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 کلی یها استیس بزاساس در ساسهانهای نظاهی ساسهانی فزهنگ هطالعه

 یرهبزابالغی هقام هعظن 

1مهغ ةاراىی  

 چکیده

نحياَع نضیعای  ٌاای دگؼگَىیدر ؾنؼ کيَىی ؿازناىٍای ىؼانی ةیف از پیف ةا جغییؼات و 

 زؾم ةاًنَازً ٌـحيغ و واکيف نياؿب ةً ایو جغییؼات اؿااس اتحاغار و پَیاایی اىٍاا اؿاث  

اىغیكهيغان نغیؼیث، فؼٌيگ ؿازناىی ةـحؼ ٌؼگَىً جغییاؼ و جضاَل در ؿاازنان ةاً صـاا  

جغییاؼ ایااا  ٌای ةؼىاناًو فؼٌيگ ؿازگار ةا اٌغاف جضَل، ىقاف کلیاغی در نَفقیاث  ایغ نی

  ٌغف املی ایو جضقیق ةؼرؿای وعاؿیث فؼٌياگ ؿاازناىی در یزای از ؿاازناىٍای کيغ نی

کلی ىؼام اداری  ٌای ؿیاؿثفؼٌيگ ؿازناىی ةیان قغه در  ٌای ویژگیىؼانی کكَر ةؼاؿاس 

  روش جضقیق جَمایای از ىاَع پیهایكای اؿاث  ةاقغ نی نغػلً() رٌتؼیاةالغی نقام نؿؼم 

 ىهَىً صسم  دٌيغ نی لزیؿازنان نَرد نعالؿً جك يانکارک ًیلک را جضقیق ایو اناری زانؿً

 ىهَىً روش  گؼدیغه اؿث جؿییو کَکؼان َلفؼن اؿاس ةؼ کً ةاقغ نی ىاؼ 9=7 ةا ةؼاةؼ اناری

از پؼؿكيانً نضقق ؿاظحً اؿاحااده قاغه  ٌا دادهةَده و ةؼای گؼداوری  ؿاده جنادفی گیؼی

قغه اؿث  ةاً  جأییغاؿث کً روایی ان ةً روش نضحَایی و پایایی ان ةا ازنَن الاای کؼوىتاخ 

جضقیق ىكان داد  ٌای یافحًاز ازنَن جی زوزی ةٍؼه گؼفحً اؿث  ىحایر و  ٌا دادهنيؼَر جضلیل 

کً در ٌؼ ٌاث ویژگی فؼٌيگ ؿازناىی نَرد ةؼرؿی در زانؿً نَرد نعالؿً ةیو وعؽ نَزَد 

جضقیاق  ٌای یافحاًو وعؽ نعلاَ  اظاحالف نؿيااداری وزاَد دارد  در ىٍایاث ةاا جَزاً ةاً 

 ی در ؿازناىٍای ىؼانی ارائً قغه اؿث پیكيٍادٌایی ةؼای جقَیث فؼٌيگ ؿازناى

 

کلیدی های واژه  
کلی، هقام هعظن رهبزی )هدظله( های سیاستفزهنگ ساسهانی، ساسهاى نظاهی،   
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 هقدهه

 یؿااظحارٌا در قیاؾه ؼاتییاجغ ةاغون جَؿاؿً ياغیفؼا و اؿاث ؼاتییجغ نـحلؽم یا جَؿؿً ٌؼ

 یازاؽا از یزای جيٍا یفؼٌيگ (  ةؿغ7568، 6اوریَردان) قغ ىعَاٌغ نضقق ،یازحهاؾ و یفؼٌيگ

 لیجكاع را یفؼٌيگا اتیاص ىحَاىاغ ًک یا جَؿؿً یؿيی  اؿث یاؿاؿ ؾانل ًزةل ـث،یى جَؿؿً

 نَفاق ياغ،ک یپَق چكم …و ةاورٌا ٌا، ؿيث ،یارزق یٌا ىؼام از ای قَد نيغ ةٍؼه از ان و دٌغ

 و اؿاث یظاارز یالگٌَاا ةاؼ زاینح ؼد،یاةگ غهیاىاد را یفؼٌيگ ةؿغ ًک یا جَؿؿً  ةَد ىعَاٌغ

 و فؼٌياگ ةاا نقاةلاً یةاؼا را زانؿاً ثیاػؼف و دارد ینا ةااز رقغ از را یةَن فؼٌيگ ثیظالت

 یفؼٌيگا یتاؾاغگ یة نَزاب اناؼ ویاا و ياغک ینا ؿـث یوارداج و یظارز ىاظَاؿحً یالگٌَا

 ةاقاغ نیؿازناىٍا در نـیؼ پیكؼفث و جَؿؿً  ٌای ةؼىانًانؼوزه جضَل یزی از نٍهحؼیو   قَد ین

 وزاَد  دارد نالزناً ان ةاا اماالح ٌؼگَىً کً اؿث ةـحؼی فؼٌيگ(  =755، 7کیلیان و اکالود)

 جضاهیو را جغییؼ یٌا ةؼىانً انیؽ نَفقیث ازؼای صغودی جا جَاىغ ین جغییؼ ةؼای ؿازگار فؼٌيگ

 ؿااظحارٌا، انیاؽ نَفقیاث اماالح ةؼای قغه ریؽی ظؼح جالش ٌؼ اؿاس ؿازناىی فؼٌيگ  کيغ

و جيٍاا از ظؼیاق قاياظث دتیاق  (>755 ةَکاارت،ةاقاغ ) ینا ؿاازناىی فؼایياغٌای و ،ٌا ىؼام

، ةاورٌاا و ٌاا ارزشفؼٌيگ ؿازناىی ٌهؼاه ةا اجعاذ راٌتؼدٌاای اؿاؿای نتحيای ةاؼ  یٌا یژگیو

ىیزَکاار و ) افاثیؿث ةً ٌؼگَىً جضَلی ةيیادی در ؿازنان د جَان ینناؼوعات اؿاؿی ؿازنان 

 ( 7<68ٌهزاران، 

ةً ةؿغ ةاً ؾياَان یاو صاَزه ةؼزـاحً در نعالؿاات و  5=<6از دًٌ  نكعناًفؼٌيگ ؿازناىی 

ىؼؼیات نؼةاَط ةاً جئاَری ؿاازنان و ناغیؼیث ناَرد جَزاً تاؼار گؼفحاً اؿاث و ةاً اؾحقااد 

از  جاَان نیاىغیكهيغاىی ٌهچَن ٌافـحغ و قایو ةا دیغگاٌی کارکؼدگؼایاىً ىـتث ةً فؼٌياگ، 

ویر رفحارٌای نعلَ  و دؿحیاةی ةً ؾهلزؼد ةٍحاؼ در ان ةً ؾيَان اةؽاری ةؼای کيحؼل رفحارٌا، جؼ

(  انؼوزه نغیؼان ؿازناىٍای ةؽرگ ةً ایو ىحیساً ;=68رؾيایی کؼدقَلی، ) کؼدؿازنان اؿحااده 

  قاَد نیؿاازنان نضـاَ   ٌای جَاىاییکً فؼٌيگ ؿازناىی ةً ؾيَان ؿؼچكهً ٌهً  اىغ رؿیغه

 ( 67، 7>68ظَؿی، ) اؿثؼٌيگ اىٍا واةـحً کانیاةی و قزـث ؿازناىٍا جا اىغازه زیادی ةً ف

ىقف فؼٌيگ ؿازناىی تَی در قزل گیؼی رفحار و ؾهلزؼد نعلَ  کارکيان کاً ؿاازنان را 

 ٌاای نأنَریثىؼانی ةا جَزً ةً  ٌای ؿازناناىزار کؼد   جَان ىهیدر جضقق اٌغافف یاری رؿاىغ، 

ز ٌؼ ؿاازناىی در زٍاث ىٍادیياً صـاس و نٍهی کً در اةؿاد نعحلف ةً ؾٍغه دارىغ ةایغ ةیف ا
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کؼدن ةاورٌا، اؾحقادات و ارزقٍایی کً الٍام گؼفحً از ارزقاٍای و ةاورٌاای نلای و دیيای اؿاث 

 اٌحهام داقحً ةاقيغ 

نكاةٍی ٌـاحيغ   ٌای نأنَریثىؼانی در ٌؼ زایی کً ةاقيغ در پی جضقق اٌغاف و  ٌای ؿازنان

نحؿاالی و  ای زانؿًو ؾؽیث اىـاىی ةؼای ایساد  میاىث از نؼزٌای کكَر، ىؼام صاکم، زان و نال

ؿازناىی و  ٌای ویژگیایو اٌغاف اؿث  ةً ؿتب ایو قتاٌث دؿث اىغرکاران انؼ  جؼیو نٍمفاظؼ 

و کارکيان را ةؼای جضهیو ان اٌغاف نلؽم ةاً رؾایاث  اىغ کؼدهفؼٌيگ ؿازناىی ظامی را جؿؼیف 

  کييغ نی ٌا ارزشو  ٌا ویژگیان 

قغن ةیف از ؿً دًٌ از ؾهؼ پؼةؼکث اىقال  اؿالنی و ةاا جَزاً ةاً جاکیاغٌای ةا وزَد ؿپؼی 

نغػلً الؿالی( ةؼ جَزً ةایف از پایف ةاً ) رٌتؼیره( و نقام نؿؼم ) ظهیيینزؼر صضؼت انام 

نَعَع فؼٌيگ و جَؿؿً ان، ٌيَز ان گَىاً کاً ةایاغ ةاً ایاو نقَلاً اٌحهاام ىكاغه اؿاث  در 

در  رؿاغ نینحؿغدی در ایو صَزه ةً ىؼؼ  ٌای پژوٌفو  ٌا ؼحظنـلش ؾلیؼغم اىسام  ٌای ىیؼوی

(  از اىساایی کاً فؼٌياگ 7<68ىیزَکاار و ٌهزااران، ) اؿثؾهل جَفیق چيغاىی صامل ىكغه 

ؿازناىی ٌهچَن فاىَس دریایی راٌيهای صؼکاث ؿاازنان در نـایؼ اٌاغاف و ٌاغایحگؼ رفحاار 

وری اؿاث  فؼٌياگ ؿاازناىی در کارکيان اؿث جاکیاغ ةاؼ جقَیاث ان ةاؼای ٌاؼ ؿاازناىی عاؼ

ةؼظَدار اؿث چؼا کً پكحَاىً جاَان رزنای و اتحاغار دفااؾی  ای ویژهؿازناىٍای ىؼانی از زایگاه 

 ىیؼوٌای نـلش در گؼو ارزقٍای ؿازناىی ىٍاحً در فؼٌيگ ؿازناىی اؿث 

و زٍاد را  کييغ نیىؼانیان در فؼٌيگ اؿالنی ةا نؿؼفث و اگاٌی از ةؼجؼیو ارزقٍا زاىاىً دفاع  

دیاو قاؿار،  ٌایی اىـان  ىیؼوٌای ىؼانی داىيغ نیجالقی ةؼای واالجؼیو ارزقٍای اىـاىی و الٍی 

(  جقَیث فؼٌيگ ؿازناىی در زٍث ایساد ةـحؼ 7<68رقیغزاده، ) ٌـحيغدیو نغار و دیو رفحار 

  و فضای رقغ و پیكؼفث روصی، ٌَیث فؼدی و ؿازناىی کارکيان ىیؼوٌاای نـالش در چاارچَ

فؼناىغٌی کل تَا عؼوری اؿث  از ایو رو پژوٌف صاعؼ ةا اةحياا  ةاؼ اةؿااد و  ٌای فؼنانىغاةیؼ و 

کلی ىؼاام اداری اةالغای نقاام نؿؼام  ٌای ؿیاؿثفؼٌيگ ؿازناىی جؿؼیف قغه در  ٌای ویژگی

جا ةا  پؼدازد نی( ةً ةؼرؿی وعؿیث فؼٌيگ ؿازناىی در یزی از ؿازناىٍای ىؼانی <=68) رٌتؼی

ظث و جتییو وعؽ نَزَد پیكيٍادٌای ؾهلی ةؼای ةٍتَد و جقَیث وعؿیث فؼٌيگ ؿازناىی قيا

 ةؼای زانؿً نَرد نعالؿً و ؿایؼ ؿازناىٍای نكاةً ارائً کيغ 
 

فزهنگ ساسهانی   

ٌيسارٌاایی  و ٌاا ارزش جتلاَر ان در اؾحقادی ؿازنان اؿاث و ویژگی رواىی و فؼٌيگ ؿازناىی،

ٌهچيیو ناٌیث رواةط  ةا یزغیگؼ و ٌا انةؼظَرد  ،چگَىگی رفحاراىـان ٌااؿث کً ؾهَناً درةاره 
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اناؼوزه از واهه فؼٌياگ زٍاث جَزیاً   (:=68)کاافی، کياغ اىان ةضاخ نای یٌا ىگؼش کاری و

فؼٌياگ از ظؼیاق جؿانال و گاحگاَ اىحقاال داده   قاَد ینا الت اؿحاادهزالت و یا صل نكزنك

 ًکا یرفحار تالب در را ان و ظَاىغ ین زىغه یىؼان را یؿازناى فؼٌيگ ؾ،یارزؼ ؾیؼک  قَد ین

 اصـااس و كيغیاىغ ین یواتؿ ظَر ةً ًیپا ان ةؼ ًک یراٌ ؿازىغ، ین ارزاق ظَد از ؾهل در نؼدم

ةاً  ( =;<6ارزاؼیؾ، کيغ ) ین فیجؿؼ ييغک ین رفحار ٌم ةا یواتؿ ظَر ةً ًک یا َهیق و ييغک ین

 وً ةاً اؾضاای یاکااؿاث  كو ةاورٌای نكحؼ ٌا ارزشالگَیی از  فؼٌيگ 6یث دیَیؾکؾقیغه 

الزم را فاؼاٌم  یٌا دؿاحَرالؿهلو ةؼای رفحار اىان در ؿاازنان  ةعكغ ینؿازنان نؿيی و ناٍَم 

 یارزقاٍا یدارا ؿاازنان ویا افاؼاد ًکا اؿاث نؿحقاغ 7یپؼؿا هؽیز ( 8=68ؾاتل،) .اورد ین

 و یؼزاف یالگاَ ؼیؿاا و رنؽٌاا نعناَص، زةان رفحار، یةؼا نياؿب یارٌاینؿ غ،یؾقا ،كنكحؼ

 ؿاازنان افاؼاد كنكاحؼ نقاماغ از ییالگاَ را ؿاازنان فؼٌيگ ظالمً، ظَر ةً و ٌـحيغ یرفحار

رؿاَم و  فؼٌياگ ؿاازناىی ؾتاارت اؿاث از ادا ، ًکاادگار قایو نؿحقغ اؿث   يغک ین فیجؿؼ

 كٌاای نكاحؼ از انَظحاً یا اىتاقاحًاؾالم قغه و  یٌا ارزشاظالتیات  فؼٌيگ ؿازناىی قانل 

 یٌاا ارزشً کدىیـَن ةؼ ایو ؾقیغه اؿث  .(8=68 ،قایودارد )انل ؿازنان زاؿث و اقاره ةً ج

ً از ةایو ایاو کاً در ؿاازنان وزاَد دارىاغ، الگٌَاای رفحااری کا اؿاؿی، ةاورٌا و ناؼوعااجی

ٌاا و رفحاار  ً نتیو پیَىغ ةیو ناؼوعات و ارزشکو ىهادٌایی  قَد ینىاقی  كنكحؼ یٌا ارزش

 ( 5=68)افسً، قَد ینؿازناىی ىانیغه  ، فؼٌيگاىغ ؿازنانضای اؾ

 یازحهااؾ یٌا افحاًی ؼیؿاا و رؿاَم و اظالق و ٌيؼٌا و غیؾقا و داىف ینؿي در را فؼٌيگ لَریج

( فؼٌياگ ؿاازناىی را ةاً نذاةاً 7556) 8و کیيیزی کؼیحيؼ ( 79<6)جیلَر،  ةؼد ین ارک ةً اىـان

 ان از ؾتاارت را فؼٌيگ پارؿَىؽ  کيغ ینکً اؾضای یو ؿازنان را ةً ٌم نحنل  داىغ ینچـتی 

 ةؼؿاغ، ارث ةاً جَاىاغ ین و اؿث نؼةَط یةكؼ ؾهل یٌا فؼاورده و رفحار ةً ًک داىغ ین ییالگٌَا

ةاً ىقال از ) قاَد فاؼا داده یىـال ةاً یىـال از( یوَلَهیة) یـحیز یٌا هن دظالث ةغون یؿيی

، ةاورٌاا، ٌا ارزشاز  یا نسهَؾً( فؼٌيگ ؾتارت اؿث از 5<<6دفث )ةً ؾقیغه  ( >:68 ،یاقَر

 جازؼ یا اىغیكیغن کً اؾضای ؿازنان در اىٍا وزَه نكحؼك دارىغ  یٌا َهیقدرك و اؿحيتاط و 
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فزهنگ ساسهانی های ویژگی  

 ظغنات نیان در امالصات جأدیؼ درك اؿاس دولحی ؿازنان یو فؼٌيگی ٌای ویژگی از اگاٌی

(، فؼٌيگ ةً فلـاً وزَدی اةؿاد یا 9=68) راةیيؽةؽؾم  ( 7568اوریَردان، ) اؿث ؾهَنی

اقاره دارد کً ةعَر جيگاجيگی ةٍم نؼجتط و واةـحگی نحقاةل ىـتث ةٍم دارىغ  ولی  ٌایی ویژگی

فؼٌيگ را  ٌا ان  اىغ ىزؼدهجالقی  ٌا ویژگیةیكحؼ نضققان در زٍث نكعل کؼدن ایو اةؿاد یا 

در نَرد ان ةضخ  جَان نی  اگؼ فؼٌيگی وزَد دارد و پيغارىغ نیو پغیغه اىحؽاؾی ازحهاؾی ی

از ىؼؼ  کؼد، ةایغ اةؿاد نكعنی داقحً ةاقغ کً ةحَاىيغ جؿؼیف قغه و نَرد ؿيسف تؼار گیؼىغ 

وزَد دارىغ کً وتحی ةاٌم جؼکیب و جلایق قَىغ، فلـاً وزَدی  ای دٌگاىً ٌای ویژگیوی 

جضهل  ،فؼدی ىَاوری ؾتارجيغ از? ٌا ویژگی  ایو دٌيغ نیازنان را جكزیل فؼٌيگ یو ؿ

، ؿیـحم پاداش، ٌَیث، کيحؼل، رواةط نغیؼیث، یزپارچگی و وصغت، زٍث دٌی، نعاظؼه

  الگٌَای ارجتاظات، جضهل جؿارض

 یژگیارائً ىهَده اؿث، فؼٌيگ را قانل چٍار و ی( از فؼٌيگ ؿازناى7555) ـَنیدىنغلی کً 

 نضَر دو یدارا نغل ویا  قَد ین یؼیگ اىغازهةا ؿً قاظل  یژگیً ٌؼ وک داىغ ین یامل

 ؼىغهیگ ةؼ در یؾهَد نضَر  اىغ کؼده میجقـ تـهث چٍار ةً را نغل ًک اؿث یافق و یؾهَد

 ظؼف از و یداظل ؽکجهؼ ةً ظؼف یو از نضَر ویا  اؿث یؿازناى فؼٌيگ ؽکجهؼ ىَع و ؽانین

 ًک دارد اقاره ؿازنان اىؿعاف ؽانین ةً ؽیى یافق نضَر  قَد ین ینيحٍ یظارز ؽکجهؼ ةً گؼید

  (7555ـَن،یدىقَد ) ین ینيحٍ نيؿعف فؼٌيگ ةً گؼید ظؼف از و ـحایا فؼٌيگ ظؼف یو از

 چٍار ویژگی فؼٌيگ ؿازناىی در نغل دىیـَن ؾتارجيغ از?

ةؼ اؿاس ان فاؼد ةاا  ًکار اؿث کانل ةا ک یؼ قغن ذٌيیدرگ یةً نؿيا :ارکزشدى در یدرگ(1

 یژگای  وؼدیاگ ینار کو راه ةً یدر ا و ٌؼاىچً در جَان دارد کيغ ینار کدر قغل ظَد  زان و دل

 یؼیاىغازه گ 8ٌا ثیتاةلجَؿؿً  و 7یم ؿازی، ج6 یار ةا ؿً قاظل جَاىهيغ ؿازکؼ قغن در یدر گ

  قَد ین

 یفؼٌيگ تاَ ی، داراییٌا یژگیو ویةا چي ییٌا ؿازنان? (یپارچگیکو  ی)هواهنگ یساسگار (2

 یةاا ؿاً قااظل ارزقاٍا یژگایو ویايان ىاَذ دارىاغ  اکارکةؼ رفحار  یافکؽىغ وةً ظَریو نحها

  قَد ین یةؼرؿ 7یَؿحگیو پ یو ٌهاٌيگ 6، جَافق9ویادیةي

                                                           
1
. Empowerment 

2
. Team Orientation 

3
. Capability Development 

4
 . Core Values 
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ؼ ییاجغ یزپارچً و ٌهاٌياگ ٌـاحيغ ةاً ؿاعحی یً ةً ظَةک یٌا ؿازنان? یزیانطباق پذ( 3

ؿاازنان ةاً  یث و ةؼجاؼیانؽ جاَان ینرا  یؼوىیة یؼیو اىعتاق پػ یدروى یپارچگیز  لػا اةيغی ین

ناَرد  :یؿازناى یؼیادگی و 9ییگؼا ی، نكحؼ8ؼییساد جغیةا ؿً قاظل ا یژگیو ویصـا  اورد  ا

  ؼدیگ ینتؼار  یةؼرؿ

ان اؿث   ثینأنَر، رؿالث و یفؼٌيگ ؿازناى یژگیو ویجؼ نٍمغ ةحَان گاث یقا :رسالت(  4

  روىغ ینؼاًٌ یـث؟ نؿهَالً ةً ةیث نَزَدقان چیسا ٌـحيغ و وعؿکداىيغ یً ىهک ییٌا ؿازنان

و  یً اٌاغاف ؿاازناىکا یاز اٌغاف و زٍث ظَد دارىغ، ةً ظاَر یروقي كنَفق در یٌا ؿازنان

   ایو ویژگای کييغ ینم یؼده و چكم اىغاز ؿازنان را جؼؿکف و نكعل یرا جؿؼ یاٌغاف راٌتؼد

قاَد  ینااىغازه گیؼی  =و چكم اىغاز >، اٌغاف و نقامغ;یزٍث راٌتؼدف و یگؼا ةا ؿً قاظل

  (7555ـَن،یدى)

( ظی پژوٌكی ةا ٌغف ظؼاصی الگَی نعلَ  فؼٌياگ ؿاازناىی ةاؼای یزای از 6<68) ؿلعاىی

فؼٌيگ ؿازناىی را ةً قاؼح زیاؼ قياؿاایی کاؼده  ٌای ویژگیؿازناىٍای ىیؼوٌای نـلش اةؿاد و 

 اؿث 

اؿث  ٌایی ویژگیایو فؼٌيگ در پی ظؼاصی و ازؼا و جؼویر ؾَانل و  :هحور. فزهنگ تزبیت 1

و او را در ظؼیق ٌاغایث پیاانتؼان و  دٌغ نیکً اىـان ؿازناىی را ةً رقغ و کهال نؿيَی ؿَق 

ع( تؼار ظَاٌغ داد جا ةا جهـو ةغان ؿؿادت، فالح و رؿحگاری در دىیا و ؾقتای ) نؿنَنیوائهً 

ؾتارجياغ از? اؾاحالی نؿياَی،  کيياغ نیرا ىنیب ظَد گؼداىغ  ؾَانلی کً ایو فؼٌيگ را جتیایو 

 جزلیف گؼایی، والیحهغاری، ؾغالث نضَری و اىقالةی ةَدن 

و نٍارجٍاا،  ٌا جَاىهياغیهی، افؽایف ایو فؼٌيگ ةؼ رقغ و ارجقای ؾل :. فزهنگ دانش هحور2

پَیایی و انادگی رویارویی ةا جضَالت نضیعای، رتاةاث ظلتای و اؿاحااده از فؼماحٍا و تَجٍاای 

ؾتارجياغ از ظالتیاث و  ؿازىغ نیؿازنان و کارکيان جاکیغ دارد  ؾَانلی کً ایو فؼٌيگ را جتییو 

 ؿعاف پػیؼی ىَاوری، نغیؼیث داىف، انَزش و جَاىهيغؿازی کارکيان و اى

                                                                                                                                                    
1
. Agreement 

1. Coordination & Integration 

2.  Creating Change 

3. Customer focus 

4. Organizational Learning 

5. Strategic Direction & Intent 

6.  Goals & Objectives 

7.  Vision 
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جاکیغ ایو فؼٌيگ ةاؼ رؿاالث نضاَری و ةؼظاَرداری ؿاازنان از چكام  . فزهنگ هعناگزا:3

اىغازی ةليغنغت و ىكاط اىگیؽ و راٌتؼدٌا و اٌغافی نغون، قااف و انیغ ةعف اؿث  ؾَانلی کً 

قاانل رؿاالث نضاَری، راٌتاؼد نضاَری، ٌاغف نضاَری و  کيياغ نیایو فؼٌياگ را جتیایو 

  ةاقغ نیؾيَان یو ارزش  تاىَىگؼایی ةً

در ایو فؼٌيگ ةؼ صاکهیاث رواةاط و نياؿاتات اىـااىی، کاارگؼوٌی و  :. فزهنگ رابطه گزا4

 کياغ نی  ؾَانلی کً ایو فؼٌيگ را نؿؼفی قَد نینكارکحی و جَزً ةً اةؿاد اىـان نغاری جاکیغ 

 ؾتارت اؿث از? رٌتؼی، رواةط مهیهی، کارگؼوٌی، اىـسام و نكارکث

( در پژوٌكی ةا ٌغف ظؼاصی الگَی ةاَنی قاياظث و ؿايسف 7<68) هزاراىفٌفؼٌی و 

 ٌاای ویژگیةُؿاغ زیاؼ را ةاً ؾياَان اةؿااد و  :فؼٌيگ ؿازناىی یزی از ىٍادٌای اىقال  اؿالنی 

 ?اىغ کؼدهفؼٌيگی قياؿایی 

 اىقالةی در ؿازنان  -اؿالنی ٌای ارزشفؼٌيگ نزحتی? نؼةَط ةً ةُؿغ صاکهیث   6

 نؼةَط ةً ةُؿغ نضیعی و اىعتاق پػیؼی ؿازنان  فؼٌيگ جضَل گؼا?  7

 فؼٌيگ جؿالی گؼا? نؼةَط ةً ةُؿغ نضحَایی و اىـان نضَر ةَدن ؿازنان   8

 راٌتؼدی ؿازنان  ٌای گیؼیفؼٌيگ ارنان گؼا? نؼةَط ةً ةُؿغ نؿيایی و زٍث   9

 فؼٌيگ تاىَن گؼا? نؼةَط ةً ةُؿغ ؿاظحاری و ؿلـلً نؼاجتی ؿازنان   :

فؼٌيگ ؿازناىی و ارجتاط ان ةاا  ٌای قاظل( در پژوٌكی ةً ةؼرؿی 9<68) زلیلَىغرقیغی و 

  در ایاو نعالؿاً اىاغ پؼداظحًجضَل ؿازناىی در تؼارگاه پغافيغ ٌَایی ظااجم االىتیاا  )ص( ازاا 

ٌهچَن ارجتاظات ؿازناىی، ٌَیث ؿاازناىی، ارناان نكاحؼك، وفااداری ؿاازناىی،  ٌایی قاظل

 ٌای قااظلاؾحهاد نححقاةل و فؼٌيگ جضاَل نضاَر ةاً ؾياَان  تَاىیو و نقؼرات، اصزام دیيی،

 ٌای قااظلادؼگػار ةؼ فؼٌيگ ؿازناىی قياؿایی قغىغ  ایو دو پژوٌكگؼ نؿحقغىغ کً اٌهیاث 

فؼٌيگ ؿازناىی تؼارگاه پغافيغ ٌَایی ٌاجم االىتیا  )ص( نحااوت از ؿایؼ ؿاازناىٍای جَلیاغی و 

جضَل نضَر، اصزام دیيای  ٌای قاظلىكان داد کً ظغناجی و انَزقی اؿث  ىحایر ایو جضقیق 

ادؼگػار ةاؼ فؼٌياگ ؿاازناىی در زانؿاً ناَرد نعالؿاً  ٌای قاظلو ارنان نكحؼك نٍهحؼیو 

جضقیقاجی تؼارگااه ةاً  ٌای گؼوهٌـحيغ  ایو پژوٌف ایساد زَ اظالتی و اؿالنی در ةیو اؾضای 

  کيغ نیؿازناىی را پیكيٍاد  نيؼَر جَؿؿً ىؼام ارزقی و ٌهچيیو ارجقای فؼٌيگ یادگیؼی

 ؿاحاد راٌتاؼدی نعالؿاات نؼکؽ در نـلش ىیؼوٌای فؼٌيگ قياظث ٌغف ةا کً پژوٌكی ةؿالوه

 جَؿؿً) گؼایی اىـان ةؿغ دىیـَن نغل ظتق کً داد ىكان اؿث گؼفحً ىیؼوٌای نـلش اىسام کل

 چكام و اٌاغاف) گؼایی نأنَریث ةؿغ نحَؿط، صغ زیؼ (اىـاىی رواةط رعانيغی، اىـاىی، ىیؼوی
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 و جغییاؼ ةاً جهایال یاادگیؼی،) پاػیؼی اىعتااق ةؿغ نحَؿط، صغ زیؼ( ؿازناىی نأنَریث و اىغاز

 ایاو کاً  اؿاث نحَؿاط صاغ از ةاالجؼ ةَرکؼاجیو ةؿغ و نحَؿط صغ در( نضیعی رواةط و جضَل

 ( 8=68 فؼٌی،) دارد نعاةقث صاعؼ پژوٌف ٌای یافحً ةا صغودی جا ىیؽ ىحایر

( در پژوٌكی ةً نعالؿً فؼٌيگ ؿازناىی داىكگاه افـؼی انام <=68) ٌهزاراىفىنیؼی یاری و 

  زانؿً اناری ایو جضقیق را کً ةً مَرت پیهایكای اىغ پؼداظحًؾلی )ع( ةؼاؿاس نغل دىیـَن 

  ىحاایر اىغ دادهع( جكزیل ) ؾلیاىسام قغه اؿث، کلیً فؼناىغٌان و اؿحادان داىكگاه افـؼی انام 

ظَیف نَفق ةَده  نأنَریثو جضقیق ىكان داد کً داىكگاه در جؿییو و قااف ؿازی رؿالث و ای

و اٌغاف داىكگاه دارىغ  در راةعاً ةاا دتاات و  نأنَریثاؿث و کارکيان دیغگاه روقيی ىـتث ةً 

ةيیاادی  ٌاای ارزش  ةاقاغ نیؿازگاری ىیؽ داىكگاه افـؼی از دتات و یزپارچگی الزم ةؼظاَردار 

فؼدی کارکياان ىیاؽ ةاً  ٌای تاةلیثاز صغ نحَؿط اؿث و جَاىهيغؿازی کارکيان و جَؿؿً ةاالجؼ 

ظَر تاةل جَزٍی نَرد جاکیغ اؿث  انا وعؿیث جغییؼ پػیؼی چيغان نعلاَ  ىیـاث و نقاوناث 

  قَد نیىـتحاً زیادی در ةؼاةؼ جغییؼ از ؿَی کارکيان نكاٌغه 

 هدظله() رهبزیی ابالغی هقام هعظن کل های سیاستفزهنگ ساسهانی در  های ویژگی

و ارج ىٍاادن  یو کؼانث اىـاى یاؿالن یٌا ةؼ ارزش ینتحي یفؼٌيگ ؿازناى یيً ؿازیىٍاد  6

 (6 ةيغ) ازحهاؾیو  یاىـاى یٌاً یةً ؿؼنا

 .(7ةيغ ) اىـاىی نياةؽ ارجقای و ظغنث جغاوم زػ ، در نضَری ؾغالث  7

ىؼاام  ییایاو اةحزار و اقاؾً فؼٌيگ و ةٍتَد نـحهؼ ةً نيؼَر پَ یً ىَاوریث از روصیصها  8

 (;7 ةيغ) اداری

، یدار ، اناىااثی، فؼٌيااگ ظااَدکيحؼلی، اىضااتاط ازحهاااؾیوزااغان کااار یؿاااز يًیىٍاد  9

 (76 ةيغ) الهال ثیو صاغ ة یـحیز ، ؿادهییزَ مؼفً

م ارةاا  یو جزاؼ یی، پاؿعگَیو ازحهاؾ یادار یؼیپػ ثی، اقاؾً فؼٌيگ نـئَلییگؼا تاىَن  :

 (75 ةيغ) ٌا ثیً فؿالیدر کل یو فؼد یا قًیرزَع و قٍؼوىغان و ازحيا  از ةؼظَرد ؿل
 

 تحقیك های فزضیه

ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی در ؿازنان ىؼانی نَرد نعالؿً از لضااظ  (6

 تاىَن گؼایی جااوت نؿياداری وزَد دارد 

 از لضااظ نـائَلیث ىؼاانی ؿازناىی در ؿازنانةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ  (7

 پاؿعگَیی جااوت نؿياداری وزَد دارد  و پػیؼی
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ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی در ؿازنان ىؼانی نَرد نعالؿً از لضااظ  (8

 ازحهاؾی جااوت نؿياداری وزَد دارد  اىضتاط و کاری وزغان

ؿازنان ىؼانی نَرد نعالؿً از لضااظ ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی در  (9

 اداری جااوت نؿياداری وزَد دارد  ىؼام پَیایی و ىَاوری، اةحزار

ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی در ؿازنان ىؼانی نَرد نعالؿً از لضااظ  (:

 اىـاىی جااوت نؿياداری وزَد دارد  کؼانث و اؿالنی ٌای ارزش ةً جَزً

نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی در ؿازنان ىؼانی نَرد نعالؿً از لضااظ ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ  (;

 ؿؼنایً اىـاىی و ازحهاؾی جااوت نؿياداری وزَد دارد  ةً جَزً

ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی در ؿازنان ىؼانی نَرد نعالؿً از لضااظ  (>

 نضَری جااوت نؿياداری وزَد دارد  ؾغالث

 روش شناسی

ً یلکاز ىَع پیهایكی اؿث  زانؿً اناری ایو جضقیق را  یایژوٌف جَمروش جضقیق در ایو پ

 ةاقغ ىاؼ نی 9=7ىهَىً اناری ةؼاةؼ ةا صسم   دٌيغ نیل زیيان یزی از ؿازناىٍای ىؼانی جكکارک

کً ةؼ اؿاس فؼنَل جؿییو کَکؼان جؿییو گؼدیغ  ةؼای اىحعا  ىهَىً از روش ىهَىً گیؼی 

نضقق ؿاظحً  در ایو جضقیق پؼؿكيانً ٌا دادهاةؽار گؼداوری جنادفی ؿاده اؿحااده قغه اؿث  

  ةؼای ةؼرؿی روایی پؼؿكيانً و ةؼای نعهئو قغن از نؿؼف ةاقغ ؿؤال نی 79نكحهل ةؼ 

ىؼؼ ) نضحَاییاىٍا را دارد، از روایی  گیؼی اىغازهالزم کً پژوٌكگؼ تنغ  ٌای ویژگیةَدن 

یا  6ییایؽان پایو نییجؿ نيؼَر ةًظتؼگان ازؼایی و اؿاجیغ داىكگاٌی( اؿحااده گؼدیغ  ٌهچيیو 

انغه  دؿث ةًةٍؼه گؼفحً قغ کً عؼیب پایایی  کؼوىتاخ الاایب یث اؾحهاد پؼؿكيانً از عؼیتاةل

  ةاقغ نیصاکی از پایایی نياؿب پؼؿكيانً  ةاقغکً نی 5/:<=ةؼای پؼؿكيانً ةؼاةؼ ةا 

 تحقیك های یافته

 ٌای یافحًدر دو ةعف انار جَمیای و انار اؿحيتاظی اىسام گؼفث   ٌا دادهدر ایو جضقیق جضلیل 

اری ةاَده زهؿیاث قاياظحی ىهَىاً انا ٌای ویژگیصامل از جضلیل انار جَمیای کً نؼةَط ةً 

درماغ( دارای  95/<در راةعً ةا نیؽان جضنیالت، ةیكاحؼ پاؿاط دٌياغگان )اؿث ىكان داد کً 

درماغ دارای  9/66دارای نغرك فَق لیـاىؾ و ةاالجؼ،  6/86ٌهچيیو  نغرك لیـاىؾ ٌـحيغ 

  در راةعً ةا ؿو پاؿط دٌيغگان، ةاقيغ نیدرمغ دارای نغرك دیپلم  ;6/>نغرك فَق دیپلم و 

                                                           
1
-Reliability 
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درماغ از  <6/>ؿال تؼار دارىغ   95جا  85درمغ در گؼوه ؿيی  <9/9ث کارکيان در صغود اکذؼی

 9/6ؿاال و  85درمغ در گؼوه ؿايی زیاؼ  <7/:ؿال،  5:جا  95پاؿط دٌيغگان در گؼوه ؿيی 

ؿال تاؼار دارىاغ  ٌهچيایو در راةعاً ةاا ؿااةقً کاار پاؿاط  5:درمغ ىیؽ در گؼوه ؿيی ةاالی 

درماغ دارای ؿااةقً  95/<ؿال ٌـحيغ   =ارکيان دارای ؿاةقً کار زیؼ درمغ از ک =7دٌيغگان 

درماغ دارای ؿااةقً کاار  ;/9ؿال و  79جا  ;6درمغ دارای ؿاةقً کار  79/>ؿال،  ;6جا  =کار 

  ةاقيغ نیؿال  79ةاالی 

اؿهیؼىَف و ازنَن جی زوزی  -کلهَگؼوف ٌای ازنَندر ةعف جضلیل انار اؿحيتاظی از 

  قَد نیپؼداظحً  ٌا ازنَنصامل از ایو  ٌای یافحًاؿحااده گؼدیغ کً در ادانً ةً 

اؿاحااده گؼدیاغ  ىحاایر  ٌاا دادهاؿهیؼىَف ةؼای ةؼرؿی ىؼنال ةَدن جَزیؽ -از ازنَن کلهَگؼوف

ً ؿاعش نؿيااداری ةغؿاث ىكان داده قغه اؿث  ةا جَزً ةً ایيز 6ایو ازنَن در زغول قهاره 

ةيااةؼایو چيایو ىحیساً گؼفحاً  ةاقاغ نی 5/:5انغه ةؼای جهانی نحغیؼٌای جضقیاق ةؽرگحاؼ از 

  ةا جَزً ةاً ایاو ىحاایر ةاقغ نینحغیؼ جضقیق ىؼنال  ;نؼةَط ةً ٌؼ  ٌای دادهکً جَزیؽ  قَد نی

انااری  ٌاای زنَناجضقیاق از  ٌای فؼعایً، ةً نيؼَر ازناَن ٌا دادهنتيی ةؼ ىؼنال ةَدن جَزیؽ 

 جی زوزی( اؿحااده قغه اؿث ) پارانحؼیو
 اؿهیؼىَف-? ىحایر ازنَن کلهَگؼوف6 زغول

 ازنَن ىحیسً ؿعش نؿياداری Zاناره  نحغیؼٌا

 ىؼنال اؿث ٌا داده 5/==5 7:5/6 تاىَن گؼایی

پاؿعگَیی و پػیؼی نـئَلیث  ىؼنال اؿث ٌا داده 5/:69 6/;>6 

ازحهاؾی اىضتاط و کاری وزغان  ىؼنال اؿث ٌا داده 5/:<6 6/=58 

پَیایی و ىَاوری، اةحزار  اؿثىؼنال  ٌا داده 5/>;5 6/==7 

اىـاىی کؼانث و اؿالنی ٌای ارزشجَزً ةً   اؿثىؼنال  ٌا داده 5/>:8 5/=<< 

 اؿثىؼنال  ٌا داده 5/<:6 6/==5 جَزً ةً ؿؼنایً اىـاىی و ازحهاؾی

نضَری ؾغالث  اؿثىؼنال  ٌا داده 677/5 6/:65 

جضقیاق از ازناَن جای زوزای اؿاحااده  ٌای فؼعایًٌهچيیو در ایو پژوٌف ةً نيؼَر ازنَن 

 ىكان داده قغه اؿث  8و  7صامل از ایو ازنَن در زغاول قهاره  ٌای یافحًگؼدیغ  ىحایر و 
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اناره ازنَن جی زوزی (6زغول    

اىضؼاف  نیاىگیو جؿغاد ىهَىً نحغیؼ

 نؿیار

اىضؼاف ظعای 

 نؿیار از نیاىگیو

 5:866 5 9695 5 797 9 9=7 )نعلَ ( گؼایی تاىَن

 97=;5 5 79=: 5 689 8 9=7 )نَزَد( گؼایی تاىَن

 ;;5:9 5 =67: 5 =95 9 9=7 نعلَ () پاؿعگَیی و پػیؼی نـئَلیث

 79:;5 5 >8<: 5 ;;5 8 9=7 نَزَد() پاؿعگَیی و پػیؼی نـئَلیث

 >9<:5 5 :8>; 5 =<6 9 9=7 )نعلَ (ازحهاؾی  اىضتاط و کاری وزغان

 ;<=:5 5 6;:; 5 77< 7 9=7 )نَزَد(ازحهاؾی  اىضتاط و کاری وزغان

 767>5 5 987: 5 ;56 9 9=7 )نعلَ ( پَیایی و ىَاوری، اةحزار

 ;9:>5 5 >8=; 5 :=5 8 9=7 )نَزَد( پَیایی و ىَاوری، اةحزار

 اىـاىی کؼانث و اؿالنی ٌای ارزشجَزً ةً 

 )نعلَ (

7=9 9 :<: 5 :=>; 5 5;988 

 اىـاىی کؼانث و اؿالنی ٌای ارزشجَزً ةً 

 )نَزَد(

7=9 8 :96 5 :>66 5 5;9<< 

 867;5 5 57:: 5 <=7 9 9=7 )نعلَ ( جَزً ةً ؿؼنایً اىـاىی و ازحهاؾی

 ::9;5 5 <6;: 5 569 8 9=7 )نَزَد( جَزً ةً ؿؼنایً اىـاىی و ازحهاؾی

 :65;5 5 ::9; 5 88; 9 9=7 )نعلَ ( نضَری ؾغالث

 <=<:5 5 =67; 5 9=7 8 9=7 )نَزَد( نضَری ؾغالث

 ىحایر ازنَن جی زوزی (7زغول 

 نحغیؼ

 اظحالف زوزی

 tاناره 
درزً 

 ازادی

)Sig( 

ؿعش 

 نیاىگیو نؿياداری
%:<فاملً اظهیيان   

 صغ ةاال صغ پاییو

 555 5 8=7 <5> 69 857> 6 >:<= 5 =65 6 تاىَن گؼایی

پاؿعگَیی و پػیؼی نـئَلیث  6 897 5 >:>< 6 ><8; 6< 75: 7=8 5 555 

ازحهاؾی اىضتاط و کاری وزغان  6 7<; 5 >98= 6 =<79 6; >;; 7=8 5 555 

پَیایی و ىَاوری، اةحزار  5 >86 5 <8>9 6 ;8>7 66 :;7 7=8 5 555 

 کؼانث و اؿالنی ٌای ارزشجَزً ةً 

 اىـاىی
6 589 5 =<89 6 ;>:: 69 56: 7=8 5 555 

 555 5 8=7 <<= ;6 >=;< 6 967< 5 :>7 6 جَزً ةً ؿؼنایً اىـاىی و ازحهاؾی

نضَری ؾغالث  6 89> 5 >=9> 7 5=6= 6< ><: 7=8 5 555 

 ?ةاقغ نیجضقیق ةً قؼح زیؼ  ٌای فؼعیًةا جَزً ةً زغاول فَق ىحایر ازنَن 
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 فزضیه اول

ؿعش نؿياداری ةغؿث انغه ةؼای نحغیؼ تاىَن گؼایی ةؼاةؼ مااؼ  قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه 

 جؼ ةؽرگ( <5> 69اؿث  از ظؼفی اناره جی نكاٌغه قغه ) :5 5کً کهحؼ از ظعای الاا  ةاقغ نی

اؿث ةغیو جؼجیب فؼض ماؼ ازنَن رد قغه و فاؼض نضقاق نتيای ةاؼ وزاَد جاااوت  ;< 6از 

  گاؼدد نی جأییاغ ىؼاانی اىَن گؼایای در ؿاازناىٍاینؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  تا

کً نیاىگیو ةغؿث اناغه ةاؼای تااىَن گؼایای در  دٌغ نینذتث ةَدن صغ پاییو و صغةاال ىكان 

و اظاحالف  ةاقاغ نیوعؽ نعلَ  ةؽرگحؼ از نیاىگیو ةغؿاث اناغه ةاؼای ان در وعاؽ نَزاَد 

  قَد نی جأییغقیق اؿث  ةغیو جؼجیب فؼعیً اول جض =65 6ةؼاةؼ ةا  ٌا نیاىگیو
 فزضیه دوم

 و پاػیؼی ؿعش نؿياداری ةغؿث انغه ةؼای نحغیاؼ نـائَلیث قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه  

اؿث و از ظؼفی اناره جای نكااٌغه  :5 5کً کهحؼ از ظعای الاا  ةاقغ نیپاؿعگَیی ةؼاةؼ ماؼ 

اؿث ةغیو جؼجیب فؼض ماؼ ازنَن رد قاغه و فاؼض نضقاق  ;< 6از  جؼ ةؽرگ( :75 >6قغه )

پاؿاعگَیی  و پاػیؼی نتيی ةؼ وزَد جااوت نؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  نـائَلیث

کً نیااىگیو  دٌغ نی  نذتث ةَدن صغ پاییو و صغةاال ىكان گؼدد نی جأییغ ىؼانی در ؿازناىٍای

یی در وعاؽ نعلاَ  ةؽرگحاؼ از نیااىگیو ةغؿاث پاؿعگَ و پػیؼی ةغؿث انغه ةؼای نـئَلیث

اؿث  ةاغیو جؼجیاب  897 6ةؼاةؼ ةا  ٌا نیاىگیوو اظحالف  ةاقغ نیانغه ةؼای ان در وعؽ نَزَد 

  قَد نی جأییغفؼعیً دوم جضقیق 
 فزضیه سوم

 و کااری ؿعش نؿيااداری ةغؿاث اناغه ةاؼای نحغیاؼ وزاغان قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه  

اؿاث و از ظؼفای انااره جای  :5 5کً کهحؼ از ظعای الااا  ةاقغ نیازحهاؾی ةؼاةؼ ماؼ  اىضتاط

اؿث ةغیو جؼجیب فؼض ماؼ ازنَن رد قاغه و فاؼض  ;< 6از  جؼ ةؽرگ( ;;< ;6نكاٌغه قغه )

 اىضاتاط و کااری نضقق نتيی ةؼ وزَد جااوت نؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  وزاغان

کاً  دٌغ نی  نذتث ةَدن صغ پاییو و صغةاال ىكان گؼدد نی جأییغ یىؼان ازحهاؾی در ؿازناىٍای

ازحهاؾی در وعؽ نعلَ  ةؽرگحؼ از نیااىگیو  اىضتاط و کاری نیاىگیو ةغؿث انغه ةؼای وزغان

اؿاث  ةاغیو  ;>7 6ةؼاةؼ ةا  ٌا نیاىگیوو اظحالف  ةاقغ نیةغؿث انغه ةؼای ان در وعؽ نَزَد 

  قَد نی جأییغجؼجیب فؼعیً ؿَم جضقیق 
 فزضیه چهارم

 پَیایی و اةحزار ؿعش نؿياداری ةغؿث انغه ةؼای نحغیؼ ىَاوری، قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه 

اؿاث و از ظؼفای انااره جای نكااٌغه قاغه  :5 5کً کهحؼ از ظعاای الااا  ةاقغ نیةؼاةؼ ماؼ 
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اؿث ةغیو جؼجیب فؼض ماؼ ازنَن رد قغه و فؼض نضقق نتيی ةؼ  ;< 6از  جؼ ةؽرگ( 7;: 66)

اداری در  ىؼاام پَیاایی و اةحزاار وزَد جااوت نؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  ىاَاوری،

کاً نیااىگیو  دٌاغ نی  نذتث ةَدن صغ پاییو و صغةاال ىكاان گؼدد نی جأییغىؼانی  ؿازناىٍای

در وعؽ نعلَ  ةؽرگحؼ از نیاىگیو ةغؿث انغه ةاؼای  پَیایی و اراةحز ةغؿث انغه ةؼای ىَاوری،

اؿاث  ةاغیو جؼجیاب فؼعایً  86< 5ةؼاةؼ ةاا  ٌا نیاىگیوو اظحالف  ةاقغ نیان در وعؽ نَزَد 

  قَد نی جأییغچٍارم جضقیق 
 فزضیه پنجن

 ٌاای ارزش ةاً ؿعش نؿياداری ةغؿث انغه ةؼای نحغیاؼ جَزاً قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه 

اؿث و از ظؼفی انااره  :5 5کً کهحؼ از ظعای الاا  ةاقغ نیاىـاىی ةؼاةؼ ماؼ  کؼانث و اؿالنی

اؿث ةغیو جؼجیب فاؼض مااؼ ازناَن رد قاغه و  ;< 6از  جؼ ةؽرگ( :56 69جی نكاٌغه قغه )

 ٌاای ارزش ةً فؼض نضقق نتيی ةؼ وزَد جااوت نؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  جَزً

  نذتث ةَدن صاغ پااییو و صاغةاال گؼدد نی جأییغ ىؼانی اىـاىی در ؿازناىٍای کؼانث و اؿالنی

اىـااىی در  کؼاناث و اؿاالنی ٌاای ارزش ةً کً نیاىگیو ةغؿث انغه ةؼای جَزً دٌغ نیىكان 

و اظاحالف  ةاقاغ نیوعؽ نعلَ  ةؽرگحؼ از نیاىگیو ةغؿاث اناغه ةاؼای ان در وعاؽ نَزاَد 

  قَد نی جأییغةغیو جؼجیب فؼعیً پيسم جضقیق  اؿث  589 6ةؼاةؼ ةا  ٌا نیاىگیو
 فزضیه ششن

ؿاؼنایً  ةاً ؿعش نؿياداری ةغؿث اناغه ةاؼای نحغیاؼ جَزاً قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه  

اؿث و از ظؼفای انااره جای  :5 5کً کهحؼ از ظعای الاا  ةاقغ نیاىـاىی و ازحهاؾی ةؼاةؼ ماؼ 

اؿث ةغیو جؼجیب فؼض ماؼ ازنَن رد قاغه و فاؼض  ;< 6از  جؼ ةؽرگ( <<= ;6نكاٌغه قغه )

 و اىـااىی ؿؼنایً ةً نضقق نتيی ةؼ وزَد جااوت نؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  جَزً

کاً  دٌغ نی  نذتث ةَدن صغ پاییو و صغةاال ىكان گؼدد نی جأییغدر ؿازناىٍای ىؼانی  ازحهاؾی

در وعؽ نعلَ  ةؽرگحؼ از نیاىگیو ةغؿث  ازحهاؾی و اىـاىی نیاىگیو ةغؿث انغه ةؼای ؿؼنایً

اؿث  ةاغیو جؼجیاب  :>7 6ةؼاةؼ ةا  ٌا نیاىگیوو اظحالف  ةاقغ نیانغه ةؼای ان در وعؽ نَزَد 

  قَد نی جأییغفؼعیً قكم جضقیق 
 فزضیه هفتن

نضاَری ةؼاةاؼ  ؿعش نؿياداری ةغؿث انغه ةؼای نحغیؼ ؾاغالث قَد نیٌهان گَىً کً نكاٌغه  

( :>< >6اؿث و از ظؼفی اناره جی نكااٌغه قاغه ) :5 5کً کهحؼ از ظعای الاا  ةاقغ نیماؼ 

اؿث ةغیو جؼجیب فؼض ماؼ ازنَن رد قغه و فاؼض نضقاق نتيای ةاؼ وزاَد  ;< 6از  جؼ ةؽرگ

 جأییاغ ىؼاانی نضاَری در ؿاازناىٍای جااوت نؿيادار ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلاَ  ؾاغالث
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 کً نیاىگیو ةغؿث اناغه ةاؼای ؾاغالث دٌغ نیو و صغةاال ىكان   نذتث ةَدن صغ پاییگؼدد نی

و  ةاقاغ نینضَری در وعؽ نعلَ  ةؽرگحؼ از نیاىگیو ةغؿث انغه ةاؼای ان در وعاؽ نَزاَد 

  قَد نی جأییغاؿث  ةغیو جؼجیب فؼعیً قكم جضقیق  <89 6ةؼاةؼ ةا  ٌا نیاىگیواظحالف 

ىحیسً گؼفث کً فؼٌيگ ؿازناىی در زانؿاً  انجَ نیجضقیق  ٌای فؼعیًجهانی  جأییغةا جَزً ةً 

کلی ىؼام اداری ةا وعاؿیث نعلاَ   ٌای ؿیاؿثویژگی نعؼح قغه در  >نَرد نعالؿً از لضاظ 

جضلیل قزاف ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی  6ان فاملً دارد  ىهَدار قهاره 

 النی و کؼانث اؿالنی، ؿاؼنایًویژگی تاىَن گؼایی، ؾغالث نضَری، جَزً ةً ارزقٍای اؿ >در 

ازحهاؾی، نـئَلیث پػیؼی و پاؿعگَیی و وزغان کاری و اىضتاط ازحهااؾی را ىكاان  و اىـاىی

  دٌغ نی

 
 ? جضلیل قزاف ةیو وعؽ نَزَد و وعؽ نعلَ  اةؿاد فؼٌيگ ؿازناىی6 ىهَدار

 گیزی نتیجهبحث و 

ایو جضقیاق ةاا ٌاغف ةؼرؿای وعاؿیث فؼٌياگ ؿاازناىی در یاو ؿاازنان ىؼاانی ةؼاؿااس 

 رٌتؼیکلی ىؼام اداری اةالغی نقام نؿؼم  ٌای ؿیاؿثفؼٌيگ ؿازناىی نيتؿخ از  ٌای قاظل

نغ ػلً( اىسام گؼفث  ىحایر جضقیق ىكان داد کً در ٌؼ ٌاث قاظل نَرد ةؼرؿی، ةایو وعاؽ )

 دٌاغ نینَزَد و وعؽ نعلَ  فؼٌيگ ؿازناىی اظحالف نؿياداری وزَد دارد  ایو ىحایر ىكاان 

کً فؼٌيگ ؿازناىی صاکم ةؼ ؿازنان نَرد نعالؿً یو فؼٌيگ تاَی ىیـاث کاً ةحَاىاغ نـایؼ 

ن ٌهَار ؿازد  از ایو رو الزم اؿث جا ةا ایساد یو اجاق فزؼ فؼٌيگای جاغاةیؼ، جؿالی را ةؼای ؿازنا
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 ٌای ةؼىاناًدر زنیيً فؼٌيگ ؿازناىی اجعااذ قاَد و  ای ؿازىغهنٍم و  ٌای ؿیاؿثجنهیهات و 

 زناىی کَجاه نغت، نیان نغت و ةليغنغت جغویو قَد  ٌای ةازهؾهلیاجی در 

اد اؿث  نَفقیث ؿازناىٍای ىؼانی کكَر در گؼو جؼةیث فؼٌيگ ؿازناىی ٌغایث کييغه رفحار افؼ

قاساؾث، والیاث  کارکيان و رزنيغگاىی اؿث کً روصیً ایذار، فغاکاری، زٍاد و قٍادت ظلتای،

کً دهؼه اىقال  اؿاالنی  ٌا ویژگینغاری، ایهان الٍی و جَکل ةً ظغا ظنلث ةارزقان اؿث  ایو 

گ ؿازناىی در کارکيان ىٍادیيً قاَد  در ایاو و دوران دفاع نقغس اؿث ةایـحی از ظؼیق فؼٌي

اؿاالنی و ؿاؼلَصً تاؼار دادن  ٌاای ارزشدیيای و نتياا تاؼاردادن  ٌاای انَزهراؿحا جَزً ةاً 

در جهانی نؼاصل ؿیاؿحگػاری و ةؼىانً ریؽی انَر انَزقای و جؼةیحای  ای ظانيًفؼنایكات انام 

 ٌاای کارگاهجااه ناغت در تالاب انَزقای کَ ٌاای دورهٌهچيایو ةؼگاؽاری  کارگكا ظَاٌغ ةَد 

انَزقی چيغ روزه در ؿعش نغیؼان و کارکيان، امالح و ةٍتَد ةیايف کارکياان و ةاارور کاؼدن 

تغرت جضلیل و جكعیل افؼاد، اٌحهام ةً جغویو و ازؼای ةؼىانً ؾهلی در زٍث زانؿاً پاػیؼی 

ؿاازناىی،  ٌایً ةؼىاناکارکيان زغیغالَرود، جؿییو زایگاه و ؿٍم و ىقف فؼٌياگ ؿاازناىی در 

جؼویر ارزقاٍای اظالتای و ؿاازناىی و ىٍادیياً ؿااظحو ارزقاٍای اىقاال  اؿاالنی از ظؼیاق 

 ظَاٌغ ةَد  نؤدؼفؼٌيگی پیكيٍاداجی اؿث کً در جقَیث فؼٌيگ ؿازناىی  ٌای ةؼىانً

ارزقی ةایغ ؾينؼ کارایی ىیؽ نَرد جَزً تؼار گیاؼد و اتاغانات ؾهلای ةاؼای  ٌای ویژگیدر کيار 

ىؼاام پؼداظاث و ) اىـاىینغیؼیث نياةؽ  ٌای ؿیـحمیف کارایی مَرت پػیؼد  کارانغی زیؼ افؽا

اؾعای پاداش و نؽایا، ىؼام ارزیاةی ؾهلزؼد، ىؼام انَزش و جَؿؿً، ىؼام زاػ  و گاؽیيف و    ( 

ىقف ةـؽایی در ارجقای ؾهلزؼد افؼاد دارىغ  در ایو ةیو صهایث ناغیؼان ؾاالی و نقاناات ارقاغ 

 جَزً ةً ؿؼنایً اىـاىی و صهایث از ىَاوری و اةحزار ىیؽ ةـیار نایغ ظَاٌغ ةَد  وؿازنان 

ىؼانی ةایغ ىهادی از ؿاازناىٍای ؾاغالث نضاَر ةاقايغ  ةاؼای رؿایغن ةاً ؾاغالث  ٌای ؿازنان

 نضَری یزی از راٌزارٌا، ایساد ىؼام نتحيی ةؼ قایـحگی اؿث  وتحی افؼاد ةؼ نتياای قایـاحگی

قَىغ و ارجقا یاةيغ، وتحی افؼاد ةاؼ نتياای قایـاحگی جكاَیق قاَىغ، وتحای  ةؼای پـحی اىحعا 

رقاغ  ٌای فؼمثاؾعای پاداش و نؽایا ةؼ نتيای ؾهلزؼد قایـحً افؼاد مَرت گیؼد، ٌيگانی کً 

و قزَفایی ةؼای افؼاد قایـحً فؼاٌم قَد در ایو مَرت ؾغالث نضَری ىیؽ نضقق ظَاٌغ قغ و 

 ؼناىغٌان قایـحً عانو ایو ؾغالث نضَری ظَاٌغ ةَد رفحار و ؾهلزؼد نغیؼان و ف

ةياةؼایو جؿالی ؿازناىٍای ىؼانی در گؼو فؼٌيگ ؿازناىی اؿث کً در ان ؾغالث، اؿاس اؿاث و 

؛ صاغ کؼانث اىـااىی یزای از قَىغ نیؿؼنایً ؿازنان جلقی  جؼیو ارزشتاىَن نضَر؛ کارکيان ةا 

؛ نـائَلیث ایاغ نیاةحزار یو عؼورت ةً صـا   اٌغاف ؾالی اؿث؛ صهایث نغیؼان از ىَاوری و
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پػیؼی و پاؿعگَیی ارزش اؿث و داقحو وزغان کاری ىً یو الؽام ؿازناىی ةلزً یو جؿٍاغ ةاً 

 و ظَدکيحؼلی صاکم ةؼ رفحار افؼاد اؿث  ایغ نیقهار 
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