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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this research is to identify the 

factors affecting organizational anomie in Iran's 

government organizations with the approach of textual 

content analysis, which in terms of purpose is in the field 

of applied research. 

Materials and Methods: The statistical population was 

the upstream documents and records and articles and 

theses related to this field, which consisted of 13 Persian 

articles and 36 Latin articles. The sampling method is 

snowball and the method of collecting information is 

library and the research method is textual content 

analysis. 

Findings: Most of the 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 quality assessment 

of qualitative results. In this research, Holstein's (2013) 

reliability assurance strategies (acceptability, 

transferability, reliability and verifiability) have been 

used. After coding, conceptualization and categorization, 

the factors affecting organizational anomie were finally 

identified. 

Conclusion: The results of the analysis of the textual 

content of the articles showed that the factors affecting 

organizational anomie in Iran's government organizations 

have 13 criteria and 81 sub-criteria. 
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 و همکاران  تاری حامد  350

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سازمان در سازمانی آنومی بر موثر عوامل شناسایی
 متنی محتوای تحلیل رویکرد با ایران دولتی های

 
 1تاری حامد
 چالوس، اسالمی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد دولتی، مدیریت گروه

 .ایران مازندران،
 

 *2کالئی بایع مختاری مهران
 چالوس، اسالمی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد دولتی، مدیریت گروه

 (.مسئول نویسنده) ایران مازندران،
 

 3کیاکجوری داود
 چالوس، اسالمی، آزاد دانشگاه چالوس، واحد دولتی، مدیریت گروه

 .ایران مازندران،
 

 چکیده

 آنومی بر موثر عوامل شناسایی پژوهش این انجام از هدف: هدف
 نیمت محتوای تحلیل رویکرد با ایران دولتی های سازمان در سازمانی

 .میباشد کاربردی تحقیقات حیطه در هدف نظر از که است
 و مقاالت و باالدستی سوابق و اسناد آماری جامعه :ها روش و مواد
 مقاله 13 از شد متشکل که بوده حوزه این با مرتبط های نامه پایان

 و برفی گلوله بصورت گیری نمونه روش. التین مقاله 36 و فارسی
 پژوهش روش و ای کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری روش
 .است متنی محتوای تحلیل

 واییر واژگان از استفاده جای به کیفی شناسان روش اکثر یافته ها:
 میک پارادایم در ریشه فلسفی مبانی لحاظ از و اساساً که پایایی و

 به ارجاع جهت اعتماد قابلیت یا اعتمادپذیری معیار از دارند،
 از هشپژو این در. کنند می استفاده کیفی نتایج کیفیت ارزیابی

 بودن، قبول قابل) (:1391)هولستی اعتمادپذیری تامین استراتژیهای
 از پس. تاس شده استفاده( تاییدپذیری و اطمینان قابلیت انتقالپذیری،
 بر موثر عوامل نهایت در بندی، مقوله و سازی مفهوم کدگذاری،

 .شد شناخته سازمانی آنومی
  ها الهمق متنی محتوی تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج :گیری نتیجه
 های سازمان در سازمانی آنومی بر موثر عوامل داشت آن از نشان
 .باشد می معیار زیر 81 و معیار 13 دارای ایران دولتی

 
 امحتو تحلیل ، ایران دولتی های سازمان ، سازمانی آنومی :واژه کلید

 

 05/02/1401تاریخ دریافت: 
 15/05/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول mokhtari@iauc.ac.ir   

 مقدمه
 که است هاییگروه و افراد از متشکل اجتماعی پدیده ای سازمان

به ها اند. سازمانآمده گردهم مشترك اهدافی به دستیابی برای
آشفتگی، هنجاری، بیدچار توانند میاجتماعی ای پدیدهعنوان 

 میآنوپدیده این به نظری لحاظ از که شوند آشوب و نظمیبی
در ضعف دلیل به آنومیک شرایط شود. در میگفته سازمانی 
های عرصهآمدن پدید حتی و ها آنمیان تعارض هنجارها، حاکمیت 

به سازمانی و اخالقی قواعد به التزام عدم روشن، هنجارهای فاقد 
نقطه آغازین  ،آسیب شناسی سازمانی (.1)است مشاهده قابل وضوح 

ود و ش می تعریفو حساس ترین جزء استقرار فرایند بهبود سازمان 
فرایند استفاده از مفاهیم و روشهای علوم رفتاری )) عبارت است از 

ا و یافتن راه به منظور تعریف و توصیف وضع موجود سازمان ه
تمام مطالعاتی که در جهت ((.هایی برای افزایش اثربخشی آنها 

آشکار سازی علوم و عوامل آسیب زای سیستم خاصی قدم برمی 
در واقع آسیب  ،دارند در حیطه علم آسیب شناسی قرار می گیرند

شود و این شناسی با مشاهده عوارض و آسیب زای سیستم آغاز می
که موجب اختالل در هدف گذاری و دستیابی مسائل اموری هستند 

آسیب شناسی سازمانی کارآمد و  . لذابه آنها در سازمان می شود
توان یکی از مهمترین اقداماتی قلمداد نمود که اثربخش را می

آسیب  .وری خود انجام میدهندسازمانهای موفق برای ارتقاء بهره
د که پیوسته آسیب این امکان را برای مدیران فراهم می آور،شناسی 

ها و معضالت جاری سازمان را عشق نمایند و از بحرانی شدن 
آسیب شناسی سازمانی حاصل .محیط سازمان ممانعت نمایند 

همفکری اعضای سازمان و مشاوران مجرب است که در یک 
پیوستار تعریف شده است و تمهیدات الزم را جهت گردآوری 

سائل بنیادین سازمان و دالیل ها و اطالعات مبنایی پیرامون مداده
نتیجه گیری از تحلیل ،تحلیل و آنالیز داده ها ،بروز و نمود آن ها 

های به عمل آمده و دسته بندی مشکالت در دو سطح عمومی و 
تخصصی و ارائه راهکارهای کاربردی به منظور رفع مشکالت به 

 اصطالح آسیب شناسی عالوه بر مفاهیم و روش های.عمل می آورند 
سایر مفاهیم و روشهای دانش مدیریت در زمینه های ،علوم رفتاری 

برنامه ریزی راهبردی باز مهندسی فرایندها بهره وری سازمانی را 
توسعه سازمان یک برنامه عملی مبتنی بر اطالعات .مدنظر دارد 

فرصت ها و اثرات فعالیت ها در ،دقیق پیرامون مشکالت جاری 
 مسأله بررسی ضرورت چه آن (.2) جهت حصول به اهداف است

 سازمان در شرایطی رخداد سازد،میچندان  دو را سازمانی میآنو

بی  عرف، و هنجارها ناکارآمدیدلیل  به کارکنان که است
 آن، در جاری و ساری ضوابطو  قوانین و نهادها به اعتمادی

 و ارتباطی کنش برقراری در کدیگریبا تعامالت در اعتمادیبی
 فروپاشی معرض در سازمان و مانندمیدر  سازنده وپویا  تعاملی

.از همین روی در گیرد می قرار شدهنهادینه سازمانی بی و ساختارها
موثر بر آنومی سازمانی این پژوهش به دنبال آنیم که بدانیم عوامل 

 در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد تحلیل محتوای متنی چیست ؟
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 آنومی سازمانی:

آنومی سازمانی مبین حالتی است که قواعد رفتاری و هنجارها در 
سازمان شکسته شده یا در طول دوره ای از تغییرات سریع ، سازمان 

(، 4)همکاران و (.وحدتی 3از دست می دهد ) کارآمدی خود را
 ترکیبی رویکرد با سازمانی میآنو الگوی طراحیعنوان با پژوهشی 

 دولتی هایسازمان: مطالعه مورد) فازی تفسیری ساختاری سازیمدل
 عامل 9 آن نتیجه در کهدادندقرار بررسی مورد را  (آبادخرم شهر

 شد که  شناسایی سازمانی میآنو گیریشکل در اصلی
سطح  در باال شغلی امنیت و دولتی مدیریت سیستم هایناکارآمدی

تأثیر عنوان با تحقیقی همکاران، و .تمرتاش  گرفتند جای مدل کی
: مطالعه مورد) سازمانی میآنو و سازمانی تنبلی بر سازمانی نرسیای

 حاصل نتایجدادند. قرار بررسی مورد را  (تهران دانشگاه کارکنان
 پژوهش هایفرضیه یهمه تأیید به منجر هاداده تحلیل و تجزیه از

 معناداری و مثبت تأثیر سازمانی تنبلی بر سازمانی نرسیای:گردید
 معناداری و مثبت تأثیر سازمانی میآنو بر سازمانی نرسیای.دارد
 فشارهایمی آنوعنوان با تحقیقی در همکاران، و خاکی .دارد

 برداشتِ نظریه تحلیلِ :متهورانه مالی گزارشگری بر اجتماعی
 افتنیاطمینان از پسکردند.بررسی را موضوع این مدیر  نقدگرایانه

 پژوهش، ساختاریو  گیری اندازههای مدل قبول قابل برازش از
 فشار مینوآ داد، نشان نتایج مدیر، نقدگرایانه برداشتِ با مطابق

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر متهورانهمالی  گزارشگری بر اجتماعی
 و اجتماعی میآنو عنوان تحت پژوهشی ، 1همکارانو  فورمیگا

انجام  لیبرزکارگران در  ینظرمدل ک یتأیید : سازمانی میآنو
صورت به  یسازمان یهافرآیندکه شود میگرفته  جهینت دادند.

را  یدیجد دگاهید یدرک نیچنندارد. وجود سازمان در جداگانه 
فرهنگ دهد، میارائه  یسازمان نهیزمدر مداخله و  قیتحق یبرا

 یانسان یرفتارها یابیارز یبرامهم  دهیپد کی عنوانبه را سازمان 
با پژوهشی ،  2همکارانو .کریستین کندمیبرجسته سازمان در 

 شهروندی رفتار و سازمانی هنجارهای نهادی، اهمیتعنوان 
نهادی  میآنو نظریه سطحی چند ارزیابی از بینش: کارکنان سازمانی

 خطی سازیمدل تحلیل و تجزیه نتایجدادند.قرار بررسی مورد را 
 خانواده، اقتصاد، اهمیت مثبت تأثیر که داد نشان مراتبی سلسله

. دارد وجود کارمندان شهروندی اقدامات بر مذهب و سیاست
 تأثیرات عاطفی-اجتماعی حمایت و هدف بر تأکید ن،ایبر عالوه
 رفتار و شده درك نهادی اهمیت بین ارتباط برمیمه متقابل

با پژوهشی در (، 5) 3همکارانو دمیتری .دارند سازمانی شهروندی
به  میآنو و حقوقی مسئولیت شناسی جامعههای جنبهعنوان 
 عدم تعریف ضمن نویسندگانپرداختند. موضوع این بررسی

 کنندمی تأکید قانونی، مثبت مسئولیت عنوان به حقوقی مسئولیت
 نهیلیسم و قانونی میآنو جرم، مانند هاییپدیده با مفهوماین  که

عنوان با پژوهشی (، 6) 4همکارانو ولید حسین . نیست کسانییقانون
 رفتار و سازمانی ناهنجاری بین سازمانی ظرافت تعاملی نقش

_________________________________ 
1 Formiga & et al. 

2 Kristine & et al. 

3 Dmitry & et al. 

4 Hussein Walid & et al. 

 در کارگران از نمونه کیبررسی انسانی منابع شدهریزی برنامه
 بنابراین،دادند. قرار بررسی مورد را  مسکن و ساز و ساخت وزارت
 سازمان سطح در سازمانی چابکی تقویت به توجه لزوم مطالعه

 رفتار افزایش در که سازمانی، میآنو ابعاد کاهش و بررسی مورد
(، 7) 5ویکتور.شودمی منعکس شدهریزی برنامه انسانی منابع

 و کوچک مشاغل در اجتماعی میآنو ساختارعنوان با پژوهشی 
 مقاله ایندادقرار بررسی مورد را  روسیه مدرن جامعه در متوسط

 اجتماعی میآنو مفهوم اختصاصی -عمومی رابطه مشکل بررسی به
 متوسط و کوچک مشاغل ساختار در روسیه مدرن جامعه در

 اساس بر رافرآیند این  از نظری مدل کی نویسنده. دارد اختصاص
 مشخص واقعیتاین با  مطالعه تازگی. دهدمی ارائه ادبیات تحلیل

 نیازهای پیش مفهوم، نایگرفتن نظر در منشور طریق از که شودمی
می مطرح بیشتر تجربی تحقیقات ریزیبرنامه برای نظری
 مرز درباره: مقررات و میآنوعنوان با پژوهشی ( 8) 6چنلین.شود

قرار بررسی  موردرا ای حرفه هایورزش در انحصاری ضد قوانین
 را مناسبی زمینهای حرفه هایورزش در رقابتی تعادل داد. اگرچه

 انحصار اما کند،می فراهم رقابت مهار برای رفتارها از برخی برای
 توسعه مانعای فزاینده طور به دولت حاکم سیستم تحت اداری

در (، 9) 7چان.شود تنظیم باید که شود،میای حرفه هایورزش
 اقدامات در جوانانپذیری مسئولیت میآنو خطرعنوان با تحقیقی 
قرار بررسی مورد را آموزشی  خطر کنترل اقدامات و شبکه اخالقی
 ابتدا تحقیق نایشبکه، اخالقی ساخت پیچیدگی به توجه بادادند. 
 اخالقی ساخت در را جوانان پذیریمسئولیت میآنو خطر عوامل
تحقیقات  کهکند می اشاره سپس وکند می بررسیو  مرتبرا شبکه 

انجام باید مطالعاتی چه  جوانانپذیری مسئولیت میآنو درباره ندهای
 بررسی و آن حل برای آموزشیهای استراتژی بر تمرکز باشود. 
 از پس شبکه؛ حاکمیت نظریه از استفاده با مرتبط مشکالت مجدد
 و شبکه اخالقی ساختار بین عمیق ارتباط جامع تحلیل و تجزیه

 ترویج و محدودکننده عامل دو عنوان به جوانان مسئولیت میآنو
 دوم، مورد به توجه با عملی مشکالت کردن آشکار و متقابل، کننده

 میآنو به پرداختن برای را آموزشی کنترل اقدامات تحقیق نای
  .داد پیشنهاداخالقی  ساخت شبکه در جوانان مسئولیت

 
 مواد و روش ها

 لحاظ از و تحلیلی -توصیفی روش، نوع حسب بر حاضر پژوهش

 محتوای متنی تحلیل صورت به که است کاربردی هدف، نوع

 هدفمند شیوة به نمونه گیری پژوهش این در .شد انجام )کیفی(

 .مشخص شد کار حین در نمونه حجم و گردید انجام نظری و

 داده ها اشباع تا یافت ادامه آنقدر نمونه گیری که شیوه بدین

 داده های جدید، که رسید نتیجه این به محقق یعنی شود، حاصل

 به جدیدی مفهومی اطالعات دیگر و است قبلی داده های تکرار

 .می باشد برفی گلوله بصورت نمونه گیری روش نمی آید. دست

پایان نامه  و مقاالت و باالدستی سوابق و اسناد آماری جامعه ی

5 viktor 

6 Chenlin 

7 Chun  
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آوری  جمع خصوص در .است بوده حوزه این با مرتبط های
 روشهای از پژوهش پیشینه و موضوع ادبیات به مربوط اطالعات

 استفاده)ها نامه پایان و مقاالت باالدستی، اسناد شامل( کتابخانه ای

 متنی محتوای تحلیل روش از شاخصها استخراج جهت و است شده

 عوامل استخراج گردید. نهایت در .است شده استفاده کدگذاری و
 پژوهش(کیفی پژوهش)بخش اعتمادپذیری تعیین چگونگی 

 پایاییو  روایی واژگان از استفادهجای به کیفی  شناسان روش اکثر

 دارند،کمی پارادایم  در ریشه فلسفی مبانی لحاظ از و اساساً که

 ارزیابی به ارجاعجهت  اعتماد قابلیت ایاعتمادپذیری معیار از

 اعتماد قابلیت لینکلن و گوباکنند. میاستفاده کیفی  نتایج کیفیت

 قابلیت پذیری، انتقال بودن، قبول قابل معیار چهارشامل،  را

 از پژوهش ایندر (. 10) دداننمی تأییدپذیریو  اطمینان

 گردید. استفاده اعتمادپذیریتامین  برایجدول زیر  هایاستراتژی
 

 پژوهشاعتمادپذیری تامین  هایاستراتژی -1جدول 
 اقدامات تامین استراتژی زیرمعیارها معیار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قابل 
 قبول
 بودن
 
 
 
 
 

 
 هایورودی روایی

 پژوهش

 
 هایداده روایی

 پژوهشورودی 

 برفی گلولهگیری نمونه

 
مصاحبه  توسطبعدی  شوندگانمصاحبه  معرفی

 قبلی شوندگان
 اعتبار مبنایبر  گیرینمونه

 
 توصیهاساس  بر شوندگانمصاحبه  انتخاب

 متخصصان
 

 هایتحلیل روایی

در شده انجام 
 پژوهش

 توصیفیروایی 
و  شوندگان مصاحبه بهتوصیفی  کدهای ارائه کننده مشارکتبازخورد 

 کیفی(دلفی )روش اصالحی نظرات  دریافت
 باگرهای توصیفاز  استفاده

 مداخلهحداقل 
 در قولنقل  مانندتوصیفی عبارات  از گیری بهر

 متنیمحتوای تحلیل 

 
 پذیری انتقال

 
 گیرینمونهروش  از استفاده

 اعتبار مبنایبر 

سازمان کارشناسان  بین از شوندگانمصاحبه  انتخاب
 مربوطه

 در پژوهشکه  ایزمینه از حاصلتصویر  کیارائه جزئیات همهتفصیلی  وصف

 گیردمی صورت  آن

 
 اطمینان قابلیت

 
 اطمینانقابلیت  ممیزی

 

 با تصمیماتو  هاروش ها،دادهگذاشتن  اختیار در

دیگر  توسط پژوهشموشکافی  و بازبینی هدف
 پژوهشگران

 
 پذیری تأیید

 و هاروشجزئیات  ارائه
 پژوهش دادهای

 تحلیلروند  توضیح نیز و هامصاحبه گزیده ارائه

 پژوهشنتایج  به دستیابیتا  هاداده

 پژوهش در اسنادی روش به مربوط تکنیکهای از محتوا تحلیل

 از مولفه های اصلی شماره زیر جدول طبق .میباشد اجتماعی علوم

 به زیر منابع از تحقیق محتوای عملکرد -اهمیت تحلیل طریق

 :است شده برداشت کدبندی صورت
 

 منابع فارسیتوصیف -2جدول
 موضوع سال نویسنده  نماد

P1  ،فازی تفسیری ساختاری سازی مدل ترکیبی رویکرد با سازمانی  میآنوالگوی طراحی  1400 بازگیرو سلگی وحدتی
 آباد(خرم شهر دولتی های سازمانمطالعه: )مورد 

P2 تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت آنومی سازمانی 1400 ایرانی،غضنفری 
P3 ارائه الگوی عملکرد تعالی مدیریت مدرسه مبتنی بر مدل سه شاخگی 1399 احمدرش،عبدالملکی 
P4 آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی 1399 آل حسن ، شاه محمدی ، کرمی 

P5 
قبادی ، اسدی ، رجبی ، جانبازی 

بررسی آسیب های مدیریت شهری و نقش آن در نظام برنامه ریزی توسعه شهری با  1399 کمیلی
 استفاده از تحلیل سه شاخگی

P6 طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمانهای چند سطحی 1398 اکبری،حکاك،وحدتی،نظرپوری 
P7 سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخالق کاراثر معنویت  1398 سپهوند، عارف نژاد،زارع ، سپهوند 

P8 1397 نوری،شفیع آبادی،دالور،فرح بخش 
ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های 

 سازمانی در شرکتهای صنایع غذایی
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P9 
قنبری،شتاب بوشهری،شفیع نیا، 

 تربیت بدنی و ورزش مدارس با استفاده از مدل سه شاخگیآسیب شناسی  1397 مهرعلیزاده

P10 
اسنفدیاری،کاوسی،روان 

 بد،محبتی،اسفندیاری،ساالری،زنگنه
1396 

آسیب شناسی سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس الگوی سه 
 شاخگی

P11 
صالحی و میمظلوسفیدچیان، 

 صدقیانی
 آنکننده ایجاد عوامل و سازمانی  میآنواز الگویی  1396

P12 1395 موسوی، شریعت نژاد،عارف نژاد 
شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد کننده آنومی سازمانی در سازمان های دولتی با 

 استفاده از فن دلفی فازی

P13 1395 نجفی زاده ، زاهدی 
مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با آسیب شناسی نظام 

 استفاده از مدل سه شاخگی

 نمایش داده شده است. -3کد منابع التین در جدول 
 موضوع سال نویسنده نماد 

E1 
Theriault, Young & 

Barrett 
2021 

The sense of should: A biologically-based 

framework for modeling social pressure 

E2 Rashid 2020 
Institutional shareholding and corporate social 

responsibility reporting: evidence from Bangladesh 

E3 
Kılıç, Uyar, Kuzey, 

& Karaman 2020 
Does institutional theory explain integrated 

reporting adoption of Fortune 500 companies? 

E4 Baah, Jin & Tang 2020 

Organizational and regulatory stakeholder pressures 

friends or foes to green logistics practices and 

financial performance: investigating corporate 

reputation as a missing link 

E5 

Adam-Troian, 

Bonetto, Araujo, 

Baidada, Celebi. 

Dono Martin, Eadeh, 

Godefroidt, Halabi, 

Mahfud, Varet, & 

Yurtbakan 

2020 

Positive Associations between Anomia and 

Intentions to Engage in Political Violence: Cross-

Cultural Evidence from Four Countries 

E6 Chiou, Shu 2019 

How does foreign pressure affect a firm's corporate 

social performance? Evidence from listed firms in 

Taiwan 

E7 
Adiputra, Martani & 

Martadinata 
2019 

The effect of corporate social responsibility 

disclosure and corporate governance on aggressive 

tax action 

E8 
Bert, Walker & 

Monster 
2019 

Does Strategic Planning Improve Organizational 

Performance? A Meta-Analysis 

E9 
Name-Correa, 

Yildirim 
2019 

Social pressure, transparency, and voting in 

committees 

E10 Moratis, Egmond 2018 

Concealing social responsibility? Investigating the 

relationship between CSR, earnings management 

and the effect of industry through quantitative 

analysis, 

E11 
Fu, Boehe, Orlitxky, 

Swanson 2018 
Managing stakeholder pressures: Toward a typology 

of corporate social performance profiles 
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E12 
Zoghbi, Lara & 

Guerra-Báez 
2018 

A Study of Why Anomic Employees Harm Co-

workers: Do Uncompassionate Feelings Matter? 

E13 
Abreu, Aguiar de 

Souza & Fleury 2018 

Influence of Anomie and Organizational 

Commitment on the Turnover Intention in 

Organizations 

E14 
Bryson, Edwards & 

Van Slyke 
2018 Getting Strategic about Strategic Planning Research 

E15 
Schmiedel, Müller & 

Brocke 
2018 

Topic Modeling as a Strategy of Inquiry in 

Organizational Research: A Tutorial with an 

Application Example on Organizational Culture 

E16 

Breuer, Müller, 

Rosenbach & 

Salzmann 
2018 

Corporate social responsibility, investor protection, 

and cost of equity: A cross-country comparison 

E17 
Brink, Gouldman & 

Victoravich 
2018 

The effects of organizational risk appetite and social 

pressure on aggressive financial reporting behavior 

E18 Graafland, Smid 2017 

Reconsidering the relevance of social license 

pressure and government regulation for 

environmental performance of European SMEs 

E19 
Corley, Bozeman, 

Zhang & Tsai 
2017 

The expanded scientific and technical human capital 

model: the addition of a cultural dimension 

E20 
Bishop, DeZoort & 

Hermanson 
2017 

The effect of CEO social influence pressure and 

CFO accounting experience on CFO financial 

reporting decisions 

E21 Wang, Yuan, & Wu 2017 

The joint effects of social identity and institutional 

pressures on audit quality: The case of the Chinese 

Audit Industry 

E22 
Johnson, Lowe, 

Reckers 
2016 

The influence of mood on subordinates’ ability to 

resist coercive pressure in public accounting 

E23 Maciejewska 2016 Employee Anomie in the Organization 

E24 

Teymoori, Jetten, 

Bastian, Ariyanto, 

Autin, Ayub, & 

Wohl 

2016 Revisiting the measurement of anomie 

E25 Battiston & Gamba 2016 
The impact of social pressure on tax compliance: A 

field experiment 

E26 Brink, Tang, Yang 2016 
The Impact of Estimate Source and Social Pressure 

on Auditors' Fair Value Estimate Choices 

E27 Mohseni 2016 
Factionalism, privatization, and the political 

economy of regime transformation 

E28 Patelli, Pedeini 2015 
Is Tone at the Top Associated with Financial 

Reporting Aggressiveness? 

E29 Mathiyazhagan, Haq 2013 

Analysis of the influential pressures for green supply 

chain management adoption—an Indian perspective 

using interpretive structural modeling 

E30 Switzer 2013 
Measuring Normlessness in the Workplace: A Study 

of Organizational Anomie in the Academic Setting 
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E31 Tseng & Chiu 2013 
Evaluating firm’s green supply chain management 

in linguistic preferences 

E32 

Bouslah, 

Kryzanowski & 

M’zali 

2013 
The impact of the dimensions of social performance 

on firm risk 

E33 

Cingolani, 

Thomsson & de 

Crombrugghe 

2013 
State Capacity and Bureaucratic Autonomy: their 

impact on development goals 

E34 Tsahuridu 2011 An exploration of factors affecting anomia at work 

E35 
Heydari, Davoudi & 

Teymoori 
2011 

Revising the assessment of feeling of anomie: 

Presenting a multidimensional scale 

E36 
Johnson, Martin & 

Saini 
2011 

Strategic Culture and Environmental Dimensions as 

Determinants of Anomie in Publicly-Traded and 

Privately-Held Firms 

بررسی مهمترین شاخص های مرتبط با آنومی سازمانی جهت استفاده 
منبع این شاخص ها از طریق تحلیل محتوای اسناد و مدارك  عنوانبه

ها(؛ به دست می آید. در نامهشامل )اسناد باالدستی، مقاالت و پایان
های اصلی شاخص های مرتبط با آنومی واقع بررسی و شناسایی مولفه

سازمانی از طریق تحلیل محتوای دستورالعمل های موجود، مقاالت، 

گیرد. بررسی دستورالعمل ها، کتب مرتبط و...؛ مورد مطالعه قرار می
های اصلی شاخص های های اصلی مشترك مولفهو شناسایی مولفه

مرتبط با آنومی سازمانی از طریق یافته های تحلیل کیفی زیر کد 
 منابع به صورت جدول زیر به دست آمده است: 

 
 شناسایی مؤلفه های مرتبط با آنومی سازمانی-4جدول 

 منبع گویه

 P1, P12 رسمیغیر ارتباطی های کانالبکارگیری در ضعف 

 P1, E11, E22 عمودیارتباطات محدودیت 

 P1, E11, E22 افقیارتباطات جامعیت عدم 

 P1, P12 سازماناهداف و ارتباطی سبک تناسب عدم 

 E13, E11, E16, E22 افرادبین متقابل های کنشدر مشکالت بروز 

 P7, E27, E33 اداریخشک مراتب سلسله دلیل به کارکنان انگیزه کاهش 

 P7, E27, E33 محیطیتغییرات مقابل در سازمان انعطاف عدم 

 P7, E27, E33 تخصصیوظایف بر مبتنی پیچیده طرح وجود 

 P7, E27, E33 سازماندرون رسمیغیر های سازمانبه توجه عدم 

 P7, E27, E33 سازمانانسانی ساختار به توجه عدم 

 ,E14, E16 سازماندر میعمواعتماد بحران وجود 

 ,E14, E16 نظاممشروعیت بحران وجود 

 ,E14, E11, E16 عمومیمشارکت بحران وجود 

 E14, E11, E22 جامعهدر گرایی هم بحران وجود 

  ,E14 توسعهفرآیند در گسست و بحران 

 P11, E35, E36 رقبااقدامات به حد از بیش توجه 

 P11, E35, E36 رقبابا مقایسه در سازمان توانایی و ها ظرفیتگیری نظر در عدم 

 P11, E35, E36 رقباعملکرد از محض پیروی 

 ,P10, E19 کارشانبا ها سازمانانسانی سرمایه شدن عجین عدم 

 E13, E19 سازمانیاهداف با کارکنان فردی اهداف ناهمسویی 

 ,E19 وظیفهانجام جهت کارکنان اشتیاق و انگیزه تقویت برای سازی بستر عدم 

 P11, E35, E36 مدتبلند کارهای انجام به تمایل عدم 
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 P11, E35, E36 نتیجهحصول در صبر عدم 

 P11, E35, E36 بازدهزود عواید به دستیابی جهت در تنها گیری تصمیم 

 P1, P12, E28 معتمدرهبری فقدان 

 P1, P12 اعتمادپذیرپیروان عدم 

 P1, E9 سیستمیتفکر عدم 

 P1, E28 اموردر مدیران درگیری عدم 

 P1, E9 خالقیتبهایی بی 

 P1, P12, E28 الیققهرمانان خالء 

 P5, E28 مدیریتپاسخگویی توانایی عدم 

 P11, P13, E5, E12 سازماندر هنجارهای الگوهای غیاب و کنترلی سیستم عنوان به فرهنگ از استفاده عدم 

 P11, P13, E5, E24 آنپذیرش و کار محیط درك عنوان به هنجارها اهمیت مدیریت توجه عدم 

 P11, P13, E5 هنجاریکنترل های نظامبا آن جارگزینی جای به کنترل سنتی رویکردهای از استفاده 

 P11, P13, E24 سازماندرون به برون از کنترل ثقل مرکز تغییر 

 E5, E24 هنجارهامیان تعارض وجود 

 P5, E8, E14 مشتریانرضایت جلب و مداری  مشتریعدم 

  E9, E19 تهاجمیفرهنگ با هایی سازمانگرفتاری 

 ,P1 شغلیسمت با تجربه و مهارت تخصص، تناسب عدم 

 P1, E11 کارکنانمشارکت و حمایت عدم 

 P1, E3 کارکنانرفاهی مسائل به توجهی بی 

 P1, E9 سازماندر ساالری شایسته عدم 

 E15, E11 سازمانافراد سایر با هماهنگی عدم 

 P1, E6 وپاگیردست مقررات 

 P1, E4 سیاسیتحوالت با متغیر ساختاردهی 

 P1, P6, P10 انسانیمنابع جامع ریزی برنامه عدم 

 P1, P9, E28 مدیرانبه  قوانینتحمیل 

 P1, E6 کارکنانتخصص و شایستگی به توجه عدم 

 P1, P3, P8, E2, E28, E20, E4 عملکردیاهداف شفافیت فقدان 

 P1, P3 عملو استراتژی تناسب عدم 

 ,P1 سازمانهای رسالتبه مدیران تعهد عدم و توجهی بی 

 استانداردعملکردی های شاخصکارایی عدم یا فقدان
P1, P2, P8, E11, E10, E17, 

E18, E21, P2, E25, E26, E32 

 گرایینتیجه فرآیندگرایی بین تعادل عدم 
P1, P2, E11, E10, E17, E18, 

E21, P2, E25, E26, E32 

 مستندسازیمنظور به ملکرد عارزیابی 
P1, P2, P8, E11, E10, E17, 

E18, E21, P2, E25, E26, E32 

 عملکردارزیابی نتایج تأثیر عدم و ناکارآمدی 

P1, P2, P8, P3, E11, E10, 

E17, E18, E21, P2, E25, E26, 

E32 

  ,P1, E13 هانقشدرست کارکرد عدم و سازمان در خود نقش تأثیر از کارکنان درك عدم 

 P1, E11 اموردر کارکنان مشارکت به توجهی بی 

 P1, P3 سازماندر پویا نظرسنجی سیستم فقدان 

 P1, E1 بازخوردارائه در سرزنش فرهنگ 

 ,P1 کارکنانگیری تصمیم در مؤثر عوامل از مدیر اطالع عدم 

 P1, E1 سوگیریو تبعیض 

 P1, E1, E28 سازمانهای ارزشبه مدیران عملی تعهد عدم 
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 P1, P8, E3, E7, E20 سازمانهای ارزششفافیت عدم 

 P1, E7, E20 رفتاریانتظارات تعیین عدم 

 P1, E7, E20 سازمانهای ارزشاز سازمان های رویه وها سیاستحمایت عدم 

  P2, P4, E21, E32 گراییحزب بر مبتنی نهادی فشار 

 اطالعتبر مبتنی نهادی فشار 
P2, P11, E10, E17, E21, E25, 

E26, E32 

 بازارنقدی سرمایه دادن نشان نمادین نهادی فشار 
P2, P11, E2, E3, E11, E10, 

E17, E21, E25, E32 

 سهامدارانمنافع بر نظارت سطح دادن نشان نمادین نهادی فشار 
P2, P11, E2, E3, E11, E10, 

E17, E21, E25, E32 

 بازارنقدی سرمایه دادن نشان نمادین نهادی فشار 

P2, P11, P3, E2, E11, E3, 

E10, E28, E17, E21, E25, 

E32 

 P2, P11, E31, E28, E34, E32 سازمانیعدالت وجود عدم و اقلیت/اکثریت نهادی فشار 

 P2, P3, P8, E28 خاصمالی عملکرد به دستیابی برای فشار 

 P2, E17, E25, P4 ذینفعینهادی فشار 

 انطباقینهادی فشار 
P2, E11, E10, E17, E18, E21, 

P2, E25, E26, E32 

 P11, P13, E19, E29 کنترلینظام در پذیری انعطاف عدم 

 ,P2, E23 مجازاتاز ترس و طلبی منفعت بین تعادل ایجاد طریقاز کارکنان نهادی کنترل عدم 

 E1, E31, E34 دیبنرتبه در تبعیض 

  ,P9, E3, E24 اخالقیقواعد به مدیریت التزام عدم 

 P9, E3, E24, E30 اخالقیقواعد به کارکنان التزام عدم 

و فنی فعالیتی مطلق کالبد از کار آن نتیجه در که ارزش بر مبتنی راهبردی مدیریت عدم 
پیدا اهمیت کارکنان نفس عزت و کار اخالقی های جنبهو شده خارج مالی تأمین منبع 

 کند.می

P9, E23 

کافی استانداردهای و قوانین نبود علت به سازمان محیط در اخالقی هنجارهای رعایت عدم 
 مؤثرو 

P9, E30, 

های مورد نظر برای بیان شاخص های شناسایی شده بنابراین گزاره 
 نمایش داده شده اند. 5در جدول 

 
 گزاره های مرتبط با آنومی سازمانی -5جدول 

 گزاره گویه بعد

 
 

 ارتباطات پایین کیفیت

 

 رسمیغیر ارتباطی های کانالبکارگیری در ضعف 
ارتباطی غیر رسمی توجه به کانال های 

 کافی نمی شود.

 عمودیارتباطات محدودیت 
ارتباطات از باال به پایین و از پایین به باال 

 محدود می شود.

 افقیارتباطات جامعیت عدم 
ارتباط موثر با هم ردیفان از جامعیت 

 برخوردار نمی باشد.

 سازماناهداف و ارتباطی سبک تناسب عدم 
سلسله مراتب سازمانی و نوع رهبری و بین 

 هدف های سازمان ارتباط وجود ندارد.

 افرادبین متقابل های کنشدر مشکالت بروز 
بین ارتباطات رفتاری کارکنان مشکل وجود 

 دارد.
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 ساختار شدن بوروکراتیزه

 خشکمراتب سلسله دلیل به کارکنان انگیزه کاهش 
 اداری

سلسله مراتب اداری انعطاف ناپذیر منجر به 
 کاهش انگیزه کارکنان می شود.

 محیطیتغییرات مقابل در سازمان انعطاف عدم 
سازمان در برابر تغییرات روز انعطاف پذیر 

 نخواهد بود.

 تخصصیوظایف بر مبتنی پیچیده طرح وجود 
پیچیدگی مفرط در وظایف سازمانی 

 شود.مشاهده می 

 سازماندرون رسمیغیر های سازمانبه توجه عدم 
به سازمانهای غیر رسمی در سازمان ها 

 توجه نمی شود.

 سازمانانسانی ساختار به توجه عدم 
به بعد انسانی و ادراکی سازمان توجه 

 نخواهد شد.

 
 

 پذیری جامعه در ضعف

 سازماندر میعمواعتماد بحران وجود 
در سازمانها بحران اعتماد عمومی مشاهده 

 می شود.

 نظاممشروعیت بحران وجود 
مشروعیت نظام با بحران پذیرش مواجه می 

 شود.

 عمومیمشارکت بحران وجود 
کارهای جمعی و مشارکتهای جمعی وجود 
 نخواهد داشت یا بسیار اندك خواهد بود.

 جامعهدر گرایی هم  بحرانوجود 
در جامعه بحران هم گرایی مشاهده می 

 شود.

 توسعهفرآیند در گسست و بحران 
در فرایند توسعه بحران و گسست مشاهده 

 می شود.

 
 

 محور رقیب سازمانی فرهنگ

 رقبااقدامات به حد از بیش توجه 
تمرکز به کارهای سازمانی وجود ندارد و 

 کارهای رقبا توجه خواهد شد.به 
در سازمان توانایی و ها ظرفیتگیری نظر در عدم 

 رقبابا مقایسه 

توانایی ها و ظرفیت های سازمانی نادیده 
 گرفته می شود.

 رقباعملکرد از محض پیروی 
به جای توجه به عملکرد سازمان به 

 عملکرد رقیب توجه خواهد شد.

 کارشانبا ها سازمانانسانی سرمایه شدن عجین  عدم
بیگانگی شغلی در بین کارکنان دیده خواهد 

 شد.

 سازمانیاهداف با کارکنان فردی اهداف ناهمسویی 
بین اهداف فردی کارکنان و اهداف 
 سازمانی نا هم سویی مشاهده می شود.

کنان کاراشتیاق و انگیزه تقویت برای سازی بستر عدم 
 وظیفهانجام جهت 

بستر مناسب برای بوجود آوردن انگیزه در 
 بین کارکنان مشاهده نمی شود.

 
 گرایی مدت کوتاه

 

 

 مدتبلند کارهای انجام به تمایل عدم 
کارمندان به کارهای بلند مدت عالقه ای 

 ندارند .

 نتیجهحصول در صبر عدم 
به نتایج با صبر و حوصله همراه نمی رسیدن 

 باشد .

 ازدهبزود عواید به دستیابی جهت در تنها گیری تصمیم 
رسیدن به نتایج زود بازده در سازمانها 

 مشاهده می شود.

 
 

 تغییر مدیریت در ضعف

 معتمدرهبری فقدان 
رهبری که مورد اعتماد همگان باشد وجود 

 ندارد.
 پیروان اعتماد پذیر دیده نمی شود اعتمادپذیرپیروان عدم 

 سیستمیتفکر عدم 
ورودی،خروجی،پردازش و بازخورد به 

 عنوان نگاه سیستمی وجود ندارد.

 اموردر مدیران درگیری عدم 
مدیران در کارهای سازمانی درگیر نمی 

 شوند .
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 خالقیتبهایی بی 
سازمانها مشاهده عدم توجه به خالقیت در 
 می شود .

 الیققهرمانان خالء 
شایسته ساالری سازمانی وجود نخواهد 

 داشت.

 مدیران قابلیت پاسخگویی ندارند . مدیریتپاسخگویی توانایی عدم 

 
 

 اقتضائات با فرهنگ تناسب عدم

غیاب و کنترلی سیستم عنوان به فرهنگ از استفاده عدم 
 سازماندر هنجارهای الگوهای 

در سازمانها فرهنگ سازمانی مبنی بر 
 پابندی به هنجارها مشاهده نمی شود.

درك عنوان به هنجارها اهمیت مدیریت توجه عدم 
 آنپذیرش و کار محیط 

در سازمانها اهمیتی به درك محیط کار و 
 پذیرش آن مشاهده نمی شود.

ینی کارگزجای به کنترل سنتی رویکردهای از استفاده 
 هنجاریکنترل های نظامبا آن 

از رویکردهای سنتی به جای رویکردهای 
 روز استفاده می شود.

 کنترل درون سازمانی مشاهده نمی شود. سازماندرون به برون از کنترل ثقل مرکز تغییر 

 تعارض دیده می شود. میان هنجارها هنجارهامیان تعارض وجود 

 مشتریانرضایت جلب و مداری  مشتریعدم 
به نگهداشت مشتری و رضایت او توجهی 

 نمی شود.

 تهاجمیفرهنگ با هایی سازمانگرفتاری 
سازمانها تحت تاثیر فرهنگ خارج از 

 سازمان قرار می گیرند .

 
 

 رسالت با ساختار تناسب عدم

 سازماندهی در سازمان پیاده سازی نمی شود. شغلیسمت با تجربه و مهارت تخصص، تناسب عدم 

 کارکنانمشارکت و حمایت عدم 
کارکنان همکاری و مشارکت با سازمان 

 نمی کنند.
 به مسائل رفاهی کارکنان توجهی نمی شود . کارکنانرفاهی مسائل به توجهی بی 

 سازماندر ساالری شایسته عدم 
دست اندرکاران بر اساس توانایی انتخاب 

 نمی شوند.

 سازمانافراد سایر با هماهنگی عدم 
سازگاری یکسان بین افراد سازمان وجود 

 ندارد.

 
 

 اقتضائات با رهبری تناسب عدم

 وپاگیردست مقررات 
قوانین بیش از اندازه در سازمان مشاهده می 

 شود .

 سیاسیتحوالت با متغیر ساختاردهی 
تغییرات سازمانی با تغییرات سیاسی مشاهده 

 می شود .

 انسانیمنابع جامع ریزی برنامه عدم 
برنامه ریزی کامل برای منابع انسانی 

 مشاهده نمی شود.
 تحمیل قوانین به مدیران مشاهده می شود . مدیرانبه قوانین تحمیل 

 کارکنانتخصص و شایستگی به توجه عدم 
به تخصص و شایستگی کارکنان توجه 

 نخواهد شد.

 
 
 

 ایوظیفه راهبردهای ناهماهنگی

 عملکردیاهداف شفافیت فقدان 
هیچ شفافیتی در اهداف عملکردی مشاهده 

 نمی شود .

 عملو استراتژی تناسب عدم 
ود شبین آنچه باید باشد با آنچه گفته می 

 فاصله خواهد بود.

 سازمانهای رسالتبه مدیران تعهد عدم و توجهی بی 
توجهی از جانب مدیران به اهداف سازمانی 
 و خط مشی های سازمان مشاهده نمی شود .

 استانداردعملکردی های شاخصکارایی عدم یا فقدان
عملکرداستاندارد مشاهده نمی شاخص های 

 شود .
 بین فرآیند و نتیجه تعادل مشاهده نمی شود. گرایینتیجه فرآیندگرایی بین تعادل عدم 

 مستندسازیمنظور به عملکرد ارزیابی 
اگر ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد برای 

 مستند سازی خواهد بود.
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 عملکردارزیابی نتایج تأثیر عدم و ناکارآمدی 
نتایج ارزیابی عملکرد موثر نیست و 

 ناکارآمد می باشد.
و سازمان در خود نقش تأثیر از کارکنان درك عدم 

 هانقشدرست کارکرد عدم 

درك صحیح کارکنان از نقششان در 
 سازمان مشاهده نمی شود .

 اموردر  کارکنانمشارکت به توجهی بی 
به مشارکت کارکنان در کارهای مربوط به 

 سازمان ت.جهی نمی شود .

 سازماندر پویا نظرسنجی سیستم فقدان 
در سازمانها سیستم های نظر سنجی فعال 

 مشاهده نمی شود .

 بازخوردارائه در سرزنش فرهنگ 
در صورت بازخورد اعم از مثبت یا منفی ، 

 شود .سرزنش مشاهده می 

گیری تصمیم در مؤثر عوامل از مدیر اطالع عدم 
 کارکنان

مدیران از عوامل تاثیر گذار بر  تصمیم 
 گیری کارکنان اطالعی ندارند .

 تفکر یکسان گرایی وجود نخواهد داشت . سوگیریو تبعیض  

 محیط آشوبناکی

 سازمانهای ارزشبه مدیران عملی تعهد عدم 
مدیران به ارزشهای سازمان به صورت عملی 

 پابند نیستند.

 ارزش های سازمان شفاف نمی باشد . سازمانهای ارزششفافیت عدم 

 رفتاریانتظارات تعیین عدم 
انتظارات رفتاری از کارکنان به صورت 

 شفاف مشخص نیست.

از سازمان های رویهو ها سیاستحمایت عدم 
 سازمانهای ارزش

ارزش های سازمان توسط سیاست ها و 
 رویه های سازمان حمایت نمی شود.

 نهادی فشارهای شدت

 فشار احزاب در سازمان دیده می شود. گراییحزب بر مبتنی نهادی فشار 

 اطالعاتبر مبتنی نهادی فشار 
اطالعاتی از جانب سازمان فشار های 

 مشاهده می شود .

 بازارنقدی سرمایه دادن نشان نمادین نهادی فشار 
بر سرمایه های بازار به صورت نمادین 

 نظارت صورت میگیرد.

منافع بر نظارت سطح دادن نشان نمادین نهادی فشار 
 سهامداران

بر منفعت سهامداران به صورت نمادین 
 صورت میگیرد. نظارت

 بازارنقدی سرمایه دادن نشان نمادین نهادی فشار 
فشارهای نمادین در سازمان مشاهده می 

 شود.
عدالت وجود عدم و اقلیت/اکثریت نهادی فشار 

 سازمانی

عدالت سازمانی در سازمان مشاهده نمی 
 شود .

 خاصمالی عملکرد به دستیابی برای فشار 
برای رسیدن به اهداف مالی مشخص فشار 

 ذینفعان حاکم می شود.

 ذینفعینهادی فشار 
از جانب ذی نفعان به سازمان فشار مشاهده 

 می شود.

 انطباقینهادی فشار 
از جانب نهادهای انطباقی فشار مشاهده می 

 شود.

 کنترلینظام در پذیری انعطاف عدم 
نخواهد انعطاف در بخش کنترل وجود 

 داشت.
بین تعادل ایجاد طریقاز کارکنان نهادی کنترل عدم 

 مجازاتاز ترس و طلبی منفعت 

کارکنان به خاطر ترس از مجازات در بین 
 کارهایشان تعادل ایجاد می شود

 ارزیابی عملکرد شفاف وجود ندارد. بندیرتبه در تبعیض  

 اخالقیقواعد به مدیریت التزام عدم  صنعت در ایحرفه اخالق ضعف
مدیران به اخالق حرفه ای پابند نخواهند 

 بود.
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 اخالقیقواعد به کارکنان التزام عدم 
کارمندان به اخالق حرفه ای پابند نخواهند 

 بود.
آن نتیجه در که ارزش بر مبتنی راهبردی مدیریت عدم 
خارج الی متأمین منبع و فنی فعالیتی مطلق کالبد از کار 

کارکنان نفس عزت و کار اخالقی های جنبهو شده 
 کند.میپیدا اهمیت 

به ارزش های سازمانی توجه نمی شود و 
کارها از حالت طبیعی خارج می شود و 
جنبه های اخالقی کار نادیده گرفته می 

 شود .

به سازمان محیط در اخالقی هنجارهای رعایت  عدم
 مؤثرو کافی استانداردهای و قوانین نبود علت 

خط مشی واضح و شفاف برای رعایت 
 اخالقیات وجود نخواهد داشت.

 
 ایراندولتی های سازماندر سازمانی  میآنومدل  1-شکل 

 
 تیجه گیری 

ر دعوامل موثر بر آنومی سازمانی نشان داده  قاتیتحق جینتا یبررس
زیر معیار تقسیم بندی  81معیار و  13سازمانهای دولتی ایران به 

شده اند .در مقایسه با سایر تحقیقات پیشین می توان گفت:در 
 سازیمدل ترکیبی رویکرد با(، 11)همکاران و پژوهش وحدتی 

به آنومی سازمانی رداخته در حالیکه  فازی تفسیری ساختاری
 هایداده یکرد تحلیل محتوای متنی وتحلیلپژوهش پیش رو با رو

 9 آن نتیجه در که شد انجام بنیادداده  روش از استفاده با کیفی
در حالیکه . شد شناسایی سازمانی میآنو گیریشکل در اصلی عامل

ل زیر معیار به عنوان معیارهای موثر در شک 81در پژوهش حاضر 
و گیری آنومی سازمانی شناسایی گردید .در پژوهش تمرتاش 

 و تنبلی و مستقل متغیر عنوان به سازمانی (، اینرسی12)همکاران 
باشددر حالیکه در می وابسته متغیرهای عنوان به سازمانی میآنو

سازمانی مورد پژوهش حاضر ابعاد و مولفه های موثر بر آنومی 
عنوان با تحقیقی در (، 13)همکاران و بررسی قرار گرفت .خاکی 

 تحلیلِ :متهورانه مالی گزارشگری بر اجتماعی فشارهایمی آنو
کردند. یکی بررسی را موضوع این مدیر  نقدگرایانه برداشتِ نظریه

اضر فشار های اجتماعی از مولفه های بدست آمده در پژوهش ح

است که بر ایجاد آنومی سازمانی تاثیر میگذارد . بنابراین همسو با 
 پژوهش خودازدر (، 14)همکاران و پژوهش می باشد  .احسانی 

به که  نام بردندمدیریت در مهم مسائل  به عنوانارتباطات 
 باشندداشته یکدیگر باای  سازندهارتباطات دهد میاجازه ها سازمان

ر معیار که با زیبگذارند. اشتراك به یکدیگر بارا مفید  اطالعاتو 
ارتباطات مدیران و تاثیر آن بر آنومی سازمانی در پژوهش 

کردند. بررسی (، 15)همکاران و جد حاضرهمسو می باشد . موسوی
تاثیر آن بر آنومی سازمانی غیر  که زیر معیار اخالق حرفه ای و

قابل انکار است که در پژوهش حاضر هم سو با نتایج این پژوهش 
(، فرهنگ سازمانی و سرمایه 16)محمدی و بهمنی .می باشد

اجتماعی به عوان یکی از زیر معیارهای بدست آمده موثر بر آنومی 
سازمانی در پژوهش حاضر بدست آمد که با نتایج این پژوهش 

فرهنگ و اجتماعی سرمایه پژوهش این در مسو می باشد . ه
متغیر عنوان به سازمانی  میآنوو مستقل متغیرها عنوان به سازمانی 
در حالیکه در پژوهش حاضر آنومی باشد. میپژوهش وابسته 

در نظر گرفته شد و عوامل موثر سازمانی به عنوان مولفه ی اصلی 

ارتباطات پایین کیفیت  

محور رقیب سازمانی فرهنگ  

ساختار شدنبوروکراتیزه  

پذیری جامعه در ضعف  

گراییمدت کوتاه  

تغییر مدیریت در ضعف  

اقتضائات با رهبریتناسب  عدم  

رسالت با ساختارتناسب  عدم  
اقتضائات با فرهنگتناسب  عدم  

ایوظیفه راهبردهای ناهماهنگی  

 آنومی سازمانی

ایراندر سازمانهای دولتی   

 شدت فشارهای نهادی آشوبناکی محیط

 ضعف اخالق حرفه ای در صنعت
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 1همکارانو  بر روی آن به مورد بررسی قرار گرفت . فورمیگا
 یابیارز یبرامهم  دهیپد کی عنوانبه را سازمان فرهنگ  ،(17)

.مقوله ای که در دنکنمیبرجسته سازمان در  یانسان یرفتارها
بررسی زیر معیارهای موثر بر آنومی پژوهش حاضر نیز پس از 

سازمانی به آن دست یافتیم در نتیجه نتایج بدست آمده از این 
 2همکارانو پژوهش با پژوهش حاضر همسو می باشد.کریستین 

 داد نشان مراتبی سلسله خطی سازیمدل تحلیل و تجزیه (، نتایج18)
 بر مذهب و سیاست اده،خانو اقتصاد، اهمیت مثبت تأثیر که

 بر تأکید ن،ایبر عالوه.دارد وجود کارمندان شهروندی اقدامات
 ارتباط برمهمی  متقابل تأثیرات عاطفی-اجتماعی حمایت و هدف

که .دارند سازمانی شهروندی رفتار و شده درك نهادی اهمیت بین
ذهنی یکی از زیر معیارهای بدست آمده حمایت های اجتماعی و 

(، مدل 19) 3موثر بر آنومی سازمانی در پژوهش حاضر بود .ویکتور
ارائه شده در این پزوهش تنها یکی از زیر معیارهای آنومی یعنی 
آنومی اجتماعی را در نظر گرفته است که پژوهش حاضر نتایج این 

نومی ساختاری ، ، آ 4همکارانو تحقیق را پوشش می دهد . خدری 
قانون شکنی به عنوان معیار و زیر معیارهای شناخته شده موثر بر 
آنومی سازمانی در ژوهش حاضر بودند که با تحلیل های بدست 

انحصار طلبی ، .(20) 5آمده از این پژوهش همسو می باشد . چنلین
بحران رقابت ، قدرت حاکمیت به عنوان زیر معیارهای موثر بر 

نی در پژوهش حاضر بدست آمده اند که با نتایج این آنومی سازما
 آموزشی کنترل اقدامات تحقیق نای،  6پژوهش همسو می باشد .چان

 ساخت شبکه در جوانان مسئولیت میآنو به پرداختن برای را
بحران مسئولیت پذیری و عدم رعایت اخالق  .داد پیشنهاداخالقی 

به عنوان زیر معیارهای موثر بر آنومی سازمانی در پژوهش حاضر 
بودند که با تحلیل های بدست آمده از این پژوهش همسو می باشد 

 . 
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