظری
مقوله

طبقه

شرایط علی

سازمانی

کد اولیه

کدثانویه
میزان دریافتی اضافه کار

نارضایتی از حقوق و مزایا
تبعیض در پرداختیها
بیکفایتی مدیران

سبک رهبری

عدم برخورداری از مدیریت توانمند
ویژگیهای رفتاری مدیران و الگوبرداری از آنان
فساد مدیران
سبک ارتباطی مدیر با زیردستان
بیعدالتی رهبر در رفتار

سبک رهبری

رفتارهای تبعیض آمیز مدیران
ایجاد باند و گروه
ایجاد رانت برای برخی کارمندان توسط مدیر
سبک رهبری غیرمشارکتی
شغل خستهکننده

ویژگیهای شغلی

ابهام در پیشرفت رشد شغل
فشارکاری بیش از اندازه
تغییرا مستمر نرمافزارهای مرتبط با شغل
فقدان مهار و تخصص الزم در شغل
ابهام در وظایف شغلی
ضعف در اطال رسانی کامل توسط سازمان به کارکنان
فقدان استاندارد کاری

ویژگیهای شغلی

چالشینبودن اهداف کاری
عدم توازن کار کارکنان شعبه و ستاد
نداشتن امنیت شغلی
عدم وجود امکانات رفاهی
نارضایتی شغلی
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کدگذاری

کد گذاری باز و کد گذاری انتخابی

نظری
مقوله

طبقه

علل

همبسته

کد اولیه

کدثانویه
تنبلبودن در انجام کار

ویژگیهای
شخصیتی

تملق و چاپلوسی
خصوصیا ژنتیکی و وراثتی
بیتفاوتی نسبت به وقایع

ویژگیهای

غرور و تکبر

شخصیتی

پرتوقعبودن
عدم تناسب شغل با شخصیت

همبسته

عدم خودجوشبودن در کار
وجدان کم

ویژگیهای

فقدان تعهدکاری

غیراخالقی

اقتضائا

ویژگیهای
جمعیتشناختی

فقدان ارزشهای انسانی
وضعیت سابقه خدمت

خدمت

تجربه و سابقه کاری افراد
تمایل به کسب سود در کوتاهمد

درآمد

درگیریهای ذهنی

تخریب موقعیت
میانجی

تخریب موقعیت

فردی

خودفریبی

فردی و اجتماعی

تخریب موقعیت

طردشدگی

اجتماعی

ازبینرفتن وجه اعتبار
افسردگی
پشیمانی و ناراحتی

آشفتگی هیجانی
نتایج

اختالال هیجانی

احساس پوچی و بیارزشی
نگرانیهای مزمن
آسیب به سالمت روان
سرخوردگی

آشفتگی عاطفی

عدم ایجاد همدلی بین همکاران
عدم ایجاد رفاقت بین همکاران
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کدگذاری

کد گذاری باز و کد گذاری انتخابی

نظری
مقوله

طبقه

کد اولیه

کدثانویه
اختالال عملکرد
فردی

افت عملکرد
انباشت ناکارآمدی
کاهش کارایی فرد و سایرین
تسری رفتار مسامحه به دیگران

اختالال عملکردی

کاهش بهرهوری
اختالال عملکرد

کاهش رضایت مشتریان

گروهی

خدشه بر خوشنامی بانک
عدم اجرای کامل برنامهها
باعث ازدستدادن سهم بازار

محیط کالن
بستر (زمینه)

عوامل محیطی
محیط خرد

اجتما و جامعه
فرهنگ حاکم بر جامعه
خانواده
الگوپذیری از رفتار مسامحه افراد

گام سوم :کدگذاری نظری
مرحله نهایی ،کدگذاری نظری است .کدهای نظری ،چگونگی ارتباط ممکن میان کبدهای حقیقبی را
که برای تلفیق بهصور یک نظریه مفروض هستند ،مفهومسازی میکنند .درواقع ،کدهای نظری ،الگویی
از چگونگی ارتباط ممکن میان مقوال حاصبل از تلفیبق کبدها و مفباهیم ،نزدیبک مقولبه محبوری ارائبه
میدهند .در رویکرد ظاهرشونده ،الگوهای متعددی برای شکلدهی ارتباط میبان مقبوال  ،نزدیبک مقولبه
محوری وجود دارد ،بهگونهای که گلیزر ،هجده خانواده از کدهای نظری را بهعنوان الگوهایی برای تلفیبق
کدهای حقیقی معرفی میکند .وی بدون ارائه یک الگبوی شبماتیک مشبخص ،ببه مجموعبهای از واژه هبا
اشاره میکند که هریک از آنها میتوانند در تلفیق کدهای حقیقی ،راهنما باشبند .ببهعببار دیگبر ،وی در
اشاره به هریک از خانواده های کدگذاری ،بدون معینکردن نحبوه پیونبد میبان واژه هبا ،پژوهشبگر را آزاد
میگذارد تا خودش اقدام به تلفیق کبدها و مبدلسبازی نمایبد .ببا بررسبی هبای انجبامگرفتبه ،پژوهشبگران
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درخصوص ارتباط مفاهیم با یکدیگر بهنظر میرسد که «خانواده انوا » در رویکرد ظاهرشونده ببه بهتبرین
شکل ممکن امکان ترکیب مفاهیم و مقوال را بهعمل مبیآورد .در پبژوهش حاضبر ،خبانواده  2سبی ببه
بهترین شکل ،امکان تلفیق مقوال را حول مقوله محوری این پژوهش ،فراهم میآورد؛ چراکه در رویکرد
ظاهرشونده ،تأکید بر آن است که تلفیق داده ها در مرحله کدگذاری نظری ،باید حاصل ذوق مفهومی باشد
که از دل داده ها ،ظهور میکند (گلیرز .)2002 ،لذا مفاهیم شناساییشده در  2مقولبه اصبلی و یبک مقولبه
محوری دستهبندی شده و مدل نهایی این مطالعه را تشکیل دادند .درادامه تعداد داده هایی که به تفکیک در
نرمافزار وارد شده است به این شر است که  5کد مربوط شرایط میبانجی اسبت ،تعبداد  4کبد مرببوط ببه
زمینه  ،تعداد  62کد مربوط به نتایج ،تعداد  0کبد مرببوط ببه اقتضبائا  ،تعبداد  11کبد مرببوط ببه عوامبل
همبسته 121 ،کد برای شرایط علی و تعداد  10کد مقوله محبوری را کبه رفتبار مسبامحهآمیبز اسبت ،درببر
میگیرد (شکل .)1
در ادامه هریک از عناصر این مدل به تفصیل و با جزئیا مبتنیبر مصادیق گفتاری مصباحبهشبوندگان،
تشری میشود.

شکل :5مدل اکتشافی تحقیق با استفاده از نرمافزار مکس کیودا
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مقوله محوری
رفتار مسامحهآمیز :مقوله محوری ،مقولبهای اسبت کبه دغدغبه اصبلی مشبارکتکننبدگان را پیرامبون
مسئله پژوهش ،نشان میدهد .رفتار مسامحه به آینده محولکبردن کباری اسبت کبه تصبمیم ببه اجبرای آن
گرفته شده است که فرد به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقبی از زیبر ببار انجبام آن شبانه خبالی مبیکنبد .رفتبار
مسامحهآمیز درکل ،شامل یک مجموعه از رفتارها مانند رفتار تعویقی ،اجتنابی ،انحرافی و لذ طلبانه است
که هریک از مصاحبهشوندگان به بخشهایی از آن اشاره کردهاند و در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
رفتار تعویقی :منظور از رفتار تعویقی ،رفتاری است که فرد ،در انجام وظایف خبود ،آنهبا را ببه زمبان
دیگبری موکببول مببینمایببد و یببا تصبمیمگیببری امببور را بببا تبأخیر انجبام مببیدهببد .در ایببن زمینببه یکببی از
مصاحبهشوندگان اشاره میکند که " چککردن شبکه های اجتماعی ازطریق موبایل دقیقهها بلکه ساعتها
وقت افراد را میگیرد و باعث میشود کارها به روز بعد موکول شود".
رفتار اجتنابی :منظور از رفتار اجتنابی ،رفتاری است که فرد ،از انجام وظایف خود ،دوری میکند و یا
آن وظیفه را با وظیفهای دیگبر جبایگزین مبیکنبد کبه آن تکلیبف را انجبام ندهبد .در ایبن زمینبه یکبی از
مصاحبهشوندگان اشاره میکند که " همکاری داشتم که بهشد مسامحهکار بود ،البته این کبار را تعمبدی
انجام میداد ،کاری میکرد که تا به او کار جدیدی ارجا نشود".
رفتارهای انحرافی :منظور از رفتار انحرافی ،رفتاری است که فرد ،رفتبار انحرافبی در انجبام وظبایف
خببود ،نشببان مببیدهببد .اعمببالی مثببل کجببروی سببازمانی یببا رفتبباری در ایببن رفتببار کببامالً مشببهود اسببت.
بهعبار دیگر ،شبخص ببا ببروز ایبن رفتبار ببهدنببال آسبیبزدن ببه سبازمان اسبت .در ایبن زمینبه یکبی از
مصاحبهشوندگان اشاره میکند که" برخی از مشغولیا کارکنان ازجمله کار دوم بعد از ساعت کباری در
خار از سازمان که در ساعا اداری پیگیری میشبود و در اولویبت قبرار بگیبرد ،متأسبفانه از رفتبار ایبن
همکاران است که با هدردادن منابع و وقت سازمان ،از وظیفه اصلی خود دور میشوند".
رفتار لذت طلبانه :منظور از رفتار لذ طلبانه ،رفتاری اسبت کبه فبرد ،در آن احسباس لبذ مبیکنبد.
به عبار دیگر ،با ایجاد یک نو سرگرمی برای خود لحظا کاری خود را به رفتاری صرف مبیکنبد کبه
برایش کامالً سرگرمکننده و لذ طلبانه است .در این زمینه یکی از مصاحبهشوندگان اشباره مبیکنبد کبه"
باتوجه به استفاده فراوان از اینترنت در ایران و سرگرمی هبای ناکبافی درحبالحاضبر یکبی از جبذابیتهبا و
لذ ها و تفریحا و سرگرمی افراد استفادههای غیرمتعبارف و افراطبی از فضباهای مجبازی اسبت کبه در
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محیط کار هم تسری یافته و ساعت کار مفید کارکنان را بهخود اختصاص داده است" .همهنین یکی دیگر
از مصاحبهشوندگان اشاره می کند که" براساس لذتی که افراد هنگام انجام یک کار تجربه میکنند عالقبه
ذهنی آنها برای آن تکلیف بیشتر میشود .لذا مداومت بیشتری به خر میدهند".
مقوله علل
علل ،منعک کننده دالیل و توضیحاتی برای وقو مقوله محوری است .در پژوهش حاضبر نیبز دالیبل
منعک کننده مقوله محوری ،تحت عنوان " رفتار مسامحهآمیز" با علل فردی  ،سازمانی و شناختی بهدسبت
آمده است .افراد ،اساساً به دالیل فردی یا عواملی که سازمان باعبث آن شبده اسبت و یبا عوامبل شبناختی،
رفتار مسامحه از خود نشان میدهند.
علل فردی :منظور از علل فردی یا شرایط علل فردی ،عللی است که فرد را وادار مبیکنبد کبه رفتبار
مسامحهآمیز از خود بروز دهد .بهعنوانمثال ،فردی که ازلحاظ باور ،باورهبای غیرمنطقبی داشبته باشبد و یبا
شببک در توانبباییهببای خببود داشببته باشببد معمببوالً رفتببار مسببامحهآمیببز از خببود بببروز مببیدهببد .یکببی از
مصاحبهشوندگان اشاره میکند که " افراد فاقد توانمندی الزم و دانش کافی از حرفهای که مشغول به کبار
هستند یکی از دالیل مسامحهکاری است" .همهنبین نداشبتن اعتمادببهنفب

در کارکنبان جدیبد مبیتوانبد

باعث ایجاد رفتار مسامحه در کارکنان بانک شود .یکی دیگبر از مصباحبهشبوندگان اشباره مبیکنبد کبه "
بعضی وقتها افراد مسامحهکار میگویند مبن بایبد بهتبرین را انجبام دهبم و همبین باعبث ببروز ایبن رفتبار
میشود ،چون نمیتوانند آن کار را انجام دهند".
علل سازمانی :منظور از علل سازمانی یا شرایط علل سازمانی ،عللی است که ازطرف سبازمان ،فبرد را
وادار میکند که رفتار مسامحهآمیز از خود بروز دهد .بهعنبوانمثبال ،زمبانیکبه در سبازمان ،نظبام ارزیبابی
عملکرد یا نظام جبران خدمت با مشکالتی روبهرو باشد و یبا در وضبعیت بهینبه نباشبد و یبا سببک رهببری
مدیر ،فرد را وادار به بروز رفتار مسامحهآمیز مینماید .یکی از مصاحبهشوندگان اشاره میکند که "به نظرم
اگر در مجموعه کاری ،تناسبی بین افراد تأثیرگذار و افراد منفعل توسط سازمان قائل نشود ،کمکم رفتبار و
مسامحه بهعنوان الگوی موردقبول کارکنان گسترش مییابد".
علل شناختی :منظور از علل شناختی ،علل شناختی و یا اختالال روانشناختی در وجود فرد است که
فرد را وادار میکند که رفتار مسامحهآمیز از خبود ببروز دهبد .ببهعنبوانمثبال ،فبردی کبه عبدم توانبایی در
516

شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پستبانک ایران (نیکو و همکاران )

ادراک و مببدیریت زمببان دارد و یببا ادراک فببرد یببا انتظببار وی از نتببایج فعالیببت مبببهم اسببت و یببا ازلحبباظ
روانشناختی سط تحمل پایین دارد و احساس حقار میکند باعث میشود که فرد رفتار مسامحهآمیبز از
خود بروز دهد .یکی از مصاحبهشوندگان اشاره میکند که" به نظر من عدم تشخیص اولویبت هبای کباری
بهطور اخص از مهمترین عوامل میباشد .همهنین از نظر کاری بهدلیل اینکه ایبن افبراد کارهبا را ببهتعویبق
میاندازند و ازسوی مشتری و مقام مافوق مورد بازخواست قرار میگیرند همیشبه عصببی هسبتند و اسبترس
باالیی دارند ،برای همین مسامحهکار میشوند".
مقوله عوامل همبسته
همانطورکه اشاره شد ،عوامل همبسته اشاره به مجموعه عواملی دارند که با علبل فراینبد اصبلی نظریبه
دادهبنیاد ،همبستگی دارند و علل فرایند اصلی ،همگام با آنهبا تغییبر مبیکنبد .در ایبن پبژوهش نیبز عوامبل
ویژگیهای غیراخالقی و ویژگبی هبای شخصبیتی ببا مقولبه محبوری احصبا شبد؛ چراکبه تبا ویژگبی هبای
غیراخالقی و برخی ویژگیهای شخصیتی نباشد افراد رفتار مسامحه از خود نشان نمیدهند.
ویژگی های شخصیتی :منظور از ویژگی های شخصیتی ،ویژگی هایی در وجود فرد اسبت کبه فبرد را
وادار میکند که رفتار مسامحهآمیز از خود بروز دهد .بهعنبوانمثبال ،فبردی کبه ذاتباً تنببل اسبت و یبا کبار
دیگران برایش اهمیتی ندارد و یا نسبت به وقایع پیرامون خود بیتفاو است ،از خبود رفتبار مسبامحهآمیبز
بروز میدهد .همهنین چنانهه شغل با ویژگیهای شخصبیتی فبرد مغبایر باشبد و یبا فبرد تمایبل ببه تملبق و
چاپلوسی داشته باشد میتواند باعث بروز این رفتار شبود .در ایبن زمینبه یکبی از مصباحبهشبوندگان اشباره
میکند که "به نظرم در درجه اول بحث شخصیت خود فرد مطر است؛ بعضی ها خودجوش هسبتند ،کبار
خود را سریع انجام میدهند ولی به بعضی از کارکنان باید صد دفعه بگیم چون در ذا خبودش کبار را ببا
تأخیر انجام میدهد بعضی از افراد شخصیتی تنبل و کندکار دارند کبه خبود باعبث انباشبت امبور جباری و
بهتعویقافتادن آنها میشود که درصبور عبدم چبارهاندیشبی توسبط مبدیر و ببیتبوجهی ببه نتیجبه کبار و
بازخواست ،رویهای مسامحهکار بهوجود میآورد".
ویژگی های غیراخالقی :منظبور از ویژگبیهبای غیراخالقبی ،ویژگبیهبای ضدارزشبی و غیرانسبانی
میباشد که فرد دارای این ویژگیهاست .این ویژگیها در فرد بهسختی قابل تغییر اسبت و البتبه محبیط نیبز
میتواند آن را تحتالشعا قرار دهد .در این زمینه یکی از مصاحبهشوندگان اشاره مبیکنبد کبه " وجبدان
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کم افراد معموالً باعث میگردد که افراد مسامحهکار شوند .البته وجدان کار را ببا آمبوزش و تغییبر نگبرش
میتوان بیدار کرد .اگر کارکنان باوجدان باشند ،خود را از سازمان طلبکار نمیدانند و فضاهای مجازی و...
نمیتواند خللی در کارایی ایجاد کند" .فردی که تعهد کاری الزم را ندارد دنبال بهانهای است که بهنبوعی
به سازمان فشار آورد.
مقوله اقتضائات
اقتضائا به عوامل تعدیلگری ،اشاره دارند که روابط میبان مقبوال را تعبدیل مبیکنبد .در پبژوهش
حاضر ،عوامل اقتضائی احصاشده عواملی هستند که رابطه میبان مقولبه محبوری و نتبایج حاصبل را تعبدیل
میکنند .عوامل بهدستآمده عبارتند از:
ویژگی های جمعیت شناختی :منظور از ویژگیهای جمعیتشناختی بهعنوان اقتضائا در این تحقیق
میزان خدمت فرد و یا میزان درآمد وی میباشد .وضعیت میزان سابقه خدمت و یا تجربه کباری آنهبا تبأثیر
رفتار مسبامحهآمیبز ببر نتبایج را کبه همبان عملکبرد فبرد اسبت ،تعبدیل مبیکنبد .در ایبن زمینبه ،یکبی از
مصاحبهشوندگان اشاره میکنبد کبه " دالیبل متفباوتی در ایبن زمینبه وجبود دارد؛ ازجملبه سبابقه خبدمت
کارکنان (جدیداالستخدام و یا قدیمی) .اطالعا و سابقه کاری افراد و تجربیا نباموفق گذشبته آنبان در
ایجاد فضای مسامحهآمیز کاری کامالً تأثیرگذار میباشد" .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان اشباره مبیکنبد
که "یا موضوعی که چند وقتی بهعنوان معضل اساسی بین کارمندان زیاد شبده اسبت ،اخبذ کبد بورسبی و
سرمایهگذاری درآن است و در چند ماه اخیر هم که بورس کشبور دارای ببازدهی خبوبی ببود ،رفتبار هبای
مسامحهگرانه و عدم انگیزه کارمندان باتوجهبه کسب سود زیاد در مقایسبه ببا حقبوق ماهانبه بیشبتر مشباهده
شده است".
مقوله شرایط میانجی
در این پژوهش ،شرایط و یا متغیرهای میانجی ،متغیرهایی هستند که قبل از پدیدارشبدن ،نتبایج حاصبل
از مقوله محوری پژوهش را شکل میدهند .متغیر میانجی بهدستآمبده در ایبن پبژوهش تخریبب موقعیبت
فردی و اجتماعی فرد است.
تخریب موقعیت فردی و اجتماعی :منظور از تخریب موقعیت فبردی و اجتمباعی در نتبایج تحقیبق،
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موقعیتهایی است که فرد ازلحاظ فبردی دچبار اخبتالال و درگیبریهبای ذهنبی مبیشبود و یبا ازلحباظ
اجتماعی ،بین همکاران و مدیر سازمان اعتبار خود را ازدست میدهد .تخریب موقعیبت فبردی و اجتمباعی
فرد قبل از پیامد رفتار مسامحهآمیز پدیدار میشود .در این زمینه یکی از مصاحبهشوندگان اشاره میکند که
" چون این افراد احساس میکنند به آنها در سازمان به آنهبا اهمیبت داده نمبیشبود ،در محبل کبار منبزوی
هستند و بعضاً ازسوی سایر همکاران هم طرد میشبوند کبه باتوجبه ببه ازدسبتدادن موقعیبت شبغلی باعبث
ازبینرفتن وجه اعتبار ایشان در میان همکاران و سازمان شده است".
مقوله نتایج
در پژوهش حاضر ،مقوله محوری ،نتایج متعددی دارد که بهصور ذیل میباشد :اختالال هیجبانی و
اختالال عملکردی.
اختالالت هیجانی :منظور از اختالال هیجانی در نتایج آن دسته از اختالال عاطفی و هیجانی است
که در فرد ایجاد خواهد شد که سالمت روان فرد مسامحهکار را تحت تأثیر قرار میدهد .احساس پشبیمانی
و یببا احسبباس پببوچی در فببرد از نتببایج بببروز رفتارهببای مسببامحهآمیببز مببیباشببد .در ایببن زمینببه یکببی از
مصبباحبهشببوندگان اشبباره مببیکنببد کببه " افسببردگی همکبباران گرفتببار در ایببن نببو رفتببار از نتببایج رفتببار
مسامحهآمیز میباشد که بهشخصه این نتایج را مشاهده نمودهام".
اختالالت عملکردی :منظور از اختالال عملکردی در نتایج ،آن دسته از اختالال است که عملکرد
فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .افت عملکرد و یبا انباشبت ناکارآمبدی نتبایج ببروز رفتبار مسبامحهآمیبز در
سازمان میباشد .همهنین ازلحاظ گروهی نیز عملکرد گروه افت خواهد نمود و بهرهوری کاهش مبییاببد.
در این زمینه یکی از مصاحبهشوندگان اشاره میکند که " قطعاً چبون سبایر کارکنبان نیبز رفتبار همکبار را
مببدنظر و مببورد توجببه قببرار مببیدهنببد ،کببارایی آنهببا نیببز تحببت ت بأثیر قببرار مببیگیببرد" .یکببی دیگببر از
مصاحبهشوندگان اشاره میکند که " اولین و مهمترین نتیجه آن ،انباشت ناکارمدی خواهد بود .طبیعتاً اگبر
عارضه که شناسایی میشود ،ریشهیابی نشود ،آسیب های فراوانی دارد .ببه نظرمسبامحه یبک معلبول اسبت،
باید علت آن شناسایی شود و علت درمان شود نه برخورد با معلول!".
مقوله زمینه
بستر محیطی پژوهش حاضر ،شامل عوامل محیطی ،یعنی عوامل محیط خرد و کالن میباشد.
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عوامل محیطی :منظور از عوامل محیطی بهعنوان بستر بروز رفتار مسامحهآمیز در این تحقیبق عبواملی
اسبت کببه ببهصببور محبیط کببالن در جامعبه و بببهصبور محببیط خبرد در محببیط خبانواده وجببود دارد.
بهعنوانمثال ،الگوپذیری از رفتار مسامحه افراد بین افراد تسری پیدا میکند و زمینه بروز این رفتار را شبکل
میدهد .همهنین هنجارهای اجتماعی و مشکال اجتماعی نیز بهعنوان زمینه بروز این رفتار میباشد .در این
زمینه یکی از مصاحبه شوندگان اشاره می کند که " وقتی در یک مجموعه سایر همکاران با نهایبت تبالش
درجهت انجام بهموقع وظایف تالش میکنند ،قطعاً نیروی بغلدستی نیز نمیتواند کوتباهی و سبهلانگباری
زیادی داشته باشد".

نتیجهگیری وپیشنهادها
شناخت خصوصیا و ویژگیهای نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کبارآیی آنبان ،جهبت ببهکبارگیری
هرچهمطلوبتر این سرمایه سازمان از دغدغههای رهبران و مدیران تمام سازمانها بوده و میباشد .یکبی از
مقؤلههای مهم که نقش بسزایی در میران کارآیی ،اثربخشی و همهنبین سبالمت جسبم و روان افبراد دارد،
مسامحهکاری است (عزیز و طریق .)126:6211،1مسامحهکاری ببهعنبوان تعویبق عمبدی کبار یبا وظیفبهای
تعریف شده است که باید تکمیل شبود (تزکبان 6و ییلمباز .)26:6262،مسبامحهکباری نبوعی سبندرم فبردا
میباشد؛ یعنی کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته میشود و حداقل میتواند برای فرد نتبایجی در آینبده
دربر داشته باشد ،بدون دلیل به آینده محول میشود ،درعینحال عدم انجام آن نیز ببه زیبان فبرد اسبت و از
این بابت فرد خود را سرزنش میکند .بنابراین دامنه تعریف مسامحهکاری از تأخیر در شرو یا کاملکردن
یک عمل تا تأخیر در پیوسبتگی عمبل همبراه ببا نباراحتی ذهنبی را شبامل مبیشبود (خرمبائی. )14:1610،
درنهایت براساس آنهه بیان شد نتایج پژوهش نشان داد کبه براسباس دیبدگاه مشبارکتکننبدگان پبژوهش
شامل  106کد باز است که  5کد مربوط شرایط میانجی است ،تعداد  4کد مربوط به زمینه  ،تعبداد  62کبد
مربوط به نتایج ،تعداد  0کد مربوط به اقتضائا  ،تعداد  11کد مرببوط ببه عوامبل همبسبته 121 ،کبد ببرای
شرایط علی و تعداد  10کد مقوله محوری را که رفتار مسامحهآمیز اسبت ،درببر مبیگیبرد .همهنبین نتبایج
نشان داد که مقولبه محبوری ببروز رفتبار مسبامحه اسبت و شبامل رفتارهبای تعبویقی ،اجتنبابی ،انحرافبی و
1.Aziz & Tariq
2.Tezcan & Yilmaz
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لذ طلبانه میباشد .رفتار تعویقی ،رفتاری است که موجبب کباهش کبارایی و تبأخیر در انجبام فعالیبتهبا
می شود (صفارینیا .)162:1610،رفتار اجتنابی در این حالت بهمعنای اجتناب از انجام کاری که الزم اسبت
به سرانجام رسانده شود؛یعنی شخص کارهایی را که بیشتر لبذ بخبش هسبتند یبا فوریبت کمتبری دارنبد،
جایگزین کارهای کمتر لذ بخش یا با فوریت باال میکند (نظبریزاده .)62:1610،در ایبن زمینبه رضبائی
( )1614بیان میکند که بیزاری از تکلیف یکی از عوامل مؤثر در اهمالکاری سازمانی میباشد .همهنبین
رابینسون 1و همکباران ( )6216رفتارهبای انحرافبی در محبیط هبای کباری را فقبدان متابعبت از هنجارهبا و
انتظارا سازمان تعرف نمودهاند (گلپرور .)01:1616،در رابطه با رفتارهبای لبذ آفبرین کارکنبان ببدون
هدف آسیبرساندن به دیگران یا تغییر کار روی سایر همکاران از فعالیبت هبای مبرتبط ببا کبار خبودداری
میکنند .بهعنوانمثال ،استراحت طوالنیتر برای صرف چای و قهوه ،داشتن چتهای بیش از حبد طبوالنی
یا شایعا زیاد در فضای اداری ،تمیزکردن فضای اداری ،سازماندهی مجدد اطاق ها مبیتوانبد نمونبهای از
این رفتار باشد که فرد از آن لذ میبرد (گونسو کوزه .)642:6212،در این زمینه شهبازیان خونیق ()1610
بیان میکند که اعتیاد به تلفن همراه سبب اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان میشبود .همهنبین اردوغبان
6و همکاران( ،)6216قیصر 6و همکاران ( )6210و کریم منصور )6210(5در پژوهش خود نشبان دادنبد کبه
بین استفاده مفرط از تلفن همراه و اهمالکاری رابطه معنیدار وجود داشت.
مقوله شرایط علی در سه طبقه فردی ،شناختی و سازمانی است .منظور از علل فردی ،عللبی اسبت کبه
فرد را وادار میکند که رفتار مسامحهآمیز از خبود ببروز دهبد .علبل فبردی در ایبن پبژوهش شبامل بباور ،
انگیزش و نگرش میباشد .باور افراد شامل باورهای عقالنی و غیرعقالنی است .باورهای منطقی بیبانکننبده
آرزوها ،امیدها ،خواسته ها و ترجیحا افراد است ،ولی باورهای غیرعقالنی شامل تقاضای افبراد در مقاببل
آرزوها ،بایدها (در مقابل ترجیحا ) و نیازها (در مقابل خواسته ها) هستند .الی

و کنباس( )6226مسبامحه

را بهعنوان نتیجه اندیشه های غیرعقالنی میدانند و بیان میکند که باورهای غیرمنطقبی اساسباً از دو جنببه ببا
اهمال ارتباط دارند :باور افراد به عدم لیاقت و باور به اینکه جهان خیلی سخت است (صبالحی.)604:1612،
مطالعه شکری ( )6216نشان داد که تعللورزی با عز نف

و اعتمادبهنفب

پبایین ارتبباط دارد .منظبور از
1. Robinson
2. Erdoğan
3. Qaisar
4.Karimmansour
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علل شناختی  ،اختالال شناختی و یا روانشناختی در وجود فرد است که فرد را وادار مبیکنبد کبه رفتبار
مسامحهآمیز از خود بروز دهد .طبق رویکردهای شناختی ،باورها ،افکار ،نگرش ها و سایر عوامبل شبناختی
در ایجاد و تداوم مسامحهکاری دخیل هستند و عالوهبر بعد رفتباری ،بعبد شبناختی را هبم در کنارآمبدن ببا
مسامحهکاری دخیل میدانند .صفارینیا و رازلیقی ( )1611معتقد است که عامل اصلی کبه سببب گبرایش
افراد به سمت اهمالکاری و بهتعویقانداختن کارها میشود ،نداشتن اولویتبنبدی ،تبرس ،آرمبانگرایبی و
مشکال

درونفردی است .ضعف در برنامهریزی هم میتواند درنهایت خبود را ببه شبکل اهمبالکباری و

بببهتعویببقانببداختن ،بببروز دهببد .شببیخ )6262( 1بیببان مببیدارد کببه اولویببتبنببدی کارهببا ،عببدم توانببایی در
تصمیمگیری سریع ،خودکارآمدی ،مسائل شخصی و فشار حبین کبار از علبل تعلبلورزی در محبیط کبار
است .مک کنا )6214( 6دریافت که آموزش مدیریت زمان تعللورزی را کاهش میدهد .علل سازمانی یبا
شرایط علل سازمانی ،عللی است که ازطرف سازمان ،فرد را وادار میکند که رفتبار مسبامحهآمیبز از خبود
بروز دهد .افراد ،اساساً به دالیل فردی یا عواملی که سازمان باعث آن شده است و یا عوامل شناختی ،رفتار
مسامحه از خود نشان میدهند .کاظمی ( )1621بیان نمود که نداشتن نظام ارزیابی عملکرد درست ،بیشترین
تأثیر را در ایجاد و بروز تعلل داشته است .سوماکاداس )6215(6به آموزش کارکنان و ارتباط آن کمکباری
پرداخت و ضعف آموزش را در کمکاری کارکنان مؤثر دانستند .قاضی و رحیمبی ( )1612بیبان مبیکننبد
که بین ویژگیهای شغلی با اهمالکاری سبازمانی رابطبه منفبی و معنبیداری وجبود دارد .متبین ،تباری

و

پیترز )6212(5دریافتند که کمبود تقاضاها و منابع شغلی با خستگی و کسالت همراه بوده و کسالت منجر ببه
اهمالکاری و تعلل در کار میشود .به باور داناییفرد ( )1614بیکفایتی مدیران ،رفتار شخصی با مدیران و
حقوق و مزایای ناکافی از عوامل اثرگذار بر کمکاری کارکنان بخش دولتی اسبت .مقولبه عوامبل همبسبته
اشاره به مجموعه عواملی دارند که با علل فرایند اصلی نظریه دادهبنیاد همبستگی دارند و علل فرایند اصلی،
همگام با آنها تغییر میکند .در این پژوهش نیز عوامل ویژگی های غیراخالقی و ویژگبی هبای شخصبیتی ببا
مقوله محوری احصا شد؛ چراکه تا ویژگی های غیراخالقی و برخبی ویژگبی هبای شخصبیتی نباشبد ،افبراد
رفتار مسامحه از خود نشان نمیدهند .کارمندان بهعنوان بخشی از اجبزای نظبام اداری ،دارای ویژگبی هبای
1. Shaikh
2. Mc Kenna
3. Sumukadas
4. Metin,Taris & Peeters
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جمعیتشناختی و روانشناختی خاصی هستند .این ویژگیها را میتوان بهعنوان یکی از مهبمتبرین عوامبل
در رفتار کارکنان در محیط کار درنظر گرفت .بنابراین ،ویژگیهای شخصیتی کارکنان و مسائل مربوط ببه
سبباختار شخصببیتی آنهببا مببیتوانببد از عوامببل تأثیرگببذار بببر مسببامحهکبباری باشببد (بابائیببان ،سببامانی و
کرمببی .)62:1616،بببهزعببم نصببری ( )1614ویژگببیهببای شخصببیتی مببیتوانببد بببهطببور معن بیداری میببزان
اهمالکاری را پیشبینی کند .همهنین کاگان 1و همکاران ( )6212نیبز گبزارش نمودنبد کبه ویژگبیهبای
شخصیتی متعیرهای مهمی هستند که اهمالکاری را تبیین میکنند .اخالق کاری نقش مبؤثری در پیشبرفت
و توفیبق سبازمان در رسبیدن ببه اهدافش داراست و درمقابل بیتوجهی به آن نیبز ممکبن اسببت پیببامهبای
ناخوشایندی ازجمله اثرا گروهبی ماننبد ،تقویبت رواببط غیررسببمی منفببی در گبببروههبببای کببباری،
اثببرا سببازمانی ماننببد ،کبباهش اثربخشببی ،مسامحهکاری و متغیرهبای سبباختاری را بببهدنبببال داشببته
باشبد کبه غیرقابل اصال است و مبدیریت سبازمان را دچبار دردسبر خواهبد کبرد .در ایبن رابطبه الکبا و
ماسبوال )6215( 6و والومبا و اورو )6222(6دریافتند که ازجمله عوامل بسبیار مهبم در کبمکباری کارکنبان،
نداشتن تعهد و اخالق کاری است .اقتضائا به عوامل تعدیلگری ،اشاره دارند که روابط میان مقبوال را
تعدیل میکند .در پژوهش حاضر ،عوامل اقتضائی احصاشده عواملی هستند که رابطه میان مقوله محوری و
نتایج حاصل را تعدیل میکنند .عوامل بهدستآمده عبارتند از  :ویژگی های جمعیتشناختی .ویژگبی هبای
جمعیت شناختی در این پژوهش شامل دو کد ثانویه خدمت و درآمد است که شامل کدهای بباز وضبعیت
سابقه خدمت ،تجربه و سابقه کاری افراد و تمایل به کسب سود در کوتاهمد میباشد .براساس تحقیقبا
پیشین هرقدر فرد ازنظر سابقه خدمتی پیشرفت میکنبد ،میبزان مسبامحهکباری وی کمتبر مبیشبود (وول5و
همکاران .)224:6212،خدابخشی ( )1615بیان می دارد که بین اهمالکاری و سابقه خدمتی نیز رابطه منفبی
معنیدار وجود داشبت و ببهزعبم اعتباریبان خوراسبگانی ( )1614دو متغیبر سبن و سبابقه خبدمت ببر ببروز
اهمالکاری در کارکنبان تبأثیر دارد .حسبینزاده ( )1616بیبان مبیدارد کبه ببین سبابقه خبدمت و مبدرک
تحصیلی افراد و اهمالکاری ،رابطه مثبتی وجود دارد .شرایط و یا متغیرهای میانجی ،متغیرهبایی هسبتند کبه
قبل از پدیدارشدن ،نتایج حاصل از مقوله محوری پژوهش را شکل میدهند .متغیر میانجی بهدستآمده در
1. Kaganet al
2 .Laka & Mathebula
3. Walumbwa & 0rwa
4. Wohl
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این پژوهش تخریب موقعیت فردی و اجتماعی فرد است .کارکنان غالباً تخریب موقعیت را ببهعنبوان یبک
مسئله نگرشی یا برخورد شخصیتی توصیف مبیکننبد .سببک تبوهینآمیبز مبدیران باعبث وخامبت رواببط
مدیران و زیردستانشان میشود (تاپر و همکاران .)1104:6220،1این رفتارها درجهت تبالش ببرای تخریبب
شهر فرد موردهدف میباشد (اسالمی .)41:1610،احتمال دارد زیردستان چنین مبدیرانی ،کمتبر ببه آنهبا
اعتماد کنند ،آنها را بپذیرند و از دستورالعمل های مدیریت استقبال کنند و به احتمال زیاد بهدنبال رفتارهبای
تالفیجویانه 6به سمت مدیر و سازمان هستند و کارها را بهتعویق میاندازند و انجام آن را به آینبده موکبول
مینمایند (دافی و همکاران .)652:6216،6در این رابطه کرد ( )1612گزارش مبیدهبد کبه طردشبدگی ببا
اهمالکاری رابطه معنیداری دارد .مقوله محوری ،شامل اختالال هیجانی و اخبتالال عملکبردی اسبت.
اختالال هیجانی میتواند بر ح

افراد تبأثیر بگبذارد و براسباس اخبتالل موجبود مبیتوانبد مهبار هبای

جسمی ،اجتماعی و رفتاری فرد را دچار مشکل سازد که سالمت روان فرد مسامحهکار را تحت تبأثیر قبرار
میدهد .ذرراتی و خیر ( )1616بیان میکنند کبه ببین اهمبالکباری و سبالمت روانبی همبسبتگی و ارتبباط
وجببود دارد .همهنببین اسببتید 5و همکبباران ( )6212نشببان داده بودنببد کببه سببطو ببباالی اهمببالکبباری و
تعلببلورزی بببا وضببعیت سببالمت روانببی ضببعیف ،همبسببته اسببت .بببه ببباور اوکسببز و گیببون )6215( 4بببین
انعطافپبذیری روانبی معلمبان ببا سبطو اهمبالکباری آنبان رابطبه مثببت و قبوی وجبود دارد .اخبتالال
عملکردی در نتایج آن دسته از اختالال است که عملکرد فرد را تحت تبأثیر قبرار مبیدهبد و ببر آن اثبر
منفی داشته و سبب افت عملکرد فرد میشبود .افبت عملکبرد و یبا انباشبت ناکارآمبدی نتبایج ببروز رفتبار
مسامحهآمیز در سبازمان مبیباشبد .در ایبن رابطبه احمبد)6262(2و جیاشبوکو )6211(0بیبان مبیدارنبد کبه
تعللورزی میتواند مانع عملکرد شغلی کارمندان شود و درنهایت سبب افت عملکبرد آنبان شبود .انباشبت
ناکارآمدی کارکنان در سازمان از نتایج مسامحهکاری است .بستر محیطی پبژوهش حاضبر ،شبامل عوامبل
محیطی ،یعنی عوامل محیط خرد و کبالن مبیباشبد .منظبور از عوامبل محیطبی ببهعنبوان بسبتر ببروز رفتبار
1 .Tepper et al
2.Retaliatory Behaviors
3. Duffy et al
4. Stead
5. Öksüz & Güven
6. Ahmad
7. Gaioshko
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مسامحهآمیز در این تحقیق عواملی است که بهصور محیط کالن در جامعه و ببهصبور محبیط خبرد در
محیط خانواده وجود دارد .در محیط کالن فرهنگ جامعه بر فرهنگ سازمانی و فرهنگ سبازمانی ببر تمبام
جنبههای سازمان تأثیر میگذارد و در هبر سبازمان پدیبدهای ببه دور از تبأثیر فرهنبگ نیسبت .متأسبفانه در
کشور ما فرهنگ از زیرکاردررفتن و پذیرفتن مسبئولیت هبای آسبان ببه فرهنبگ کبار ،مسبئولیتپبذیری و
وجدان کاری غالب شده است .نابسامانی در نظام اداری ،پروندههای طوالنی و تخلفا اداری و نارضبایتی
اربابرجو  ،از نشانههای کمکاری و بیتوجهی به فرهنگ کار در کشور است (داناییفرد .)1614،ایهینبو
و ریفان )6214(1نشان دادند که غیبت و از زیرکاردررفتن یکی از شاخصهای کمکباری کارکنبان اسبت.
در محیط خرد کدهای اولیه خانواده و الگوپذیری از رفتار مسبامحه افبراد قبرار دارد .کارکنبانی کبه دارای
مشکال خانوادگی هستند نمیتوانند تمام حواس و توان خود را در محیط کار برای انجام وظیفبه خبویش
بهکار ببرند و درنتیجه انجام کارها را به بعد موکول مینمایند.
باتوجه به مباحث گفتهشده درجهت کاهش این رفتارها در سازمان ،به مبدیران توصبیه مبی شبود کبه ببه
تقویت بعد اخالقیا در کارکنان بپردازند؛ زیرا باتوجه به اینکه کشور ما یک کشور اسالمی است ،تقویبت
این بعد میتواند در کاهش مسامحهکاری در سازمان مؤثر باشبد؛ زیبرا افبراد دارای جهبتگیبری اخالقبی،
مسئولیتپذیر هستند ،آنان برای دستیابی به ویژگیهای اخالقی ،فعاالنه با کار درگیبر مبیشبوند و همهنبین
ازطریق بهرهگیری از منابع دینی و مراجع اخالقی ،به کسب ویژگی های اخالقبی مبیپردازنبد .بنبابراین ،در
انجام وظایف محوله ،اهمالکاری نمیکنند و بهموقع وظایف را به سرانجام مبیرسبانند .همهنبین مبدیریت
باید بهویژه درمورد استخدام برای مشاغل در سازمان ،به ویژگیهای شخصی افراد توجه نماید .حبین انجبام
کار چنانهه ابهام و سردرگمی در انجام امور برای کارمند پیش آمد ،ضبمن بررسبی و درک آن ،اقبداما
الزم را برای همکاری و مساعد بیشتر ببا کارمنبد داشبته باشبد و نحبوه صبحی انجبام امبور و روشهبای
مختلببف کببار را بببه وی نشببان دهببد .ازدیگرسببو آمببوزش کارکنببان نیببز از مهببمتببرین ابببزار پیشببگیری از
مسامحهکاری است .مسامحهکاری را مبیتبوان ببهراحتبی ببا فعالیبت هبا و دسبتورالعمل هبا و شبر شبغل و
آموزشهای الزم برای روش درست انجام کار کاهش داد .باتوجهبه اینکه برخی از مسامحهکاریها بهعلت
کمبود آگاهیهای الزم کارکنان ،بهویژه کارکنان تازه استخدامشده و کبمتجرببه ،ببهوقبو مبیپیونبدد ،ببا
1. Ichino &Riphahn
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آموزش میتوان سط آگاهی ،مهار و تخصص کارکنان را بباال ببرد و درنتیجبه از ببروز مسبامحهکباری
پیشیگیری کرد .همهنین نظام جبران خبدما کارکنبان ،ازجملبه راهبردهبای تأثیرگبذار سبازمان هبا ببرای
رسیدن به اهداف خود و افزایش کارایی کارکنان میباشد .ازجمله زیرنظام های این نظام پرداخت حقوق و
مزایای کارکنان است کبه مبیبایبد متناسبب و مطبابق ببا شبرایط و موقعیبت شبغل و شباغل و هماهنبگ ببا
راهبردهای سازمان باشد .اگر سازمان در ایبن مقولبه (نظبام مبدیریت حقبوق و دسبتمزد) نتوانبد خبود را ببا
شرایط شاغل تطبیق دهد ،موجب بروز مشکالتی در سازمان ،ازجمله ،در زمینه استخدام ،کمکباری ،تبرک
خدمت کارکنان و بهعبار دیگر ،ازدسترفتن کارکنان ارزشمند و باتجربه و درنتیجه ناخشنودی همگبانی
خواهد شد .درنهایت ازآنجاکه مسامحهکاری قابل یادگیری و قابل تسری به دیگران نیز هست ،بایبد تبدابیر
الزم برای کاهش آن اتخاذ شود .مثالً کتابهای مناسب در این باره توزیع شبود و آزمبون گرفتبه شبود .از
اساتید مجرب در این موضو دعو به همکاری شود .سازمان باید برنامه های عملبی ببرای کباهش میبزان
مسامحهکاری افراد داشته باشد؛ ازقبیل کارگاههای آموزشی و یا سمینارهای تخصصی.
درپایان ،به پژوهشگران پیشنهاد می شود که فراینبد انجبامشبده در ایبن پبژوهش ببرای سبایر رفتارهبای
غیراخالقی و انحرافی مورد استفاده قرار گیرد .همانگونهکه اشاره شد ،هر رفتار میتواند دارای علل خاص
خود باشد که با شناسایی این علل ،امکان پیشبینی و کنترل این رفتارها فراهم میشود .همهنین ،ازآنجاکبه
پژوهش حاضر صرفاً بهصور کیفی انجام شده است ،پیشنهاد میشود تا مدل ارائبهشبده در ایبن پبژوهش،
بهصور کمّی نیز در بانکهای دولتی مورد آزمون قبرار گیبرد و درسبتی رواببط درنظرگرفتبهشبده میبان
مقولههای مختلف ،بررسی شود .درنهایت تفاو پیشنهادهای پژوهشهبای پیشبین و پبژوهش پبیش رو در
این است که در تحقیقا گذشته بیشتر به توصیههای آکادمیک در رابطه ببا مسبامحهکباری پرداختبه شبده
است که برگرفته از روابط بین مسامحهکاری با سایر متغیرهای تحقیق بوده است ،اما در این پژوهش بهعلت
اینکه نتایج تحقیق از دل مصاحبه با خبرگان برآمده و حاصل تجربه عمیق مبدیران در رابطبه ببا کارکنبان و
شرایط کاری و سازمانی است ،نتای  ،قابلیت تعمیم و عملیاتیشدن را دارند.
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