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چکیذُ
ُغف در پژوُف کارةؼدی صاضؼ ،ةؼرؿی ىیؽان جأدیؼ فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ ؿؼىایَ
ازحياؾی اؿاجیغ داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ ؿحاری در زِث ارائَ راهکارُایی ةؼای
جلّیث ایً ىِو در راؿحای ةِتّد و پیكؼفث اُغاف ؿازىاٌی ىیةاقغ .زاىؿَی آىاری ایً
پژوُف ،قاىم کهیَ اؿاجیغ و ىغرؿان داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ ؿحاری (اؾضای
ُیئثؾهيی و ٌؼام ىغرؿیً ازا) ىیةاقغ کَ صسو آىاری ٌ 270فؼ و صسو ٌيٌَّ ةؼ اؿاس
فؼىّل کّکؼان ٌ 160فؼ ةَدؿثآىغه اؿث .در ایً پژوُف دادهُای اونیَ از ظؼیق روش
کحاةعاٌَای و دادهُای داٌّیَ ةا اؿحفاده از روش ىیغاٌی (پؼؿكٍاىَ) ةَدؿثآىغه اؿث.
ةؼای جأییغ یا رد فؼضیَُای پژوُف از روش جضهیم ؾاىهی جأییغی و ٌؼمافؽار نیؽرل اؿحفاده
قغه اؿث .ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی اٌسام قغه ةؼ روی پٍر فؼضیَ پژوُف ،ىیجّان ٌحیسَگیؼی
کؼد کَ در ىسيّع ،جلّیث ؾّاىم فؼٍُگ ؿازىاٌی در افؽایف ىّنفَُای ؿؼىایَ ازحياؾی
اؿاجیغ داٌكگاه ىؤدؼ ىیةاقغ .ایً جأدیؼ ةَظنّص در ىحغیؼ اؾحياد ةیكحؼ اؿث .اىا در
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
اؾحياد و ُيکاری اؿثُ .ؼچَ قؿاع اؾحياد ةیكحؼ ةاقغ گؼوه ىّردٌؼؼ ،ؿؼىایَ ازحياؾی
ةیكحؼی ظّاُغ داقث.
کلیذ ٍاصُّا:

ؿؼىایَ ازحياؾی ،فؼٍُگؿازىاٌی ،اؾحياد ،ىكارکث ،پیٌّغُای ازحياؾی غیؼرؿيی،
ةعكف و روصیَ داوظهتی.

 - 1ؾضّ ُیأت ؾهيی داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ ؿحاری
*ٌّ -یـٍغه ىـئّل ghafoori1391@gmail.com -
 - 2کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث ازؼایی
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هقذهِ
ةا جّزَ ةَ جضّالت روزافؽون کٌٍّی ،اىؼوزه اکذؼ ؿازىانُا زِث ٌیم ةَ اُغاف ؿازىاٌی و
اكحنادی و جغاوم صیات ظّد ةَ دٌتال اؿحفاده از ىغلُا و قیّهُای ىعحهف ةّده و ىؽیث
ركاةحی زغیغی را زـحسّ ىی ٌيایٍغ جا از ؿلّط و واژگٌّی و ظعؼات ٌاقی از دگؼگٌّیُای
ؿؼیؽ ىضیعی در زِان پؼقحاب اىؼوز ،در اىان ةياٌٍغ.
در دیغگاهُای ؿٍحی ىغیؼیث جّؿؿَ ؿؼىایَُای اكحنادی ،فیؽیکی و ٌیؼوی اٌـاٌی
ىِوجؼیً ٌلف را ایفا ىی کؼدٌغ؛ ةؼای جّؿؿَ در ؾنؼ صاضؼ ةَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼ از
ؿؼىایَ اكحنادی ،فیؽیکی و اٌـاٌی ٌیازىٍغیو .زیؼا ةغون ایً ؿؼىایَ اؿحفاده ةِیٍَ از دیگؼ
ؿؼىایَُا اىکانپػیؼ ٌیـث .در زاىؿَای کَ فاكغ ؿؼىایَ ازحياؾی کافی اؿث ةَاصحيالزیاد
ؿایؼ ؿؼىایَُا جهف ىیقٌّغ .ازایًروؿث کَ ىّضّع ؿؼىایَ ازحياؾی ىضّر امهی ىغیؼیث
در ؿازىانُا ىضـّب قغه و ىغیؼاٌی ىّفق كهيغاد ىیگؼدٌغ کَ ةحّاٌٍغ در ارجتاط ةا زاىؿَ
ةَ جّنیغ و جّؿؿَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼی ٌائم گؼدٌغ.
ةَظّرکهیٌّ ،آوری و ظالكیث و ضؼورت پیكؼفث ىغاوم ؿازىان ،ایساب ىیکٍغ کَ رُتؼان
ؿازىانُا ،ؿؼىایَ ازحياؾی را ةَىٍؽنَ یک ىٍتؽ ارزقيٍغ ؿازىاٌی ىّردجّزَ كؼار دٍُغ
(رصيان پّر.)1382 ،
ؿؼىایَ ازحياؾی ؾتارت اؿث از جأدیؼ اكحنادی صامم از جـِیالجی کَ قتکَُای اؾحياد و
ىؤنفَُای فؼٍُگی در یک ؿیـحو ازحياؾی ةَ وزّد ىیآورٌغ .در دیگؼ ىؿٍی ؿؼىایَ
ازحياؾی اقاره ةَ ایً دارد کَ ارجتاظات ةاارزش ُـحٍغ و ایً ارجتاظات صّل ىضّر اؾحياد
ىیگؼدٌغ .قتکَُای اؾحياد ؾالوه ةؼ کاُف ُؽیٍَُای ىغیؼیحی ،ىّزب ىیقٌّغ زىان و
ؿؼىایَ ةیكحؼی ةَ فؿانیثُای امهی اظحناص پیغاکؼده و ؾالوه ةؼ آن ىّزب اٌحلال داٌف
اؾضای گؼوهُا ةَ یکغیگؼ قغه و زؼیان ىٍاؿتی را از یادگیؼی و داٌف در ةیً آنُا فؼاُو
ىیؿازد .ایً اىؼ ىیجّاٌغ در کاُف ُؽیٍَُای ىغیؼیحی و جّؿؿَ ازحياؾی و ؿازىاٌی ةـیار
ىؤدؼ ةاقغ (اىیٍی.)1387 ،
فؼاٌـیؾ فّکّیاىا 1ؿؼىایَ ازحياؾی را ىسيّؾَای از ٍُسارُای ىّزّد در ؿیـحوُای
ازحياؾی ىی داٌغ کَ ىّزب ارجلای ؿعش ُيکاری اؾضای آن زاىؿَ گؼدیغه و ىّزب پاییً
آىغن ُؽیٍَُای جتادالت و ارجتاظات ىیگؼدد .او ؿؼىایَ ازحياؾی را ةَؾٍّان یک پغیغه
زاىؿَقٍاظحی ىّردجّزَ كؼار داده و ةیان ىیدارد ؿؼىایَ ازحياؾی ةا قؿاع اؾحياد راةعَ
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جٍگاجٍگی داردُ .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.
ةا جّزَ ةَ ایً اىؼ قٍاؿایی ؾّاىم ادؼگػار ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ؿازىان از اُيیث زیادی
ةؼظّردار اؿث .در ىیان ؾّاىم گٌّاگّن ،فؼٍُگؿازىاٌی در زىؼه ؾّاىهی اؿث کَ ةؼ جيام
زٍتَُای ؿازىان جادیؼىیگػارد .ةا جّزَ ةَ اُيیث فؼٍُگؿازىاٌی در اٌـسام و ُياٍُگی
دروٌی و ةیؼوٌی ؿازىان و ایساد اصـاس جؿهقظاظؼ و ُّیث در کارکٍان ،ایً ؾاىم ىیجّاٌغ
جأدیؼ ىؿٍیداری ةؼ ؿعش ؿؼىایَ ازحياؾی ةؼ زای گػارد.
فؼٍُگؿازىاٌی ،ؾتارت از انگّیی ىٍضنؼةَفؼد از ىفؼوضات ،ارزشُا و ٍُسارُای ىكحؼك
اؿث کَ فؿّانث زاىؿَپػیؼی انگّ و ٌیؽ ؾيهیات ؿازىان را قکم ىیدُغ .ةـیاری از
ماصبٌؼؼان در ایً ىّرد اجّفاق ٌؼؼ دارٌغ کَ ىلنّد از فؼٍُگؿازىاٌیٌّ ،ؾی اؿحٍتاط
ىكحؼك اؿث کَ اؾضا ٌـتث ةَ یک ؿازىان دارٌغ و ُيیً ویژگی ،ىّزب جفکیک دو
ؿازىان از یکغیگؼ ىیقّد.
هباًی ًظزی پضٍّش
ػٌاصز ٍ هؤلفِّای تشکیلدٌّذُ فزٌّگساسهاًی
فؼٍُگ امّالً كاٌٌّيٍغ اؿث .اٌـاٌِائی کَ در یک ٌؼام ازحياؾی کّچک یا ةؽرگ زٌغگی
ىیکٍٍغ دارای ةاورُا ،اؾحلادات ،ارزشُا ،ؿٍثُا و ٍُسارُای ىكحؼکی ُـحٍغ کَ
درىسيّع فؼٍُگ آن ٌؼام ازحياؾی را جكکیهيیدٍُغ (اؿحاٌهی دیّیؾ.)1376،52 ،
کاىمجؼیً جؿؼیف فؼٍُگؿازىاٌی را ادگارقان ةَ قکم زیؼ جؿؼیف ىیٌيایغ:
فؼٍُگؿازىاٌی ،انگّیی از ىفؼوضات اؿاؿی اؿث کَ جّؿط گؼوه ىؿیٍی کكف و
اظحؼاعقغه یا جّؿؿَیافحَ ،ةَظّریکَ اٌعتاق ةا ىضیط ظارزی و اٌـسام دروٌی را ةَ آنُا
ىیآىّزد ،اگؼ ایً انگّ در ظی زىان کارایی ظّةی داقحَ ةاقغ ،اؾحتار ىییاةغ ةَظّریکَ آن
قیّهی مضیش ادراکی ،اٌغیكَ و اصـاس اؾضای زغیغ درةاره ىكکالجكان را قکم ىیدُغ
(گّردن.)28 ،1987 ،
ؾهیؼغو وزّد دیغگاهُای ىعحهفی در ىّرد ؾٍامؼ و ىؤنفَُای فؼٍُگؿازىاٌی ،ةَ ٌؼؼ
ىیرؿغ در ایً ىّرد ىلتّنیث ؾام وزّد دارد کَ فؼٍُگؿازىاٌی ةٌَؼام ىفاُیيی اقاره
دارد کَ ةیً ؾيّم اؾضای ؿازىاٌی ىكحؼك ةّده و آن ؿازىان را از دیگؼ ؿازىانُا ىحيایؽ
ىیکٍغ .ةؼ ىتٍای جضهیهی دكیقجؼ ،ایً ٌؼام ىفاُیو ىكحؼك از یک ؿهـهَ ویژگیُای
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کهیغی جكکیم یافحَ اؿث کَ ؿازىان ةَ آنُا ةِا ىیدُغ .ده ویژگی اؿث کَ وكحی ةا
یکغیگؼ درآىیعحَ و ىؼجتط قٌّغ ىاُیث فؼٍُگؿازىاٌی را ٌيایان ىیؿازٌغ (قؼیفزاده،
 .)86 ،1377ظالكیث فؼدی ،صيایث ىغیؼیث ،یکپارچگی و اٌـسام ،کٍحؼل ،ظعؼپػیؼی،
ؿیـحو پاداشُّ ،یثُ ،غایث ،انگُّای ارجتاظی ،و جؿارض پػیؼی و ةؼظّرد آراء (راةیٍؽ،
.)1378،93
سطَح فزٌّگساسهاًی
ةـیاری از ماصبٌؼؼان ةؼ ایً ةاورٌغ کَ فؼٍُگ ،الیَُا یا ؿعّح ىعحهفی داردُ .ؼ ؿعش
ةیاٌگؼ درزَای از فؼٍُگ اؿث کَ ةؼای ىكاُغهگؼ كاةمىكاُغه اؿث .درواكؽ ؿعّح
فؼٍُگ را ىیجّان ةَ قکم یک پیّؿحار ٌكان داد کَ در یکؿّ فؼٍُگ كاةمىكاُغه،
ىهيّس ،ؾیٍی و در ؿّی دیگؼ ،غیؼكاةم ىكاُغهٌ ،اىهيّس و ؾيغج ًا ذٍُی اؿث .ةؼ اؿاس
ٌؼؼ ادگارقایً ىیجّان فؼٍُگ را در ؿَ ؿعش ؿازىاٌی ىعحهف ىعاةق قکم 1ىالصؼَ کؼد
کَ ةَظّر ٌؼامىٍغ آىغهاٌغ.
قکم  :1ؿعّح فؼٍُگؿازىاٌی از ٌگاه قیً
بهآسانی كابمىضاوده است
دارای ىفاویو چند فرونگی است

ىصنيعات و ىظاور فرونگ

انگيوای كابمىضاوده ىفاویو

ارزشوا

بهطير ىستلیو كابمىضاوده نیست و باید از
طریق ىضاودات فرونگی به آن پی برد.

ىفروضات اساسی

فناوری ،اصیاء و انگيوای رفتاری
كابمسنجش در ىحیط فیزیکی و از
طریق وفاق اجتياعی
ارتباط با ىاویت واكعیت ،زىان و ىکان
ىاویت سرصت انسان و روابط انسانی

ةؼ اؿاس ٌؼؼیَ ادگارد قایغ ،فؼٍُگؿازىاٌی ؿَ ؿعش دارد :ىفؼوضات اؿاؿی ،ارزشُا و
ىنٍّؾات و ىؼاُؼ فؼٍُگ .ىهيّسجؼیً و آقکارجؼیً ؿعش فؼٍُگ ،الیَ ىنٍّؾات و
ىؼاُؼ فؼٍُگ اؿث .ایً الیَ قاىم ؿاظحَُا و ىنٍّؾات دؿث ةكؼ ،فٍاوریٍُ ،ؼ ،انگُّای
رفحاری ،ؿاظحارُا و فؼایٍغُای ؿازىاٌی كاةمىكاُغه ،روشُای اٌسام کار و ىاٌٍغ ایًُاؿث
(زانی.)1378،74 ،
ىنٍّؾات ،قاىم آقکار کؼدن فیؽیکی فؼٍُگؿازىاٌی ىیةاقغ ،جغییؼ ىنٍّؾات ٌـتث ةَ
آن ؾٍامؼ فؼٍُگؿازىاٌی کَ کيحؼ كاةمىكاُغهاٌغ آؿانجؼ اؿث .ؿعش ارزشُا در ىغل
قایً ةیان ىیکٍغ کَ آٌچَ افؼاد ىیگّیٍغ ارزش اؿث (ارزشُای جضيیمقغه) ازآٌچَ واكؿ ًا
ارزش ةَصـاب ىیآورٌغ (ارزشُای ىلؼر) ىيکً اؿث ىحفاوت ةاقغ .ارزشُای جضيیمقغه
فؼٍُگؿازىاٌی را ٌكان ٌيیدٍُغ ،در ؾّض ،جنّیؼ ؾيّىی ىیؿازٌغ کَ رُتؼان قؼکثُا

ىعانؿَ و ةؼرؿی جأدیؼ فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی اؿاجیغ داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ ؿحاری 89 ..................................

ىیظّاٍُغ ٌكان دٍُغ .از ظؼف دیگؼ ،ارزشُای ىلؼر ،ارزشُای ىّرداؿحفاده ُـحٍغ،
آنُا ارزشُا یی ُـحٍغ کَ جنيیيات و رفحار افؼاد را در ىضم کار ُغایث ىیکٍٍغ.
ىفؼوضات زیؼةٍایی ةعف زیؼیً الیَ ذٍُی ىغل فّق را قکم ىیدُغ .ایً الیَ ةیاٌگؼ
ذٍُیث ىكحؼك ،ةاورُا ،اؾحلادات ىّزّد در ضيیؼ ٌاظّدآگاه اؾضا اؿث (زانی.)77 ،1378 ،
آنُا ارزشُای ؿازىاٌی ُـحٍغ کَ در ظی زىان ةـیار ىّردجّزَ كؼارگؼفحَاٌغ و جتغیم ةَ
ىفؼوضاجی قغهاٌغ کَ رفحار ؿازىاٌی را ُغایث ىیکٍغ .ةٍاةؼایً ةا ىلاوىث در ةؼاةؼ جغییؼ
زیادی ىّازَاٌغ.
فؼُی ( )1383چِار ٌّع فؼٍُگؿازىاٌی ىأىّریحی ،ةّروکؼاجیک ،اٌـانگؼایی و اٌعتاق پػیؼ
را از اٌسام ةؼرؿیُای جعتیلی و ىتاٌی ٌؼؼی پیكٍِاد ىیدُغ .ةؼ ایً اؿاس ىغل ىفِّىی
اٌغازهگیؼی فؼٍُگؿازىاٌی ٌیؼوُای ىـهش ایً كاةهیث را دارد کَ چِار ٌّع فؼٍُگؿازىاٌی
را در ؿَ ؿعش (ىفؼوضات اؿاؿی ،ارزشُا و ىنٍّؾات) ىّردؿٍسف و اٌغازهگیؼی كؼار
دُغ .درؾیًصال جضهیمُای ىکيم ةَواؿعَ پارادایوُای پكحیتان و رویکؼد زاىؿَقٍاظحی
ؿازىان ىیجّاٌغ ةؼ آن اضافَ گؼدد.
قکم  :2ىغل ةؼرؿی و قٍاظث فؼٍُگؿازىاٌی (فؼُی)1384 ،
محیط خارجی
پارادایو عياىم روبری بعد ىعنایی
ىظاور و ىصنيعات سازىانی

فرونگ ىأىيریتی:

پارادایو سیستو باز بعد زىینهای
(ىحیط)

ارزشوای سازىانی

 .جىتگیری راوبردی

فرونگ انطباقپذیری:
مفروضات اساسی

ثبات

تحول

پارادایو علالیی بعد ساختاری

پارادایو روابط انسانی بعد ىحتيایی

فرونگ بيروکراتیک:

فرونگ انسانگرایی:

 .رسيیت

 .روبری

محیط داخلی

ةا جّزَ ةَ ایً دؿحَةٍغیُا ،ایً ىغل چِار ٌّع فؼٍُگ را ةؼ ظتق دو پیّؿحار ٌيایف
ىی دُغ .روی پیّؿحار اول وضؿیث ؿازىان ةا جّزَ ةَ دو ةؿغ صفغ دتات ؿازىان و جغییؼ ،و
در پیّؿحار دوم ٌّع جأکیغ ؿازىان ةؼداقحً جؿاىم ةا ىضیط ظارزی و یا جأکیغ ةؼ ىضیط
داظهی ىّردجّزَ كؼار ىیگیؼد.
چِار ٌّع فؼٍُگی کَ در ایً ىغل ةَ آنُا اقارهقغه اؿث ؾتارتاٌغ از:
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 فؼٍُگ ىأىّریحی( - )Missionary Cultureفؼٍُگ ةّروکؼاجیک ()Culture Bureaucratic فؼٍُگ اٌـانگؼایی( - )Humanistic Cultureفؼٍُگ اٌعتاقپػیؼی ()Adaptive Cultureدر پژوُكی دیگؼ کَ در ؿازىان ٌازا اٌسامگؼفحَ اؿث ،فؼُی ( )1384ةیان ىیدارد کَ یکی
از ؾّاىم کهیغی کَ در ؿعش کالن ةؼ ىأىّریث ؿازىان جأدیؼ ىیگػارد فؼٍُگؿازىاٌی
اؿث .ایً ؾاىم کهیغی در ُؼ ؿازىاٌی ةا جّزَ ةَ پاؿعی کَ ىحّنیان و راُتؼان ةَ ؿؤاالت
ىػکّر ىیدٍُغ کیفیث و اةؿاد ىحٍّؾی دارد.
ایً دؿحَ از ؾّاىم ُيانظّر کَ اقاره قغ در ُؼ ؿازىاٌی ىحفاوت اؿث نػا الزم اؿث پؾ
از پػیؼش ایٍکَ فؼٍُگ یک ؾاىم کهیغی اؿث ،ریؽ ؾّاىم قکمدٍُغه فؼٍُگؿازىاٌی ٌیؽ
در ةـحؼ فؿانیث ؿازىان  -ؿازىانُای اٌحؼاىی -قٍاؿایی و ىّرد جضهیم كؼار گیؼٌغ.
ؿازىان ٌازا ةَ دنیم ظیف ةاالی وػایف و گـحؼه پٍِاور فؿانیثُا ىحأدؼ از ؾّاىم ىحؿغد و
پیچیغهای اؿث .ازایًرو در زغول  1جالش قغه اؿث ىِوجؼیً ؾّاىم ىضیعی در ؿَ
ؿعش ةَدكث قٍاؿایی و چگٌّگی جأدیؼ آنُا ةؼ فؼٍُگؿازىاٌی ىّردةضخ و ةؼرؿی كؼار
ةگیؼد .زغول زیؼ ةؼظی از ىِوجؼیً ؾّاىم را ىؿؼفی ىیکٍغ:
زغول  :1ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ فؼٍُگؿازىاٌی پهیؾ
سطح فزدی

سطح ساسهاًی

سطح هحیطی

ظاٌّاده و اكّام
اؾحلادات و ارزشُای دیٍی
جضنیالت و ىِارتُا
جسؼةَ و اٌگارهُای فکؼی از ؿازىان

اٌغازه ؿازىان
جکٍّنّژی
اُغاف و ىأىّریثُا
ىضیط کاری
ىغیؼیث و رُتؼی
آىّزش

قؼیط اكهیيی و زغؼافیایی
دیً و ىػُب
ٌؼام صاکيیث
ىضیط ؿیاؿی
ىضیط اكحنادی

جغییؼ فؼٍُگ
جأدیؼ فؼٍُگ ،ؾالوه ةؼ ؿازىانُا ةؼ ویژگی افؼاد ؿازىان از كتیم روصیَ کارکٍان ،جؿِغ،
ةِؼهوری ،ؿالىث فیؽیکی و ؿالىث روصی ٌیؽ ىّردةؼرؿی كؼارگؼفحَ اؿث و ىـحٍغ قغه
اؿث .جغییؼ فؼٍُگی در ریكَُای آن ٌِایحاً ةَ جغییؼ فؼدی ىحنم ىیگؼدد .درمّرجیکَ
ىغیؼان ىحؿِغ ةَ جغییؼ فؼدی ٌتاقٍغ ،فؼٍُگ ؿازىان ىحيؼد و ؿؼؿعث ةاكی ظّاُغ ىاٌغ
(کیو اس کاىؼون و روةؼت ای کّییً.)2006 ،1
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ةَ ٌؼؼ کؼوزییؼ (ٌ )1980ؼامُای دونحی ؿاظحارُایی یکپارچَ و ؾلالیی ٌیـحٍغ ةَؾکؾ
ایً ٌؼامُا ؿاظحارُایی ُـحٍغ کَ در آنُا افؼاد و گؼوهُا ةَرغو جالشُایی کَ ةؼای
کٍحؼل آنُا ةَ ؾيم ىیآیغ ،از آزادی ؾيم كاةمجّزِی ةؼظّردارٌغ .در ایً ٌؼامُا دائي ًا
یکرقحَ کٍف و واکٍفُای ىحلاةم ةیً افؼاد و ٌؼامُا در زؼیان اؿث .ایً ٌؼؼیَ ىكعن ٌا
ةؼ ىفِّم ةازی كغرت اؿحّار اؿث .از ایً دیغگاه ،ؿازىان قتکَای از ةازیُای كغرت یا
"ىسيّؾَای" از ةازیُا اؿث .کؼوزییؼ اؿحفاده گؼوهُای ؿازىاٌی از روشُای ظاص ظّد
درةازیُای كغرت را ىغل راُتؼدی ؿازىان ىیٌاىغ.
ةَ ؾلیغه پحیگؼوو ( )1989دگؼگٌّی یا جغییؼ راُتؼدی فؼآیٍغی پیچیغه ،ىؼةّط ةَ ىّكؿیث
و ىغاوم اؿث .فؼآیٍغ دگؼگٌّی راُتؼدی را ةایغ ةا درٌؼؼگؼفحً ؿَ ةؿغ ىحً (دروٌی و
ةیؼوٌی) ،ىضحّی (ىذالً ُغفُا و فؼضُای ذٍُی) ،فؼآیٍغ (ىذالً انگُّای ازؼایی) درك
کؼد .ازآٌساکَ جنيیو گیؼی ىغیؼیث ،فؼآیٍغی ؿیاؿی اؿث دگؼگٌّی ٌاگؽیؼ ةاؿیاؿثُای
ؿازىاٌی ؾسیً اؿث .وكحی اجعاذ جنيیوُای جؿییًکٍٍغه ىعؼح ةاقغ ،فؼدی کَ ىیان
گؼوهُای جنيیو گیؼ از كغرت ةاالیی ةؼظّردار ةاقغ؛ ٌحایر جنيیوُا را جؿییً ظّاُغ کؼد.
جغییؼ در ؿازىانُا اىؼی ُيیكگی اؿث کَ ایً اىؼ ةَ دنیم ىیؽان و ؿؼؾث جغییؼات در
ىضیط ةیؼوٌی اؿث .واةـحگی ةِتّد ؿازىاٌی ةَ جغییؼات فؼٍُگی ،ةَ دنیم ایً واكؿیث اؿث
کَ ٍُگاىیکَ ارزشُا ،گؼایفُا ،جؿاریف و اُغاف داةث ةاكی ىیىاٌغ ،صحی ٍُگاىیکَ
رویَُا و اؿحؼاجژیُا جغییؼ ىییاةٍغ ،ؿازىان ةَؿؼؾث ةَ ىّكؿیث كتهی ظّد ةؼىیگؼدد.
ةغون جغییؼ اُغاف ،ارزشُای اؿاؿی و اٌحؼارات ؿازىانُا یا افؼاد ،جغییؼات ،ؿعضی و
کّجاهىغت ةاكی ىیىاٌغ.
ةَؾتارتدیگؼ امعالح فؼٍُگ ؿازىان ؾاىم امهی ةؼای ازؼای ىّفلیثآىیؽ اؿحؼاجژیُای
ةِتّد ؾيغه از كتیم  ،TQMکّچکؿازی ،ىٍِغؿی ىسغد و ُيچٍیً جعتیق ةا ىضیط
ةـیار ىحالظيی کَ اىؼوزه ؿازىانُا ىّازَ ىی گؼدٌغ ،اؿث (کیو اس کاىؼون و روةؼت ای
کّییً.)51 ،2006 ،
سزهایِ اجتواػی ٍ هفَْم آى
ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ىفِّم ىغرن آن ،ؾيغجاً از ؿّی زیيؽ کهيً در دَُ  ،1980راةؼت
پاجٍام در دَُ  1990و فؼاٌـیؾ فّکّیاىا ةیكحؼ در ٌیيَ اول دَُ  2000ؾؼضَقغه ویکی
از جؿاریف ىعؼح ؿؼىایَ ازحياؾی کَ جّؿط زیيؽ کهيً ارائَ گؼدیغه ،ةا ادغام دو ؾٍنؼ
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ىِو ؿؼىایَ ازحياؾی ىؼک ب از ؿاظحار ازحياؾی قاىم كّاٌیًٍُ ،سارُا و جؿِغات و امم
اكحنادی کٍف ؾلالٌی فؼدی ،ىغنی ؿاظحَ اؿث کَ ظتق آن ،ؾيم ازحياؾی ةؼای اؾضای
قتکَ زاىؿَ یا گؼوه ازحياؾی ةا کيحؼیً ُؽیٍَ ،جـِیم ىیقّد (کهيً.)26 ،1990 ،
ؿؼىایَ ازحياؾی ؾيهکؼد اكحنادی ىهثُا ،ىٍاظق ،زّاىؽ و قؼکثُا را جضث جأدیؼ كؼار
ىیدُغ (اؿيغنٌّغ.)65 ،2008 ،1
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
جـِیم ىیکٍغ ،ؿؼىایَای کَ در اظحیار ُیچ فؼدی ةَ جٍِایی ٌیـث و در جؿاىم و رواةط ةا
دیگؼان ةَ کار ىیآیغ (فّکّیاىا.)31 ،1995 ،
در جؿؼیف ةاٌک زِاٌی آىغه اؿث کَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ؿازىانُا ،ارجتاظات و ٍُسارُایی
اقاره دارد کَ کو و کیف کٍفُای ازحياؾی زاىؿَ را ؿاىان ىیةعكغ (دکؼ و اوؿالٌؼ،2
.)47 ،2001
ابؼاد سزهایِ اجتواػی

ظتق ظتلَةٍغی کَ جّؿط گؼوه کٍغی در داٌكگاه ُاروارد اٌسامقغه اؿث اةؿاد ؿؼىایَ
ازحياؾی ةَ قؼح زیؼ ُـحٍغ:
اػتواد

اؾحياد ازحياؾی :ىضّر امهی ؿؼىایَ ازحياؾی ،پاؿط ةَ ایً ؿؤال اؿث کَ آیا قيا ةَ ؿایؼ
افؼاد اؾحياد داریغ؟
اؾحياد ىیان ٌژادُای ىعحهف :ایً ةؿغ ةَ ایً اىؼ ىیپؼدازد کَ جا چَ صغ ةَ افؼادی از
ٌژادُای دیگؼ اؾحياد داریغ.
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هشارکت سیاسی

ىكارکث ؿیاؿی ؾادی :ایً ٌّع ىكارکث را ىیجّان از جؿغاد افؼاد رأیدٍُغه ،ىیؽان ىعانؿَ
و صسو ظؼیغ روزٌاىَ ،اظالؾات قِؼوٌغان از ىـائم ؿیاؿی و ىاٌٍغ آنُا ،ىّرداٌغازهگیؼی
كؼارداد.
ىكارکث ؿیاؿی ٌلاداٌَ :ىعانؿات ٌكان ىیدُغ کَ ىيکً اؿث زاىؿَای ازنضاظ ىكارکث
ؿیاؿی ؾادی در صغ پاییٍی ةاقغ ،اىا درؾیًصال ایً زاىؿَ ازنضاظ ىكارکث ؿیاؿی
ٌلاداٌَ در ؿعش ةاالیی ةاقغ و افؼاد در فؿانیثُایی ىاٌٍغ راُپیياییُا ،جسيؽُا و غیؼه
صضّر فؿانی داقحَ ةاقغ.
هشارکت ٍ رّبزی هذًی

رُتؼی ىغٌی :رُتؼی ىغٌی ةَ ىیؽان ىكارکث افؼاد در گؼوهُا ،ةاقگاهُا ،اٌسيًُا و اىّر
قِؼ و یا ىغرؿَ و ٌؼایؼ آنُا ىیپؼدازد ،و ایً ؿؤال را کَ فؼد جا چَ اٌغازه در ایً گؼوهُا
و اٌسيًُاٌ ،لف رُتؼی را ایفا ىیکٍغ ىغٌؼؼ كؼار ىیدُغ.
هشارکت هذًی :ىٍؼّر آن اؿث کَ افؼاد زاىؿَ جا چَ اٌغازه در اٌّاع گؼوهُای گٌّاگّن ،از
كتیم گؼوهُای ىػُتی ،گؼوهُای صؼفَای ،ىؤؿـات ظیؼیَ و اىذانِو فؿانیث ىیکٍٍغ.
پیًَذّای اجتواػی غیزرسوی :ةؼظی از زّاىؽ و ازحياؾات ؿؿی در جّؿؿَ رواةط غیؼرؿيی
داقحَ ،و ؾضّیثُا و ىكارکثُای غیؼرؿيی را ةیكحؼ جؼزیش ىیدٍُغ .درواكؽ ایً ةؿغ ةَ
ؿٍسف زٍتَُای غیؼرؿيی ؿؼىایَ ازحياؾی ىیپؼدازد.
بخشش ٍ رٍحیِ داٍطلبی  :ایً ةؿغ ةَ ةؼرؿی ىیؽان ؾضّیث و ُيکاری اؾضاء ةا ٌِادُای
داوظهتاٌَ و ظیؼیَ ىیپؼدازد.
هشارکت هذّبی  :ىػُب و دیً ٌلف ظیهی ىِيی در ؿؼىایَ ازحياؾی ایفا ىیکٍغ؛ افؼاد
ةؼصـب دیً و ىػُتی کَ دارٌغ ىيکً اؿث ىٍكأ ىكارکث گؼدٌغ ،ىاٌٍغ صضّر و فؿانیث
در اىّر ىـازغ ،جکایا ،کهیـاُا و اىاکً ىػُتی.
ػذالت در هشارکت هذًی :در ةؼظی زّاىؽ جيایم ةَؿّی افؼاد ىحيکً ،جضنیالت ؾانیَ و ٌژاد
ظامی اؿث و ةانؿکؾ در ةؼظی زّاىؽ دیگؼ افؼاد فلیؼ و دارای پایگاه ازحياؾی پاییًجؼ در
اونّیث كؼار دارٌغ .ازآٌساییکَ ایً ؾّاىم در ؿالىحی زاىؿَ ىِو ُـحٍغ ،نػا اٌغازهگیؼی
ىیؽان جـاوی افؼاد ىعحهف در ىكارکثُای ازحياؾی صائؽ اُيیث اؿث .ىیجّان ایً ةؿغ را
ةا ؾّاىهی از كتیم ٌژاد ،درآىغ و جضنیالت ىّردةؼرؿی كؼارداد.
تٌَع هؼاشزتّا ٍ دٍستیّا  :اقاره ةَ ىؿاقؼت و رفاكث فؼد ةا ظتلات ىعحهف ازحياؾیٌ ،ژادُا
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و اكّام و ىػاُب و ادیان ىحفاوت دارد .ةَ ؾتارجی ُؼ چَ فؼد ةا افؼاد ظتلات و گؼوهُای
ىحؿهق ةَ ٌژادُا و ىػاُب گٌّاگّن در ارجتاط ةّده و ةا آنُا صانث دوؿحی ایساد کؼده ةاقغ،
ىّزب فؽوٌی ؿؼىایَ ازحياؾی قغه اؿث (انّاٌی.)44 ،1380 ،
پیشیٌِ تحقیق

کهيً ىؿحلغ اؿث کَ ؿؼىایَ ازحياؾی ةا کارکؼدش جؿؼیف ىیقّد؛ ؿؼىایَ ازحياؾی قیء
واصغی ٌیـث ةهکَ اٌّاع چیؽُای گٌّاگّن اؿث کَ دو ویژگی ىكحؼك دارٌغ:
 ُيَی آنُا زٍتَای از یک ؿاظث ازحياؾی را قاىم ىیقٌّغ. کٍفُای ىؿیً افؼادی را کَ درون ؿاظحار ُـحٍغ ،جـِیم ىیکٍغ.ةَظّرکه ی ؿؼىایَ ازحياؾی ىاٌٍغ ؿؼىایَ فیؽیکی و اٌـاٌی كاةم زایگؽیً کؼدن ٌیـث؛
ُؼچٍغ در ةؼظی از فؿانیثُا ىیجّان آن را زایگؽیً ٌيّد .قکم ىؿیٍی از ؿؼىایَ ازحياؾی
کَ در جـِیم کٍفُا ی ظامی ارزقيٍغ اؿث ،ىيکً اؿث ةؼای کٍفُای دیگؼ ةیفایغه و
صحی زیانةار ةاقغ (کهيً .)41 ،1990 ،ةؼظالف ةّردیّ کَ ؿؼىایَ اكحنادی را ةَىذاةَ ُغف
غایی در ٌؼؼ ىیگؼفث ،کهيً ؿؼىایَ اٌـاٌی را ةَىٍؽنَ ُغف غایی در ٌؼؼ ىیگیؼد و
ؿؼىایَ ازحياؾی را چّن اةؽاری ةؼای دؿثیاةی ةَ ؿؼىایَ اٌـاٌی ىغٌؼؼ كؼار ىیدُغ
(انّاٌی.)96 ،1380 ،
ةّردیّ ؿَ ٌّع ؿؼىایَ قٍاؿایی ٌيّد کَ قاىم ؿؼىایَ اكحنادی ،فؼٍُگی و ازحياؾی
ىیگؼدد .از دیغگاه ةّردیّ ،ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ارجتاظات و ىكارکث اؾضای یک ؿازىان
جّزَ دارد و ىیجّاٌغ ةَىٍؽنَ اةؽاری ةؼای صنّل ةَ ؿؼىایَ اكحنادی ىّرداؿحفاده كؼار
گیؼد .از ایً ىٍؼؼ ،ؿؼىایَ اكحنادی قکم غانب ؿؼىایَگػاری اؿث و اٌّاع دیگؼ ؿؼىایَ کَ
ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی را در ةؼىیگیؼد ةَىٍؽنَ اةؽاری ةؼای صنّل ةَ ؿؼىایَ اكحنادی
ىفِّم پیغا ىیکٍغ .ةٍاةؼایً ىیجّان چٍیً ٌحیسَگیؼی کؼد کَ دیغگاه ةّردیّ درزىیٍَ
ؿؼىایَ ازحياؾی یک دیغگاه اةؽاری مؼف اؿث ،ةَ ؾتارجی اگؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ٌحّاٌغ
ىّزب رقغ ؿؼىایَ اكحنادی قّد کارةؼدی ٌعّاُغ داقث.
پّجٍام ؿؼىایَ ازحياؾی را ىسيّؾَ ىفاُیيی ٌؼیؼ اؾحيادٍُ ،سارُا و قتکَُا ىیداٌغ کَ
ىّزب ایساد ارجتاظات و ىكارکث ةِیٍَ اؾضای یک ازحياع قغه و درٌِایث ىٍافؽ ىحلاةم
آنُا را جأىیً ظّاُغ کؼد.
ازٌؼؼ وی اؾحياد و ارجتاط ىحلاةم اؾضاء در قتکَ ،ىٍاةؿی را قکم ىیدٍُغ کَ کٍفُای
اؾضای زاىؿَ را جـِیم ىیکٍغ ،پّجٍام ؿؼىایَ ازحياؾی را وؿیهَای ةؼای رؿیغن ةَ جّؿؿَ
ؿیاؿی و ازحياؾی در ؿیـحوُای ؿیاؿی گٌّاگّن ىیداٌغ ،جأکیغ ؾيغهی وی ةؼ ىفِّم
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اؾحياد ةّد ،ةَ ٌؼؼ وی ةا زهب اؾحياد ىیان ىؼدم و دونحيؼدان و ٌعتگان ؿیاؿی جّؿؿَ
ؿیاؿی ایساد ىیقّد.
جفاوت کار پّجٍام ةا ةّردیّ و کهيً در ىلیاؿی اؿث کَ ةؼای جتییً ىفِّم ؿؼىایَ ازحياؾی
از آن اؿحفاده کؼده اؿث .پّجٍام ةؼظالف ةّردیّ و کهيً ،ؿؼىایَ ازحياؾی را در ىلیاس
کالن و در رژیو ؿیاؿی صاکو ةؼ زاىؿَ ىّردىعانؿَ كؼار داده اؿث ةَ ُيیً ظاظؼ ةا
ىكکالت و پیچیغگیُای ظاص ؿیاؿی و ىالصؼات ؿیاؿی روةَرو قغه اؿث(انّاٌی،
)82 ،1380
زغول  )2ةؼرؿی پیكیٍَ جضلیق فؼٍُگؿازىاٌی و ؿؼىایَ ازحياؾی (ىعانؿات داظهی)
ىضلق

ردیف

ؿال

ٌحایر

ؾٍّان
فؼٍُگؿازىاٌی

1

1377

ؾتاس آرگّن

2
ىـؿّد
کؼیيی

1379

3

1380

صيیغ
ؾهيغاری

4

1384

ؾـم آغاز

فؼٍُگؿازىاٌی و جأدیؼ آن
ةؼ قیّه جنيیوگیؼی
ىغیؼان در ؿازىان
مغاوؿیيا

 -1قٍاظث فؼٍُگؿازىاٌی "مغاوؿیيای زيِّری اؿالىی ایؼان"
در وضؽ ىّزّد و جفاوت آن ةا وضؽ ىعهّب -2قٍاظث جأدیؼات
فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ قیّه جنيیوگیؼی ىغیؼان در ؿازىان "
مغاوؿیيای زيِّری اؿالىی ایؼان" و ةؼرؿی رهیافحَُای جلّیث
جنيیيات.

ةؼرؿی و قٍاظث
فؼٍُگؿازىاٌی قؼکث
ؿِاىی آب ىٍعلَای کؼىان

ةؼای جنيیوگیؼی و ؿیاؿثگػاری ىغیؼیث ؿازىان ،ده قاظل
ىؿؼف فؼٍُگؿازىاٌی ةَ جؼجیب اُيیث ازنضاظ ىیؽان قکاف ةیً
وضؽ ىّزّد و وضؽ ىعهّب اونّیثةٍغی گؼدیغه اؿث

ةؼرؿی جأدیؼ فؼٍُگؿازىاٌی
ةؼ رضایث قغهی کارکٍان
آىّزشوپؼورش فارس

ةیً فؼٍُگؿازىاٌی و رضایث قغهی راةعَی ىؿٍیداری وزّد دارد
(فؼضیَ امهی) .در ىّرد فؼضیات فؼؾی ،ىؿٍیدار ةّدن راةعَ ةیً 9
ؾاىم فؼٍُگؿازىاٌی یؿٍی :وزّد روصیَ اةحکار و ظالكیث ،ىكارکث
در جنيیوگیؼیُا ،پایتٍغی ةَ ارزشُای اؿالىیُ ،يکاری و
ميیيیث ةیً کارکٍان ،اصحؼام و جّزَ ةَ کارکٍان ،وزّد روصیَ
ظّدکٍحؼنیٌ ،ضّهی ةَکارگیؼی کارکٍان ،پؼداظث پاداش ةؼ اؿاس
قایـحگی و ةاز ةّدن فضای اٌحلاد و ةؼظّرد آراء ةا رضایث قغهی
ىّرد جأییغ كؼار گؼفث

ةؼرؿی راةعَ رُتؼی
جضّلآفؼیً و
فؼٍُگؿازىاٌی در وزارت
رفاه و جأىیً ازحياؾی

رُتؼان وزارت رفاه و جأىیً ازحياؾی ظّد را جضّلآفؼیً كهيغاد
ىیکٍٍغ ،اىا پیؼوان رُتؼاٌكان را جضّلآفؼیً ٌيیداٌٍغ و ازنضاظ
فؼٍُگی چَ رُتؼان و چَ پیؼوان اٌـسام و ُّیث پاییٍی را در وزارت
ظاٌَ اؾالم ىیدارٌغ

ؿؼىایَ ازحياؾی

ٌلف ؿؼىایَ ازحياؾی در
ىكارکث

کهیَ ىحغیؼُای ىـحلم ةا درزَ جأدیؼگػاری ىحفاوت ةا ىحغیؼ واةـحَ
ىؼجتطاٌغ اىا ةاالجؼیً قغت ىؼةّط ةَ ىحغیؼ فكار گؼوُی اؿث؛
ةَؾالوه ظاٌّاده گؼایی ةَویژه فكار گؼوُی ُيؼاه ةا ؿؼىایَ ازحياؾی
در ؿعش ةاالیی وزّد دارد اىا ایً ؿؼىایَ ةیكحؼ از ٌّع درون گؼُی
آن اؿث کَ چٍغان ىـاؾغ جّؿؿَ ٌیـث

1

1383

2
ىنعفی
آقٍا

1385

ةؼؿی راةعَ ىیان ؿؼىایَ
ازحياؾی و کارآفؼیٍی
درونؿازىاٌی

ةیً ؿؼىایَ ازحياؾی ةا کارآفؼیٍی درونؿازىاٌی راةعَای ىذتث
وزّد دارد و ةا افؽایف ؿؼىایَ ازحياؾی ،کارآفؼیٍی درونؿازىاٌی
افؽایف ىییاةغ

3ىضيغ زّاد

1387

ةؼرؿی راةعَ ؿؼىایَ

ؿؼىایَ ازحياؾی راةعَ ىذتحی ةا رفاه ازحياؾی دارد و ٌحایر ةغؿث

اىیً اکتؼی
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زاُغی
4

ازحياؾی ةا رفاه ازحياؾی
1389

ظاُؼه
قکؼیزاده

ةؼرؿی جأدیؼ ؿؼىایَ
ازحياؾی ةؼ ؾيهکؼد
ؿازىانُای غیؼ دونحی زٌان
از دیغ اؾضا در قِؼ قیؼاز

آىغه ىٍعتق ةا آراء پّجٍام اؿث
ةیً جأُم  ،كّىیث ،جضنیالت اؾضا و جضنیالت ُيـؼاٌكان ةا
ؾيهکؼد ؿازىان راةعَ ىؿٍی داری وزّد ٌغارد اىا ةیً قاظلُای
ؿؼىایَ ازحياؾی ؿاظحاری و قٍاظحی و ؾيهکؼد ؿازىان راةعَ وزّد
دارد ةَ گٌَّای کَ ةا افؽایف ایً ىحغیؼُا ؾيهکؼد ؿازىان ٌیؽ افؽایف
ىییاةغ

زغول )3ةؼرؿی پیكیٍَ جضلیق فؼٍُگؿازىاٌی و ؿؼىایَ ازحياؾی (ىعانؿات ظارزی)
ردیف

ىضلق

ؿال

ٌحایر

1

ىؼی زّ ُچ

2001

ىغنی را جضث ؾٍّان ىغل پّیایی فؼٍُگی ارائَ ٌيّد

2

ُافـحغ

2000

پٍر ةؿغ کَ در آن فؼٍُگُای ىحفاوت ىیجّاٌٍغ ظتلَةٍغی قٌّغ را قٍاؿایی کؼد

3

پّجٍام

1995

ؿؼىایَ ازحياؾی را ىسيّؾَ ىفاُیيی ٌؼیؼ اؾحيادٍُ ،سارُا و قتکَُا ىیداٌغ کَ
ىّزب ایساد ارجتاظات و ىكارکث ةِیٍَ اؾضای یک ازحياع قغه و درٌِایث ىٍافؽ
ىحلاةم آنُا را جأىیً ظّاُغ کؼد

4

فؼاٌـیؾ فّکّیاىا 1995

ةَ ٌؼؼ وی ؿؼىایَ ازحياؾی را ةَؿادگی ىیجّان ةَؾٍّان ىسيّؾَ ىؿیٍی از ٍُسارُا یا
ارزش ُای غیؼرؿيی (مغاكث ،ادای جؿِغات و ارجتاظات دوزاٌتَ) جؿؼیف کؼد کَ اؾضای
گؼوُی کَ ُيکاری و جؿاون ىیاٌكان ىساز اؿث در آن ؿِیو ُـحٍغ .ىِوجؼیً ىٍاةؽ
ؿؼىایَ ازحياؾی ازٌؼؼ وی :ظاٌّاده و ٍُسارُای ازحياؾی

5

کهيً

1990

ؿؼىایَ اٌـاٌی ُغف غایی ةّده و ؿؼىایَ ازحياؾی چّن اةؽاری ةؼای دؿثیاةی ةَ
ؿؼىایَ اٌـاٌی ىغٌؼؼ ىیةاقغ.

6

ةّردیّ

1986

ؿَ ٌّع ؿؼىایَ :ؿؼىایَ اكحنادی ،فؼٍُگی و ازحياؾی .ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ ارجتاظات و
ىكارکث اؾضای یک ؿازىان جّزَ دارد و ىیجّاٌغ ةَىٍؽنَ اةؽاری ةؼای صنّل ةَ ؿؼىایَ
اكحنادی ىّرداؿحفاده كؼار گیؼد .ؿؼىایَ اكحنادی قکم غانب ؿؼىایَگػاری اؿث و اٌّاع
دیگؼ ؿؼىایَ کَ ؿؼىایَ ازحياؾی و فؼٍُگی را در ةؼىیگیؼد ةَىٍؽنَ اةؽاری ةؼای صنّل
یک ؿؼىایَ اكحنادی ىفِّم پیغا ىیکٍغ

ةاىعانؿَ ىتاٌی ٌؼؼی و پیكیٍَ جضلیلات داظهی و ظارزی کَ در زغول  2و  3آورده قغه و
ُيچٍیً ؾالوه ةؼ ٌلغی کَ ةؼ پیكیٍَ جضلیلات اٌسامقغه در ىحً ةیان گؼدیغ ،ىكعل
اؿث کَ ىعانؿات ىّردةضخ ،جأدیؼات فؼٍُگ را ةؼ یک ىحغیؼ دیگؼ و یا ةانؿکؾ ىّردجّزَ
كؼار دادهاٌغ؛ قایانذکؼ اؿث کَ ىعانؿَای زاىؽ کَ ةحّاٌغ ارجتاط ةیً دو ىحغیؼ ؿؼىایَ
ازحياؾی و فؼٍُگؿازىاٌی را در یک زاىؿَ آىاری ظاص (ٌؼاىی و ةَویژه زِث اؿاجیغ
داٌكگاُی آن) ٌكان دُغ ،وزّد ٌغاقث ،نػا ةَ دنیم ؾغم وزّد پژوُكی ةا ویژگی
ىّردةضخ ،ىّزتات اٌسام جضلیق صاضؼ را فؼاُو ؿاظث.
رٍش پضٍّش
پژوُف صاضؼ ،ازٌؼؼ ُغف ،کارةؼدی ىضـّب ىیقّد ،زیؼا ایً پژوُف ةاُغف ةؼظّرداری
از ٌحایر یافحَُا ةؼای صم ىـائم ىّزّد ةَ کار ىیرود (ظاکیُ .)1384،39 ،يچٍیً چّن
در ایً ىعانؿَ ىضلق ةَ دٌتال کـب اظالؾاجی درةاره دیغگاهُا و ٌؼؼات افؼاد ىعحهف
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ىیةاقغ ،نػا ىاُیث پژوُف جّمیفی -پیيایكی ىیةاقغ (ؿکارانٌّ .)125 ،1385 ،ع ایً
پژوُف جّمیفی از قاظَی پیيایكیُ-يتـحگی ىیةاقغ .ةَىٍؼّر جضهیم ؿاظحار دروٌی
پؼؿكٍاىَ و کكف ؾّاىم جكکیمدٍُغه ُؼ ؿازه یا ىحغیؼ ىکٍّن ،از اةؽار جضهیم ؾاىهی
جأییغی و ةَىٍؼّر جضهیم دادهُا و آزىّن فؼضیَُای پژوُف از ىغل یاةی ىؿادالت
ؿاظحاری (ٌ ،)SEMؼمافؽار نیؽرل اؿحفادهقغه اؿث.
زاىؿَ آىاری ایً پژوُف ،جؿغاد کم اؿاجیغ و ىغرؿان داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ
ؿحاری در صغود ٌ 270فؼ ةؼآورد گؼدیغه اؿث .صسو ٌيٌَّ از ظؼیق فؼىّل کّکؼان و ةؼ
اؿاس ضؼیب ظعای  ،0/07جؿغاد ٌ 160فؼ ةَ دؿث آىغ .ةعكی از دادهُای پژوُف از
ظؼیق ىعانؿات کحاةعاٌَای ،ؿایثُای ایٍحؼٌحی و ؿایؼ اؿٍاد و ىغارك ىؼجتط ةَدؿثآىغه
و ةؼای جغویً ىتاٌی ٌؼؼی اؿحفادهقغهاٌغ .ةعكی دیگؼی از دادهُای پژوُف ٌیؽ ،از ظؼیق
ال وزّد ٌغاقحَ و ةایغ جّؿط ظّد ىضلق ایساد قٌّغ و ةا اؿحفاده از روش
دادهُا یی کَ كت ً
ىیغاٌی از ظؼیق پؼؿكٍاىَ زِث آزىّن فؼضیَُای پژوُف ةَدؿثآىغه اؿث (ایؼانٌژاد
پاریؽی.)57 ،1385 ،
پؼؿكٍاىَ ىّرداؿحفاده در پژوُف ،قاىم دو ةعف ؿؤاالت ؾيّىی و ؿؤاالت اظحنامی
ةّده کَ ؿً ،ؿعش جضنیالت و ؿاةلَ ظغىث ؿؤاالت ؾيّىی آن را جكکیم ىیدٍُغ.
ةعف دوم از  46ؿؤال جكکیمقغه اؿث کَ قاٌؽده ؿؤال آن ىؼجتط ةا ةضخ ؿؼىایَ
ازحياؾی و ةَ ؿٍسف اةؿاد اؾحياد ،ىكارکث ،روصیَ داوظهتی ،جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط
ازحياؾی غیؼرؿيی ،جٍّع در ىؿاقؼتُا و دوؿحیُا و ىكارکث ؿیاؿی ىیپؼدازد .ؿی
ؿؤال دیگؼ پؼؿكٍاىَ ٌیؽ ةَ ؿٍسف فؼٍُگؿازىاٌی ىیپؼدازد .ةؼای ةؼرؿی وضؿیث
ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ در پؼؿكٍاىَ پژوُف صاضؼ از یک ٌيٌَّ آزىایكی  20جایی
اؿحفادهقغه اؿث کَ ضؼیب پایایی آن ةؼای کم پؼؿكٍاىَ  0/85ىیةاقغ .در ایً ىعانؿَ
ةؼای ةؼرؿی روایی ىضحّایی پؼؿكٍاىَ از روایی ػاُؼی ،اؿحفادهقغه اؿث .ایً ٌّع روایی
ةؼ اؿاس كضاوت ماصبٌؼؼان و ظتؼگان صامم ىیقّد .در ایً پژوُف ةا اؿحٍاد ةَ ٌؼؼات
ماصبٌؼؼان ،روایی ػاُؼی ةؼای کم پؼؿكٍاىَ ىضلق گؼدیغ.
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هذل هفَْهی ٍ 1تحلیلی پضٍّش

2

از ظؼیق ىعانؿَ ادةیات ىؼةّط ةَ فؼٍُگؿازىاٌی و ؿؼىایَ ازحياؾی ،اةؿاد و ىؤنفَُای
جكکیمدٍُغه اصناء گؼدیغٌغُ .يانگٌَّ کَ در ٌيّدار  1ةیان گؼدیغه فؼٍُگؿازىاٌی
ةَؾٍّان ىحغیؼ ىـحلم ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ةَؾٍّان ىحغیؼ واةـحَ جأدیؼ دارد کَ چگٌّگی
ایً جأدیؼ در ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه ؿؼىایَ ازحياؾی کَ قاىم  5ىؤنفَ (اؾحياد ،ىكارکث
و رُتؼی ىغٌی ،پیٌّغُای ازحياؾی غیؼرؿيی ،ةعكف و روصیَ داوظهتی ،و جٍّع
ىؿاقؼتُا و دوؿحیُا) ىیةاقغ ،در ٌيّدار ىؼةّظَ ةیان گؼدیغه اؿث.
ٌيّدار  )1ىغل ىفِّىی پژوُف

سرىایه اجتياعی
اعتياد

ىضارکت و روبری
ىدنی
فرونگ
سازىانی

پیيندوای
اجتياعی
غیررسيی
بخضش و روحیه
داوطهبی

تجشیٍِتحلیل دادُّا

تنيع ىعاصرتوا و
دوستیوا

ةَىٍؼّر جضهیم دادهُا و آزىّن فؼضیَُای پژوُف از ىغل یاةی ىؿادالت ؿاظحاری ()SEM
اؿحفادهقغه اؿث و از ایً ظؼیق ىیؽان جغییؼ در ىحغیؼ واةـحَ ةَ کيک ىحغیؼ ىـحلم
ةؼآورد قغه اؿث .نػا پؾ از جّزیؽ پؼؿكٍاىَ و زيؽآوری اظالؾات و ظتلَةٍغی آن ،ىیؽان
فؼاواٌی ىعهق و ٌـتی ُؼ گؽیٍَ در ُؼ  46ؿؤال  5گؽیٍَای ةَ جفکیک ىضاؿتَ گؼدیغ.

1

. Conceptual model
. Analytic model

2
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زغول  :4ضؼایب آنفای کؼٌتاخ ،ضؼایب ىـیؼ ،آىاره ىؿٍاداری
ضؼیب جؿییً

آنفای کؼوٌتاخ

روصیَ داوظهتی

0.27

2.67

0.085

0.80

ىكارکث

0.09

1.10

0.015

0.82

اؾحياد

0.79

4.89

0.44

0.83

ؿؼىایَ ازحياؾی

0.76

8.12

0.55

0.83

جٍّع در ىؿاقؼتُا و دوؿحیُا

0.80

4.60

0.29

0.84

جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی

0.33

3.01

0.15

0.85

-

-

-

0.87

فؼٍُگؿازىاٌی

جفـیؼ ٌحایر ارزیاةی جٍاؿب ىغل
ةَظّرکهی در کار ةا ةؼٌاىَ نیؽرلُ ،ؼیک از قاظلُای ةَدؿثآىغه ةؼای ىغل ةَجٍِایی
دنیم ةؼازٌغگی ىغل یا ؾغم ةؼازٌغگی آن ٌیـحٍغ ،ةهکَ ایً قاظلُا را ةایغ در کٍار یکغیگؼ
و ةاُو جفـیؼ کؼد .زغول  5ةیاٌگؼ ىِوجؼیً ایً قاظلُا ىیةاقغ و ٌكان ىیدُغ کَ انگّ
در زِث جتییً و ةؼازش از وضؿیث ىٍاؿتی ةؼظّردار اؿث.
زغول  :5قاظلُای ةؼازش ىغل
ىلادیؼ

ٌام قاظل

ىغل امهی

ىغل فؼؾی

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

ةَىٍؼّر جضهیم ؿاظحار دروٌی پؼؿكٍاىَ و کكف ؾّاىم جكکیمدٍُغه ُؼ ؿازه ،از اةؽار
جضهیم ؾاىهی جأییغی اؿحفاده ىیقّد .جضهیم ؾاىهی جأییغی ؿازهُای جضلیق ةَمّرت زیؼ
ارائَ ىیقٌّغ.
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هؼادالت اًذاسُگیزی هزبَط بِ ساسُ فزٌّگساسهاًی
زغول  :6ةارُای ؾاىهی ،آىاره  tو ضؼیب جؿییً
هتغیزّای آشکار

بار ػاهلی

t-value

ضزیب تؼییي

ُّیث

0.89

9.98

0.73

صيایث ىغیؼیث

0.76

9.61

0.57

ظالكیث فؼدی

0.59

7.79

0.52

ُغایث

0.70

8.05

0.48

ظعؼپػیؼی

0.72

7.40

0.46

ؿیـحو پاداش

0.69

7.78

0.44

کٍحؼل

0.55

6.10

0.38

انگُّای ارجتاظی

0.60

6.61

0.33

جؿارض پػیؼی

0.47

4.12

0.18

یکپارچگی و اٌـسام

0.41

4.36

0.17

ةا جّزَ ةَ زغول  6جياىی ةارُای ؾاىهی ىؼةّط ةَ ؿازه فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان
 99درمغ ىؿٍادار ىیةاقٍغ و در اٌغازهگیؼی ؿازه فؼٍُگؿازىاٌی ؿِو ىؿٍاداری داقحَاٌغ.
ةؼای ایٍکَ ةحّان گفث کغام ىحغیؼ در اٌغازهگیؼی ؿازه ىؼةّظَ ؿِو ةیكحؼی داقحَ و
کغامیک ؿِو کيحؼی دارد ،ىیجّان از ضؼیب جؿییً اؿحفاده کؼد .ةؼ اؿاس ایً ضؼیب،
ىحغیؼی کَ ةیكحؼیً ضؼیب جؿییً را داقحَ ةاقغ ،ةیكحؼیً ؿِو را در اٌغازهگیؼی ؿازه
ىؼةّظَ دارد .ةٍاةؼایً ةؼای ؿازه فؼٍُگؿازىاٌی ،ىحغیؼ – ُّیث ةیكحؼیً ؿِو را در
اٌغازهگیؼی دارد کَ ةَجٍِایی ىیجّاٌغ  73درمغ از واریاٌؾ فؼٍُگؿازىاٌی را جتییً کٍغ.
ىحغیؼُای یکپارچگی و اٌـسام ةا ضؼیب جؿییً  17درمغ ،کيحؼیً ؿِو را در اٌغازهگیؼی
فؼٍُگؿازىاٌی دارٌغ.
هؼادالت اًذاسُگیزی هزبَط بِ ساسُ سزهایِ اجتواػی

ةا جّزَ ةَ ٌيّدارُای  2و  3کَ ىغل در صانث جعيیً و ىؿٍاداری ( )T-Valueرا ٌكان
ىیدُغ ،جياىی ةارُای ؾاىهی ىؼةّط ةَ ؿازه ؿؼىایَ ازحياؾی در ؿعش  99درمغ ىؿٍادار
ىیةاقغ و در اٌغازهگیؼی ؿازه ؿؼىایَ ازحياؾی ؿِو ىؿٍاداری داقحَاٌغ .ةٍاةؼایً ىیجّان
گفث ؿؼىایَ ازحياؾی ةَ نضاظ روایی دارای اؾحتار و روایی الزم و کافی اؿثُ .يچٍیً ةا
جّزَ ةَ زغول  7ةؼای ؿازه ؿؼىایَ ازحياؾی ،ىحغیؼ جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی
ةیكحؼیً ؿِو را در اٌغازهگیؼی دارد کَ ةَجٍِایی ىیجّاٌغ  69درمغ از واریاٌؾ ؿؼىایَ
ازحياؾی را جتییً کٍغ .ىحغیؼ اؾحياد ةا ضؼیب جؿییً  31درمغ ،کيحؼیً ؿِو را در
اٌغازهگیؼی ؿؼىایَ ازحياؾی دارد.
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ٌيّدار  :2ىغل امهی جضلیق در صانث ضؼایب ىـیؼ
اعتياد

0.29

0.41

ىضارکت

0.61

0.89

روحیه داوطهبی

0.75

0.42

سرىایه
اجتياعی

0.88

تيانایی بركراری روابط
اجتياعی غیررسيی

0.39

0.76

فرونگ
سازىانی

0.69
تنيع در ىعاصرتوا و
دوستیوا

0.84

ٌيّدار  :3ىغل امهی جضلیق در صانث ىؿٍاداری ضؼایب ()t-Value
7.70

3.07

7.75

اعتياد

ىضارکت

6.90

روحیه داوطهبی

6.60

تيانایی بركراری روابط
اجتياعی غیررسيی

7.83

تنيع در ىعاصرتوا
و دوستیوا

5.95
5.46

سرىایه
اجتياع
ی

7.67

فرونگ
سازىانی

5.25

Chi-square=143,63; df= 87; p-value= 0,00083; RMSEA= 0/66
زغول  :7ةارُای ؾاىهی ،آىاره  tو ضؼیب جؿییً
ىحغیؼُای آقکار
جّاٌایی در ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی
روصیَ داوظهتی
جٍّع در ىؿاقؼتُا و دوؿحیُا
ىكارکث
اؾحياد

ةار ؾاىهی
0.88
0.75
0.69
0.89
0.41

t-value
6.36
5.95
5.25
6.90
-

ضؼیب جؿییً
0.69
0.51
0.41
0.35
0.31
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در ٌيّدار  4ةا جّزَ ةَ ىلغار  RMSEAکيحؼ از  0.1و ىلادیؼ قاظلُای ةؼازش ىاٌٍغ ،GFI
 CFIو  ،...ىغل دارای ةؼازش ظّةی ىیةاقغ و ةا جّزَ ةَ ىلادیؼ ُ ،T-valueيَ ؾّاىم جتییً
ىیقٌّغ کَ ةیكحؼیً جأدیؼ را "جٍّع در دوؿحیُا" ةا ىلغار ضؼیب جأدیؼ  0.8دارا ىیةاقغ و
ةؿغازآن "اؾحياد""،جّاٌایی ةؼكؼاری ارجتاط"" ،روصیَ داوظهتی"در رجتَُای ةؿغی كؼار دارٌغ
کَ کيحؼیً جأدیؼ ىؼةّط ةَ گؽیٍَ "ىكارکث" ىیةاقغ کَ انتحَ ةا جّزَ ةَ ؿعش ىؿٍاداری
آنکَ کيحؼ از  2یؿٍی ٌ 1.1یؽ ىیةاقغ ،کيحؼیً ؿِو در اٌغازهگیؼی را ٌیؽ دارا ىیةاقغ.

سرىایه
اجتياعی

اعتياد
2
R =0.44

2

R =0/55
ىضارکت
R =0.015

* (0.79 )4.89

2

روحیه داوطهبی
2
R =0.085

0.76
(0.09 )1.10

* (0.27 )2.67
تيانایی بركراری ارتباط
2
R =0.15

** (0.33 )3.01

فرونگ
سازىانی

* (0.80 )4.60
تنيع در دوستیوا
2
R =0.29

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

** ىؿٍاداری در ؿعش اظيیٍان  99درمغ * .ىؿٍاداری در ؿعش اظيیٍان  95درمغ
پاسخ بِ فزضیات پضٍّش با استفادُ اس هؼادالت ساختاری ()SEM

فؼضیَ امهی :فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ ؿؼىایَ ازحياؾی اؿاجیغ داٌكگاه ؾهّم و فٍّن ُّایی قِیغ
ؿحاری جأدیؼ دارد.
ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان  99درمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و آىارهی
ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿؼىایَ ازحياؾی جأدیؼ ىؿٍادار دارد.
ةٍاةؼایً ىیجّان گفث ةا ةاال رفحً فؼٍُگؿازىاٌی ،ؿؼىایَ ازحياؾی ٌیؽ افؽایف ىییاةغ و ةا
کاُف فؼٍُگؿازىاٌی ،ؿؼىایَ ازحياؾی ٌیؽ کاُف ىییاةغ .ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ 0/55
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قغه اؿث .ایً ضؼیب جّاٌایی پیفةیٍی ىحغیؼ واةـحَ جّؿط ىحغیؼ یا ىحغیؼُای ىـحلم را
ةؼرؿی ىیکٍغ .ةؼ ایً اؿاس ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی جّاٌـحَ اؿث  55درمغ از جغییؼات
ؿؼىایَ ازحياؾی را پیفةیٍی کٍغ.
فزضیِّای فزػی:
فزضیِ ( :)1فزٌّگساسهاًی بز اػتواد اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ستاری تأثیز
دارد.

ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان  99درمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و آىارهی
ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿعش اؾحياد اؿاجیغت ادیؼ ىذتث و
ىؿٍادار دارد و ىیجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش اؾحياد اؿاجیغ گؼدد .ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ
 /440قغه اؿث .ةٍاةؼایً ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی  44درمغ جّاٌایی پیفةیٍی اؾحياد
کارکٍان ىّمّف را دارد( .جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ)
فزضیِ ( :)2فزٌّگساسهاًی بز هشارکت اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ستاری تأثیز
دارد.

ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان  99درمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و آىارهی
ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿعش ىكارکث اساتیذ جأدیؼ
ىؿٍادار ٌغارد و ٌيیجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش ىكارکث کارکٍان ىّمّف گؼدد( .ؾغمجأییغ
ىؿٍاداری فؼضیَ)
فزضیِ ( :)3فزٌّگساسهاًی بز رٍحیِ داٍطلبی اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ
ستاری تأثیز دارد.

ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان  99درمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و آىارهی
ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ ؿعش روصیَ داوظهتی اؿاجیغ جأدیؼ
ىذتث و ىؿٍادار دارد و ىی جّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش روصیَ داوظهتی آٌان گؼدد .ىلغار ضؼیب
جؿییً ةؼاةؼ  0/085قغه اؿث .ةٍاةؼایً ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی  8/5درمغ جّاٌایی پیفةیٍی
روصیَ داوظهتی کارکٍان ىّمّف را دارد( .جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ)
فزضیِ ( :)4فزٌّگساسهاًی بز تَاًایی بزقزاری رٍابط غیزرسوی اساتیذ داًشگاُ
ػلَم ٍ فٌَى َّایی شْیذ ستاری تأثیز دارد.
ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان  99درمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و آىارهی
ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی
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اؿاجیغ جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار دارد و ىیجّاٌغ ةاؾخ ارجلا ؿعش جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط
غیؼرؿيی آٌان گؼدد .ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ  0/15قغه اؿث .ةٍاةؼایً ىحغیؼ
فؼٍُگؿازىاٌی  15درمغ جّاٌایی پیفةیٍی جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط غیؼرؿيی کارکٍان
ىّمّف را دارد( .جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ)
فزضیِ ( :)5فزٌّگساسهاًی بز تٌَع هؼاشزتّا ٍ دٍستیّای اساتیذ داًشگاُ ػلَم ٍ فٌَى
َّایی شْیذ ستاری تأثیز دارد.

ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی در ؿعش اظيیٍان  99درمغ ةؼ اؿاس ضؼیب ىـیؼ و آىارهی
ىؿٍاداری ةَ دؿث آىاده از ىؿادالت ؿاظحاری ةؼ ىحغیؼ جٍّع ىؿاقؼتُا و دوؿحیُای
اؿاجیغ جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار دارد و ىیجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش جٍّع ىؿاقؼتُا و
دوؿحیُای آٌان گؼدد .ىلغار ضؼیب جؿییً ةؼاةؼ  0/29قغه اؿث .ةٍاةؼایً ىحغیؼ
فؼٍُگؿازىاٌی  29درمغ جّاٌایی پیفةیٍی جٍّع ىؿاقؼتُا و دوؿحیُای کارکٍان
ىّمّف را دارد( .جأییغ ىؿٍاداری فؼضیَ)
بحث ٍ ًتیجِگیزی
ةا جّزَ ةَ ؾغم وزّد جضلیلات ىؼجتط ةا ىّضّع فؿهی جضلیق صاضؼ کَ در آن ةَ دو ىحغیؼ
ؿؼىایَ ازحياؾی و ُيچٍیً فؼٍُگؿازىاٌی ُيؼاه ةا ؾٍامؼ جكکیمدٍُغه آن ةا جيؼکؽ ةؼ
یک ؿازىان ٌؼاىی پؼداظحَ ةاقغ ،جضلیق صاضؼ اٌسام پػیؼفث و ةَ ٌحایر ذیم ظحو گؼدیغ.
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 اؿثُ .ؼچَ قؿاع اؾحياد
ةیكحؼ ةاقغ گؼوه ىّردٌؼؼ  ،ؿؼىایَ ازحياؾی ةیكحؼی ظّاُغ داقثٌ .حایر صامم ٌكان داد
کَ:
انف) ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ ىحغیؼ ؿعش اؾحياد اؿاجیغ جأدیؼ ىذتث و ىؿٍادار دارد و
ىیجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش اؾحياد کارکٍان گؼدد .ةَؾتارتدیگؼ از دیغگاه اؿاجیغ داٌكگاه،
جلّیث ؾّاىم فؼٍُگؿازىاٌی جّاٌـحَ اؿث ؾّاىهی ىاٌٍغ اؾحياد ُيکاران ةَ یکغیگؼ در
ىضیط کار ،پػیؼش ُيکاران زغیغ و ٌیؽ اىکان کار ةا ُيکاراٌی کَ جا صغودی دارای
ؾلایغی ىحضاد ةا ؾلایغ ؿایؼیً ىیةاقٍغ را افؽایف دُغ.
ب) ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ ىحغیؼ ؿعش ىكارکث اؿاجیغ جأدیؼ ىؿٍاداری ٌغارد .در ایً
زاىؿَ ،فؼٍُگؿازىاٌی ٌحّاٌـحَ اؿث ةاؾخ ارجلاء ؿعش ىكارکث اؿاجیغ گؼدد.
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ج) ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌ ی ةؼ ىحغیؼ ؿعش روصیَ داوظهتی اؿاجیغ داٌكگاه جأدیؼ ىؿٍاداری
دارد .ایً ىّضّع ٌكان ىیدُغ جلّیث ؾّاىم فؼٍُگؿازىاٌی در افؽایف صؾ کيک
داوظهتاٌَ ُيکاران ةَ یکغیگؼ ،ؿّدرؿاٌی ةَ ُيکاران ،پیكگاىی در اٌسام کار و ىكارکث در
اٌسام فؿانیثُای گؼوُی اؿاجیغ جأدیؼ ىذتحی دارد.
د) ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌ ی ةؼ ىحغیؼ ؿعش جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط ازحياؾی غیؼرؿيی اؿاجیغ
جأدیؼ ىؿٍاداری دارد و ىیجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش جّاٌایی ةؼكؼاری رواةط ازحياؾی غیؼرؿيی
آٌان قّد .ةؼ ایً اؿاس ىیجّان چٍیً اؿحٍتاط کؼد کَ جلّیث و ارجلاء ؾّاىم فؼٍُگی
ؿتب قغه اؿث اؿاجیغ داٌكگاه ؾالوه ةؼ رواةط رؿيی و ؿهـهَ ىؼاجتی در ؿازىان رواةط
غیؼرؿيی دوؿحاٌَ ةیكحؼی داقحَ و اظحالفٌؼؼ آٌان درزىیٍَٔ ىـائم آىّزقی ،ىٍسؼ ةَ
جضاد ةیً آٌان ٌكّد.
و) ىحغیؼ فؼٍُگؿازىاٌی ةؼ ىحغیؼ ؿعش جٍّع در ىؿاقؼتُا و دوؿحیُا اؿاجیغ جأدیؼ ىذتث
و ىؿٍادار دارد و ىیجّاٌغ ةاؾخ ارجلاء ؿعش اؾحياد آٌان گؼدد .نػا جلّیث ؾّاىم فؼٍُگی در
افؽایف ىیؽان قٍاظث اؿاجیغ از ؿایؼ واصغُای ؿازىان ،نػتةعف قغن ُيکاری ةا
کارکٍان از كّىیثُای ىعحهف و گؼوُای زةاٌی ىحفاوت ىؤدؼ اؿث.
ةَظّرکهی ،جلّیث ؾّاىم فؼٍُگؿازىاٌی در افؽایف ىؤنفَُای ؿؼىایَ ازحياؾی اؿاجیغ
داٌكگاه ىؤدؼ اؿث .ایً جأد یؼ ةعنّص در ىحغیؼ اؾحياد ةیكحؼ اؿث .اىا در ظنّص ىحغیؼ
ىكارکث ٌیازىٍغ جّزَ و ىالصؼات ةیكحؼی اؿث.
پیكٍِادُا
 زِث افؽایف ؿعش ؿؼىایَ ازحياؾی در ةیً کادر آىّزقی داٌكگاه ،ةا اجعاذ راُکارُای
الزم اززيهَ جأکیغ ةؼ آىّزش اؿاجیغ ةا اؿحفاده از دورهُای ضيً ظغىث ىحٍاؿب ةا
ٌیازُای آىّزقی آٌان ،ایساد فضای ىتحٍی ةؼ جفاُو ،مغاكث ،اؾحياد و ُيکاری و ٌِایحاً
افؽایف رضایث قغهی اؿاجیغ ،ىیجّان اكغام ىؤدؼی اٌسام دارد.
 جالش فؼىاٌغُان ارقغ و ىغیؼیث ؾانی ؿازىان ،در زِث جلّیث کار جیيی در راؿحای
صم ىـائم ؾهيی و روصیَی ٌلاداٌَ در ؿازىان (اؿحفاده از اةؽارُایی ٌؼیؼ ٌؼام
پیكٍِادُا و صهلَُای کیفی و کؼؿیُای آزاداٌغیكی).
 قفافیث ةیكحؼ در جنيیوگیؼیُای ىعحهف ىؼجتط ةا اؿاجیغ داٌكگاه ،ةَویژه در صّزه
پؼداظثُای ىحغیؼ و ارزیاةی ؾيهکؼد آىّزقی و رؾایث ؾغانث آىّزقی.
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قفافؿاز ی فؼٍُگ صاکو ةؼ داٌكگاه ةؼای اؿاجیغ ةَ دنیم ایٍکَ ةؼداقثُا و ظؼز
ٌگؼش اؿاجیغ از ةاورُا ،ارزشُا و  ...ؿازىان ؿؼچكيَ ىیگیؼد .ایً اىؼ در افؽایف
ىیؽان اؾحياد ،ىكارکث ،رواةط کاری و ةاالظؼه ةؼ رضایثىٍغی و کارایی و ةِؼهدُی آٌان
ىؤدؼ ظّاُغ ةّد.
ةا جّزَ ةَ ؾغمجأ ییغ فؼضیَ دوم ،ىغیؼان ارقغ داٌكگاه ةایغ جيِیغاجی را فؼاُو آورٌغ جا
ضيً ىكارکث دادن ُؼ چَ ةیكحؼ اؿاجیغ در اىّر آىّزقی و پژوُكی ،از ظؼیق کاُف
الیَُای ؿازىاٌی و ةـحؼؿازی فؼٍُگی کَ ةَ ریـکپػیؼی و ظالكیث ةیكحؼ ةِاء
ىی دُغ ،ىّزتات جلّیث ؿؼىایَ ازحياؾی اؿاجیغ فؼاُو گؼدد و از ایً ظؼیق رفحار
اؿاجیغ ُيـّ ةا اُغاف ؿازىان جّؿؿَ یاةغ .ىیؽان جكّیق ةَ ریـکپػیؼی در جتؿیث از
زّ ؾيّىی غانب ةؼ زاىؿَ (پاییً ةّدن ىیؽان ظالكیث و ٌّآوری در زاىؿَ) ىعهّب
ٌتّده و در ىلاةم ،ىیؽان کٍحؼل در ؿعّح ىعحهف ،ةاالؿث؛ ایً در صانی اؿث کَ ؿعش
ظالكیث فؼدی اؿاجیغ ةَ ٌضّ ىعهّةی ةاال ةّده و ةَ دنیم ىّاٌؽ ىػکّر ،ایغه پؼدازی،
ظالكیث و ٌّآوری در ةیً اؿاجیغ کاُف داقحَ اؿحکِایً اىؼ ىیجّاٌغ یکی از دالیم
کاُف اٌگیؽه آٌان ةؼای ىكارکث در ؿازىان ةاقغ.
جّزَ ىـئّنیً ةَ امم قایـحَؿاالری ؿتب ظّاُغ قغ جا اؿاجیغ ضيً آگاُی از
ػؼفیثُا و جّاٌاییُایی ظّد ،فؼمث ارائَ پیكٍِادُا و افکار زغیغ را داقحَ و ظالكیث
و ٌّآوری در ةیً آٌان ىـیؼ جؿانی را ةپیيایغ.
جكکیم اجاقُای فکؼ ،گؼوهُا ی و زهـات غیؼرؿيی و ایساد فضای ميیياٌَ در ؿاؾات
غیؼ کاری اززيهَ راهکارُایی اؿث کَ ىیجّاٌغ در جلّیث صـً رواةط فیىاةیً اؿاجیغ
ىؤدؼ واكؽ گؼدد.
ىغیؼان ةایغ ایً ىِو را در ٌؼؼ داقحَ ةاقٍغ کَ رقغ و پیكؼفث ،ؾّاىهی ُـحٍغ کَ
ةَظّر ىذتث و ىـحلیو ةا اٌگیؽش ىؼجتط ىیةاقٍغ .ىضحؼم قيؼدن قعنیث و اصحؼام
ةَ غؼور کارکٍان و ُ ...يگی ٌكاٌَُای ةارز ؾّاىم فّق ىیةاقٍغ کَ رضایث قغهی،
افؽایف کارایی ،کاُف جؿارض و ةؼظّردُا و اصـاس جؿِغ کهیَ کارکٍان ةاألظل
اؿاجیغ داٌكگاه ٌـتث ةَ اُغاف ؿازىاٌی و درىسيّع جلّیث ؿؼىایَ ازحياؾی را در پی
ظّاُغ داقث و ایً اىؼ ٌِایحاً ىّزتات افؽایف ةِؼهوری ؿازىاٌی را فؼاُو ظّاُغ
ؿاظث.
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اؿحاٌهی دیّیؾ ()1376؛ "ىغیؼیث فؼٍُگؿازان"؛ جؼزيَی ٌامؼ ىیؼؿپاؿی و پؼیچِؼ
ىؿحيغ گؼزی ،چاپ دوم ،جِؼان ،اٌحكارات ىؼواریغ.
انّاٌی ،ؿیغ ىِغی و ىیؼؾهی ؿیغ ٌلّی ()1380؛ ؿؼىایَ ازحياؾی :ىفاُیو و ٌؼؼیَُا؛
فنمٌاىَ ىعانؿات ىغیؼیث ،قياره  33و 34
اىیٍی ،آزاده ()1378؛ جأدیؼ ؿؼىایَ ازحياؾی ةؼ چؼظَ ىغیؼیث داٌف ،داٌكگاه جِؼان
(پایانٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ)
ایؼانٌژاد پاریؽی ،ىِغی ()1385؛ روشُا ی پژوُف در ؾهّم ازحياؾی ،چاپ ؿّمٌ ،كؼ
ىغیؼان.
ظاکی ،غالىؼضا ()1384؛ روش پژوُف در ىغیؼیث؛ جِؼان داٌكگاه آزاد اؿالىی.
راةیٍؽ ،اؿحیفً ()1378؛ ىغیؼیث رفحار ؿازىاٌی زهغ ؿّم ،جؼزيَی ؾهی پارؿاییان و ؿیغ
ىضيغ اؾؼاةی؛ جِؼان ىؤؿـَی ىعانؿات و پژوُكِای ةازرگاٌی.
رصياٌپّر ،نليان ()1382؛ ىغیؼیث ؿؼىایَ ازحياؾی :رویکؼدی ادؼةعف در ىغیؼیث ىٍاةؽ
اٌـاٌی ،فنهٍاىَ ىعانؿات ىغیؼیث.
زانی ،ىضيغرضا ()1378؛ جؿاىم فؼٍُگ و یادگیؼی ؿازىاٌی؛ فنمٌاىَ ىنتاح ،ؿال ُكحو،
قياره .32
ؿکاران ،اوىا ،)1385( ،روشُای پژوُف در ىغیؼیث ،مائتی ،ىضيغ؛ قیؼازی ،ىضيّد .جِؼان:
ىّؿـَ ؾانی آىّزش و پژوُف ىغیؼیث و ةؼٌاىٌَّیـی ،چاپ چِارم.
قؼیفزاده ،فحاح ()1377؛ ىغیؼیث فؼٍُگ ؿازىان؛ جِؼانٌ ،كؼ كّىؾ.
فؼُی ةّ زٌساٌی ،ةؼزو ()1383؛ گؽارش پژوُف :ةؼرؿی و قٍاظث فؼٍُگؿازىاٌی ٌیؼوُای
ىـهش (وضؽ ىّزّد) ،ىؼکؽ جضلیلات اؿحؼاجژیک ؿحاد کم – گؼوه ٌیؼوی اٌـاٌی.،
فؼُی ةّ زٌساٌی ،ةؼزو و زارع اقکػری ،زاللانغیً ()1384؛ ةؼرؿی و قٍاظث فؼٍُگؿازىاٌی
ٌازا .ىؼکؽ جضلیلات و پژوُفُای ٌازا" .گؼوه ىغیؼیث و ٌیؼوی اٌـاٌی.،
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