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 چکیده
زند سالیان سال است اینکه هر انسانی در چه زمانی و تحت تاثیر چه عواملی دست به رفتار و عمل می

هدف از انجام این پژوهش  .ستدنیا به پژوهش و بررسی واداشته ا ایج که پژوهشگران را در جای

از نظر هدف در حیطه تحقیقات  که است حتوای متنیانه با رویکرد تحلیل مارائه مدل کنش حسابگر

های مرتبط با این حوزه نامهجامعه آماری اسناد و سوابق باالدستی و مقاالت و پایان. باشدکاربردی می

 وگیری بصورت گلوله برفی تین. روش نمونهمقاله ال 29مقاله فارسی و  78شد از  بوده که متشکل

 روش اکثرروش پژوهش تحلیل محتوای متنی است .و  ایکتابخانهعات به صورت آوری اطالروش گرد

 در ریشه فلسفی مبانی لحاظ از و اساساً که و پایایی روایی واژگان از کیفی به جای استفاده شناسان

کیفی  جاینت کیفیت ارزیابی به جهت ارجاع اعتماد قابلیت یا اعتمادپذیری معیار از دارند، یم کمیپارادا

 قبول )قابل 1396هولستی،  تامین اعتمادپذیری هایاستراتژی از پژوهش این نند. دراستفاده می ک

سازی ی، مفهومپس از کدگذار شده است. استفاده( و تاییدپذیری اطمینان قابلیت پذیری،انتقال بودن،

ط ها توستوی متنی مقالهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محشد.  یت مدل طراحیبندی، در نهاو مقوله

  معیار است. 27 داشت که مدل کنش حسابگرانه شامل آ نشان از آندیافزار مکس کیونرم
 

 سازمانهای دولتی کنش، کنش حسابگرانه، مدل، محتوای متنی، واژگان کلیدی:

 

 

 مهدقم -1

سداره مورد توجه صاحبدر دنیای سازمان و مدیریت همو از دیر باز تا کنون توجه انسان بدوده ا مددیریت  یدن تنظران  . ا

هداده توجه روز به روز هدانی افزایش یافته تا جایی که امروز نیروی انسانی را مشتریان اول سازمانها نام ن مدروزی، ج هدان ا ندد. ج ا

ودرورت. بنکنندنقش سازمانی را در آن ایفا میسازمانی است و همه مردان و زنان  سدازمانی  ندان   ابراین درک و فهم رفتار کارک

سدت ک (.1396،53دارد )دارابی، رووی،  زبسیاری در جهان امرو نددی ا کدرد هدفم ندابراین نش آدمی در اساس روی سدیله ب  ایو

مد از خدود نیازهای اروای یا خویش هدف به دستیابی برای شخص که است سدتفاده میآن در ع نددل ا هدل ک کداران 2)دا ، و هم

شدروع مسیدن به باالترین سطح رانتظاراتی ویژه برای . کارمندان اغلب حرفه خود را با امید و (2018،27 سدازمان  ندد و در  یکن

 
 davoodkia@iauc.ac.ir :(Corresponding Author) نویسنده مسئول *2
2 Dohle, Diel & Hofmann 
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مدیاکثر آنها به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، کسب باالترین مسئولیت ها و پاداش یدت  کداران، ها اهم مددی و هم ندد )اح ده

مدیه با عشق کار کنی زمانی احساس تعلق و هویت دارند ک(. کارکنان در سازمانهای دولت1391،17 سدر ن گدر  شدودند. این می م

گدر اینکه محیطی که آنها در آن فعالیت می شدد. ا کنند عاری از تزویر و ریا باشد و جو متخلق به اخالق کاری، حکمفرما بوده با

شدقانه واکنی و نظایر آن باشد، اشتیاق به فتاری نظیر نفاق، چاپلوسی، شایعه پرهای تاریک رفمحیط سازمانی تبلور لبه  عالیت عا

 (.1397،148همکاران،  گیرد )غفاری وش یافته و فرهنگ سازمانی نامطلوبی نزج میافراد کاه آمیز بینرفتار محبت

بدی بالقوهشود، نیروهنگامی که در سازمان منافع فردی بر منافع سازمانی ترجیح داده می سدازمان  سدی در  ه ی رفتارسیا

سدازمان را سازمان نقش مهمی داشت ررفتار چاپلوسانه در ه (.86، 1392شد )درگاهی،  صورت بالفعل ظاهر خواهد کدرد  ه و عمل

عده2019،138، 1دهد )چاهال و همکاراننیز تحت تاثیر قرار می بدط و (. آفات اخالقی در هرمجمو بدودن روا سدالم  شدانگر نا ای ن

قدعدها و ها و نقشمنزلتشکل میگیرد که  ن است. چنین فضایی در سازمان زمانیاسبات و هنجارهای حاکم بر آن سازمامن  ر وا

حدیط2012) (. کانگ و همکاران1397،43شایسته ساالری به معنی واقعی آن وجود ندارد. )قربانی و عبدی،  ندد: در م -( معتقد

خود  ارکنانی که می خواهند مسیرهای شغلیم بلند مدت برای همه وجود ندارد، کهای شغلی امروزی که در آنها امکان استخدا

شان، از نظر همکاران سمیش کنند عالوه بر انجام دادن صحیح وظایف ریریت نمایند، باید تالدیت طی کنند و آن را مرا با موفق

یدر رفتاردر دهه(. 1395،138 و مدیران خود نیز افرادی شایسته به نظر برسند )دامغانیان و یزدانی زیارت، مدره های اخ هدای روز

ندد. از  خی از این رفتارها بههای زیادی شده است. براد دچار آسیبافر سمت رفتارهای سودجویانه و فردگرایانه سوق داده شده ا

کداران و 2)دیسنزو باشدجمله رفتارهای ناکارآمد کارکنان، رفتارهای نامعقول درون و بیرون سازمانی می یدن (. 264، 2010 ،هم ا

سدی لت اح ارادت، عالقه و در های گوناگون به عرضتعامالت اجتماعی، در موقعیت خیبر گونه افراد در لدق و چاپلو طدی، تم افرا

هدا در نسبت به افرادی میکنند که احتمال کسب قدرت و یا امکان بهره یدن رفتار مندی از پتانسیل ایشان در آینده وجود دارد. ا

 لرسد افراد عامنظر میی حسابگرانه به یل هستند. با مداقه بر این رفتارهاریت رفتار سازمانی قابل تامل و تحلچارچوب علم مدی

سدتری ای میگذاری بر روابط دوستانهانداز یا سرمایهبه دنبال پس سداخته و ب خدود  باشند، که از این طریق افراد هدف را وامدار 

  (.2011،143در آینده فراهم کنند )ریچی،  های قانونی و غیر قانونیبرای درخواست

مدی اترقی خود در سازمان بگاه افرادی که اهل چاپلوسی نیستند در مسیر  صدرفاً مانع جدی مواجه  کده  فدرادی  شدوند. ا

مدیدرصددند کار خود را خوب انجام دهند در رقابت با فردی که کار خویش را با توانایی سدت اش در چاپلوسی ترکیب  ندد شک ک

کده دتا از این طریق به صورتی کامالً حسابگرانه جهت  ندکنلذا برخی کارکنان تالش می  ورندخمی هددافی  هدن  ررسیدن به ا ذ

هدت آیندهسیدن به خود دارند برای ر کده ج شدود  ای بهتر رفتار کنند که همین قضیه منجر به منصه ظهور نشستن افرادی می 

سد زم را ندارند و صرفاً با رفتارهایشایستگی ال ،های سازمانیگرفتن بسیاری از پست حدت  سدازمان را ت یطره حسابگرانه مدیران 

بدود رهنگی و اخالقی در محیط کار میرفتارها سبب آلودگی ف نآورند که متاسفانه ایخود در می هدد  شود و نتیجه سازمانی خوا

مددن بکه امور به دست افرادی غیر کارآمد می نداگویی و در نهاهدرهرسد که این موووع منجر به پایین آ یدت ث یدت وری و حاکم

شدده ه آگاهانه و بتهدفمند و البکامالً  به صورت کارکنانبرخی  .فروپاشی سازمان خواهد شد یدین  پدیش تع حدی از  ر اساس طر

هدایی را  ،عرض ارادت بیش از حد ،رفتارهایی همچون تملق و چاپلوسی ندین رفتار سدایر چ عدرف و  بدیش از  یددهای  یدد و بازد د

صدادین کنشهای آتی از ایشوند تا در موقعیتیمرتکب م ندد های حسابگرانه جهت کسب قدرت و منافع اقت سدتفاده کن یدن  .ا ا

هدای شگرینک شددن رفتار نده  عد  نهادی ها معلول عوامل خرد و کالنی هستند که عالوه بر تهدید سالمت و اثربخشی سازمان با

هداند امچنین رفتارهایی تقبیح شدهی اسالمدر فرهنگ ایرانی  .گرددنابهنجار در سازمان می جددا ا به  ئدی  ندوان جز بده ع حدال  ر 

تدالش می .بوده است ای از مردمتماعی عدهناشدنی از رفتار اج شدان  سدب و کار یدت در ک تدا از امروزه کارکنان برای موفق ندد  کن

 
1 Chahal et al. 
2 Desenzo  
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ظدر میبه جایگاهی که شایستگی آن را ندارند دست یازند لذا بر کلیه مداشایست طریق رفتارهایی ن کده یران وروری به ن سدد  ر

یدت .مدیریت نمایند اینحو صحیح و شایسته ترل خود درآورند و بهآنها را تحت کن فتارها را شناسایی نموده و بتواننداین ر با عنا

 مدل کنش حسابگرانه چگونه است؟که  هستند در این نگارش به دنبال پاسخگویی به این سوال ینمحقق ،به موارد عنوان شده

 

 شناسی پژوهشروش -2
تدوای که به صورت است ردیربکا هدف، نوع لحاظ از و تحلیلی -توصیفی روش، نوع بسح بر حاور پژوهش  تحلیل مح

 مشخص کار در حین نمونه حجم و گردید انجام نظری و هدفمند شیوة به گیرینمونه پژوهش این متنی )کیفی( انجام شد. در

جده به محقق یعنی شود، حاصل هاداده اشباع تا یافت ادامه آنقدر گیرینمونه که شیوه بدین شد سدید این نتی  هدایداده کده ر

-گیری بصورت گلوله برفی میآید روش نمونهنمی دست به جدیدی مفهومی اطالعات دیگر و است یلقب هایداده رتکرا د،جدی

صدو رتبط با این حوزه بوده است.های منامهی آماری اسناد و سوابق باالدستی و مقاالت و پایانباشد. جامعه مدعدر خ آوری ص ج

سدتای )شامل ابخانهتهای که پژوهش از روشاطالعات مربوط به ادبیات موووع و پیشین قداالت و پای، اسناد باالد مدهیدانم  هدا(نا

یدت در است.ها از روش تحلیل محتوای متنی و کدگذاری استفاده شده جهت استخراج شاخص استفاده شده است و هدت  نها ج

 دید.رحسابگرانه گمدل کنش  تبدیل به آ شد و خروجیدیار مکس کیووارد نرم افز های بدست آمدهارائه مدل داده

 

 )بخش کیفی پژوهش( چگونگی تعیین اعتمادپذیری پژوهش 2-1

شد فلسفی مبانی لحاظ از و اساساً که و پایایی روایی واژگان از کیفی به جای استفاده شناسانروش اکثر پدارادایم  در هری

 لینکلن و کنند. گوبامی ستفادهاکیفی  نتایج کیفیت بیارزیا به جهت ارجاع اعتماد قابلیت یا اعتمادپذیری معیار از دارند، کمی

نددمی و تاییدپذیری اطمینان قابلیت پذیری،انتقال بودن، قبول قابل معیار شامل، چهار را اعتماد قابلیت سدتی،  دان (. 1396)هول

 گردد.می استفاده تامین اعتمادپذیری برای 1 جدول استراتژی های از پژوهش این در
 

 (1396یری پژوهش )هولستی، ادپذاعتمین متا هایاستراتژی -1ل جدو
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 های مرتبط با کنش حسابگرانه پرداختیم :در اولین گام به معرفی شاخص

های ک مولفهباشد. طبق جدول شماره یعلوم اجتماعی می های مربوط به روش اسنادی در پژوهشتحلیل محتوا از تکنیک

 صورت کدبندی برداشت شده است:یر به ز منابع زامحتوای تحقیق  لکردمع -تحلیل اهمیتاز طریق  اصلی
 

 توصیف منابع التین -2جدول 

 موووع سال نویسنده نماد

E1 Bays & Taylor 2018  بصرییک مدل عصبی با نگرش به گذشته در حافظه کاری 

E2 
Dohle, Diel & 

Hofmann 
 یک مرور ادبیات ردهای اجرایی و خود تنظیم رفتار خوردن:لکعم 2018

E3 
Smidt, Kammermeyer, 

Roux, Theisen, & 

Weber 

2018 
گانه، منبع کنترل و  5اهمیت صفات شخصیتی  -موفقیت شغلی معلمان پیش دبستانی در آلمان 

 خودکارآمدی شغلی

E4 
Li, Zhang, Zhang, & 

Zhou 
2017 

انجی یاشتراک دانش: نقش م تعامل در ارتقاء رفتارسطحی از نقش عدالت تجزیه و تحلیل چند 

 سازمانی تعهد

E5 
Lau, Tang, Lien, Hsu, 

Chang  
2018 

ای سیاست جو کار اخالقی، تعهد کارکنان و عملکرد سرویس دهی مشتری: آزمایش اثرات واسطه

 سازمانی

E6 Brinia & Papantoniou 2016 منابع قدرتوان رهبران: سبک ها و مدیران دبیرستان به عن 

E7 Wisse & Sleebos 
درت می گیرند: قدرت موقعیت درک شده تأثیر نظارت ماکیاولیلیسم بر تاریک قافراد  تیقو 2016

 کندنظارت سوءاستفاده در تیم های کاری را تقویت می

E8 
Fedi, Pucci,Tartaglia, 

& Rollero 

  و پایینرای سطح باالرش مثبت به شغل در کارگران داهمبستگی بین بیگانگی کار و نگ 2016

E9 
Islam, Khan, & 

Bukhari 

نقش فرهنگ یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در کاهش قصد گردش مالی و  2016

 تقویت رفتار شهروندی

E10 Lee & Bull 
 ه کاری، به روزرسانی و موفقیت ریاویتغییرات توسعه در حافظ 2016

E11 Scheggia & Papaleo 
 هاموشی راعملی ب دز ابعادرون / خارج ایک عمل تنظیم  2016

E12 
Akram, Lei, Haider, 

Hussain, & Puig 

 تأثیر عدالت سازمانی در به اشتراک گذاری دانش: شواهدی تجربی از بخش مخابرات چین 2016

E13 
Motamedi, Bierman, 

Huang-Pollock  

-های بییاری اجتماعی مهد کودکهای عملکرد اجرایی و مشکالت سازگمهارت پذیری،واکنش 2016

 جه و بیش فعالوت

E14 
Mao, Liu, Zhang & 

Deng 

 منابع فناوری اطالعات، توانایی مدیریت دانش و مزیت رقابتی: نقش تعدیل کننده تعهد منابع 2016

E15 
Shields, Bonner, 

Moons  
2015 

مدیریت  ثرات حاد کورتیزول درارد؟ متاآنالیز استه نفوذ کورتیزول را دآیا عملکردهای اجرایی ه

 تنظیم مجموعهد، مهار و حا

E16 Sharifi & Pourghaz 2014 رابطه منابع قدرت و جو سازمانی در مدارس میانه شهر زاهدان 

E17 Barkley 2014 توجه: کتابچه راهنمای تشخیص و درمان کمبود -اختالل بیش فعالی 

E18 
Orban, Rapport, 

Friedman, Kofler  

1420 : آیا نتایج وعف و هزینه را ADHDکودکان مبتال به ی برای موزش شناختعملکرد اجرایی / آ 

 کند؟ومانت می

E19 
Susac, Bubic, Vrbanc, 

Planinic  

 توسعه استدالل انتزاعی ریاوی: مورد جبر 2014

E20 
Falkowski, Atchison, 

DeButte-Smith, 

 مرزی هیک مطالع متابولیک:یی و سندرم عملکرد اجرا 2014
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 موووع سال نویسنده نماد

Weiner, and O’Bryant 

E21 Karatepe & Vatankhah 
 های کاری با کارایی باال و تعبیه شغل بر نتایج عملکرد شرکت کنندگان در پروازتأثیر شیوه 2014

E22 Bauso 
 های عددیها و برنامهها، روشمدل تئوری بازی: 2014

E23 Koziol & Lutz  2013 سعه کارکرد اجراییاز جنبش به فکر: تو 

E24 Williams & Jarrold  2013 
ای از ریزی و تنظیم توانایی های تغییر در اوتیسم: آیا نسخه های آزمایشی و رایانهارزیابی برنامه

 وظایف اجرا شده معادل هستند؟

E25 Dahlin 2013 نیازهای ویژه توجه ویشرفت ریاوی در کودکان دارای نقص آموزش حافظه کاری و تأثیر آن بر پ 

E26 Soveri, Waris, Laine  2013 بندیآموزش تغییر شیفت را با تنظیم کار دسته 

E27 Wang, Tasi, Yang  2012 مهارشناختی در دانش آموزان با و بدون نارسا خوانی و اختالل حساب 

E28 
Zeytinoglu, Keser, 

Yılmaz, Inelmen, 

Özsoy, & Uygur 

 کارمندان بخش خدمات در ترکیه در بینماندن قصد ی و اامنی: امنیت شغلامنیت در دریای ن 2012

E29 Altinkurt & Yilmaz 2012 رابطه بین منابع قدرت سازمانی مدیران مدارس و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان 

 است.نمایش داده شده  فارسی در جدول شماره دو کد منابع

 

 توصیف منابع فارسی - 3جدول 

 موووع سال نویسنده نماد

P1 تدوین الگوی رهبری اخالقی بر اساس مطالعه نظریه های فرانوگرای مدیریت 1398 دیان شیرازیریمی، هارستمی، ک 

P2 
قاسمی، حسین قلی زاده، نوغانی 

 دخت بهمنی
 د بر رویکرد تحلیل شبکهبر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکیعوامل مؤثر  1397

P3 
هد، موسوی صفری، بنی م

 اشانیک
 بخشی فردی حسابرسسم و اثرماکیاولی 1397

P4 آسیب شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران 1397 نجفی و لطفی 

P5 انتخاب عمومی ای برنقد کتاب دموکراسی  مقدمه 1397 امیری و مقدم 

P6 سابرسیاولیسم بر استقالل حاثر محافظه کاری اجتماعی و ماک 1396 اییشعبان، بنی مهد، روی 

P7 1396 قادری، القونه 
)با تأکید بر  بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز

 طبقه آنها(

P8 
احمدی زاده، سیدعلی تبار، 

 مدیانمح
 سازمان نظامیسازمانی در یک  های سالمت رفتارتعیین شاخص 1396

P9 فایده آموزش عالی در گروه علوم انسانی -ههزین تحلیل 1396 شازاده بهنامیی و پامیرزای 

P10 تبیین و ارزیابی نظریة انتخاب عمومی 1396 روایی و موحدی بک نظر 

P11 1396 عزیزی، عزیزی، لطیفی 
میم گیری و مقایسه آن با نظریه رشد تص هاید تأثیر مکتب فایده گرایی بر نظریهبررسی و نق

 سالمیا

P12 
ی، نابیبی رامیمحمودی، ح

 بابازارده
1396 

لدوم  شدگاه ع یدز و دان شدگاه تبر عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری به وسیله موبایل بین دانشجویان دان

 پزشکی تبریز
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 موووع سال نویسنده نماد

P13 
امام جمعه زاده، علی حسینی، 

 اظمی، آقاحسینیک
 ستانکنش سیاسی در یونان باطه نظریه سیاسی و تحلیل گفتمانی راب 1396

P14 ذهنی گرایی، بیناذهنیت و کنش خالق در مکتب اتریشی 1396 ستمیانمتوسلی و ر 

P15 1396 نادی و آقانوری 
الت های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدمدل ساختاری تاثیر ویژگی

 ارکنانتعاملی و کانون کنترل کار در بین ک

P16 زیت رقابتیبر مابعاد آن  سازمانی مثبت ورفتار تاثیر  1396 حسین پور و شمس 

P17 1396 رحیم نیا، نصرتی، اسالمی 
سدازمان شدغلی در  -بررسی تاثیر امنیت و استقالل شغلی بر ترک خدمت به واسطه درهم تنیدگی 

 های دولتی

P18 
کیا، جهانبخش، موسوی 

 حقیقتیان
1396 

کداری )شناختی عوامل موثر بر چگونگی انجام وعهبررسی جام هددات  مدورظدایف و تع عده  دی: مطال

 ارکنان سازمان آتش نشانی در شرق تهران(ک

P19 
 یمنظر ،سلطانی ،زاده یتق

 یزین الدینی میمند ی،توکل
1395 

یدادگیری مدل ساختاری نقش کنش های اجرایی در عملکرد یادگیری  نداتوانی  بدا  مدوزان  ندش آ دا

 ت روان کودک )روان کودک(الم، سخاص

P20 1395 هاشم و عباسیور آل میرزاپ 
سدالمی رفه ای و ماکیاولیسم در میان دانشجویان رشته حسابداری دانشگاهتعهد حرابطه  های آزاد ا

 شهر تهران و کرج

P21 
بیگی هرچگانی، بنی مهد، رییس 

 زاده، رویایی
 شداردهی حسابرسانرسی تاثیر ویژگی رفتاری فرصت طلبی بر هبر 1395

P22 1395 ، دستگیرپاکدل، ایزدی نیا 
بده حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه موثرامل ندی عورتبه ب بده  کدم تجر گدذاران 

 کمک تکنیک ویکور

P23 ی هابرماس در فیسبوکسازی و عملیاتی کردن کنش ارتباطمفهوم 1395 عبداللهیان و شیخ انصاری 

P24 
انی   مترجم: رووهانگر و ویلن

 فر و اعرابی
 یت استراتژیکمدیر مبانی 1395

P25 
د، مهرآورگیگلو، علی آباموالئی 

 خراسانی، فتحی واجارگاه
 سازی یادگیری از طریق موبایل با استفاده از نظریه کنش منطقیعوامل موثر بر موفقیت پیاده 1395

P26 1395 مادی، سیرغانیسپاسی، اعت 
جدهد دارش دیر بودجه د مدیرها در تجزیه و تحلیل بازی استراتژیک میبکارگیری تئوری باز -ر بود

 بندی مشارکتی و نارسایی بودجه

P27 1395 زاده، قانععبدالهی، رستمعلی 
-های اقتصادی در میان زنان و پیامدهای آن، مطالعات جامعههای اجتماعی فرهنگی کنشزمینه

 شناختی )نامه علوم اجتماعی(

P28 1395 ستانی، پورامینیی، دابهرام 
قدش مر سیاسی شغلی با رفتارابطه امنیت  عده: نجیدابدا ن مدورد مطال سدازمانی ) شدهروندی  تدار  ی رف

 کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

P29 
صمدی میارکالئی، حسینی، 

 صمدی میارکالئی
 سندرم فرسودگی شغلی پرستاران تحلیل اثرات امنیت شغلی بر 1395

P30 
زاهدی وفا، روایی، ی، عرب

 موحدی بکنظر
 برای فلسفه اخالق، تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی به ابزاریها به مثانظریه بازی 1395

P31 
محمودی نیا، داللی اصفهانی، 

 انجوردا، بخشی دستجردی
1395 

ولی ر پگذاهینه در تقابل استراتژیک بین سیاستها و نقش آن در تعیین سیاست های بنظریه بازی

 کلبرگ(ی دیفرانسیلی و استااهو مالی )کاربردی از نظریه بازی

P32 
سعیدی زاده، صنعت جو، 

 نوکاریزی
 تاثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطالعات 1394

P33 گرا در کاهش سکوت سازمانیمانی مثبتنقش رفتار ساز 1394 الوانی، واعظی، هنرمند 
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 موووع سال نویسنده نماد

P34 افت اخالق در اقتصادهیر چارچوب رتولیدکننده دز منفعت تحلیلی ا 1394 فائزی، ابریشمی، پاداش 

P35 تحلیل و بررسی فایده گرایی عمل محور اسمارت 1394 ارشدی، کاکاوند، جاهد 

P36 و گریز از خودکامگی در رباعیات خیام مکتب اخالقی خیام اصالت فایده 1394 علوی مقدم و صادقی 

P37 
افجه، صالحی صدقیانی، 

 روزجاییمحمودزاده، فی
 هاژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکتراتاستماهنگی الگوی ه 1394

P38 
جهانبخش، دارمی، جهانبخش، 

 نوری
1394 

سدازمانی گیری و حمایت ادراک شده سرپرسرابطه مشارکت در تصمیم شدهروندی  هدای  ت بر رفتار

 ادراک شدهای و توزیعی هلت رویگر عداکارکنان، با توجه به نقش میانجی در میان

P39 
محمودی کیا، ارشدی، احمدی 

 چگنی، بهارلو
 ای و عدالت تعاملیگری عدالت رویهشناختی با میانجیرابطه رهبری اخالقی با توانمندسازی روان 1394

P40 1394 هدادخالوه و م 
قدراردادبری اخالقی اعتماد سازمانی، از طریق ره پیش بینی ادراک امنیت شغلی و بده  نددی   و پایب

 ر علوم و فناوریی، اخالق دروانشناخت

P41 بررسی تاثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جستجوی مروری کاربران در تعامل با وب 1394 بحرینی، میرزابیگی، مهدیه 

P42 داری سودپاداش مدیریت و پای 1394 مرام و پازوکینیکو 

P43 های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکرانانبینی هیجشهای پیشرفت در پیهدفنقش  1394 بردبار و یوسفی 

P44 
عباسی، صمیمی، علی دوست 

 قهفرخی، احمدی، حاتمی ناغانی
1393 

فت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان بررسی عوامل موثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشر

 ان اصفهاناست

P45 بینی شدهدیران در انحراف سودهای پیشة مطلبانفرصتنقش رفتارهای  1393 رپوفرد، عربی، حسنوکیلی 

P46 ها و قلمروی گزینش حسابگرانه، بنیانتأملی بر نظریه 1393 ناریالهام و دانش 

P47 
پور، پوررشیدی، نوبری نیک

 یشهآید
 اکرم )ص(سیره نبی تبیین مبانی رفتار سازمانی در 1393

P48 
فیروزبخت و فرگاس  مترجم: 

 یبیگ
 تژیکریت استرامبانی مدی 1393

P49 فراتر از رویکردهای متعارف: قتل به مثابه کنش متقابل 1393 صادقی فسایی 

P50 قتل به مثابه کنش متقابلفراتر از رویکردهای متعارف 1393 آبادیفر و موسوی تازهوارسته : 

P51 تیزیت رقابراهبرد مار: زیربنای های اخالقی کارزش 1393 ثمرین و دادو دهزاحسن 

P52 محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت 1393 مهد، مرادزاده فرد، ولیخانیبنی 

P53 رابطه سبک های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس 1392 محمدی و پورقاز 

P54 خالقیسازمان: اخالقی یا غیراقدرت و رفتار سیاسی در  1392 درگاهی 

P55  1392 فاطمه، کوهینیفر، بناصح 
های دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با طلبی مدیران پایه و میانی دانشگاهن قدرتمیزا بررسی

 آن

P56 
روا زاده برفویی، مرتضوی، 

 نیارحیم
1392 

ن بر پیشرفت شغلی کارکنان ی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آآیندهای فردواکاوی پیش

 وسی مشهد(کارکنان دانشگاه فرد :)مورد مطالعه

P57 های بیمهرابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت 1392 افجه، روایی 
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 موووع سال نویسنده نماد

P58 
کمالی، بختیاری اصل، لطفی 

 آرباطان، پورفرج
 الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییربررسی  1392

P59 سیاسی در اندیشه مدرن سیاست عاری از سیاست: تأملی پیرامون جایگاه امر 1392 تقی زاده 

P60 امکان برگزاری یادگیری موبایل از طریق شرکت ایران خودرو دیزل 1392 ریکنعانی نی 

P61 مندی گرماسهای نمایشی شخصیت سودابه بر اساس نظریه کنشبررسی جنبه 1392 نیکوبخت و زیور عالم 

P62 مومیبازسازی روش شناختی نظریه انتخاب ع 1391 ، ساعیدین پرست 

P63 طح بر اساس نظریه کنش گفتارژانر شتحلیل  1391 زرقانی و اخالقی 

P64 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی 1391 رودساز، روایی منش، توکلی 

P65 بنیانهای دانش سازمانمبتنی بر هوشمندی سازمانی در  طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی 1391 طبرسا، رواییان، نظرپوری 

P66 
پور، عالی شهنی ییالق، بوستانی،

 حاجی یخچالی
 های پیشرفتخودکارآمدی و هدف 1391

P67 وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت گرابهره 1391 الوانی 

P68 1391 وکیلی فرد و قادری 
تار گذاری از دیدگاه رفهای سرمایهرخوردار از فرصتبررسی اثر سهامداران عمده بر ارزش شرکت ب

 طلبانه مدیرانفرصت

P69 بررسی و نقد سودگرایی اخالقی 1390 سورکی 

P70 کالمی در کنش متقابل اجتماعی تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر 1390 صلیبی 

P71 ای با رفتارهای مدنی سازمانیرویهرابطة عدالت تعاملی همکارمحور و عدالت  1390 سمسار، گل پرور، آتش پرور 

P72 ای(نظریه عدالت رویه قانون گریزی )تحلیلی از منظر 1390 ییانفیروزجا 

P73 امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران 1390 شکر الهی و پرستش 

P74 معلمان زنای در ارتقا شغلی بررسی عوامل موثر بر ادراک عدالت رویه 1390 پرور و نادیگل 

P75 مایه اجتماعی بر ارتقاء شغلی زنانتأثیر سر 1390 رفعت جاه، قربانی 

P76 
الوانی، غریبی یامچی، نیک مرام، 

 احمدی زهرانی
 نگرانه به پاداشتبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل 1390

P77 های انتخاباتیرقابتتبیین ها در کاربرد نظریه بازی 1390 پرور و شهابیگل 

P78 ارجیبازی، فصلنامه سیاست خ نظریه بر درآمدی 1390 طاهرخانی 

 

شداخص عنوانبههای مرتبط با کنش حسابگرانه جهت استفاده بررسی مهمترین شاخص یدل منبع این  یدق تحل هدا از طر

فدهه دست میها(  بنامهمحتوای اسناد و مدارک شامل )اسناد باالدستی، مقاالت و پایان سدایی مول صدلی آید. بررسی و شنا هدای ا

گدزارهرانه از طریق یافتها کنش حسابگهای مرتبط بهای اصلی شاخصمشترک مولفه -های تحلیل کیفی به دست آمد. بنابراین 

 اند.نمایش داده شده چهارهای شناسایی شده در جدول شماره های مورد نظر برای بیان شاخص
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 تبط با کنش حسابگرانهمر یهاگزاره - 4جدول 

 گزاره گویه  بعد

بازی نظریه 

 ها

دلی چون محاسبه جمع دست یابی به موقعیت های تعا

-چانه زنی -ه به حداکثر سازی حداقل هاتوج-صفر

تالش برای دست یابی به قرارداد عادالنه اجتماعی با 

انجام بازی پویا و -پایداری, کارایی و منصفانه بودن 

الی با در نظر گرفتن حرکت و وتصمیم گیری مت

 ابلپیامدهای بازی طرف مق

ه حداکثر ب-های تعادلی دست یافته می شود.با تأمل و قیاس ذهنی به موقعیت 

برای دست یابی به -چانه زنی می شود.-سازی حداقل ها رسیده می شود.

قرارداد عادالنه اجتماعی با پایداری، کارایی و منصفانه بودن تالش می شود. 

و پیامدهای بازی  ی پویا و تصمیم گیری متوالی با در نظر گرفتن حرکتزبا

 ی شود.طرف مقابل انجام م

انتخاب 

 عمومی

سیاست  -فردگرایی روش شناختی  -انتخاب عقالیی 

 ورزی به عنوان مبادله

های جمعی تنها به رفتار و رفتار و کنش -انتخاب عقالیی انتخاب می شود.

ی مبادالت با تفکر و سیاست ورزش انجام م -می یابد. لکنش افراد انسانی تقلی

 گیرد.

اصالت فایده 

زینه ھ /

 فایده

نتیجه گرایی, امکان محاسبه و محاسبات در ظاهر 

برابری گرایی و پایبندی به شعارهای برابری  -روشن 

مادی گرایی در درک از  -انسا ن محوری  -گرایانه 

گاری ظاهری و نساده ا -فردگرایی –انسان و سعادت او 

 سازی مباح  اخالقیساده 

ایجاد محاسبات روشن بدست به نتیجه های بهتر و برتر از طریق  امکان گرایش

میل بر منافع  -به برابری انسانها با یکدیگر توجه می شود -ود.آورده می ش

به  -به بعد مادی نفع و لذت توجه می شود. -فردی و پی جویی آن وجود دارد.

ه پیچیدگی ساده انکاری کرده و ب -بهروزی فردی توجه می شود. هفواید منجر ب

 أمل نمی شود.های تصورات انسان بخوبی ت

منفعت 

گرایی / سود 

 گرایی

شبه لذت گرایی  -عمل به سودگرایی لذت گرایانه

 -سودگرایی ترجیحی -سود گرایی آرمانی -میل

 سودگرایی قاعده نگر -سودگرایی عمل نگر

برای انسان ذاتا مطلوب و خوب هبچ چیز  -ی باشد.مجلب لذت اصل سود 

حاصل جمع ترکیب  -م و درد نماید.ست مگر اینکه لذت بخش باشد و رفع النی

امکان  -ت مختلف و ارزش های متکثر که باالترین برآیند را دارا می باشد.حاال

 لبرای محاسبه سود مستقیما افعا -موازنه و مقایسه لذت ها و دردها وجود دارد.

سبه سود در نظر گرفتن در محا -و نتایج و پیامدهای آن ها محاسبه می شود

 همیت بسزایی دارد.اصول اخالقی ا

رفتار 

 سازمانی

پاسخ به چالش ها  -انطباق پذیری حسابگرانه با محیط

پاسخ به چالش ها و  -و تقاواهای محیط درونی

اعتماد  -اعتماد  به سرپرست -تقاواهای محیط بیرونی

نوع دوستی  -وظیفه شناسی متقابل -کاران مبه ه

 وفاداری -بی طرفی -ترک شغل -وانمردیج -منقابل

احساس خوب از  -سازگاری و انطباق با شرایط -به عهد

از  -صبر, بردباری و شکیبایی -هم ذات پنداری -زندگی

 وجدان گرایی -خود گذشتگی

تقاواهای محیط  به چالش ها و -حسابگرانه با محیط انطباق صورت می گیرد.

ه ها و تقاواهای محیط بیرونی پاسخ دادبه چالش  -درونی پاسخ داده می شود.

 -اعتماد به همکاران اعتماد می شود. -به سرپرست اعتماد می شود.-می شود.

 -نوع دوستی صورت می گرد. -متقابالً وظیفه شناسی صورت می گرد.

 -بی طرفی رفتار می شود. با -شغل ترک می شود. -جوانمردانه رفتار می شود.

به  -شود. با شرایط سازگار و منظبق می -ی شود.به عهد و پیمان وفاداری م

صبر،  -هم ذات پنداری رخ می دهد. -کند.زندگی احساس خوب پیدا می 

با وجدان  -از خود گذشتگی می شود. -بردباری و شکیبایی اتخاذ می شود.

 رفتار می شود.

حسابگرانه/ 

 حسابگری

 -خشنودی متقابل  -فشار -بگرانهب حسااانتخ

 اوعانهرفتارهای متو

  -دسترسی به اطالعات خطای -لنگر انداختن و تعدیل 

  -اثرهاله ای  -خطای فرافکنی   -ایید اطالعاتخطای ت

تئوری   -تصورات خوش بینانه  -احساسات بازار

با خشنودی -وارد می شود. لکنش و فشار متقاب -حسابگرانه انتخاب می شود.

عات به اندازه تعدیل اطال -متواوعانه رفتار می شود. -د.دیگران، خشنود می شو

تنها به  -تنها به اطالعات در دسترس توجه می شود. -.کافی انجام نمی گیرد

وقایع کوتاه مدت به  -اطالعاتی که در تأیید نظرات قبلی است توجه می شود.

تنها تحت تأثیر یک ویژگی خوب قرار گرفته  -شود. یبلند مدت تعمیم داده م

http://jparnt.iauk.ac.ir/
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 گزاره گویه  بعد

به  تمایل -ق یا رکود بازار توجه می شودبه رون -ایر ویژگی ها دیده نمی شود.س خطای بدبینی -افسوس

به زیان  -باالتر از میانگین بودن و اعتقاد بدشانسی برای دیگران وجود دارد.

 تنها به وقایع بد توجه می شود. -های کوتاه مدت توجه فراوان می شود.

رفتار 

 سیاسی

درخواست  -همشاور -متقاعد سازی عقالیی و گفتمان

 -ائتالف -بادلهم -درخواست شخصی -الهامی

 یاسیامر س -مشروعیت بخشی

مشاوره رخ می  -به صورت عقالیی و با گفتمان متقاعد سازی انجام می گیرد.

 درخواست -به صورت غیر مستقیم و با الهامات درخواست داده می شود. -دهد.

ائتالف رخ  -می دهد. مبادله رخ -به صورت شخصی و رودر رو صورت می گیرد.

 دهد. امر سیاسی رخ می -یت بخشیده می شود.مشروع -می دهد.

رفتار فرصت 

 طلبانه

پرخاشگری در جهت کسب اهداف  -قرض ورزی

سوداگری در جهت کسب اهداف  -شخصی و سازمانی

ف اانحراف  در جهت کسب اهد -شخصی و سازمانی

 شخصی و سازمانی

ب اهداف شخصی و سازمانی در جهت کس -قرض ورزی رخ می دهد.

مانی سوداگری رخ در جهت کسب اهداف شخصی و ساز -شود. پرخاشگری می

 در جهت کسب اهداف شخصی و سازمانی انحراف رخ می دهد. -می دهد.

 رفتار تعاملی

طرح ادعا یا پاسخ به  -عکس العمل متقابل نمادین

عذرخواهی و رفع تنش با  -ا با جهت گیریهانتقاد

تذکر  -ع تنش با برخورد طنز و کنایه آمیزرف -برنامه

ارتباط از نوع  -رانهارتباط خواستاری حسابگ -کالمی 

درک از موفقیت در  -ارتباط رقابتی  -اطالع رسانی

 فرآیند تعامل در جستجوی اطالعات

دها با جهت گیری ادعا مطرح ابه انتق -عکس العمل متقابل نمادین رخ می دهد.

ش صورت می با برنامه، عذرخواهی و رفع تن  -ود.ی ششده یا پاسخ داده م

تذکر کالمی  -نایه آمیز رفع تنش صورت می گیرد.با برخورد طنز و ک -گیرد.

ارتباط صرفاً به جهت  -حسابگرانه خواستار ارتباط می شود. -داده می شود.

در  -ه سبب ایجاد رقابت ارتباط برقرار می شود.ب -اطالع رسانی برقرار می شود.

 تعامل صورت می پذیرد.جوی اطالعات موفق به درک مناسبی از جست

رفتار 

 اجتماعی

ارتباطات چهره به -گفت و گو با انتظارات زمینه ای

 -درک اجتماعی متقابل -چهره با انتظارات زمینه ای

بان زکنترل ووعیت اجتماعی با پیام های غیر کالمی و 

 -یتاب آور -گرایش به رفتارهای مثبت -تشویق -بدن

 امیدواری -خوشبینی

به صورت چهره به چهره با  -گو رخ می دهد. مینه ای گفت وبا انتظارات ز

درک اجتماعی متقابل صورت می  -انتظارات زمینه ای ارتباط برقرار می شود.

 -کنترل می شود. نووعیت اجتماعی با پیام های غیر کالمی و زبان بد  -گیرد.

 تاب آوری رخ می -گرایش رخ می دهد.  به رفتارهای مثبت -تشویق می کند.

 ی رخ می دهد.امیدوار -خوشبینی رخ می دهد. -دهد.

رفتار برنامه 

 ریزی شده

کنترل  -حیله گمراه کننده -برنامه دنبال کننده مسیر

 واکنش یادگیرنده -واکنش بر اساس الزام -رفتاری

اه کننده ای به صورت گمر -سیر برنامه ریزی می شود.نبال کردن مددر راستای 

لزام واکنش بر اساس ا -ل رفتاری صورت می پذیرد.کنتر -حیله گری می شود.

 در راستای یادگیری واکنش صورت می گیرد. -صورت می گیرد.

فردگرایی 

 خودخواهانه

 -میل به برآوردن منافع شخصی خود به هر طریق

حسابگری به نفع  -مبالغه آمیز به خود عالقه پرشور و

کمک نکردن به  -بت داشتن با دیگرانرقا -خود فرد

کسب  -کردن تنها به سود و منفعت خود فکر -یگراند

 موفقیت حتی به هزینه دیگران

به صورت  -برآوردن منافع شخصی خود به هر طریق در اولویت قرار می گیرد.

به نفع خود فرد حسابگری  -اد می شود.جپرشور و مبالغه آمیز به خود عالقه ای

به دیگران کمک نمی  -با دیگران رقابت انجام می شود. -ود.رخ داده می ش

موفقیت حتی به هزینه   -سود و منفعت خود فکر کرده می شود.تنها به  -شود.

 دیگران کسب می شود.
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 گزاره گویه  بعد

 ماکیاولیسم

کنترل  -فریب کاری -دروغگویی و گرایش به نیرنگ

 -جعل شخصیت واقعی -جاه طلبی -ع خودفاوواع به ن

به بردگی گرفتن  -تخریب شخصیت افراد -تفرقه افکنی

کسب قدرت و  -احترام به افراد صاحب ثروت -دیگران

نقش بازی  -محافظه کاری -تحمیق دیگران -شهرت

 کردن

اوواع  -فریب کاری رخ می دهد. -دروغگویی و گرایش به نیرنگ رخ می دهد.

شخصیت واقعی جعل   -جاه طلبی رخ می دهد. -.می شود لبه نفع خود کنتر

 -شخصیت افراد تخریب می شود.  -تفرقه افکنی رخ می دهد. -می شود.

ثروت احترام گذاشته می به افراد صاحب  -دیگران به بردگی گرفته می شوند.

محافظه  -دیگران تحمیق می شوند. -قدرت و شهرت کسب می شود. -شود.

 ی شود.بازی م شنق -کاری  می شود.

 قدرت

قدرت  -قدرت پاداش -قدرت قانون -قدرت مدیریت 

 -قدرت مرجعیت -قدرت تخصص و مهارت -اجبار

 قدرت تجربه -قدرت اطالعات

اعمال قدرت به  -اعمال قدرت به سبب شغل و سمت سازمانی انجام می شود.

اعمال قدرت با وعده حقوق و ارتقاء  -سبب قوانین تصویب شده انجام می شود.

اعمال  -اعمال قدرت بر اثر تنبیه و توبیخ انجام می دهد. -شود.... انجام می و 

رت بر اثر وفاداری پیروان اعمال قد -قدرت بر اثر دانش و تجربه انجام می شود.

اعمال قدرت بر  -اعمال قدرت بر اثر اطالعات انجام می شود. -انجام می شود.

 اثر تجربه بیشتر انجام می شود.

 نفوذ
ابالغ  -عالئم غیر کالمی و زبان بدنخود از طریق  ارائه

 نگرش ها

نگرش   -فرد خود را از طریق عالئم غیر کالمی و زبان بدن خود ارائه می دهد.

 ها ابالغ می شود.

خودشیرینی, 

تملق, 

 چاپلوسی

 -کمک به مشتریان -کمک به همکاران -داوطلب شدن

 تمجید بیش از حد -بر انگیختن حس دلسوزی

صرفاً برای دیده شده به  -برای اولین نفر داوطلب می شود. رای هر کاری وفرد ب

ریان کمک کرده صرفاً برای دیده شده به مشت -همکاران کمک کرده می شود.

بیش از حد تمجید  -حس دلسوزی دیگران برانگیخته می شود. -می شود.

 صورت می گیرد.

اخالق حرفه 

 ای

 خود -حرفه ای ارتقاء و بهبود رفتار -الگو پذیری

تصمیمات آگاهانه با جمع آور اطالعات  -سازماندهی

پشتکار و جدیت در  -دل بستگی و عالقه به کار -دقیق

روح جمعی و  -الم و انسانی در محل کارروابط س -کار

 مشارکت در کار

در   -ارتقاء و بهبود رفتار حرفه ای رخ می دهد. -الگو پذیری رخ می دهد.

تصمیمات آگاهانه با جمع آور اطالعات  -تالش می شود.جهت خود سازماندهی 

پشتکار و  -دل بستگی و عالقه به کار رخ می دهد. -دقیق اتخاذ می شود.

 -روابط سالم و انسانی در محل کار برقرار می شود. -ر کار وجود دارد.جدیت د

 روح جمعی و مشارکت در کار وجود دارد.

نظام ارزشی/ 

انتظار 

 ارزشی

 پشتیبانی -تقال برای آزادی -بیین هنجارهاتعریف و ت
پشتیبانی رخ  -برای آزادی تقال می شود. -هنجارها تعریف و تبیین می شوند.

 می دهد.

گیزش ان

 شغلی

 -اشتغال ورورت گرا -نان آور بودن -اشتغال عملگرا

تأمین و مشارکت در هزینه  -آینده نگری در پس انداز

و های پس انداز بستر مند شدن الگ -های پس انداز 

 کنش های اقتصادی

انگیزه شغلی به سبب  -انگیزه شغلی به سبب اشتغال عملگرا شکل می گیرد.

انگیزه شغلی به سبب اشتغال ورورت گرا شکل  -د.نان آور بودن شکل می گیر

 -انگیزه شغلی به سبب آینده نگری در پس انداز شکل می گیرد. -می گیرد.

ینه های پس انداز شکل می مشارکت در هز انگیزه شغلی به سبب تأمین و

 الگوهای پس انداز و کنش های اقتصادی بستر مند می شوند. -گیرد.
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 گزاره گویه  بعد

 پاداش

تالش برای کسب  -افه حقوقتالش برای کسب او

تالش  -تالش برای مشارکت در وظایف مطلوب -ارتقاء

 قدردانی لفظی -برای توسعه مسیر شغلی

 -رتقاء تالش می شود.برای کسب ا -.برای کسب اوافه حقوق تالش می شود

برای توسعه مسیر شغلی  -برای مشارکت در وظایف مطلوب تالش می شود.

 ی انجام می گیرد.قدردانی لفظ -تالش می شود.

 پیشرفت

تالش برای دستیابی به اهداف تبحرگرا با تأکید بر 

تالش برای دستیابی  -یادگیری و ایجاد مهارت جدید

درک تکلیف و  با تالش برای به اهداف تبحرگریز 

تالش برای دستیابی به اهداف عمل گرا  -تسلط یافتن

 -با بکارگیری راهبردهای ساده تر و سطحی تر از هوش

تالش برای دستیابی به اهداف عمل گریز با تأکید بر 

 عدم کسب برچسب های منفی

جدید برای دستیابی به اهداف تبحرگرا با تأکید بر یادگیری و ایجاد مهارت 

برای دستیابی به اهداف تبحرگریز  با تالش برای درک تکلیف  -شود.تالش می 

اف عمل گرا با بکارگیری برای دستیابی به اهد -و تسلط یافتن تالش می شود.

برای دستیابی به  -راهبردهای ساده تر و سطحی تر از هوش  تالش می شود.

 د.فی تالش می شواهداف عمل گریز با تأکید بر عدم کسب برچسب های من

 ارتقاء شغلی
تالش  -کسب شایستگی -تالش برای ارتقای اعتبار

 برای ارتقای مشروعیت اجتماعی افراد

برای ارتقای  -شایستگی کسب می شود. -تبار تالش می شود.برای ارتقای اع

 مشروعیت اجتماعی افراد تالش می شود.

وظایف 

 شغلی

 -قانون گریزیقانون پذیری و  -استقالل یافتن در امور

نظم  -مشارکت پذیری -روایت به کنترل بیرونی

تقسیم و عمل به  -تعهد -نقش پذیری -پذیری

 -توانمند سازی -ناحترام به حقوق دیگرا -وظایف

سخت کوشی و  -خودکارآمدی -هدایت و رهبری

 پشتکار

روایت  -قانون پذیری یا قانون گریزی  وجود دارد. -در امور مستقل می شود.

مشارکت پذیری به صورت مناسبی رخ می  -جود دارد.ترل بیرونی  وبه کن

نقش پذیری به صورت  -نظم پذیری به صورت مناسبی رخ می دهد. -دهد.

وظایف تقسیم  -تعهد به صورت مناسبی رخ می دهد. -ناسبی رخ می دهد.م

سعی می شود، به حقوق دیگران احترام  -شده و به آن ها عمل می شود.

در جهت هدایت و  -ند سازی حرکت می شود.در جهت توانم -گذاشته شود.

 -در جهت خودکارآمدی حرکت می شود. -رهبری بخش یا گروه رفتار می شود.

 ت کوشی و پشتکار به انجام وظایف شغلی اهتمام ورزیده می شود.با سخ

 امنیت شغلی

روایت فرد نسبت به  -روایت فرد نسبت به کار خود

 -ط محیطینسبت به شرای روایت فرد -شرایط فردی

روایت فرد نسبت به شرایط سازمانی نسبت به 

 -عدم ادراک تهدید موقعیت شغلی -پرداخت و پاداش

ش سطح در هم تنیدگی و پیچیدگی تالش برای کاه

 تمرکز بر شغل و عدم جا به جایی -شغلی 

روایت فرد نسبت به شرایط فردی  -روایت فرد نسبت به کار خود وجود دارد.

روایت فرد  -ت فرد نسبت به شرایط محیطی وجود دارد.روای -د دارد.وجو

دید ته -نسبت به شرایط سازمانی نسبت به پرداخت و پاداش وجود دارد.

برای کاهش سطح در هم تنیدگی و پیچیدگی  -موقعیت شغلی درک نمی شود.

 بر شغل و عدم جا به جایی تمرکز می شود. -شغلی تالش می شود.

 مزیت رقابتی

رقابت  -تنی بر مالک های شخصیدوست یابی مب

کسب تجربیات مختلف به واسطه ارتباط با  -مثبت

 -ا فردی دیگریادگیری به واسطه ارتباط ب -فردی دیگر

عملکرد نسبی  -عملکرد نسبی در جهت حفظ مشتری

عملکرد نسبی  -در جهت رشد فروش یا بهبود خدمات

خ عملکرد نسبی در جهت نر -در جهت سودآوری

حرکت  -عملکرد خالقانه و نوآورانه -یهبازگشت سرما

بازرسی عملکرد  -در جهت بهبود کیفیت خدمات

 سیستم رقیب

رقابت مثبت انجام می  -الک های شخصی رخ می دهد.دوست یابی مبتنی بر م

به  -تجربیات مختلف به واسطه ارتباط با فردی دیگر کسب می شوند. -پذیرد.

عملکرد نسبی در جهت  -جام می گیرد.گر یادگیری انواسطه ارتباط با فردی دی

عملکرد نسبی در جهت رشد فروش یا بهبود  -حفظ مشتری انجام می شود.

 -عملکرد نسبی در جهت سودآوری انجام می شود. -می شود.خدمات انجام 

به صورت خالقانه  -عملکرد نسبی در جهت نرخ بازگشت سرمایه انجام می شود.

از  -ت بهبود کیفیت خدمات حرکت می شود.در جه  -شود. و نوآورانه عمل می

 عملکرد سیستم رقیب بازرسی می شود.
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 گزاره گویه  بعد

عدالت 

 سازمانی

حجم, زمان و پاداش  مسئولیت پذیری در مقابل

رفتار مهربان و با مطالحظه برای دریافت  -عادالنه

احترام و عزت رفتار در  -عدالت تصمیم گیری مدیران

د صادقانه برخور -مدیرانمقابل عدالت تصمیم گیری 

داشتن  -در مقابل عدالت تصمیم گیری مدیران

 -توجهات کافی در مقابل عدالت تصمیم گیری مدیران

 صمیم گیریمشارکت در ت

در مقابل حجم، زمان و پاداش عادالنه مسئولیت پذیری مناسبی بروز داده می 

با مالحظه  و برای دریافت عدالت تصمیم گیری مدیران رفتار مهربان و  -شود.

در مقابل عدالت تصمیم گیری مدیران با احترام و عزت  -مهربان رفتار می شود.

ت تصمیم گیری مدیران برخورد می صادقانه در مقابل عدال -رفتار می شود.

در  -به اندازه کافی به عدالت تصمیم گیری مدیران توجه می شود. -شود.

 تصمیم گیری مشارکت می شود.

 کنش

کنش تغییر انقالبی و  -راانطباقی و همگکنش تغییر 

 -کنش سوء برداشت -کنش ادراک و تفاهم -واگرا

ی کنش اجرایی بازدار -کنش اجرایی برنامه ریزی

کنش اجرایی  -کنش اجرایی عملکرد پیوسته -پاسخ

 -کنش اجرایی حافظه فعال -انعطاف پذیری ذهنی

کنش  -کنش خالق -کنش گفتاری -کنش منطقی

 -یت احساسی شخصالت خاص و ووعناشی از تمای

 کنش عاطفی

 -کنش تغییر انقالبی و واگرا رخ دهد. -کنش تغییر انطباقی و همگرا رخ دهد.

کنش اجرایی  -کنش سوء برداشت رخ دهد. -تفاهم رخ دهد.کنش ادراک و 

کنش اجرایی  -کنش اجرایی بازداری پاسخ رخ دهد. -برنامه ریزی رخ دهد.

کنش  -انعطاف پذیری ذهنی رخ دهد.کنش اجرایی  -عملکرد پیوسته رخ دهد.

کنش گفتاری رخ  -کنش منطقی رخ دهد. -اجرایی حافظه فعال رخ دهد.

کنش ناشی از تمایالت خاص و ووعیت احساسی  -خ دهد.کنش خالق ر -دهد.

 کنش عاطفی رخ دهد. -شخص رخ دهد.

 

قدات و تشکیل مقوله نحوه باع ،اش به رسیدن ومستخرج شده از متون مقاالت بررسی شده  هایداده به توجه با  در و طب

کدنش  مدل ساخت و MAXQDAی آمار افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع اطالعات تحلیل و تجزیه نهایت عوامل مؤثر بر 

 شده است. داده نشان حسابگرانه در شکل شماره یک 

 
 عات مستخرج از مقاالتدر تحلیل اطال MAXQDAشکل تحلیل  -1 شکل
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 های پژوهشیافته -3
سدی تپژوهش با هدف ارائه مدل کنش حسابگرانه با رویکرد تحلیل محتوای م این بده برر نی صورت گرفته است. بنابراین 

ای الزم هدهای انجام شده داخلی و خارجی پرداخته شد تا مبانی مورد نظر در تدوین پیش فرضعمیق ادبیات موووع و پژوهش

سدناد  حسابگرانه کنش ی شناسائی مبانی نظری تحقیق مدلبرا ندی ا تدوای مت یدل مح بده تحل جده  بدا تو و بر اساس این موارد و 

 آوری گردید.ستی و مقاالت و کتب معتبر در این زمینه و غربال نتایج بدست آمده معیارهای تحقیق جمعدباال

 
 ای متنیحلیل محتواز تمعیارها و زیر معیارهای بدست آمده  - 5جدول 

 زیر معیار معیار زیر معیار معیار

منفعت گرایی / سود 

 گرایی

میل گراییلذت شبه  

 هانظریه بازی

هاحداقل اکثرسازیدح به توجه  

آرمانی سودگرایی  
 جمع محاسبه چون تعادلی هایموقعیت به یابیدست

 صفر

گرایانه لذت سودگرایی به عمل زنیچانه   

یحیترج سودگرایی  
 گرفتن نظر در با متوالی گیریتصمیم و پویا بازی مانجا

مقابل طرف بازی پیامدهای و حرکت  

نگر عمل سودگرایی  
 با اجتماعی عادالنه قرارداد به یابیدست یابر تالش

بودن منصفانه و کارایی ،پایداری  

نگر قاعده سودگرایی  

اصالت فایده / 

 هزینه فایده

 ظاهر در اسباتمح و اسبهمح نامکا گرایی، نتیجه

 روشن

 انتخاب عمومی

مبادله عنوان به ورزیسیاست نهاگرای برابری شعارهای به پایبندی و گرایی برابری   

شناختی روش فردگرایی محوری انسان   

عقالیی انتخاب  فردگرایی 

رفتار برنامه ریزی 

 شده

مسیر کننده دنبال برنامه او سعادت و انانس از درک در گراییمادی   

کننده گمراه حیله اخالقی مباح  سازیساده و ظاهری انگاریساده   

رفتاری کنترل  

 رفتار سازمانی

قابلتم شناسیوظیفه  

الزام اساس بر واکنش همکاران به اعتماد   

یادگیرنده واکنش سرپرست به اعتماد   

فردگرایی 

 خودخواهانه

دیگران با داشتن رقابت بلمنقا دوستی نوع   

فرد خود نفع به گریحساب درونی محیط تقاواهای و هاچالش به پاسخ   

دیگران به نکردن کمک محیط با حسابگرانه پذیری انطباق   

دیگران هزینه به حتی موفقیت کسب بیرونی محیط تقاواهای و هاچالش به پاسخ   

کردن فکر خود منفعت و سود به تنها شکیبایی و بردباری صبر،   

 هر به خود شخصی منافع وردنبرآ به یلم

 طریق
پنداریذات هم  

خود به آمیز مبالغه و پرشور عالقه  جوانمردی 

 رفتار اجتماعی

میدواریا طرفیبی   

 غیر هایپیام با اجتماعی ووعیت کنترل

بدن زبان و کالمی  
گراییوجدان  

زمینه انتظارات با چهره به چهره ارتباطات -

 ای
غلش ترک  

مثبت رفتارهای به گرایش گذشتگی خود از   
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شرایط با انطباق و سازگاری تشویق  

زندگی از خوب احساس خوشبینی  

آوری تاب  

سابگرانه/ ح

 حسابگری

اطالعات به دسترسی خطای  

ایزمینه انتظارات با گو و گفت اطالعات تایید خطای   

 قدرت

پاداش قدرت حسابگرانه انتخاب   

جبارا قدرت متقابل خشنودی   

تجربه قدرت  فشار 

مهارت و تخصص قدرت ای اثرهاله   

قانون قدرت فرافکنی خطای   

مرجعیت قدرت متواوعانه یارفتاره   

مدیریت قدرت بینانه خوش تصورات   

اطالعات قدرت بازار احساسات   

سیاسی رفتار  

تعدیل و انداختن لنگر ائتالف  

بخشی مشروعیت بینیبد یخطا   

شخصی خواستدر افسوس تئوری   

گفتمان و عقالیی متقاعدسازی  

خودشیرینی، 

 تملق، چاپلوسی

شدن داوطلب  

الهامی درخواست همکاران به کمک   

سیاسی امر مشتریان به کمک   

حد از بیش تمجید مبادله  

دلسوزی حس انگیختن بر مشاوره  

تعاملی رفتار  

مهبرنا با تنش رفع و عذرخواهی  
 نفوذ

بدن زبان و کالمی غیر عالئم طریق از خود رائها  

آمیزکنایه و طنز برخورد با تنش رفع هانگرش ابالغ   

یمکال تذکر  

ایاخالق حرفه  

 الگوپذیری

نمادین متقابل العملعکس ایحرفه رفتار بهبود و ارتقاء   

گیریجهت با انتقادها به پاسخ یا ادعا طرح کار محل در نسانیا و سالم روابط   

 در تعامل فرآیند در موفقیت از درک

اطالعات جستجوی  
سازماندهی خود  

رسانیاطالع نوع از ارتباط کار در جدیت و راپشتک   

رقابتی ارتباط دقیق اطالعات آورجمع با آگاهانه تصمیمات   

طلبانهرفتار فرصت  

 و شخصی اهداف کسب جهت در سوداگری

 سازمانی
کار در تمشارک و یجمع روح  

 و شخصی اهداف کسب جهت در انحراف

 سازمانی
کار به عالقه و بستگی دل  

 یشخص اهداف کسب جهت در پرخاشگری

سازمانی و  

 ماکیاولیسم

کاری فریب  

ورزیقرض کردن بازی نقش   

 پیشرفت

 با تبحرگرا اهداف به دستیابی برای تالش

دیدج مهارت ایجاد و یادگیری بر تأکید  
شهرت و قدرت کسب  

 با تبحرگریز اهداف به دستیابی برای تالش

یافتن تسلط و تکلیف درک برای تالش  
گننیر به گرایش و دروغگویی  

دیگران تحمیق با گرا عمل اهداف به دستیابی برای تالش  
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 تر سطحی و تر ساده راهبردهای بکارگیری

هوش از  

 با زگری عمل اهداف به دستیابی برای تالش

منفی های برچسب کسب عدم بر تأکید  
ثروت صاحب افراد به احترام  

 با تبحرگرا اهداف به دستیابی برای تالش

جدید مهارت ایجاد و ییادگیر بر تأکید  
خود نفع به اوواع کنترل  

 پاداش

شغلی مسیر توسعه برای تالش کاری محافظه   

لفظی قدردانی افراد شخصیت تخریب   

قحقو اوافه کسب برای تالش طلبیجاه   

ارتقاء کسب برای تالش واقعی شخصیت جعل   

مطلوب وظایف در مشارکت برای تالش نادیگر گرفتن بردگی به   

 امنیت شغلی

محیطی شرایط به نسبت فرد روایت  تفرقه افکنی 

 سازمانی شرایط به نسبت فرد روایت

پاداش و پرداخت به نسبت  

 ارتقاء شغلی

یشایستگ کسب  

شغلی موقعیت تهدید ادراک عدم افراد اجتماعی مشروعیت ارتقای برای تالش   

 و تنیدگیهم در سطح کاهش برای تالش

یشغل پیچیدگی  
اعتبار ارتقای برای تالش  

جایی به جا عدم و شغل بر تمرکز  
نظام ارزشی/ 

 انتظار ارزشی

آزادی برای تقال  

خود کار به نسبت فرد روایت هنجارها نتبیی و تعریف   

فردی شرایط به نسبت فرد روایت  پشتیبانی 

 انگیزش شغلی

بودن آور نان  

 کنش

برداشت سوء کنش  

گراورورت اشتغال ریزیبرنامه اجرایی کنش   

اندازپس در نگری آینده پیوسته عملکرد اجرایی کنش   

اندازپس هایهزینه در مشارکت و تأمین خپاس بازداری اجرایی کنش   

-کنش و اندازپس الگوهای شدنمند بستر

اقتصادی های  
فعال حافظه اجرایی کنش  

یذهن پذیریانعطاف اجرایی کنش اشتغال عملگرا  

 وظایف شغلی

وظایف به عمل و تقسیم خالق کنش   

عاطفی کنش تعهد  

سازی توانمند منطقی کنش   

رهبری و هدایت گفتاری کنش   

همگرا و انطباقی ییرتغ کنش خودکارآمدی  

دیگران حقوق به احترام واگرا و انقالبی تغییر کنش   

امور در یافتن استقالل تفاهم و ادراک کنش   

گریزیقانون و پذیری نوقان  

 مزیت رقابتی

مشتری حفظ جهت در نسبی عملکرد  

پشتکار و کوشی سخت مثبت رقابت   

بیرونی کنترل به روایت خدمات بهبود ای فروش شدر هتج در نسبی عملکرد   

پذیری مشارکت شخصی های مالک بر مبتنی یابی دوست   

پذیری نظم رمایهس بازگشت نرخ جهت در نسبی عملکرد   

پذیری نقش سودآوری جهت در نسبی عملکرد   

دیگر ردیف با تباطار هواسط به مختلف تجربیات کسب و زمان, حجم مقابل در پذیری مسئولیت عدالت سازمانی  
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عادالنه پاداش  

 دریافت برای مالحظه با و مهربان رفتار

مدیران گیریتصمیم عدالت  
گرید فردی با ارتباط واسطه به یادگیری  

 عدالت مقابل در رفتار عزت و احترام

مدیران گیریتصمیم  
نوآورانه و خالقانه عملکرد  

-تصمیم عدالت مقابل در صادقانه برخورد

مدیران گیری  
خدمات کیفیت بودبه جهت در رکتح  

 عدالت مقابل در کافی توجهات داشتن

مدیران گیریتصمیم  
رقیب سیستم عملکرد بازرسی  

گیریتصمیم در مشارکت    

 

 کنش حسابگرانه چیست؟

یده ا، هدازیبد رفتاری است که هر فرد به نسبت شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد، با استفاده و با در نظر گرفتن نظر

سدابگرانه گرایی، رفتارسود/  گراییفایده، منفعت هزینه/  فایده عمومی، اصالت بانتخا تدار /سازمانی، ح سدابگری، رف سد ح ، یسیا

یدی ریزیبرنامه اجتماعی، رفتار تعاملی، رفتار طلبانه، رفتارفرصت رفتار فدوذ،  شدده، فردگرا قددرت، ن سدم،  نده، ماکیاولی خودخواها

قداء ارزشی، انگیزش انتظار /ارزشی ای، نظام حرفه ی، اخالقاپلوسچ تملق، خودشیرینی، شدرفت، ارت پداداش، پی شدغلی،  شدغلی، 

 دهد.واکنش نشان می ،سازمانی و کنش قابتی، عدالتر شغلی، مزیت شغلی، امنیت وظایف

 

 پیشنهادات ،گیریبحث و نتیجه -4
یدده با تا  یدنمامییاری  پژوهشگران را ،عنوان مهمترین ابزار پژوهش همواره نظریات به هدای به کارگیری آنها بتوانند پد

سدابگرانه آمده می تبر اساس مدل بدس. تبیین و تحلیل قرار دهند ،اجتماعی را مورد توصیف توان اینطور بیان کرد که کنش ح

نشان باید این کارکناگرانه معیار است که بر روی آن تاثیر میگذارند. و مدیران سازمانها جهت جلوگیری از کنش حساب 27دارای 

 عوامل را شناسایی و درصدد جلوگیی از بروز چنین کنش هایی در سازمانشان برآیند :

مدالی این است که بازیکن عاقالنه رفتار میفرض اساسی  هایباز بر اساس نظریه تداثیر احت گدرفتن  ظدر  کند یعنی با در ن

یده از  را در بر داشته باشد افعمنرین ه بیشتکند کرا اتخاذ می یآن تصمیم ،دیگران برتصمیم خود  یدن نظر چده در ا در نتیجه آن

بدا رتئو. اهمیت بسزایی برخوردار است توجه به منافع شخصی است بدل  یدی در تقا صدمیمات عقال ی بازیها به مدیران برای اخذ ت

حدداقل ممنافع طرفین و حصول مطلوبیت نقش بسزایی را ایفا می رعایت بده  کدن مینماید و ریسک را  سداندم گدر .ر سدوی د  از 
مدی یدروی  نددفرض اساسی انتخاب عمومی این است که تصمیم گیرندگان از دستورهای منفعت شخصی پ فدراد  کن بدر تو ا هدا  ن

سدتنداساس منافع شخصی خویش انگیزه ندین .مند ه بد همچ ندا  یدفب کده سدودگرایی، اخالقی ر تعر سدت  لدی ا مدل، عم تدرین ع

یدن .شر باشد ومضر ذاتاً حتی اگر  باشد، رپذیر«»سودمندترین گزینه برای طرفین اث بده ا سدازمانها  بنابراین الزم است مدیران در 

قدرار داد  ها را بگیرندلوی این کنشجمقوله توجه داشته باشند تا بتوانند  عدتومن آنکه باید این نکته را نیز مد نظر  گدر منف -ا

مدیها مفیازمانتواند برای سگرایی و سودگرایی با اخالقیات همراه باشد می سدازمانی  طداط  بده انح صدورت  -د باشد در غیر این 

 .انجامد
سدازمانی را مدرک رفتار سازمانی در هیچ زمانی مانند امروز برای مدیران  تدار  مدواره رف یدد ه مددیر با هم نبوده است. یک 

مده د شناساا مورمورد بررسی و بازبینی قرار دهد تا بتواند مواردی که احتمال عدم موفقیت در آن وجود دارد ر یی قرار دهد. برنا

شدرفت  وهای مالی و از همه مهمتر به خالقیت افراد توجه کرده و سنتها آموزشی تدارک دیده و به کنترل مدانع پی اقدامهای که 

یدل کنشی ظریة گزینش حسابگرانهن شوند را شناسایی کنند.می یدین و تحل پدی تب تداری در کی از نظریاتی است که در  هدای رف
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یدده، ها، کنشوم انسانی است. در این بستر، انسانختلف علهای مبستر گرانی هستند که بر اساس اصالت سود و کسب حداکثر فا

مدراه را تنظیم می شرفتارهای خوی بده ه بدرای وی  نمایند. در این مفهوم، انسان در پی انجام رفتاری است که منافع بیشتری را 

سدی فردی بر منافع سازمانی ترجیح داده می ن منافعسازماهنگامی که در از دگر سوی داشته باشد.  شود نیروی بالقوه رفتار سیا

فدراد  ایتار سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانهفر. در سازمان به صورت بالفعل ظاهر خواهد شد سدط ا است که برای نفوذ تو

مدی صورت می ی متضادحلهایا گروهها به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راه صددیق  سدیاری ت یدرد ب گ

مددیران  درنتیجه شناخت این رفتارها .های سیاسی هستندها به طور ذاتی عرصهکنند که سازمان بدرای  بده آن  و عوامل مربوط 

 بسیار حائز اهمیت خواهد بود. 

بده میروز را ای امای، مسؤولیت اخالقی است که فرد در شغل خود دارد. رویکرد دنیهدف از اخالق حرفه شدت  توان بازگ

ید ترین متغیرها در موفیقت هر سازمان، رعایت اخالق است.یکی از مهم عقالنیت و اخالق دانست. ندان میهزانگ ندد از ی کارک توا

تدار ارزشی به عنوان ابزار باتواند بهلحاظ تجربی بروز رفتارها را تبیین کند. درک صحیح انگیزش می لدل رف شدناخت ع در منظور 

یدزش میبینی تأثیرات اقدامات مدیریتی بهو پیش هازمانسا سدازمانکار آید. همچنین با شناخت انگ هدا را در  بده تدوان رفتار ها 

عده ای،  ای هدایت کرد که اهداف فردی و سازمانی تأمین شود.نهوگ در دنیای آکنده از تغییرات روز افزون و گسترة اجتماع جام

شدد و جتماعی دگی اکار نقش بسیار مهمی در زن هدم ر انسان بر عهده دارد. امروزه اکثر پژوهشگران اعتقاد دارند یکی از عوامل م

مدیچنین بخش عمدة زندگی ما، به کار در سازمانمپیشرفت در هر کشور، کار است. ه سدپری  هدا  بدا آن  بداط  شدود ها با در ارت

مدیشودمی امیدهارزش های اساسی و محوری سازمان که کدهای اخالقی سازمان نیز ن شدمار  -. اصول راهنما در هر سازمان به 

ندوان ارزشقروند پیش شرط مدیریت استراتژیک خوب، کارکنان خوب، سازمان خوب، اصول اخال بده ع هدا، ی خوب است، آنچه 

هددارد، چگونگی انجام وظایف سازمان را سرافراز و پایدار و کارکنان را متعهد، متحد، سالم، شاد و راوی نگه می کدارو تع ی دات 

  کارکنان بر پایة ارزش های مورد قبول اجتماع است.
شدغلی و  دامروزه امنیت و عدم امنیت شغلی درک شده به یکی از مباح  مور یدت  سدت. امن عالقة محققان تبدیل شده ا

بدت  شدرفت مث ندده و پی گدیدا منعدم شغلی به ارزیابی کارکنان از شرایط کنونی شغل خود در سازمان، درک آنها از آی اه فدی جای

شدغل  اگر فردی احساس کند که شغل مناسبی دارد و مطمئن باشد که تا پایان دوران خدمت در آن شغلی در آینده اشاره دارد

ید خدود تهد مدی دبه کار ادامه خواهد داد و از طرف شخص یا عواملی برای ایفای مناسب نقش ها و وظایف شغلی  شدود، دارای ن

شدان  .انی، توجه کردن به نیازهای روانی و جسمانی آن هاستابع انسیت منالزمه هدا امنیت شغلی است شدده ن مطالعات انجام 

خددادهای زمان از طریق کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری برآورده میامی دهد، نیازهای روانی کارکنان در س شود. بسیاری از ر

سدازمانی هدای  یده  مددیسال های اخیر که در چارچوب عدم تمرکز و کاهش ال شدا،  ظدایر آن ریت م کدرد و ن مددیریت عمل رکتی، 

سدازمان شوند. این مفاهیم بدیناند رمز افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب میپدیدآمده بده معناست که نگرش  سدبت  هدا ن

  کنند.دارایی و منابع پر ارزش یاد می»یا  «سرمایه های هوشمند»نیروی کار دگرگون شده و از آن به عنوان 
سدازمانی در هر محیط کاری برگرفته از سیاست کنان درر کاررفتا هایی است که مدیران آن سازمان برای پیشبرد اهداف 

مدایز دیگر افراد از را مدیر سازمان قع آنچه در یکاگیرند. در وپیش می یدزان سدازدمدی مت گدذاری و م تدار تأثیر لده رف بدا  او مباد

تداری  در هر سازمانیت یلذا مدیر .است سازمان آن بمطلو افاهد هب دستیابی و وظایف انجام منظور به کارکنان مدواره رف باید ه

مدام ذاز خود نشان دهد که انتظار دارد کارکنان و سایر  هدا اهت سدازمان در کار ینفعان از خود نشان دهند. به هر میزان مدیریت 

شدد.رکنان مبل کاداشته باشد و یا صداقت و درستکاری به خرج دهد، در قبال آن با رفتار متقا کده  واجه خواهد  یدزان  هدر م بده 

مدر ند متقاعد سازنتوانسی را نمیکبه گفته ها نزدیک نباشد،  آنهاد، تا زمانی که رفتار نخود صحبت کنبه راجع مدیران  یدن ا د. ا

ی ابادلهاست مسیساز خواهد بود، به این دلیل که عرصه مدیریت نیازمند این است که قدرت برای یک مدیر بدون تردید مشکل
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جدندد، در رفتار خود پیاده کننها قبول دارآلآن چیزی را که به عنوان ایده هربه کار گرفته شود تا  ندوعی ا بده  تدا ندزه دهاد و  د 

 و از این طریق سایرین را نیز به انجام رفتار درست ترغیب نمایند.  دنتوسط عملکرد خود شناخته شو

لدوب گیری و دستیابی به نتیجهبرای تصمیم هاد در سازمانان موجوکارکنبه صورت معمول تمامی افراد من جمله  ی مط

یدرد. در ازنند. حال واجب و مهم است که خود دست به محاسبه می جدام گ سدب آن ان بدت و منا هدت مث ین محاسبات تنها در ج

لده هابه محدودیت توجه همراه به گیریتصمیم در معمول محاسبات ی مثبت، اجرایجنبه مدل تدأثیر ازجم ندوی عوا سدت. مع  ا

یدرتصمیم. دارد اشاره گرایی برابری جای به عدالت اسالمی بر رشد دیدگاه تأکید به عادالنه گیریتصمیم سداس بدر یگ کدام ا  اح

کدام آن . است گرفته نشأت اسالمی رشد محوری حق و احکام از حق دانستن این نیز اسالمی سدالم و اح بنابراین توجه به رشد ا

تواند کارکنان را به سوی دستیابی به نتایج اخالقی و هدف قرار دادن های آن میمرکز بر اخالق و جنبها حتی تا و یهدر سازمان

سدالمی رشد دیدگاه همه جانبه توجه دهندهمعنوی، نشان و مادی هدف دو عالوه به .دها سوق دهآن فداوت و ا سدونگری بدا ت  یک

سدازمان که است گرفته شکل اجتماع و خانواده فرد، جایگاه اصالت از نیانسا گیریویژگی تصمیم. است فایده گرایانه تده   بده الب

لدط، از درست فعل سادگی تشخیص عالوه به. است شده فهااو آن به نیز مدیریت هاینظریه اصلی عرصه عنوان عد  غ جداد با  ای

شداوران منا .است شده محور رشد گیریتصمیم در چابکی ویژگی یدسدب و بنابراین استفاده از م شداوره از در اخت قدرار دادن م ار 

تر کرده بات را برای کارکنان سادهستواند انجام محامی ا، مدیران مسئول و افراد باالدستهی موجود در سازمانسوی افراد خبره

 ها شود. تری از کارکنان در سازمانتر و منطقیو سبب انجام کنش های معقول

شدود تواند به عنوان یک وعف در سازمانزمان میدر ساهای کلیدی بودن بعضی از توانایین یدان تلقی  یدن م چده در ا . آن

سدازمان ها بهها و حداقلحائز اهمیت است امکان تبدیل وعف مددیران  ودرورت دارد  لدذا  سدت.  قدوت و حداکثرها قداط  بدا  هدان

ندد.ن این برساندهای موجود، تمام منابع سازمانی را برای تقویت و به حداکثر شناسایی کمبودها و وعف کدار بند بده  هدا   خدش 

تدرین تها و انها، توانایی تجزیه و تحلیل آنی این شکستهای کوچک و روبرو شدن با نتیجهقبول شکست بدا کم سدتی  خاب شک

ندان  عواقب می تواند بهترین کنش موجود در مواقع شکست باشد. مددیران و کارک لده  جدزا از جم یدک از ا هدر  سدازمان  یدک  در 

مدیدارند  ال هموظایفی در قب سدازمان  خدتالل در  بده که قصور هر یک از ایشان، موجب بروز ا بدر  عدالوه  سدت  لدذا الزم ا شدود. 

فدزایش داد. های مالی و غیرمالی، میزان وظیفه، با ایجاد مشوقهاس در سازماناشنکارگیری مدیران وظیفه ندان را ا شناسی کارک

ل مدیریت و رهبر سازمان، نسبت به وظایف خود آشنایی کامل درجه اوه در نیازمند این است ک هاایجاد چنین جوی در سازمان

فده شناسی ترغیب نماید.هداشته باشد و با اجرای وظایف خود سایرین را نیز به وظیف بده وظی کده  سدی یکی دیگر از مواردی  شنا

ندفته تنماید، تدوین شرح وظایف هر یک از واحدها از مدیریت گر، کمک میهامتقابل در سازمان خدشا کارک لدف ان ب هدای مخت

سدایرترتیب هر بخش میاست. بدین بدل  کدرده  تواند با توجه به شناختی که نسبت به وظایف خود و وظایف متقا یددا  حددها پ وا

مدک کن کارمندانبه  هاتری در این خصوص داشته باشد. همچنین الزم است مدیران سازماناست، عملکرد موفق بده ندخود ک د 

ندد در  د عالی دست یابندم عملکرمفهو نگرش صحیحی از تدالش نمای شدند و  شدته با عدالی دا کدرد  ظدار عمل و سپس از ایشان انت

 شناس پاداش دهند.رکنان خود تبدیل شوند و سپس به افراد وظیفهاشناسی به الگوی عملی کوظیفه
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Abstract 

For many years, when and under what factors every human being behaves 

and has acted has led researchers around the world to research and study. 

The purpose of this study is to provide a model of accounting action with a 

textual content analysis approach that is intended in the field of applied 

research. The statistical population was upstream documents and articles 

and dissertations related to this field, which consisted of 78 Persian articles 

and 29 Latin articles. The method of sampling is snowball and the method 

of data collection is library and the research method is textual content 

analysis. Most qualitative methodologists, instead of using the terms 

validity and reliability, which are fundamentally rooted in the quantitative 

paradigm in terms of philosophical foundations, use the criterion of 

reliability or reliability to refer to the evaluation of the quality of 

qualitative results. In this study, Holsty reliability strategies, 2017 

(acceptability, transferability, reliability and verification) have been used. 

After coding, conceptualization and categorization, the model was finally 

designed. The results of textual content analysis of articles by Max QDA 

software showed that the accounting action model includes 27 criteria. 
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