
 

 

 

اساتیذ ساسهاًی بز سزهایِ اجتواػی  هطالؼِ ٍ بزرسی تأثیز فزٌّگ

 اُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ستاریداًشگ

 1*داٍد غفَری

  2آرش یاٍری

 چکیذُ
ی ةؼ ؿؼىایَ ؿازىاٌ فؼٍُگ ؼیجأدُغف در پژوُف کارةؼدی صاضؼ، ةؼرؿی ىیؽان 

یی ةؼای کارُا راهازحياؾی اؿاجیغ داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ ؿحاری در زِث ارائَ 

ی آىاری ایً  زاىؿَ .ةاقغ یىجلّیث ایً ىِو در راؿحای ةِتّد و پیكؼفث اُغاف ؿازىاٌی 

اؾضای )ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ ؿحاری  کهیَ اؿاجیغ و ىغرؿان داٌكگاه قاىم پژوُف،

 ةؼ اؿاسو صسو ٌيٌَّ  ٌفؼ 270کَ صسو آىاری  ةاقغ ی( ىی و ٌؼام ىغرؿیً ازاؾهي ئثیُ

روش  قیاز ظؼی اونیَ ُا دادهاؿث. در ایً پژوُف  آىغه دؿث ةٌَفؼ  160فؼىّل کّکؼان 

اؿث.  آىغه دؿث ةَةا اؿحفاده از روش ىیغاٌی )پؼؿكٍاىَ(  ی داٌّیَُا دادهو  یا کحاةعاٌَ

نیؽرل اؿحفاده  افؽار ٌؼمی و غییجأی پژوُف از روش جضهیم ؾاىهی ُاَ یفؼضیا رد  غییجأةؼای 

گیؼی  یسٌَحجّان  یىؿی اٌسام قغه ةؼ روی پٍر فؼضیَ پژوُف، ةا جّزَ ةَ ةؼر قغه اؿث.

یَ ازحياؾی ؿؼىای ُا ىّنفَکؼد کَ در ىسيّع، جلّیث ؾّاىم فؼٍُگ ؿازىاٌی در افؽایف 

در ىحغیؼ اؾحياد ةیكحؼ اؿث. اىا در  ظنّص ةَیؼ جأدةاقغ. ایً  یى ىؤدؼاؿاجیغ داٌكگاه 

ظنّص ىحغیؼ ىكارکث ٌیازىٍغ جّزَ و ىالصؼات ةیكحؼی اؿث. قٍاظث ؾّاىم فؼٍُگی 

ُؼ ؿازىان و جالش زِث جلّیث ایً ؾّاىم از وػایف ىِو ىغیؼان اؿث. فؼٍُگ، ىٍتؽ 

ؾی ، ؿؼىایَ ازحياىّردٌؼؼاؾحياد و ُيکاری اؿث. ُؼچَ قؿاع اؾحياد ةیكحؼ ةاقغ گؼوه 

 ةیكحؼی ظّاُغ داقث.
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 هقذهِ

زِث ٌیم ةَ اُغاف ؿازىاٌی و  ُا ؿازىانةا جّزَ ةَ جضّالت روزافؽون کٌٍّی، اىؼوزه اکذؼ 

ُای ىعحهف ةّده و ىؽیث  یّهقو  ُا ىغلاؿحفاده از  ةَ دٌتالاكحنادی و جغاوم صیات ظّد 

ُای  یدگؼگٌٌّيایٍغ جا از ؿلّط و واژگٌّی و ظعؼات ٌاقی از  یىركاةحی زغیغی را زـحسّ 

 ؿؼیؽ ىضیعی در زِان پؼقحاب اىؼوز، در اىان ةياٌٍغ.

ُای اكحنادی، فیؽیکی و ٌیؼوی اٌـاٌی  یَؿؼىاُای ؿٍحی ىغیؼیث جّؿؿَ  یغگاهددر 

کؼدٌغ؛ ةؼای جّؿؿَ در ؾنؼ صاضؼ ةَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼ از  یىیً ٌلف را ایفا جؼ ىِو

ؿؼىایَ اكحنادی، فیؽیکی و اٌـاٌی ٌیازىٍغیو. زیؼا ةغون ایً ؿؼىایَ اؿحفاده ةِیٍَ از دیگؼ 

یاد ز اصحيال ةَی کَ فاكغ ؿؼىایَ ازحياؾی کافی اؿث ا زاىؿَیؼ ٌیـث. در پػ اىکانُا  یَؿؼىا

روؿث کَ ىّضّع ؿؼىایَ ازحياؾی ىضّر امهی ىغیؼیث  یًازاقٌّغ.  یىُا جهف  یَىاؿؼؿایؼ 

گؼدٌغ کَ ةحّاٌٍغ در ارجتاط ةا زاىؿَ  یىىضـّب قغه و ىغیؼاٌی ىّفق كهيغاد  ُا ؿازىاندر 

 ةَ جّنیغ و جّؿؿَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼی ٌائم گؼدٌغ.

کٍغ کَ رُتؼان  یىؿازىان، ایساب ی، ٌّآوری و ظالكیث و ضؼورت پیكؼفث ىغاوم ظّرکه ةَ

كؼار دٍُغ  ىّردجّزَیک ىٍتؽ ارزقيٍغ ؿازىاٌی  ىٍؽنَ ةَ، ؿؼىایَ ازحياؾی را ُا ؿازىان

 (.1382، رصيان پّر)

ی اؾحياد و ُا قتکَیؼ اكحنادی صامم از جـِیالجی کَ جأد ؿؼىایَ ازحياؾی ؾتارت اؿث از

آورٌغ. در دیگؼ ىؿٍی ؿؼىایَ  یى ةَ وزّدی فؼٍُگی در یک ؿیـحو ازحياؾی ُا ىؤنفَ

ُـحٍغ و ایً ارجتاظات صّل ىضّر اؾحياد  ةاارزشازحياؾی اقاره ةَ ایً دارد کَ ارجتاظات 

قٌّغ زىان و  یىُای ىغیؼیحی، ىّزب  یٍَُؽی اؾحياد ؾالوه ةؼ کاُف ُا قتکَگؼدٌغ.  یى

یغاکؼده و ؾالوه ةؼ آن ىّزب اٌحلال داٌف پُای امهی اظحناص  یثفؿانؿؼىایَ ةیكحؼی ةَ 

فؼاُو  ُا آنةَ یکغیگؼ قغه و زؼیان ىٍاؿتی را از یادگیؼی و داٌف در ةیً  ُا گؼوهاؾضای 

ُای ىغیؼیحی و جّؿؿَ ازحياؾی و ؿازىاٌی ةـیار  یٍَُؽجّاٌغ در کاُف  یىؿازد. ایً اىؼ  یى

 (.1387ةاقغ )اىیٍی،  ىؤدؼ

ُای  یـحوؿی از ٍُسارُای ىّزّد در ا ىسيّؾَازحياؾی را ؿؼىایَ  1فؼاٌـیؾ فّکّیاىا

داٌغ کَ ىّزب ارجلای ؿعش ُيکاری اؾضای آن زاىؿَ گؼدیغه و ىّزب پاییً  یىازحياؾی 

یک پغیغه  ؾٍّان ةَگؼدد. او ؿؼىایَ ازحياؾی را  یىُای جتادالت و ارجتاظات  یٍَُؽآىغن 

د ؿؼىایَ ازحياؾی ةا قؿاع اؾحياد راةعَ دار یىكؼار داده و ةیان  ىّردجّزَی قٍاظح زاىؿَ
                                                           

1
. Francis Fukuyama 
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جٍگاجٍگی دارد. ُؼچَ كغر قؿاع اؾحياد در یک گؼوه ازحياؾی گـحؼده ةاقغ، ؿؼىایَ 

ازحياؾی ٌیؽ زیادجؼ ظّاُغ ةّد و ةَ جتؿیث از آن ىیؽان ُيکاری و اؾحياد ىحلاةم اؾضای 

 گؼوه ٌیؽ افؽایف ظّاُغ یافث.

ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىان از اُيیث زیادی  دؼگػاراةا جّزَ ةَ ایً اىؼ قٍاؿایی ؾّاىم 

ی در زىؼه ؾّاىهی اؿث کَ ةؼ جيام ؿازىاٌ فؼٍُگةؼظّردار اؿث. در ىیان ؾّاىم گٌّاگّن، 

ی در اٌـسام و ُياٍُگی ؿازىاٌ فؼٍُگگػارد. ةا جّزَ ةَ اُيیث  یؼىیجادی ؿازىان ُا زٍتَ

 جّاٌغ یىو ُّیث در کارکٍان، ایً ؾاىم  ظاظؼ جؿهقدروٌی و ةیؼوٌی ؿازىان و ایساد اصـاس 

 داری ةؼ ؿعش ؿؼىایَ ازحياؾی ةؼ زای گػارد. یىؿٍیؼ جأد

و ٍُسارُای ىكحؼك  ُا ارزشاز ىفؼوضات،  فؼد ىٍضنؼةَ، ؾتارت از انگّیی یؿازىاٌ فؼٍُگ

ةـیاری از  .دُغ یىانگّ و ٌیؽ ؾيهیات ؿازىان را قکم  یؼیپػ زاىؿَ فؿّانثاؿث کَ 

، ٌّؾی اؿحٍتاط یؿازىاٌ فؼٍُگدر ایً ىّرد اجّفاق ٌؼؼ دارٌغ کَ ىلنّد از  ٌؼؼان ماصب

یک ؿازىان دارٌغ و ُيیً ویژگی، ىّزب جفکیک دو  ةَىكحؼك اؿث کَ اؾضا ٌـتث 

 .قّد یىؿازىان از یکغیگؼ 

 هباًی ًظزی پضٍّش

 یساسهاً فزٌّگدٌّذُ  یلتشکی ّا هؤلفِػٌاصز ٍ 

اٌـاٌِائی کَ در یک ٌؼام ازحياؾی کّچک یا ةؽرگ زٌغگی . فؼٍُگ امّالً كاٌٌّيٍغ اؿث

ُا و ٍُسارُای ىكحؼکی ُـحٍغ کَ  ُا، ؿٍث کٍٍغ دارای ةاورُا، اؾحلادات، ارزش ىی

 (.1376،52، اؿحاٌهی دیّیؾغ )دٍُ درىسيّع فؼٍُگ آن ٌؼام ازحياؾی را جكکیهيی
 :ٌيایغ ىی را ادگارقان ةَ قکم زیؼ جؿؼیف یؿازىاٌ جؼیً جؿؼیف فؼٍُگ کاىم

از ىفؼوضات اؿاؿی اؿث کَ جّؿط گؼوه ىؿیٍی کكف و  یی، انگّیؿازىاٌ فؼٍُگ

ُا  اٌعتاق ةا ىضیط ظارزی و اٌـسام دروٌی را ةَ آن کَ یظّر ، ةَیافحَ قغه یا جّؿؿَ اظحؼاع

آن  کَ یظّر یاةغ ةَ ظّةی داقحَ ةاقغ، اؾحتار ىی ییآىّزد، اگؼ ایً انگّ در ظی زىان کارا ىی

دُغ  مضیش ادراکی، اٌغیكَ و اصـاس اؾضای زغیغ درةاره ىكکالجكان را قکم ىی ی یّهق

 (.28، 1987)گّردن، 

ی، ةَ ٌؼؼ ؿازىاٌ فؼٍُگی ُا ىؤنفَُای ىعحهفی در ىّرد ؾٍامؼ و  یغگاهدؾهیؼغو وزّد  

ىفاُیيی اقاره  ٌؼام ةَی ؿازىاٌ فؼٍُگرؿغ در ایً ىّرد ىلتّنیث ؾام وزّد دارد کَ  یى

ىحيایؽ  ُا ؿازىانکَ ةیً ؾيّم اؾضای ؿازىاٌی ىكحؼك ةّده و آن ؿازىان را از دیگؼ دارد 

ُای  یژگیوجؼ، ایً ٌؼام ىفاُیو ىكحؼك از یک ؿهـهَ  یقدكکٍغ. ةؼ ىتٍای جضهیهی  یى
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دُغ. ده ویژگی اؿث کَ وكحی ةا  یىةِا  ُا آنکهیغی جكکیم یافحَ اؿث کَ ؿازىان ةَ 

زاده،  یفقؼؿازٌغ ) یىی را ٌيایان ؿازىاٌ فؼٍُگٌّغ ىاُیث یعحَ و ىؼجتط قدرآىیکغیگؼ 

یث فؼدی، صيایث ىغیؼیث، یکپارچگی و اٌـسام، کٍحؼل، ظعؼپػیؼی، ظالك (.86، 1377

یؼی و ةؼظّرد آراء )راةیٍؽ، پػ  جؿارض وؿیـحو پاداش، ُّیث، ُغایث، انگُّای ارجتاظی، 

1378،93.) 

 یساسهاً فزٌّگسطَح 

ُا یا ؿعّح ىعحهفی دارد. ُؼ ؿعش  یَالةؼ ایً ةاورٌغ کَ فؼٍُگ،  ٌؼؼان ماصبةـیاری از 

ؿعّح  درواكؽاؿث.  ىكاُغه كاةم گؼ ىكاُغهی از فؼٍُگ اؿث کَ ةؼای ا درزَةیاٌگؼ 

، ىكاُغه كاةمؿّ فؼٍُگ  جّان ةَ قکم یک پیّؿحار ٌكان داد کَ در یک یىفؼٍُگ را 

ىكاُغه، ٌاىهيّس و ؾيغجًا ذٍُی اؿث. ةؼ اؿاس ىهيّس، ؾیٍی و در ؿّی دیگؼ، غیؼكاةم 

ىالصؼَ کؼد  1جّان فؼٍُگ را در ؿَ ؿعش ؿازىاٌی ىعحهف ىعاةق قکم یىٌؼؼ ادگارقایً 

  .اٌغ آىغه ىٍغ ٌؼام ظّر ةَکَ 
 ی از ٌگاه قیًؿازىاٌ فؼٍُگ: ؿعّح 1قکم 

و  ُا ارزشی ؿَ ؿعش دارد: ىفؼوضات اؿاؿی، ؿازىاٌ فؼٍُگیغ، قاةؼ اؿاس ٌؼؼیَ ادگارد 
یً و آقکارجؼیً ؿعش فؼٍُگ، الیَ ىنٍّؾات و جؼ ىهيّسىنٍّؾات و ىؼاُؼ فؼٍُگ. 

و ىنٍّؾات دؿث ةكؼ، فٍاوری، ٍُؼ، انگُّای  ُا ؿاظحَىؼاُؼ فؼٍُگ اؿث. ایً الیَ قاىم 
ُاؿث  یًای اٌسام کار و ىاٌٍغ ُا روش، ىكاُغه كاةمرفحاری، ؿاظحارُا و فؼایٍغُای ؿازىاٌی 

 (.1378،74)زانی، 
ةاقغ، جغییؼ ىنٍّؾات ٌـتث ةَ  یىی ؿازىاٌ فؼٍُگىنٍّؾات، قاىم آقکار کؼدن فیؽیکی 

 در ىغل ُا ارزشاؿث. ؿعش  جؼ آؿان اٌغ ىكاُغه كاةمی کَ کيحؼ ؿازىاٌ فؼٍُگآن ؾٍامؼ 
واكؿًا  ازآٌچَقغه(  یمجضيی ُا ارزش)گّیٍغ ارزش اؿث  یىافؼاد  آٌچَکٍغ کَ  یىقایً ةیان 

قغه  یمجضيی ُا ارزشی ىلؼر( ىيکً اؿث ىحفاوت ةاقغ. ُا ارزشآورٌغ ) یى صـاب ةَارزش 
 ُا قؼکثؿازٌغ کَ رُتؼان  یىىی دٍُغ، در ؾّض، جنّیؼ ؾيّ یٌيی را ٌكان ؿازىاٌ فؼٍُگ

 فناوری، اصیاء و انگيوای رفتاری

در ىحیط فیزیکی و از  سنجشكابم
 طریق وفاق اجتياعی

واكعیت، زىان و ىکان ارتباط با ىاویت 
 ىاویت سرصت انسان و روابط انسانی

نیست و باید از  ىضاودهكابمىستلیو  طيربه
 طریق ىضاودات فرونگی به آن پی برد.

 ىفاویو ىضاودهكابمانگيوای 

 است ىضاودهكابم یآسانبه
 دارای ىفاویو چند فرونگی است

 وا ارزش

 ىفروضات اساسی

 فرونگ ىصنيعات و ىظاور
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ُـحٍغ،  ىّرداؿحفادهی ُا ارزشی ىلؼر، ُا ارزشظّاٍُغ ٌكان دٍُغ. از ظؼف دیگؼ،  یى
 کٍٍغ. یىیی ُـحٍغ کَ جنيیيات و رفحار افؼاد را در ىضم کار ُغایث ُا ارزش ُا آن

دُغ. ایً الیَ ةیاٌگؼ  یىىفؼوضات زیؼةٍایی ةعف زیؼیً الیَ ذٍُی ىغل فّق را قکم 
(. 77، 1378اؾضا اؿث )زانی،  ٌاظّدآگاهذٍُیث ىكحؼك، ةاورُا، اؾحلادات ىّزّد در ضيیؼ 

و جتغیم ةَ  اٌغ كؼارگؼفحَ ىّردجّزَی ؿازىاٌی ُـحٍغ کَ در ظی زىان ةـیار ُا ارزش ُا آن
در ةؼاةؼ جغییؼ  کٍغ. ةٍاةؼایً ةا ىلاوىث یىکَ رفحار ؿازىاٌی را ُغایث  اٌغ قغهىفؼوضاجی 

 .اٌغ ىّازَزیادی 
یؼ اٌعتاق پػیی و گؼا اٌـانی ىأىّریحی، ةّروکؼاجیک، ؿازىاٌ فؼٍُگ( چِار ٌّع 1383ُی )فؼ

دُغ. ةؼ ایً اؿاس ىغل ىفِّىی  یىُای جعتیلی و ىتاٌی ٌؼؼی پیكٍِاد  یةؼرؿاٌسام  را از
ی ؿازىاٌ فؼٍُگَ چِار ٌّع ی ٌیؼوُای ىـهش ایً كاةهیث را دارد کؿازىاٌ فؼٍُگیؼی گ اٌغازه

یؼی كؼار گ اٌغازهو  ىّردؿٍسفو ىنٍّؾات(  ُا ارزشرا در ؿَ ؿعش )ىفؼوضات اؿاؿی، 
ی قٍاظح زاىؿَُای پكحیتان و رویکؼد  یوپارادا واؿعَ ةَُای ىکيم  یمجضهصال  یًدرؾدُغ. 

 جّاٌغ ةؼ آن اضافَ گؼدد. یىؿازىان 
 (1384فؼُی، ) یؿازىاٌ فؼٍُگ: ىغل ةؼرؿی و قٍاظث 2قکم 

فؼٍُگ را ةؼ ظتق دو پیّؿحار ٌيایف  چِار ٌّعُا، ایً ىغل  یةٍغ دؿحَةا جّزَ ةَ ایً 

دُغ. روی پیّؿحار اول وضؿیث ؿازىان ةا جّزَ ةَ دو ةؿغ صفغ دتات ؿازىان و جغییؼ، و  یى

جؿاىم ةا ىضیط ظارزی و یا جأکیغ ةؼ ىضیط  ةؼداقحًدر پیّؿحار دوم ٌّع جأکیغ ؿازىان 

 گیؼد. یىكؼار  ىّردجّزَداظهی 

 از: اٌغ ؾتارتاؿث  قغه اقاره ُا آنچِار ٌّع فؼٍُگی کَ در ایً ىغل ةَ 

 تحول ثبات

 محیط خارجی

 داخلیمحیط 

 پارادایو عياىم روبری بعد ىعنایی

 فرونگ ىأىيریتی:

 راوبردی یریگجىت. 

 ایینهزى پارادایو سیستو باز بعد

 )ىحیط( 

 یری:پذانطباقفرونگ 

 پارادایو روابط انسانی بعد ىحتيایی

 :ییگراانسانفرونگ 

 . روبری

 ساختاری پارادایو علالیی بعد

 فرونگ بيروکراتیک:

 . رسيیت

 مفروضات اساسی

 سازىانی یواارزش

 ىظاور و ىصنيعات سازىانی
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 (Bureaucratic Cultureفؼٍُگ ةّروکؼاجیک ) -(     Missionary Cultureفؼٍُگ ىأىّریحی) -

 (Adaptive Cultureیؼی )پػ اٌعتاقفؼٍُگ  -(   Humanistic Cultureیی)گؼا اٌـانفؼٍُگ  -

دارد کَ یکی  یى( ةیان 1384اؿث، فؼُی ) گؼفحَ اٌسامدر پژوُكی دیگؼ کَ در ؿازىان ٌازا 

ی ؿازىاٌ فؼٍُگگػارد  یىاز ؾّاىم کهیغی کَ در ؿعش کالن ةؼ ىأىّریث ؿازىان جأدیؼ 

اؿعی کَ ىحّنیان و راُتؼان ةَ ؿؤاالت ؿازىاٌی ةا جّزَ ةَ پ در ُؼاؿث. ایً ؾاىم کهیغی 

 دٍُغ کیفیث و اةؿاد ىحٍّؾی دارد. یىىػکّر 

کَ اقاره قغ در ُؼ ؿازىاٌی ىحفاوت اؿث نػا الزم اؿث پؾ  ظّر ُيانایً دؿحَ از ؾّاىم 

ی ٌیؽ ؿازىاٌ فؼٍُگ دٍُغه قکماز پػیؼش ایٍکَ فؼٍُگ یک ؾاىم کهیغی اؿث، ریؽ ؾّاىم 

قٍاؿایی و ىّرد جضهیم كؼار گیؼٌغ.  -ی اٌحؼاىیُا ؿازىان - در ةـحؼ فؿانیث ؿازىان

ُا ىحأدؼ از ؾّاىم ىحؿغد و  یثفؿانؿازىان ٌازا ةَ دنیم ظیف ةاالی وػایف و گـحؼه پٍِاور 

یً ؾّاىم ىضیعی در ؿَ جؼ ىِو قغه اؿثجالش  1رو در زغول  یًازاای اؿث.  یچیغهپ

و ةؼرؿی كؼار  ىّردةضخی ؿازىاٌ فؼٍُگ ةؼ ُا آنقٍاؿایی و چگٌّگی جأدیؼ  دكث ةَؿعش 

 کٍغ: یىیً ؾّاىم را ىؿؼفی جؼ ىِوةگیؼد. زغول زیؼ ةؼظی از 
 ی پهیؾؿازىاٌ فؼٍُگ: ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ 1زغول 

 سطح هحیطی سطح ساسهاًی سطح فزدی

 ظاٌّاده و اكّام

 ی دیٍیُا ارزشاؾحلادات و 

 ُا ىِارتجضنیالت و 

 ؿازىانی فکؼی از ُا اٌگارهجسؼةَ و 

 اٌغازه ؿازىان

 جکٍّنّژی

 ُا یثىأىّراُغاف و 

 ىضیط کاری

 ىغیؼیث و رُتؼی

 آىّزش

 قؼیط اكهیيی و زغؼافیایی

 دیً و ىػُب

 ٌؼام صاکيیث

 ىضیط ؿیاؿی

 ىضیط اكحنادی

 

 جغییؼ فؼٍُگ
ةؼ ویژگی افؼاد ؿازىان از كتیم روصیَ کارکٍان، جؿِغ،  ُا ؿازىانیؼ فؼٍُگ، ؾالوه ةؼ جأد

اؿث و ىـحٍغ قغه  كؼارگؼفحَی ىّردةؼرؿی، ؿالىث فیؽیکی و ؿالىث روصی ٌیؽ ور ةِؼه

کَ  یدرمّرجگؼدد.  یىیحاً ةَ جغییؼ فؼدی ىحنم ٌِاُای آن  یكَراؿث. جغییؼ فؼٍُگی در 

ىغیؼان ىحؿِغ ةَ جغییؼ فؼدی ٌتاقٍغ، فؼٍُگ ؿازىان ىحيؼد و ؿؼؿعث ةاكی ظّاُغ ىاٌغ 

 (.2006، 1یً)کیو اس کاىؼون و روةؼت ای کّی

                                                           
1
. Kim S. Cameron and Robert E. Quinn 
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 ؾکؾ ةَی دونحی ؿاظحارُایی یکپارچَ و ؾلالیی ٌیـحٍغ ُا ٌؼام( 1980ةَ ٌؼؼ کؼوزییؼ )

یی کَ ةؼای ُا جالش رغو ةَ ُا گؼوهافؼاد و  ُا آنؿاظحارُایی ُـحٍغ کَ در  ُا ٌؼامایً 

 دائياً  ُا ٌؼامی ةؼظّردارٌغ. در ایً جّزِ كاةمآیغ، از آزادی ؾيم  یىةَ ؾيم  ُا آنکٍحؼل 

در زؼیان اؿث. ایً ٌؼؼیَ ىكعنٌا  ُا ٌؼامی ىحلاةم ةیً افؼاد و ُا واکٍفرقحَ کٍف و  یک

ُای كغرت یا  یةازی از ا قتکَةؼ ىفِّم ةازی كغرت اؿحّار اؿث. از ایً دیغگاه، ؿازىان 

ی ظاص ظّد ُا روشی ؿازىاٌی از ُا گؼوهُا اؿث. کؼوزییؼ اؿحفاده  یةازاز  "یا ىسيّؾَ"

 ٌاىغ. یىكغرت را ىغل راُتؼدی ؿازىان ُای  یدرةاز

( دگؼگٌّی یا جغییؼ راُتؼدی فؼآیٍغی پیچیغه، ىؼةّط ةَ ىّكؿیث 1989ةَ ؾلیغه پحیگؼوو )

و ىغاوم اؿث. فؼآیٍغ دگؼگٌّی راُتؼدی را ةایغ ةا درٌؼؼگؼفحً ؿَ ةؿغ ىحً )دروٌی و 

انگُّای ازؼایی( درك  ىذالًی ذٍُی(، فؼآیٍغ )ُا فؼضو  ُا ُغف ىذالًةیؼوٌی(، ىضحّی )

ُای  یاؿثةاؿگیؼی ىغیؼیث، فؼآیٍغی ؿیاؿی اؿث دگؼگٌّی ٌاگؽیؼ  یوجني ازآٌساکَکؼد. 

کٍٍغه ىعؼح ةاقغ، فؼدی کَ ىیان  ییًجؿُای  یوجنيؿازىاٌی ؾسیً اؿث. وكحی اجعاذ 

 .ُا را جؿییً ظّاُغ کؼد یوجنيیؼ از كغرت ةاالیی ةؼظّردار ةاقغ؛ ٌحایر گ یوجنيی ُا گؼوه

اىؼی ُيیكگی اؿث کَ ایً اىؼ ةَ دنیم ىیؽان و ؿؼؾث جغییؼات در  ُا ؿازىانجغییؼ در 

یم ایً واكؿیث اؿث ةَ دنىضیط ةیؼوٌی اؿث. واةـحگی ةِتّد ؿازىاٌی ةَ جغییؼات فؼٍُگی، 

کَ  یٍُگاىىاٌغ، صحی  یىُا، جؿاریف و اُغاف داةث ةاكی  یفگؼا، ُا ارزشکَ  یٍُگاىکَ 

گؼدد.  یةؼىةَ ىّكؿیث كتهی ظّد  ؿؼؾث ةَیاةٍغ، ؿازىان  یىُا جغییؼ  یجژاؿحؼاُا و  یَرو

یا افؼاد، جغییؼات، ؿعضی و  ُا ؿازىانی اؿاؿی و اٌحؼارات ُا ارزشةغون جغییؼ اُغاف، 

 ىاٌغ. یىةاكی  ىغت کّجاه

ُای  یاؿحؼاجژآىیؽ  یثىّفلیگؼ امعالح فؼٍُگ ؿازىان ؾاىم امهی ةؼای ازؼای د ؾتارت ةَ

ی، ىٍِغؿی ىسغد و ُيچٍیً جعتیق ةا ىضیط ؿاز کّچک، TQMد ؾيغه از كتیم ةِتّ

گؼدٌغ، اؿث )کیو اس کاىؼون و روةؼت ای  یىىّازَ  ُا ؿازىانةـیار ىحالظيی کَ اىؼوزه 

 (.51، 2006کّییً، 
 

 سزهایِ اجتواػی ٍ هفَْم آى

، راةؼت 1980ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ىفِّم ىغرن آن، ؾيغجاً از ؿّی زیيؽ کهيً در دَُ 

ویکی  قغه ؾؼضَ 2000و فؼاٌـیؾ فّکّیاىا ةیكحؼ در ٌیيَ اول دَُ  1990پاجٍام در دَُ 

گؼدیغه، ةا ادغام دو ؾٍنؼ  ارائَاز جؿاریف ىعؼح ؿؼىایَ ازحياؾی کَ جّؿط زیيؽ کهيً 
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ب از ؿاظحار ازحياؾی قاىم كّاٌیً، ٍُسارُا و جؿِغات و امم ىِو ؿؼىایَ ازحياؾی ىؼک

اكحنادی کٍف ؾلالٌی فؼدی، ىغنی ؿاظحَ اؿث کَ ظتق آن، ؾيم ازحياؾی ةؼای اؾضای 

(. 26، 1990قّد )کهيً،  یىقتکَ زاىؿَ یا گؼوه ازحياؾی ةا کيحؼیً ُؽیٍَ، جـِیم 

یؼ كؼار جأدرا جضث  ُا قؼکثو ، ىٍاظق، زّاىؽ ُا ىهثؿؼىایَ ازحياؾی ؾيهکؼد اكحنادی 

 (.65، 2008، 1دُغ )اؿيغنٌّغ یى

اىا جؿؼیفی کَ اقحؼاکات جؿاریف ماصب ٌؼؼان فّق را از ؿؼىایَ ازحياؾی در ةؼ ةگیؼد، 

ؾتارت اؿث از: ةازجاب ٌِادُا، رواةط و ٍُسارُایی کَ جؿاىم آصاد یک زاىؿَ را ةا یکغیگؼ 

ُیچ فؼدی ةَ جٍِایی ٌیـث و در جؿاىم و رواةط ةا  ای کَ در اظحیار یَؿؼىاکٍغ،  یىجـِیم 

 (.31، 1995آیغ )فّکّیاىا،  یىدیگؼان ةَ کار 

ُا، ارجتاظات و ٍُسارُایی  در جؿؼیف ةاٌک زِاٌی آىغه اؿث کَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ؿازىان

، 2)دکؼ و اوؿالٌؼ ةعكغ یازحياؾی زاىؿَ را ؿاىان ى یُا کیف کٍف و اقاره دارد کَ کو

2001، 47.) 
 ابؼاد سزهایِ اجتواػی

اؿث اةؿاد ؿؼىایَ  قغه اٌسامی کَ جّؿط گؼوه کٍغی در داٌكگاه ُاروارد ةٍغ ظتلَظتق 

 ازحياؾی ةَ قؼح زیؼ ُـحٍغ:
 اػتواد

اؿث کَ آیا قيا ةَ ؿایؼ  ؿؤالاؾحياد ازحياؾی: ىضّر امهی ؿؼىایَ ازحياؾی، پاؿط ةَ ایً 

 افؼاد اؾحياد داریغ؟

پؼدازد کَ جا چَ صغ ةَ افؼادی از  یىُای ىعحهف: ایً ةؿغ ةَ ایً اىؼ اؾحياد ىیان ٌژاد

 ٌژادُای دیگؼ اؾحياد داریغ.
  

                                                           
1
. Smedlund 

2
. Deker and Uslaner 
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 هشارکت سیاسی

دٍُغه، ىیؽان ىعانؿَ  یرأجّان از جؿغاد افؼاد  یىىكارکث ؿیاؿی ؾادی: ایً ٌّع ىكارکث را 

یؼی گ ىّرداٌغازه، ُا آنو صسو ظؼیغ روزٌاىَ، اظالؾات قِؼوٌغان از ىـائم ؿیاؿی و ىاٌٍغ 

 .كؼارداد

ىكارکث  ازنضاظی ا زاىؿَدُغ کَ ىيکً اؿث  یىىكارکث ؿیاؿی ٌلاداٌَ: ىعانؿات ٌكان 

ىكارکث ؿیاؿی  ازنضاظصال ایً زاىؿَ  یًدرؾؿیاؿی ؾادی در صغ پاییٍی ةاقغ، اىا 

و غیؼه  ُا جسيؽُا،  یياییراُپُایی ىاٌٍغ  یثفؿانٌلاداٌَ در ؿعش ةاالیی ةاقغ و افؼاد در 

 صضّر فؿانی داقحَ ةاقغ.
 

 هشارکت ٍ رّبزی هذًی

و اىّر  ُا اٌسيً، ُا ةاقگاه، ُا گؼوهرُتؼی ىغٌی: رُتؼی ىغٌی ةَ ىیؽان ىكارکث افؼاد در 

 ُا گؼوهرا کَ فؼد جا چَ اٌغازه در ایً  ؿؤالپؼدازد، و ایً  یى ُا آنقِؼ و یا ىغرؿَ و ٌؼایؼ 

 دُغ. یىكؼار  ىغٌؼؼکٍغ  یى، ٌلف رُتؼی را ایفا ُا اٌسيًو 

ی گٌّاگّن، از ُا گؼوهىٍؼّر آن اؿث کَ افؼاد زاىؿَ جا چَ اٌغازه در اٌّاع  هشارکت هذًی:

 کٍٍغ. یىظیؼیَ و اىذانِو فؿانیث  ىؤؿـاتی، ا صؼفَی ُا گؼوهی ىػُتی، ُا گؼوهكتیم 

یؼرؿيی غ : ةؼظی از زّاىؽ و ازحياؾات ؿؿی در جّؿؿَ رواةطیزرسویغیًَذّای اجتواػی پ

ایً ةؿغ ةَ  درواكؽدٍُغ.  یىیؼرؿيی را ةیكحؼ جؼزیش غی ُا ىكارکثُا و  یثؾضّ، و داقحَ

 پؼدازد. یىیؼرؿيی ؿؼىایَ ازحياؾی غی ُا زٍتَؿٍسف 

: ایً ةؿغ ةَ ةؼرؿی ىیؽان ؾضّیث و ُيکاری اؾضاء ةا ٌِادُای بخشش ٍ رٍحیِ داٍطلبی

 پؼدازد. یىداوظهتاٌَ و ظیؼیَ 

کٍغ؛ افؼاد  یى: ىػُب و دیً ٌلف ظیهی ىِيی در ؿؼىایَ ازحياؾی ایفا هشارکت هذّبی

ىكارکث گؼدٌغ، ىاٌٍغ صضّر و فؿانیث  ىٍكأدیً و ىػُتی کَ دارٌغ ىيکً اؿث  ةؼصـب

 در اىّر ىـازغ، جکایا، کهیـاُا و اىاکً ىػُتی.

ی افؼاد ىحيکً، جضنیالت ؾانیَ و ٌژاد ؿّ ةَ: در ةؼظی زّاىؽ جيایم هذًی ػذالت در هشارکت

جؼ در  ییًپاظامی اؿث و ةانؿکؾ در ةؼظی زّاىؽ دیگؼ افؼاد فلیؼ و دارای پایگاه ازحياؾی 

یؼی گ اٌغازهکَ ایً ؾّاىم در ؿالىحی زاىؿَ ىِو ُـحٍغ، نػا  ییازآٌسااونّیث كؼار دارٌغ. 

جّان ایً ةؿغ را  یىيیث اؿث. ی ازحياؾی صائؽ اُُا ىكارکثىیؽان جـاوی افؼاد ىعحهف در 

 .كؼاردادی ىّردةؼرؿةا ؾّاىهی از كتیم ٌژاد، درآىغ و جضنیالت 

: اقاره ةَ ىؿاقؼت و رفاكث فؼد ةا ظتلات ىعحهف ازحياؾی، ٌژادُا ّا یدٍستٍ  ّا هؼاشزتتٌَع 
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ی ُا گؼوهو اكّام و ىػاُب و ادیان ىحفاوت دارد. ةَ ؾتارجی ُؼ چَ فؼد ةا افؼاد ظتلات و 

صانث دوؿحی ایساد کؼده ةاقغ،  ُا آنىحؿهق ةَ ٌژادُا و ىػاُب گٌّاگّن در ارجتاط ةّده و ةا 

 (.44، 1380ىّزب فؽوٌی ؿؼىایَ ازحياؾی قغه اؿث )انّاٌی، 
 

 پیشیٌِ تحقیق

قّد؛ ؿؼىایَ ازحياؾی قیء  یىکهيً ىؿحلغ اؿث کَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةا کارکؼدش جؿؼیف 

 ُای گٌّاگّن اؿث کَ دو ویژگی ىكحؼك دارٌغ:واصغی ٌیـث ةهکَ اٌّاع چیؽ

 قٌّغ. یىی از یک ؿاظث ازحياؾی را قاىم ا زٍتَ ُا آنی  ُيَ -

 کٍغ. یىی ىؿیً افؼادی را کَ درون ؿاظحار ُـحٍغ، جـِیم ُا کٍف -

ی ؿؼىایَ ازحياؾی ىاٌٍغ ؿؼىایَ فیؽیکی و اٌـاٌی كاةم زایگؽیً کؼدن ٌیـث؛ ظّرکه ةَ

جّان آن را زایگؽیً ٌيّد. قکم ىؿیٍی از ؿؼىایَ ازحياؾی  یىُا  یثفؿاندر ةؼظی از  ُؼچٍغ

فایغه و  یةی دیگؼ ُا کٍفی ظامی ارزقيٍغ اؿث، ىيکً اؿث ةؼای ُا کٍفکَ در جـِیم 

ُغف  ىذاةَ ةَةّردیّ کَ ؿؼىایَ اكحنادی را  ةؼظالف(. 41، 1990ةار ةاقغ )کهيً،  یانزصحی 

گیؼد و  یىُغف غایی در ٌؼؼ  ىٍؽنَ ةٌَـاٌی را گؼفث، کهيً ؿؼىایَ ا یىغایی در ٌؼؼ 

دُغ  یىكؼار  ىغٌؼؼیاةی ةَ ؿؼىایَ اٌـاٌی  دؿثؿؼىایَ ازحياؾی را چّن اةؽاری ةؼای 

 (.96، 1380)انّاٌی، 

ةّردیّ ؿَ ٌّع ؿؼىایَ قٍاؿایی ٌيّد کَ قاىم ؿؼىایَ اكحنادی، فؼٍُگی و ازحياؾی 

ؾی ةَ ارجتاظات و ىكارکث اؾضای یک ؿازىان گؼدد. از دیغگاه ةّردیّ، ؿؼىایَ ازحيا یى

كؼار  ىّرداؿحفادهاةؽاری ةؼای صنّل ةَ ؿؼىایَ اكحنادی  ىٍؽنَ ةَجّاٌغ  یىجّزَ دارد و 

گػاری اؿث و اٌّاع دیگؼ ؿؼىایَ کَ  یَؿؼىاگیؼد. از ایً ىٍؼؼ، ؿؼىایَ اكحنادی قکم غانب 

ؿؼىایَ اكحنادی  ةَؽاری ةؼای صنّل اة ىٍؽنَ ةَگیؼد  یةؼىؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی را در 

یٍَ درزىگیؼی کؼد کَ دیغگاه ةّردیّ  یسٌَحجّان چٍیً  یىکٍغ. ةٍاةؼایً  یىىفِّم پیغا 

ؿؼىایَ ازحياؾی یک دیغگاه اةؽاری مؼف اؿث، ةَ ؾتارجی اگؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ٌحّاٌغ 

 ىّزب رقغ ؿؼىایَ اكحنادی قّد کارةؼدی ٌعّاُغ داقث.

داٌغ کَ  یى ُا قتکَحياؾی را ىسيّؾَ ىفاُیيی ٌؼیؼ اؾحياد، ٍُسارُا و پّجٍام ؿؼىایَ از

یث ىٍافؽ ىحلاةم درٌِاىّزب ایساد ارجتاظات و ىكارکث ةِیٍَ اؾضای یک ازحياع قغه و 

 را جأىیً ظّاُغ کؼد. ُا آن

ی ُا کٍفدٍُغ کَ  یىوی اؾحياد و ارجتاط ىحلاةم اؾضاء در قتکَ، ىٍاةؿی را قکم  ازٌؼؼ

ای ةؼای رؿیغن ةَ جّؿؿَ  یهَوؿکٍغ، پّجٍام ؿؼىایَ ازحياؾی را  یىزاىؿَ را جـِیم اؾضای 

ی وی ةؼ ىفِّم  ؾيغهیغ جأکداٌغ،  یىُای ؿیاؿی گٌّاگّن  یـحوؿؿیاؿی و ازحياؾی در 
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اؾحياد ةّد، ةَ ٌؼؼ وی ةا زهب اؾحياد ىیان ىؼدم و دونحيؼدان و ٌعتگان ؿیاؿی جّؿؿَ 

 قّد. یىؿیاؿی ایساد 

جفاوت کار پّجٍام ةا ةّردیّ و کهيً در ىلیاؿی اؿث کَ ةؼای جتییً ىفِّم ؿؼىایَ ازحياؾی 

پّجٍام ةؼظالف ةّردیّ و کهيً، ؿؼىایَ ازحياؾی را در ىلیاس  از آن اؿحفاده کؼده اؿث.

كؼار داده اؿث ةَ ُيیً ظاظؼ ةا  ىّردىعانؿَکالن و در رژیو ؿیاؿی صاکو ةؼ زاىؿَ 

قغه اؿث)انّاٌی،  رو روةَُای ظاص ؿیاؿی و ىالصؼات ؿیاؿی  یچیغگیپىكکالت و 

1380 ،82) 
 ىعانؿات داظهی()ی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌ فؼٍُگةؼرؿی پیكیٍَ جضلیق  (2زغول 

 ٌحایر ؾٍّان ؿال ىضلق ردیف

 یؿازىاٌ فؼٍُگ

1  

 ؾتاس آرگّن

1377 
یؼ آن جأدی و ؿازىاٌ فؼٍُگ

گیؼی  یوجنيةؼ قیّه 

ىغیؼان در ؿازىان 

 یيامغاوؿ

 "یيای زيِّری اؿالىی ایؼانمغاوؿ"ی ؿازىاٌ فؼٍُگقٍاظث  -1

یؼات جأدقٍاظث -2در وضؽ ىّزّد و جفاوت آن ةا وضؽ ىعهّب 

 "گیؼی ىغیؼان در ؿازىان  یوجنيی ةؼ قیّه ؿازىاٌ فؼٍُگ

ُای جلّیث  یافحَ رهو ةؼرؿی  "یيای زيِّری اؿالىی ایؼانمغاوؿ

 يات.جنيی

2  
ىـؿّد 

 کؼیيی

ةؼرؿی و قٍاظث  1379

ی قؼکث ؿازىاٌ فؼٍُگ

 ی کؼىانا ىٍعلَؿِاىی آب 

گػاری ىغیؼیث ؿازىان، ده قاظل  یاؿثؿگیؼی و  یوجنيةؼای 

ىیؽان قکاف ةیً  ازنضاظی ةَ جؼجیب اُيیث ؿازىاٌ فؼٍُگىؿؼف 

 ةٍغی گؼدیغه اؿث یثاونّوضؽ ىّزّد و وضؽ ىعهّب 

3  

صيیغ 

 ؾهيغاری

1380 

ی ؿازىاٌ فؼٍُگیؼ جأدةؼرؿی 

ةؼ رضایث قغهی کارکٍان 

 فارس وپؼورش آىّزش

داری وزّد دارد  یىؿٍی  راةعَی و رضایث قغهی ؿازىاٌ فؼٍُگةیً 

 9دار ةّدن راةعَ ةیً  یىؿٍ)فؼضیَ امهی(. در ىّرد فؼضیات فؼؾی، 

ی یؿٍی: وزّد روصیَ اةحکار و ظالكیث، ىكارکث ؿازىاٌ فؼٍُگؾاىم 

ی اؿالىی، ُيکاری و ُا ارزشُا، پایتٍغی ةَ  گیؼی یوجنيدر 

ميیيیث ةیً کارکٍان، اصحؼام و جّزَ ةَ کارکٍان، وزّد روصیَ 

یؼی کارکٍان، پؼداظث پاداش ةؼ اؿاس کارگ ةَی  ٌضّهی، ظّدکٍحؼن

قایـحگی و ةاز ةّدن فضای اٌحلاد و ةؼظّرد آراء ةا رضایث قغهی 

 ییغ كؼار گؼفثجأىّرد 

4  

 ؾـم آغاز

ةؼرؿی راةعَ رُتؼی  1384

یً و آفؼ جضّل

ی در وزارت ؿازىاٌ فؼٍُگ

 یً ازحياؾیجأىرفاه و 

یً كهيغاد آفؼ جضّلیً ازحياؾی ظّد را جأىرُتؼان وزارت رفاه و 

 ازنضاظداٌٍغ و  یٌيیً آفؼ جضّلکٍٍغ، اىا پیؼوان رُتؼاٌكان را  یى

ر وزارت فؼٍُگی چَ رُتؼان و چَ پیؼوان اٌـسام و ُّیث پاییٍی را د

 دارٌغ یىظاٌَ اؾالم 

 ؿؼىایَ ازحياؾی

1  

 اىیً اکتؼی

1383 

ٌلف ؿؼىایَ ازحياؾی در 

 ىكارکث

یؼگػاری ىحفاوت ةا ىحغیؼ واةـحَ جأدکهیَ ىحغیؼُای ىـحلم ةا درزَ 

اىا ةاالجؼیً قغت ىؼةّط ةَ ىحغیؼ فكار گؼوُی اؿث؛  اٌغ ىؼجتط

ُيؼاه ةا ؿؼىایَ ازحياؾی یژه فكار گؼوُی و ةَظاٌّاده گؼایی  ؾالوه ةَ

در ؿعش ةاالیی وزّد دارد اىا ایً ؿؼىایَ ةیكحؼ از ٌّع درون گؼُی 

 آن اؿث کَ چٍغان ىـاؾغ جّؿؿَ ٌیـث

2  
ىنعفی 

 آقٍا

ةؼؿی راةعَ ىیان ؿؼىایَ  1385

ازحياؾی و کارآفؼیٍی 

 یؿازىاٌ درون

ی ىذتث ا راةعَی ؿازىاٌ درونةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ةا کارآفؼیٍی 

ی ؿازىاٌ درونوزّد دارد و ةا افؽایف ؿؼىایَ ازحياؾی، کارآفؼیٍی 

 یاةغ یىافؽایف 

ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ ىذتحی ةا رفاه ازحياؾی دارد و ٌحایر ةغؿث ةؼرؿی راةعَ ؿؼىایَ  1387ىضيغ زّاد   3
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 آىغه ىٍعتق ةا آراء پّجٍام اؿث ازحياؾی ةا رفاه ازحياؾی زاُغی

4  

ظاُؼه 

 زاده یقکؼ

1389 
یؼ ؿؼىایَ جأدةؼرؿی 

ازحياؾی ةؼ ؾيهکؼد 

ی غیؼ دونحی زٌان ُا ؿازىان

 از دیغ اؾضا در قِؼ قیؼاز

، كّىیث، جضنیالت اؾضا و جضنیالت ُيـؼاٌكان ةا جأُمةیً 

ی ُا قاظلؾيهکؼد ؿازىان راةعَ ىؿٍی داری وزّد ٌغارد اىا ةیً 

ان راةعَ وزّد ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری و قٍاظحی و ؾيهکؼد ؿازى

ی کَ ةا افؽایف ایً ىحغیؼُا ؾيهکؼد ؿازىان ٌیؽ افؽایف ا گٌَّدارد ةَ 

 یاةغ یى

 

 ىعانؿات ظارزی()ی و ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىاٌ فؼٍُگةؼرؿی پیكیٍَ جضلیق (3زغول 
 ٌحایر ؿال ىضلق ردیف

 ىغنی را جضث ؾٍّان ىغل پّیایی فؼٍُگی ارائَ ٌيّد 2001 ىؼی زّ ُچ  1

 ی قٌّغ را قٍاؿایی کؼدةٍغ ظتلَجّاٌٍغ  یىی ىحفاوت ُا فؼٍُگپٍر ةؿغ کَ در آن  2000 ُافـحغ  2

 1995 پّجٍام  3

داٌغ کَ  یى ُا قتکَؿؼىایَ ازحياؾی را ىسيّؾَ ىفاُیيی ٌؼیؼ اؾحياد، ٍُسارُا و 

یث ىٍافؽ درٌِاىّزب ایساد ارجتاظات و ىكارکث ةِیٍَ اؾضای یک ازحياع قغه و 

 أىیً ظّاُغ کؼدرا ج ُا آنىحلاةم 

 1995 فؼاٌـیؾ فّکّیاىا  4

ؾٍّان ىسيّؾَ ىؿیٍی از ٍُسارُا یا  جّان ةَ ىی ؿادگی ةَةَ ٌؼؼ وی ؿؼىایَ ازحياؾی را 

ُای غیؼرؿيی )مغاكث، ادای جؿِغات و ارجتاظات دوزاٌتَ( جؿؼیف کؼد کَ اؾضای  ارزش

جؼیً ىٍاةؽ  گؼوُی کَ ُيکاری و جؿاون ىیاٌكان ىساز اؿث در آن ؿِیو ُـحٍغ. ىِو

 ظاٌّاده و ٍُسارُای ازحياؾی: یو ازٌؼؼؿؼىایَ ازحياؾی 

 1990 کهيً  5
یاةی ةَ  دؿثؿؼىایَ اٌـاٌی ُغف غایی ةّده و ؿؼىایَ ازحياؾی چّن اةؽاری ةؼای 

 ةاقغ. یى ىغٌؼؼؿؼىایَ اٌـاٌی 

 1986 ةّردیّ  6

ؿَ ٌّع ؿؼىایَ: ؿؼىایَ اكحنادی، فؼٍُگی و ازحياؾی. ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ارجتاظات و 

اةؽاری ةؼای صنّل ةَ ؿؼىایَ  ىٍؽنَ ةَجّاٌغ  یىىكارکث اؾضای یک ؿازىان جّزَ دارد و 

گػاری اؿث و اٌّاع  یَؿؼىاكؼار گیؼد. ؿؼىایَ اكحنادی قکم غانب  ىّرداؿحفادهاكحنادی 

اةؽاری ةؼای صنّل  ىٍؽنَ ةَگیؼد  یةؼىدیگؼ ؿؼىایَ کَ ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی را در 

 کٍغ یىیک ؿؼىایَ اكحنادی ىفِّم پیغا 

آورده قغه و  3و  2زغول ضلیلات داظهی و ظارزی کَ در ىتاٌی ٌؼؼی و پیكیٍَ ج ةاىعانؿَ

در ىحً ةیان گؼدیغ، ىكعل  قغه اٌسامُيچٍیً ؾالوه ةؼ ٌلغی کَ ةؼ پیكیٍَ جضلیلات 

 ىّردجّزَیؼات فؼٍُگ را ةؼ یک ىحغیؼ دیگؼ و یا ةانؿکؾ جأد، ىّردةضخاؿث کَ ىعانؿات 

ی زاىؽ کَ ةحّاٌغ ارجتاط ةیً دو ىحغیؼ ؿؼىایَ ا ىعانؿَذکؼ اؿث کَ  یانقا؛ اٌغ دادهكؼار 

یژه زِث اؿاجیغ و ةَ ی را در یک زاىؿَ آىاری ظاص )ٌؼاىی وؿازىاٌ فؼٍُگازحياؾی و 

یم ؾغم وزّد پژوُكی ةا ویژگی ةَ دنداٌكگاُی آن( ٌكان دُغ، وزّد ٌغاقث، نػا 

 ، ىّزتات اٌسام جضلیق صاضؼ را فؼاُو ؿاظث.ىّردةضخ
 

 رٍش پضٍّش

ةؼظّرداری  ةاُغفقّد، زیؼا ایً پژوُف  یىُغف، کارةؼدی ىضـّب  ازٌؼؼف صاضؼ، پژوُ

(. ُيچٍیً چّن 1384،39رود )ظاکی،  یىُا ةؼای صم ىـائم ىّزّد ةَ کار  از ٌحایر یافحَ

ُا و ٌؼؼات افؼاد ىعحهف  یغگاهددر ایً ىعانؿَ ىضلق ةَ دٌتال کـب اظالؾاجی درةاره 
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ٌّع ایً  (.125، 1385ةاقغ )ؿکاران،  یىپیيایكی  -ّمیفیةاقغ، نػا ىاُیث پژوُف ج یى

جضهیم ؿاظحار دروٌی  ىٍؼّر ةَةاقغ.  یىُيتـحگی -ی پیيایكی قاظَپژوُف جّمیفی از 

دٍُغه ُؼ ؿازه یا ىحغیؼ ىکٍّن، از اةؽار جضهیم ؾاىهی  یمجكکپؼؿكٍاىَ و کكف ؾّاىم 

پژوُف از ىغل یاةی ىؿادالت ُای  یَفؼضو آزىّن  ُا دادهجضهیم  ىٍؼّر ةَییغی و جأ

 اؿث. قغه اؿحفادهنیؽرل  افؽار ٌؼم(، SEMؿاظحاری )

داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ  کم اؿاجیغ و ىغرؿان زاىؿَ آىاری ایً پژوُف، جؿغاد

ٌفؼ ةؼآورد گؼدیغه اؿث. صسو ٌيٌَّ از ظؼیق فؼىّل کّکؼان و ةؼ  270ؿحاری در صغود 

ی پژوُف از ُا دادهآىغ. ةعكی از  ةَ دؿثٌفؼ  160، جؿغاد 07/0اؿاس ضؼیب ظعای 

 آىغه ؿثد ةَُای ایٍحؼٌحی و ؿایؼ اؿٍاد و ىغارك ىؼجتط  یثؿای، ا کحاةعاٌَظؼیق ىعانؿات 

ی پژوُف ٌیؽ، از ظؼیق ُا داده. ةعكی دیگؼی از اٌغ قغه اؿحفادهو ةؼای جغویً ىتاٌی ٌؼؼی 

یی کَ كتاًل وزّد ٌغاقحَ و ةایغ جّؿط ظّد ىضلق ایساد قٌّغ و ةا اؿحفاده از روش ُا داده

ٌژاد  یؼانااؿث ) آىغه دؿث ةَُای پژوُف  یَفؼضىیغاٌی از ظؼیق پؼؿكٍاىَ زِث آزىّن 

 (.57، 1385ؽی، پاری

اظحنامی  ؿؤاالتؾيّىی و  ؿؤاالت دو ةعفپژوُف، قاىم  در ىّرداؿحفادهپؼؿكٍاىَ 

دٍُغ.  یىؾيّىی آن را جكکیم  ؿؤاالتةّده کَ ؿً، ؿعش جضنیالت و ؿاةلَ ظغىث 

آن ىؼجتط ةا ةضخ ؿؼىایَ  ؿؤالقغه اؿث کَ قاٌؽده  یمجكک ؿؤال 46ةعف دوم از 

ی رواةط ةؼكؼارحياد، ىكارکث، روصیَ داوظهتی، جّاٌایی ازحياؾی و ةَ ؿٍسف اةؿاد اؾ

پؼدازد. ؿی  یىُا و ىكارکث ؿیاؿی  یدوؿحو  ُا ىؿاقؼتازحياؾی غیؼرؿيی، جٍّع در 

ةؼرؿی وضؿیث  یةؼا پؼدازد. یىی ؿازىاٌ فؼٍُگدیگؼ پؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةَ ؿٍسف  ؿؤال

جایی  20ایكی ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ در پؼؿكٍاىَ پژوُف صاضؼ از یک ٌيٌَّ آزى

ةاقغ. در ایً ىعانؿَ  یى 85/0اؿث کَ ضؼیب پایایی آن ةؼای کم پؼؿكٍاىَ  قغه اؿحفاده

اؿث. ایً ٌّع روایی  قغه اؿحفادهةؼای ةؼرؿی روایی ىضحّایی پؼؿكٍاىَ از روایی ػاُؼی، 

ةَ ٌؼؼات  قّد. در ایً پژوُف ةا اؿحٍاد یىو ظتؼگان صامم  ٌؼؼان ماصبةؼ اؿاس كضاوت 

 ، روایی ػاُؼی ةؼای کم پؼؿكٍاىَ ىضلق گؼدیغ.ٌؼؼان ماصب
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 2ٍ تحلیلی پضٍّش  1هذل هفَْهی

ی ُا ىؤنفَی و ؿؼىایَ ازحياؾی، اةؿاد و ؿازىاٌ فؼٍُگاز ظؼیق ىعانؿَ ادةیات ىؼةّط ةَ 

ی ؿازىاٌ فؼٍُگةیان گؼدیغه  1کَ در ٌيّدار  گٌَّ ُيان دٍُغه اصناء گؼدیغٌغ. یمجكک

یؼ دارد کَ چگٌّگی جأدىحغیؼ واةـحَ  ؾٍّان ةَىحغیؼ ىـحلم ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی  ؾٍّان ةَ

ىؤنفَ )اؾحياد، ىكارکث  5دٍُغه ؿؼىایَ ازحياؾی کَ قاىم  یمجكکی ُا ىؤنفَیؼ در جأدایً 

و رُتؼی ىغٌی، پیٌّغُای ازحياؾی غیؼرؿيی، ةعكف و روصیَ داوظهتی، و جٍّع 

 در ٌيّدار ىؼةّظَ ةیان گؼدیغه اؿث.ةاقغ،  یىُا(  یدوؿحو  ُا ىؿاقؼت
ىغل ىفِّىی پژوُف (1ٌيّدار   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّا دادٍُتحلیل  یِتجش

( SEMُای پژوُف از ىغل یاةی ىؿادالت ؿاظحاری ) یَفؼضو آزىّن  ُا دادهجضهیم  ىٍؼّر ةَ

اؿث و از ایً ظؼیق ىیؽان جغییؼ در ىحغیؼ واةـحَ ةَ کيک ىحغیؼ ىـحلم  قغه اؿحفاده

ی آن، ىیؽان ةٍغ ظتلَی اظالؾات و آور زيؽةؼآورد قغه اؿث. نػا پؾ از جّزیؽ پؼؿكٍاىَ و 

 ای ةَ جفکیک ىضاؿتَ گؼدیغ. یٍَگؽ 5 ؿؤال 46ُؼ  فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ُؼ گؽیٍَ در
  

                                                           
1. Conceptual model 
2. Analytic model 

 فرونگ
یسازىان  

ىضارکت و روبری 
 ىدنی

پیيندوای 
اجتياعی 

یررسيیغ  

بخضش و روحیه 
 داوطهبی

 اعتياد

 سرىایه اجتياعی

و  واىعاصرت تنيع
وایدوست  
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 : ضؼایب آنفای کؼٌتاخ، ضؼایب ىـیؼ، آىاره ىؿٍاداری4زغول 

 آنفای کؼوٌتاخ ضؼیب جؿییً   

 0.80 0.085 2.67 0.27 روصیَ داوظهتی

 0.82 0.015 1.10 0.09 ىكارکث

 0.83 0.44 4.89 0.79 اؾحياد

 0.83 0.55 8.12 0.76 ؿؼىایَ ازحياؾی

 0.84 0.29 4.60 0.80 ُا یدوؿحو  ُا ىؿاقؼتجٍّع در 

 0.85 0.15 3.01 0.33 جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی

 0.87 - - - یؿازىاٌ فؼٍُگ

 جفـیؼ ٌحایر ارزیاةی جٍاؿب ىغل

یی جٍِا ةَةؼای ىغل  آىغه دؿث ةَی ُا قاظلی در کار ةا ةؼٌاىَ نیؽرل، ُؼیک از ظّرکه ةَ

را ةایغ در کٍار یکغیگؼ  ُا قاظلةؼازٌغگی آن ٌیـحٍغ، ةهکَ ایً  ةؼازٌغگی ىغل یا ؾغمدنیم 

دُغ کَ انگّ  یىةاقغ و ٌكان  یى ُا قاظلیً ایً جؼ ىِوةیاٌگؼ  5و ةاُو جفـیؼ کؼد. زغول 

 در زِث جتییً و ةؼازش از وضؿیث ىٍاؿتی ةؼظّردار اؿث.
 ی ةؼازش ىغلُا قاظل: 5زغول 

 ٌام قاظل
 ىلادیؼ

 ىغل فؼؾی ىغل امهی

GFI 0.89 0.91 

RMSEA 0.066 0.059 

CFI 0.93 0.88 

AGFI 0.85 0.90 

NFI 0.95 0.92 

NNFI 0.91 0.93 

دٍُغه ُؼ ؿازه، از اةؽار  یمجكکجضهیم ؿاظحار دروٌی پؼؿكٍاىَ و کكف ؾّاىم  ىٍؼّر ةَ

زیؼ  مّرت ةَی جضلیق ُا ؿازهییغی جأقّد. جضهیم ؾاىهی  یىییغی اؿحفاده جأجضهیم ؾاىهی 

 قٌّغ. یىارائَ 
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 یساسهاً فزٌّگیزی هزبَط بِ ساسُ گ اًذاسُهؼادالت 

 و ضؼیب جؿییً t: ةارُای ؾاىهی، آىاره 6زغول 
 ضزیب تؼییي t-value بار ػاهلی هتغیزّای آشکار

 0.73 9.98 0.89 ُّیث

 0.57 9.61 0.76 صيایث ىغیؼیث

 0.52 7.79 0.59 ظالكیث فؼدی

 0.48 8.05 0.70 ُغایث

 0.46 7.40 0.72 یؼیظعؼپػ

 0.44 7.78 0.69 ؿیـحو پاداش

 0.38 6.10 0.55 کٍحؼل

 0.33 6.61 0.60 انگُّای ارجتاظی

 0.18 4.12 0.47 جؿارض پػیؼی

 0.17 4.36 0.41 یکپارچگی و اٌـسام

در ؿعش اظيیٍان  یؿازىاٌ فؼٍُگجياىی ةارُای ؾاىهی ىؼةّط ةَ ؿازه  6ةا جّزَ ةَ زغول 

. اٌغ داقحَی ؿِو ىؿٍاداری ؿازىاٌ فؼٍُگیؼی ؿازه گ اٌغازهةاقٍغ و در  یىمغ ىؿٍادار در 99

یؼی ؿازه ىؼةّظَ ؿِو ةیكحؼی داقحَ و گ اٌغازهةؼای ایٍکَ ةحّان گفث کغام ىحغیؼ در 

جّان از ضؼیب جؿییً اؿحفاده کؼد. ةؼ اؿاس ایً ضؼیب،  یىیک ؿِو کيحؼی دارد،  کغام

یؼی ؿازه گ اٌغازهىحغیؼی کَ ةیكحؼیً ضؼیب جؿییً را داقحَ ةاقغ، ةیكحؼیً ؿِو را در 

ُّیث ةیكحؼیً ؿِو را در  –ی، ىحغیؼ ؿازىاٌ فؼٍُگىؼةّظَ دارد. ةٍاةؼایً ةؼای ؿازه 

ی را جتییً کٍغ. ؿازىاٌ فؼٍُگاز واریاٌؾ درمغ  73جّاٌغ  یىیی جٍِا ةَیؼی دارد کَ گ اٌغازه

یؼی گ اٌغازهدرمغ، کيحؼیً ؿِو را در  17ةا ضؼیب جؿییً  ىحغیؼُای یکپارچگی و اٌـسام

 ی دارٌغ.ؿازىاٌ فؼٍُگ
 یزی هزبَط بِ ساسُ سزهایِ اجتواػیگ اًذاسُهؼادالت 

( را ٌكان T-Valueکَ ىغل در صانث جعيیً و ىؿٍاداری ) 3و  2ی ٌيّدارُاةا جّزَ ةَ 

درمغ ىؿٍادار  99دُغ، جياىی ةارُای ؾاىهی ىؼةّط ةَ ؿازه ؿؼىایَ ازحياؾی در ؿعش  یى

جّان  یى. ةٍاةؼایً اٌغ داقحَیؼی ؿازه ؿؼىایَ ازحياؾی ؿِو ىؿٍاداری گ اٌغازهةاقغ و در  یى

گفث ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ نضاظ روایی دارای اؾحتار و روایی الزم و کافی اؿث. ُيچٍیً ةا 

ةؼای ؿازه ؿؼىایَ ازحياؾی، ىحغیؼ جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی  7جّزَ ةَ زغول 

درمغ از واریاٌؾ ؿؼىایَ  69جّاٌغ  یىیی جٍِا ةَیؼی دارد کَ گ اٌغازهةیكحؼیً ؿِو را در 

درمغ، کيحؼیً ؿِو را در  31ةا ضؼیب جؿییً  ازحياؾی را جتییً کٍغ. ىحغیؼ اؾحياد

 ازحياؾی دارد.یؼی ؿؼىایَ گ اٌغازه
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 در صانث ضؼایب ىـیؼ: ىغل امهی جضلیق 2ٌيّدار 

 (t-Valueصانث ىؿٍاداری ضؼایب ): ىغل امهی جضلیق در 3ٌيّدار 

Chi-square=143,63; df= 87; p-value= 0,00083; RMSEA= 0/66 
 و ضؼیب جؿییً t: ةارُای ؾاىهی، آىاره 7زغول 

 ضؼیب جؿییً t-value یةار ؾاىه ىحغیؼُای آقکار
 0.69 6.36 0.88 جّاٌایی در ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی

 0.51 5.95 0.75 روصیَ داوظهتی
 0.41 5.25 0.69 ُا یدوؿحو  ُا ىؿاقؼتجٍّع در 
 0.35 6.90 0.89 ىكارکث

 0.31 - 0.41 اؾحياد

و  وا ىعاصرتتنيع در 
 وایدوست

تيانایی بركراری روابط 
 یررسيیغاجتياعی 

 ىضارکت

 روحیه داوطهبی

سرىایه 
 اجتياعی

 اعتياد

 فرونگ
 یسازىان

0.41 

0.89 

0.75 

0.88 

0.69 

0.76 

0.84 

0.39 

0.42 

0.61 

0.29 

5.46 

سرىایه 
اجتياع

 ی

 وا ىعاصرتتنيع در 
 وایدوستو 

تيانایی بركراری روابط 
 یررسيیغاجتياعی 

 ىضارکت

 اعتياد

 روحیه داوطهبی

 فرونگ
 یسازىان

7.67 

5.25 

5.95 

6.90 3.07 

7.70 

7.83 

6.60 

7.75 
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، GFIی ةؼازش ىاٌٍغ ُا قاظلو ىلادیؼ  0.1کيحؼ از  RMSEAةا جّزَ ةَ ىلغار  4در ٌيّدار 

CFI ،... ةاقغ و ةا جّزَ ةَ ىلادیؼ  یىدارای ةؼازش ظّةی  ىغل وT-value ییً جت، ُيَ ؾّاىم

ةاقغ و  یىدارا  0.8یؼ جأدةا ىلغار ضؼیب  "ُا یدوؿحجٍّع در "یؼ را جأدقٌّغ کَ ةیكحؼیً  یى

ی ةؿغی كؼار دارٌغ ُا رجتَدر "روصیَ داوظهتی"، "جّاٌایی ةؼكؼاری ارجتاط"،"اؾحياد" ةؿغازآن

ةاقغ کَ انتحَ ةا جّزَ ةَ ؿعش ىؿٍاداری  یى "ىكارکث"یؼ ىؼةّط ةَ گؽیٍَ جأدکَ کيحؼیً 

 ةاقغ. یىیؼی را ٌیؽ دارا گ اٌغازهةاقغ، کيحؼیً ؿِو در  یىٌیؽ  1.1یؿٍی  2کيحؼ از  َک آن

 

 
RMSEA=0/066, GFI=0/89, AGFI=0/85, CFI=0/93, NFI=0/95, NNFI=0/91 

 درمغ 95درمغ. * ىؿٍاداری در ؿعش اظيیٍان  99** ىؿٍاداری در ؿعش اظيیٍان 

 (SEMاستفادُ اس هؼادالت ساختاری )پاسخ بِ فزضیات پضٍّش با 

ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ  ی ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی اؿاجیغ داٌكگاهؿازىاٌ فؼٍُگفؼضیَ امهی: 

 یؼ دارد.جأدؿحاری 

ی  آىارهدرمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و  99ی در ؿعش اظيیٍان ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ 

یؼ ىؿٍادار دارد. جأدىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿؼىایَ ازحياؾی 

یاةغ و ةا  یىی، ؿؼىایَ ازحياؾی ٌیؽ افؽایف ؿازىاٌ فؼٍُگجّان گفث ةا ةاال رفحً  یىةٍاةؼایً 

 0/55یاةغ. ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ  یىی، ؿؼىایَ ازحياؾی ٌیؽ کاُف ؿازىاٌ فؼٍُگکاُف 

 رونگف
 یسازىان

 سرىایه
 اجتياعی

R
2
=0/55 

 اعتياد

R
2
=0.44 

 ىضارکت

R
2
=0.015 
 

 داوطهبی روحیه

R
2
=0.085 

 ارتباط بركراری تيانایی

R
2
=0.15 
 

 وا یدوستدر  تنيع

R
2
=0.29 

( *4.89  )0.79       

( *2.67 )0.27 

(1.10  )0.09 

( **3.01 )0.33 

( *4.60 )0.80 

0.76 
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ةیٍی ىحغیؼ واةـحَ جّؿط ىحغیؼ یا ىحغیؼُای ىـحلم را  یفپقغه اؿث. ایً ضؼیب جّاٌایی 

درمغ از جغییؼات  55ی جّاٌـحَ اؿث ؿازىاٌ فؼٍُگکٍغ. ةؼ ایً اؿاس ىحغیؼ  یىةؼرؿی 

 ةیٍی کٍغ. یفپؿؼىایَ ازحياؾی را 
 

 ّای فزػی: یِفزض
یز تأثی بز اػتواد اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ستاری ساسهاً فزٌّگ(: 1فزضیِ )

 دارد.

ی  آىارهدرمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و  99ی در ؿعش اظيیٍان ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ 

یؼ ىذتث و اد یغتاؿاجىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿعش اؾحياد 

ةؼاةؼ . ىلغار ضؼیب جؿییً گؼدد یغاؿاججّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش اؾحياد  یىىؿٍادار دارد و 

ةیٍی اؾحياد  یفپدرمغ جّاٌایی  44ی ؿازىاٌ فؼٍُگقغه اؿث. ةٍاةؼایً ىحغیؼ  0/44

 جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ() ىّمّف را دارد. کارکٍان
یز تأثشْیذ ستاری ی بز هشارکت اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی ساسهاً فزٌّگ(: 2فزضیِ )

 دارد.

ی  آىارهدرمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و  99ی در ؿعش اظيیٍان ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ 

یؼ جأداساتیذ ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿعش ىكارکث 

ییغ جأ )ؾغمجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش ىكارکث کارکٍان ىّمّف گؼدد.  یٌيىؿٍادار ٌغارد و 

 فؼضیَ( ىؿٍاداری

ی بز رٍحیِ داٍطلبی اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ساسهاً فزٌّگ(: 3فزضیِ )

 یز دارد.تأثستاری 

ی  آىارهدرمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و  99ی در ؿعش اظيیٍان ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ 

یؼ جأدىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿعش روصیَ داوظهتی اؿاجیغ 

جّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش روصیَ داوظهتی آٌان گؼدد. ىلغار ضؼیب  یىىذتث و ىؿٍادار دارد و 

ةیٍی  یفپدرمغ جّاٌایی  8/5ی ؿازىاٌ فؼٍُگقغه اؿث. ةٍاةؼایً ىحغیؼ  0/085جؿییً ةؼاةؼ 

 جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ()روصیَ داوظهتی کارکٍان ىّمّف را دارد. 

تَاًایی بزقزاری رٍابط غیزرسوی اساتیذ داًشگاُ ی بز ساسهاً فزٌّگ(: 4فزضیِ )

 یز دارد.تأثػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ستاری 

ی  آىارهدرمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و  99ی در ؿعش اظيیٍان ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ 

یؼرؿيی غىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط 
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ؿعش جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط  ارجلاجّاٌغ ةاؾخ  یىىؿٍادار دارد و  یؼ ىذتث وجأداؿاجیغ 

قغه اؿث. ةٍاةؼایً ىحغیؼ  0/15یؼرؿيی آٌان گؼدد. ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ غ

 یؼرؿيی کارکٍانغةیٍی جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط  یفپدرمغ جّاٌایی  15 یؿازىاٌ فؼٍُگ

 جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ()ىّمّف را دارد. 
ّای اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى  یدٍستٍ  ّا هؼاشزتی بز تٌَع ساسهاً فزٌّگ(: 5فزضیِ )

 یز دارد.تأثَّایی شْیذ ستاری 

ی  آىارهدرمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و  99ی در ؿعش اظيیٍان ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ 

ای ُ یدوؿحو  ُا ىؿاقؼتىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ جٍّع 

و  ُا ىؿاقؼتجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش جٍّع  یىیؼ ىذتث و ىؿٍادار دارد و جأداؿاجیغ 

قغه اؿث. ةٍاةؼایً ىحغیؼ  29/0ُای آٌان گؼدد. ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ  یدوؿح

ُای کارکٍان  یدوؿحو  ُا ىؿاقؼتةیٍی جٍّع  یفپدرمغ جّاٌایی  29ی ؿازىاٌ فؼٍُگ

 ی فؼضیَ(جأییغ ىؿٍادار) ىّمّف را دارد.
 

 گیزی بحث ٍ ًتیجِ

ةا جّزَ ةَ ؾغم وزّد جضلیلات ىؼجتط ةا ىّضّع فؿهی جضلیق صاضؼ کَ در آن ةَ دو ىحغیؼ 

دٍُغه آن ةا جيؼکؽ ةؼ  یمجكکی ُيؼاه ةا ؾٍامؼ ؿازىاٌ فؼٍُگؿؼىایَ ازحياؾی و ُيچٍیً 

 ظحو گؼدیغ.یک ؿازىان ٌؼاىی پؼداظحَ ةاقغ، جضلیق صاضؼ اٌسام پػیؼفث و ةَ ٌحایر ذیم 

یکی از وػایف ىِو ىغیؼان در ُؼ ؿازىاٌی، قٍاظث ؾّاىم فؼٍُگی آن ؿازىان و جالش 

زِث جلّیث ایً ؾّاىم اؿث. فؼٍُگ، ىٍتؽ اؾحياد و ُيکاری اؿث. ُؼچَ قؿاع اؾحياد 

، ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼی ظّاُغ داقث. ٌحایر صامم ٌكان داد ىّردٌؼؼةیكحؼ ةاقغ گؼوه 

 کَ:

یؼ ىذتث و ىؿٍادار دارد و جأدی ةؼ ىحغیؼ ؿعش اؾحياد اؿاجیغ ؿازىاٌ ؼٍُگفىحغیؼ  انف(

یگؼ از دیغگاه اؿاجیغ داٌكگاه، د ؾتارت ةَ جّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش اؾحياد کارکٍان گؼدد. یى

ی جّاٌـحَ اؿث ؾّاىهی ىاٌٍغ اؾحياد ُيکاران ةَ یکغیگؼ در ؿازىاٌ فؼٍُگجلّیث ؾّاىم 

زغیغ و ٌیؽ اىکان کار ةا ُيکاراٌی کَ جا صغودی دارای  ىضیط کار، پػیؼش ُيکاران

 ةاقٍغ را افؽایف دُغ. یى ؾلایغی ىحضاد ةا ؾلایغ ؿایؼیً

یؼ ىؿٍاداری ٌغارد. در ایً جأدی ةؼ ىحغیؼ ؿعش ىكارکث اؿاجیغ ؿازىاٌ فؼٍُگب( ىحغیؼ 

 ی ٌحّاٌـحَ اؿث ةاؾخ ارجلاء ؿعش ىكارکث اؿاجیغ گؼدد.ؿازىاٌ فؼٍُگزاىؿَ، 
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یؼ ىؿٍاداری جأدی ةؼ ىحغیؼ ؿعش روصیَ داوظهتی اؿاجیغ داٌكگاه ؿازىاٌ فؼٍُگىحغیؼ  ج(

ی در افؽایف صؾ کيک ؿازىاٌ فؼٍُگدُغ جلّیث ؾّاىم  یىدارد. ایً ىّضّع ٌكان 

داوظهتاٌَ ُيکاران ةَ یکغیگؼ، ؿّدرؿاٌی ةَ ُيکاران، پیكگاىی در اٌسام کار و ىكارکث در 

 یؼ ىذتحی دارد.جأدؿاجیغ ُای گؼوُی ا یثفؿاناٌسام 

ی ةؼ ىحغیؼ ؿعش جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط ازحياؾی غیؼرؿيی اؿاجیغ ؿازىاٌ فؼٍُگد( ىحغیؼ 

یؼرؿيی غجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط ازحياؾی  یىیؼ ىؿٍاداری دارد و جأد

ّاىم فؼٍُگی جّان چٍیً اؿحٍتاط کؼد کَ جلّیث و ارجلاء ؾ یىآٌان قّد. ةؼ ایً اؿاس 

ؿتب قغه اؿث اؿاجیغ داٌكگاه ؾالوه ةؼ رواةط رؿيی و ؿهـهَ ىؼاجتی در ؿازىان رواةط 

آىّزقی، ىٍسؼ ةَ  ىـائم ٔ  یٍَدرزىآٌان  ٌؼؼ اظحالفیؼرؿيی دوؿحاٌَ ةیكحؼی داقحَ و غ

 جضاد ةیً آٌان ٌكّد.

یؼ ىذتث جأدجیغ ُا اؿا یدوؿحو  ُا ىؿاقؼتی ةؼ ىحغیؼ ؿعش جٍّع در ؿازىاٌ فؼٍُگو( ىحغیؼ 

جلّیث ؾّاىم فؼٍُگی در  نػا جّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش اؾحياد آٌان گؼدد. یىو ىؿٍادار دارد و 

قغن ُيکاری ةا  ةعف نػتی ؿازىان، واصغُاافؽایف ىیؽان قٍاظث اؿاجیغ از ؿایؼ 

 اؿث. ىؤدؼی زةاٌی ىحفاوت گؼوُاُای ىعحهف و  یثكّىکارکٍان از 

یَ ازحياؾی اؿاجیغ ؿؼىای ُا ىؤنفَی در افؽایف ؿازىاٌ فؼٍُگی، جلّیث ؾّاىم ظّرکه ةَ 

یؼ ةعنّص در ىحغیؼ اؾحياد ةیكحؼ اؿث. اىا در ظنّص ىحغیؼ جأداؿث. ایً  ىؤدؼداٌكگاه 

 ىكارکث ٌیازىٍغ جّزَ و ىالصؼات ةیكحؼی اؿث.

 پیكٍِادُا

  زِث افؽایف ؿعش ؿؼىایَ ازحياؾی در ةیً کادر آىّزقی داٌكگاه، ةا اجعاذ راُکارُای

ی ضيً ظغىث ىحٍاؿب ةا ُا دورهیغ ةؼ آىّزش اؿاجیغ ةا اؿحفاده از جأک اززيهَالزم 

ٌیازُای آىّزقی آٌان، ایساد فضای ىتحٍی ةؼ جفاُو، مغاكث، اؾحياد و ُيکاری و ٌِایحاً 

 ی اٌسام دارد.ىؤدؼجّان اكغام  یىیغ، افؽایف رضایث قغهی اؿاج

  جالش فؼىاٌغُان ارقغ و ىغیؼیث ؾانی ؿازىان، در زِث جلّیث کار جیيی در راؿحای

یی ٌؼیؼ ٌؼام اةؽارُای ٌلاداٌَ در ؿازىان )اؿحفاده از  یَروصصم ىـائم ؾهيی و 

 یكی(.آزاداٌغُای  یکؼؿی کیفی و ُا صهلَپیكٍِادُا و 

   یژه در صّزه و ةَُای ىعحهف ىؼجتط ةا اؿاجیغ داٌكگاه،  گیؼی یوجنيقفافیث ةیكحؼ در

 ی ىحغیؼ و ارزیاةی ؾيهکؼد آىّزقی و رؾایث ؾغانث آىّزقی.ُا پؼداظث
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 و ظؼز  ُا ةؼداقثی فؼٍُگ صاکو ةؼ داٌكگاه ةؼای اؿاجیغ ةَ دنیم ایٍکَ ؿاز قفاف

ایً اىؼ در افؽایف گیؼد.  یىو ... ؿازىان ؿؼچكيَ  ُا ارزشٌگؼش اؿاجیغ از ةاورُا، 

ی آٌان دُ ةِؼهىٍغی و کارایی و  یثرضاىیؽان اؾحياد، ىكارکث، رواةط کاری و ةاالظؼه ةؼ 

 ظّاُغ ةّد. ىؤدؼ

  َییغ فؼضیَ دوم، ىغیؼان ارقغ داٌكگاه ةایغ جيِیغاجی را فؼاُو آورٌغ جا جأ ؾغمةا جّزَ ة

كی، از ظؼیق کاُف ضيً ىكارکث دادن ُؼ چَ ةیكحؼ اؿاجیغ در اىّر آىّزقی و پژوُ

پػیؼی و ظالكیث ةیكحؼ ةِاء  یـکرُای ؿازىاٌی و ةـحؼؿازی فؼٍُگی کَ ةَ  یَال

دُغ، ىّزتات جلّیث ؿؼىایَ ازحياؾی اؿاجیغ فؼاُو گؼدد و از ایً ظؼیق رفحار  یى

پػیؼی در جتؿیث از  یـکرىیؽان جكّیق ةَ  اؿاجیغ ُيـّ ةا اُغاف ؿازىان جّؿؿَ یاةغ.

پاییً ةّدن ىیؽان ظالكیث و ٌّآوری در زاىؿَ( ىعهّب زاىؿَ )ؼ زّ ؾيّىی غانب ة

ؿعش  کَ اؿث یدر صانایً  کٍحؼل در ؿعّح ىعحهف، ةاالؿث؛ ٌتّده و در ىلاةم، ىیؽان

ی، پؼداز یغهایم ىّاٌؽ ىػکّر، ةَ دنظالكیث فؼدی اؿاجیغ ةَ ٌضّ ىعهّةی ةاال ةّده و 

جّاٌغ یکی از دالیم  یىحکِایً اىؼ ظالكیث و ٌّآوری در ةیً اؿاجیغ کاُف داقحَ اؿ

 کاُف اٌگیؽه آٌان ةؼای ىكارکث در ؿازىان ةاقغ.

 َؿاالری ؿتب ظّاُغ قغ جا اؿاجیغ ضيً آگاُی از  یـحَقاىـئّنیً ةَ امم  جّز

یكٍِادُا و افکار زغیغ را داقحَ و ظالكیث پ ارائَُایی ظّد، فؼمث  ییجّاٌاُا و  یثػؼف

 ؿانی را ةپیيایغ.و ٌّآوری در ةیً آٌان ىـیؼ ج

  ی و زهـات غیؼرؿيی و ایساد فضای ميیياٌَ در ؿاؾات ُا گؼوهی فکؼ، ُا اجاقجكکیم

ىاةیً اؿاجیغ  یفجّاٌغ در جلّیث صـً رواةط  یىیی اؿث کَ کارُا راه اززيهَی کار یؼغ

 واكؽ گؼدد. ىؤدؼ

  ُـحٍغ کَىغیؼان ةایغ ایً ىِو را در ٌؼؼ داقحَ ةاقٍغ کَ رقغ و پیكؼفث، ؾّاىهی 

ةاقٍغ. ىضحؼم قيؼدن قعنیث و اصحؼام  یىىذتث و ىـحلیو ةا اٌگیؽش ىؼجتط  ظّر ةَ

ةاقٍغ کَ رضایث قغهی،  یىی ةارز ؾّاىم فّق ُا ٌكاٌَةَ غؼور کارکٍان و ... ُيگی 

 ةاألظلافؽایف کارایی، کاُف جؿارض و ةؼظّردُا و اصـاس جؿِغ کهیَ کارکٍان 

را در پی  جلّیث ؿؼىایَ ازحياؾی درىسيّعف ؿازىاٌی و اؿاجیغ داٌكگاه ٌـتث ةَ اُغا

ی ؿازىاٌی را فؼاُو ظّاُغ ور ةِؼهظّاُغ داقث و ایً اىؼ ٌِایحاً ىّزتات افؽایف 

 ؿاظث.
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 هٌابغ:
 چِؼ یٌامؼ ىیؼؿپاؿی و پؼ ی جؼزيَ ؛"ؿازان ىغیؼیث فؼٍُگ"(؛ 1376) اؿحاٌهی دیّیؾ 

 .اریغىؿحيغ گؼزی، چاپ دوم، جِؼان، اٌحكارات ىؼو

 ( ؛ ؿؼىایَ ازحياؾی: ىفاُیو و 1380انّاٌی، ؿیغ ىِغی و ىیؼؾهی ؿیغ ٌلّی)ُا؛  یٌَؼؼ

 34و  33ىعانؿات ىغیؼیث، قياره  ٌاىَ فنم

 ( ؛ 1378اىیٍی، آزاده)یؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ةؼ چؼظَ ىغیؼیث داٌف، داٌكگاه جِؼان جأد

 ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ( یانپا)

 ی پژوُف در ؾهّم ازحياؾی، چاپ ؿّم، ٌكؼ ُا روش(؛ 1385ٌژاد پاریؽی، ىِغی ) یؼانا

 ىغیؼان.

 ( ؛ روش پژوُف در ىغیؼیث؛ جِؼان داٌكگاه آزاد اؿالىی.1384ظاکی، غالىؼضا) 

 ی ؾهی پارؿاییان و ؿیغ  جؼزيَ(؛ ىغیؼیث رفحار ؿازىاٌی زهغ ؿّم، 1378، اؿحیفً )راةیٍؽ

 .ی ىعانؿات و پژوُكِای ةازرگاٌی ـَىؤؿىضيغ اؾؼاةی؛ جِؼان 

 ( 1382رصياٌپّر، نليان)ىغیؼیث ؿؼىایَ ازحياؾی: رویکؼدی ادؼةعف در ىغیؼیث ىٍاةؽ  ؛

 ث.اٌـاٌی، فنهٍاىَ ىعانؿات ىغیؼی

 ( ؛ جؿاىم فؼٍُگ و یادگیؼی ؿازىاٌی؛ 1378زانی، ىضيغرضا)ىنتاح، ؿال ُكحو،  ٌاىَ فنم

 .32قياره 

 ( ،1385ؿکاران، اوىا ،)پژوُف در ىغیؼیث، مائتی، ىضيغ؛ قیؼازی، ىضيّد. جِؼان:  یُا روش

 .، چاپ چِارمیـیٌّ ىّؿـَ ؾانی آىّزش و پژوُف ىغیؼیث و ةؼٌاىَ

 (؛ ىغیؼیث فؼٍُگ ؿازىان؛ جِؼان، ٌكؼ كّىؾ.1377زاده، فحاح ) یفقؼ 

  ای ی ٌیؼوُؿازىاٌ فؼٍُگ(؛ گؽارش پژوُف: ةؼرؿی و قٍاظث 1383ی، ةؼزو )ةّ زٌساٌفؼُی

 گؼوه ٌیؼوی اٌـاٌی،. –ىـهش )وضؽ ىّزّد(، ىؼکؽ جضلیلات اؿحؼاجژیک ؿحاد کم 

  ی ؿازىاٌ فؼٍُگ(؛ ةؼرؿی و قٍاظث 1384) یًانغ زاللی، ةؼزو و زارع اقکػری، ةّ زٌساٌفؼُی

 . گؼوه ىغیؼیث و ٌیؼوی اٌـاٌی،."ی ٌازاُا پژوُفٌازا. ىؼکؽ جضلیلات و 
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