
 

 
 

0 

 



 

 
 

1 

 

 بسم اهلل ارحمن الرحیم
 علمی مطالعات رهبری فرهنگی فصلنامه

 
 1399بهار  ،2پیاپی  ،1، شماره دومسال 

 آرتا یعلم سرآمدان موسسه: ناشر
 یرچیدم فهیوظ قادر دکتر: مسئول ریمد و ازیامت صاحب

 علی خالق خواهسردبیر: دکتر 
 مدیر اجرایی: دکتر نادر بهاری

 حسینی مهدیویراستار علمی: دکتر 

 ویراستار ادبی:  دکتر شاپور نورآذر
 دادگر ساسان: یداخل ریمد

 
 

 هیریتحر اتیه یاعضا
 دانشگاه محقق اردبیلی – پور میابراه بیحب دکتر
 دانشگاه محقق اردبیلی –خواه خالق یعل دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان – انیاعتبار اکبر دکتر
 المی اصفهاندانشگاه آزاد اس –پور دیرش یعل دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی بناب –یرانیا نژاد فرهاد دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل –یرسول اسحاق دکتر
 دانشگاه پیام نور – اسکندپور بهروز دکتر
 دانشگاه آزاد اسالمی خلخال –یخدابخش نینسر دکتر خانم

 
 
 



 
 1399 بهار ،2، پیاپی 1 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 2

 شماره با فرهنگ و یرهبر ت،یریمد یاختصاص نهیزم در ،یفرهنگ یرهبر مطالعات علمی فصلنامه
 اطالع و یمطبوعات امور معاونت ،یاسالم فرهنگ و ارشاد وزارت از 1398 سال در 86175 مجوز

 .است کرده افتیدر انتشار پروانه یرسان

------------------------------------------------- 
 لزوما دیدگاه نشریه نمی باشد. فصلنامهمقاالت منتشر شده در 

 در قبول و رد و یا ویرایش مقاالت آزاد است. نامهفصل
 با ذکر منبع بالمانع می باشد. فصلنامهنقل مندرجات این 

------------------------------------------------- 
https://clsjournal.ir 

------------------------------------------------- 
 

 فهرست مطالب

 مردم مطالعه) فرار و یختگیگس ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو
 (تهران

 یبهار نادر ، ییرزایم مسعود ، اهکی سجاد  
 

   - لیاردب استان یفرهنگ موسسات در یانسان منابع تیریمد مناسب مدل یطراح
 دادگر ساسان ، دادگر نوشایک ، یرچیدم فهیوظ شهال ، یشکر ساسان

 

 لیاردب استان گاز اداره کارکنان یکار یزندگ تیفیک بر اخالق و تیمعنو حوزه در انقالب دوم گام ریتاث
 یهفشجان یخدابخش نینسر
 

 یشرق جانیآذربا یمال موسسات و ها بانک یفرد یارزشها بر ریدرتأث دانش یرهبر ابعاد ینسب وزن
 ییطباطبا میدکریس  ، یدیس نیرحسیم،   زاده بهرام نرگس

 
 مغان آباد پارس شهرستان مدارس رانیمد انیم در یسازمان تعهد با لیاص یرهبر ارتباط یبررس

 آهنگر دهیحم ، یبهار نادر ، عربلو یزدانی مقصود
 
 
 

https://clsjournal.ir/


 

 
 

3 

 

  ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو

 (تهران مردم مطالعه) فرار و یختگگسی

 

 3یبهار نادر،  2ییرزایم مسعود،   1*اهکی جادس
 

          1399اردیبهشت  25تاریخ پذیرش:                                 1399فروردین  21 دریافت:تاریخ 
 

 چکیده 
های مهم هویّتی در شهر تهران هستیم. در این در مطالعه حاضر به دنبال بررسی برخی از مولفه

گانه شهر 22مناطق  سال و باالتر15ری، افراد آما یش استفاده شده است. جامعهمطالعه از روش پیما
حجم نمونه از فرمول  یینتع یبرا مطالعه ینا . درفرد پاسخگو واحد تحلیل است و بودندتهران 

فرمول  یقاز طر)محاسبه فر ن 1000تعداد شده است که  استفادهدرصد  3 یریگنمونه یخطا باکوکران 
 یریگاز نمونه یبیترکگیری در این مطالعه، نمونه شدند. روشعنوان نمونه انتخاب به  (کوکران

در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که  .بوده است یستماتیکس یو تصادفبا حجم متناسب  یبندطبقه
ای رخ داده است و درک و اعتماد در شهر به شدت با در برخی ارزشها مانند هویت، تغییرات گسترده

هویتی های متنوعی از مسائل و مشکالت گره خورده است و همین مسئله، تاثیر زیادی بر بیکلش
دادن ای برای نشانمردم تهران گذاشته است، به طوری که تاریخ و فرهنگ در تهران به ندرت عرصه

یا به  هویت،شدن این مسئله در مردم، از این کالنشهر، یک موجود بیو بازنمایی خود دارد و درونی
 شده، ساخته است. قطعههای از هم گسیخته و قطعهتعبیر بهتر دارای هویت

 واژگان کلیدی: هویت، نگرش، فرهنگ، تهران. 
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توان مفروض گرفت که بدون داشتن توصیف حوزه را به خود مشغول کرده است و این مسئله را می
 فضاهاین به اهداف فرهنگی در یک جامعه نائل شد. تواواقع و قابل اطمینان از وضعیت فرهنگ نمی

 .سازندمی جامعه مختلف هایگروه برای را هویت اصلی و اجزای عناصر از مهمی بخش شهری

-می مشخص را فضا از مردم استفادة چگونگی الگوها دهد و اینشکل می را رفتاری الگوهای فرهنگ

 .است نهفته شهر عمومی هایعرصه وفور و هافعالیت بودنجمعی در شهر اساسی عملکرد». کنند
 و بازیگران که سازدمی بدل ایصحنه به را عمومی عرصۀ متفاوت اجتماعی افراد زندگی نمایش

 هم زمان، طول در جمعی (. فضاهایHabibi, 1999کنند )می عوض را خود ترتیب نقش به تماشاگران

جمعی  فضاهای کنار در .اندیافته تغییر شانغیرفیزیکی و هویتی ابعاد در هم و فیزیکی ابعاد و ساختار در
 دانشگاه، کتابخانه، چون جدیدی عمومی فضاهای ...و بازار حمام، خانه،قهوه میدان، همچون گذشته

 فراهم مختلف جامعه اقشار حضور برای مناسبی بستر و اندشده ایجاد ...و سینما شاپ،کافی گالری،

دهد که افراد که در یک (. تمام این تغییرات نشان میFakuhi and Ouhadi, 2012: 58اند )آورده
کنند، تفاوتها و تمایزهای وسیعی باهم داشته باشند و این موضوع در خصوص مکان )شهر( زندگی می

-کالنشهرها به مراتب بیشتر است و آنچه اهمیت دارد، این است که در این زندگی و در فرآیند شکل

ها، برخی ارزشها به ناچار  و به صورت شدن هویتتکهد یا به تعبیر بهتر، تکههای جدیگیری هویت
تواند در درازمدت تبعات سنگینی به دهند و این مسئله میناپذیری فرموش یا تغییر ماهیت میاجتناب

 حافظه تاریخی و فرهنگی مردم یک ملت وارد کند.
می  نشان شخصی و اجتماعی شدید وابستگی بندهایاز  را فرد فزایندة آزادی جدید، تاریخ روند زیمل،
 او یابند. می چیرگی انسان بر بیش از انسان، بیش ساخته فرهنگی های فرآورده آنکه ضمن دهد؛

 نسبت به اجتماعی هایحلقه محدودی از رشته در نوعا انسان پیشین جوامع در که می کند استدالل

 دهکده، و شهر تا گرفته و اصناف خویشاوندی هایگروه از هاییحلقه چنین کرد.می زندگی کوچک

 شخصیت کل که طوریبه گرفتند،می خودشان قبضه در شدتبه را او و بستندرا می فرد گریز راههای

 جوامع سازمانی اصل با جهان نوین در سازمانی اصل اما بود، رفته تحلیل زندگی گروهی این در فرد

 از یک هیچ اما است، خوبی مشخص به هایحلقه از بسیاری ضوع فرد، یک دارد. بنیادی تفاوت پیشین

 (.Yousefi, 2004: 58تام ندارد ) نظارت او و بر گیردنمی بر در او را تمام شخصیت هاحلقه این
های هویت شهروندان تهرانی هستیم، اینکه آگاهی تاریخی مردم، در این مطالعه به دنبال بررسی مولفه

 ماد به یکدیگر و دلبستگی به شهر محل زندگی )تهران( چگونه است.همبستگی بین آنها، اعت
 ادبیات تحقیق

 روابط اجتماعی ها وجماعت افراد آن واسطۀ به که داندمی هایی شیوه را اجتماعی هویت (1381جنکیز )

و  هویتی پیوندهای و روابط برقراری آن حاصل سازند و متمایز می دیگر های وجماعت افراد از را خود
(. Jengins, 2002: 7است ) جماعتها و افراد میان تفاوت و شباهت نسبتهای نظاممند ساختن متمایز

 Niaziهستند ) اجتماعی زندگی کنه و هویت پویای اصول هم تفاوت با و شباهت» است معتقد وی

and Shadfar, 2011: 62توافق عدم و توافق محصول بلکه  نیست، ذاتی جمعی هویت وی، نظر (. از 
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 تعریف اجتماعی به هویت واژه با معادل نیز . دورکیمپرداخت چرا و چون به آن درباره میتوان و است

 حد بین مشترک در واحساسات باورها مجموعه را جمعی او وجدان است. پرداخته جمعی وجدان مفهوم

 مبنای بر را اجتماعی هویت (. گراهام،Hosseini, 2003: 16کند ) می تعریف جامعه یک اعضای وسط

(. جیدان Graham,1998: 1-2کند ) می تعریف بین گروهی هایو شباهت گروهی برون هایتفاوت
و  رابطۀ خود مناسبت به که کند می جستجو ها تفاوت اجتماعی را درون هویت گیری شکل (1385)

 است. آمده وجود به دیگری
تجربه  اثر بر مکان هویت .شودمی تعریف هویت شخصی از بخشی مکان، هویت دیگر، تعریفی در

 رابطۀ است. مکان و فرهنگی اجتماعی از وجوه بازتابی بنابراین، یابد.می رشد فیزیکی محیط مستقیم

سازد می مرتبط فضا به را انسانی معنی خواست و کنش زیرا است، طرفه دو انسان و مکان میان
(walmsley, 1990: 64.) 

یک  محله او، اعتقاد به کند.می تعریف اجتماعی یک شبکه نوانع به را محله یک (،1962) پارک رابرت
ساکنان  توسط شده شناخته مشخص های دارای محدودیت که قلمروی است؛ مکانی اجتماعی هویت

محله  خدمات روزانه کاربری دهد،می رخ و شناخت همسایگی رسمی تقابل قلمروی چنین در است. آن
 به نیز آنها اجتماعی هویت از بخشی به عنوان محله تصویر مورد در آنان و آگاهی ساکنان توسط

 ، اقتصادی اجتماعی، گوناگون بر شرایط همچنین محالت دارد. اشاره فضا و مکان وابستگی میان
 (.Louis, 1989: 316دارد ) تأثیر شناختیبوم و تاریخی

 آن فشار و شهر اکممتر و عظیم جمعیت در کالنشهرها، مخصوصا و بزرگ های شهر در زیمل نظر به

 بیگانگی خود از و انزوا موجب امر این و افکندمی خطر به را او آزادی و فردی هویت انسان، به زندگی

 حال در متعددی و وسیع گروههای کالن شهرها در که است معتقد زیمل جرج گردد.می انسان امروز

 عین در افراد است. فردی هایو انگیزه سودجویی آنها هدف لیکن هستند، واکنش و و کنش فعالیت

 نفع برای بیگانگان از انبوهی که گویی طوری به پردازند؛می تعامل به یکدیگر با و با خود بیگانگی،

 بزرگترشدن با و زندمی دامن بیگانگی را خود نوبۀ به این که اندشده اجتماعی به تعامل مجبور شخصی

 خود فرد به منحصر و های شخصیتیویژگی که یابدمی امکان فرد شود.می آن افزوده وسعت بر جامعه

 و محدود روز، به روز شهرها در عقالنی نظام آز و حرص چنبر در نیز او اما آزادی بخشد، تعالی را
 جایگاه کالنشهر لذا . شودمی ماشینی و خشک احساساتی، غیر و حسابگر، گرددمی تر محدود

 (.Tavassoli, 1999: 82-81) است انسان بیگانگی خود با و آلود آزادیتناقض برخورد پدیدآمدن
یافتن تفوق وی کند.می اشاره غربی جدید ای در شهر عقالنیت بحران مساله به (1920) وبر ماکس
 یا ارزش به معطوف اجتماعی عمل مقابل را در غایت به معطوف عقالنیت بر مبتنی اجتماعی عمل

 یا جدید شهرنشینی درک برای که داندمی هایینشانه لهجم از را سنتی صرفا یا عاطفی عمل صرفا

 رویکرد بنابراین، شوند.می کار گرفته به امروز بزرگ شهرهای در موجود صنعتی داریسرمایه تمدن
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 است گرفته قرار دیوانساالرانه یافتگی  عقالنیت اصلی محور بر شهرنشینی به وبر نسبت شناختیجامعه

(Fukhi, 2004: 174.) 
معتقد است که هویت مدرن مشخصاً باز، تفکیک شده، فردیت یافته و اندیشنده است. این  برگر

ریزی ها را به عناصر اصلی برسازنده هویت از جلمه زندگی روزمره است. برگر با مفهوم برنامهویژگی
این  یافتگی هویّت به اهمیتنامه شخصی و جنکینز با مواردی از قبیل تجسدزندگی، گیدنز با زندگی

توان گفت که در برساختن هویت عناصر اجتماعی کالن و عناصر گذارند. بنابراین میامر صحّه می
 کنند.بیرونی نقش ایفا می –فردی خرد در دیالتیک درون 

های اجتماعی گوید هویتجهان نظریه برگر، همانطور که جنکینز میشدن زیستبراساس چندگانه
« هویت»به جای واژه مفرد « هاهویت»به عالوه، استفاده از واژه جمع پذیر هستند. متغیّر و انعطاف

پارچه روشنگری و نیز خود به قول استوارت هال داللت بر این نکته دارد که دوره سوژه )هویت( یک
های متعدد و آن هم نه ثابت و ایستا شناسی گذشته است. بنابراین نه یک هویت بلکه هویتجامعه

ی بحران هویت باشد، نماد وجود دارد. تعدد ابعاد از نظر ما بیش از آن که نشانه بلکه سیال و پویا
 هویت پیوندی )دورگه( است.

در سطح کالن و در بعد سنتی هویت احساس تعلق به یک سرزمین، زبان و آداب و رسوم و سنن 
وکراسی و حقوق شود و در بعد مدرن تعلق به ارزشهای جهانی )آزادی، دمگرایی( تلقی میخاص )ملی

 بشر( مطرح است.
در سطح میانه به طور کلی هویت محلی )قومی یا مذهبی( مطرح است. در بعد سنتی هویت محلی 

شود و )قومی( هویت مبتنی بر استفاده عناصر فرهنگی مانند لباس، زبان، وصلت و ... در نظر گرفته می
های مختلف برای ها به اضافه تالشآندر بعد مدرن به تمایل حفظ برخی از عناصر سنتی و تقویت 

 کسب حقوق سیاسی و فرهنگی قومی مد نظر است.
های مختلف ای و رفتاری در موقعیتیابی بر مبنای الگوها و اندیشهدر سطح خرد هویت به تشخّص

شود. در این با توجه به مباحث در حوزه مطالعات فرهنگی در مورد سبک زندگی هویت به اطالق می
های فراغت، مدیریت بدن، الگوهای مصرف غذا، پوشش و... در نظر صرف فرهنگی، فعالیتنوعی م

 شود که سطح خرد هویت مدرن است.گرفته می
را  شهر آن شخصیت سازندة هایمولفه باید شهر هویت یک شناخت برای است ( معتقد1386بهزادفر )
 کند. می تقسیم روحی یا وذهنی کالبدی یا عینی دو بعد به را شهر هویت سازندة های مولفه او .شناخت

اجزا  او گردد. تفکیک همدیگر از و انسانی طبیعی، مصنوعی محیط سه طریق از تواند می بعد دو این
-متغیر از نیز را مصنوع هایو مولفه اجزا و شمردمی بر را  . . .و تپه رود، دشت، کوه، چون های متغیر

 هایو مولفه اجزا داند.می آن نظیر میدان و خیابان، راه، ه،محل شهری، بلوک بناها، تک هایی چون

 کند می ذکر ... و اعتقادات محلی ، رسوم و آداب دین، زبان، متغیرهای، را نیز شامل انسانی

(Behzadfar, 2007: 55.) 
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 انتزاعی مفهومی وانسانی، اجتماعی و فلسفی از مفاهیم بسیاری مانند را هویت مفهوم (،1384پیران )
 بیان برای باید همواره او، اعتقاد به لذا شدن دایمی. حال در دیگر، سویی و از داند می ممتنع و وسهل

 و در انسان یا شیء نام یعنی معنا؛ هویت در نازلترین آن ی سو در یک که کرد یاد طیفی از این مفهوم

و  پسوندها از نظر رفص هویت، هایتمامی بحث و دارد قرار هویت پایان بی معنای طیف، سوی دیگر
بر  گونه این را شهری هویت ابعاد او قرار دارند. طیف این روی بر شودمی افزوده بدان که پیشوندهایی

عام  اجتماعی، روابط متن تاریخ، از خاصی به دورهای تعلق بودن، جمعی مکانیت، تاریخیت، شمرد: می
ملی،  روستایی شهری، مکانی) ای، قبیله خانوادگی، گروهی، فردی، تعلق احساس بودن، و خاص
 و  حقوقی جامعه هایدگرگونی و وسیاسی اقتصادی-اجتماعی فرهنگی، رویدادهای به وابسته محلی(

 (.Piran, 2005: 7) شهروندی وظایف
 احساس دهد که در دو محله مورد مطالعه آنها میزان( نشان می1389نتایج مطالعه قاسمی و نگینی )

 بافت سطح دهدمی نشان نتایج آنها دارد. قرار وکم سطح متوسط در محله دو هر در ای محله هویت

 هویت بر محالت

 سطح و پذیری نفوذ متغیر سطح همچنین است. تاثیر دارای محله دو از یک هر در ایمحله اجتماعی

 Ghasemi andاست ) تاثیر دارای محله دو هر در ایمحله هویت احساس بر تنیدگیهم در متغیر

Negini, 2010: 113.) 
 با جهان اش رابطه و خود ادراک عدم با انسان که شود ناشی می آنجا از مکان هویت بحث اهمیت

تعلیق  از را انسان تا است پناهگاهی و ملجا میان، در این خاطر تعلق شود. می هراس دچار پیرامون
 تعاملی سهل در آن با و دهد قرار مخاطب را خود فضای زندگی بیشتر دارد، نیاز انسان بخشد. رهایی

 (.Pakzad, 2006: 147) گیرد قرار
( 1دانند:مورد زیر می 6هویتی شهرسازی در فرهنگی در بی( دالیل 1387حبیب و دیگران )

( هرم 3(تغییر ساختار فرهنگی به رهنمود مسئولین نظام؛ 2باوری؛ خودباختگی فرهنگی و عدم خویشتن
آوری ( گسترش اطالعات و فن5ماشینیزم و اتوماسیون به ایران؛ ( ورود 4سنی جوان و نوگرایی؛ 

 (. Habib et al., 2008: 16( سیل مهاجران داخلی و ارتباطات خارجی )6ارتباطات و 
را  خود که داندمی مکانی سازد،می را او فردی که هویت انسان هر وجودی شخصیت از بخشی پاکزاد،

خود  کند،می فکر خود درباره که هنگامی انسان معتقد است او ساند.شنامی دیگران و به شناسدمی آن با
فرد  میان شمارد،می ازخود بخشی را مکان کند وآنمی زیست آن در که داندمی مکانی به متصل را

کند می تعبیر فضا با همانی خود به با رابطه از این پاکزاد که دارد وجود عمیق ایرابطه اشوزندگی
(Pakzad, 1996: 104.) 
 
 روش شناسی -3
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سال 15افراد  مطالعهمورد نظر این  ریآما استفاده شده است. جامعه 1در این مطالعه از روش پیمایشی
 .فرد پاسخگو واحد تحلیل است و هستندگانه شهر تهران 22مناطق  و باالتر

خواهد  استفادهدرصد 3 یریگنمونه یخطا باحجم نمونه از فرمول کوکران  یینتع یبرا مطالعه ینا در
شوند. با میبه عنوان نمونه انتخاب  (فرمول کوکران یقاز طر)محاسبه فر ن 1000تعداد که تقریباً  شد

فرض حداکثر واریانس در نمونه 
)25.0,

2

1
( 2  pqSqp

درصد 95در سطح اطمینان  

 296/1=975/0tشود. که در آن درصد حجم نمونه از فرمول زیر محاسبه می3و خطای قابل قبول 
 است.

م نمونه فرمول حج
1000




222

22

stNd

sNt
n

 

 یو تصادف 2با حجممتناسب  یبندطبقه یریگاز نمونه یبیترک مطالعه یندر اگیری نمونه روش
گانه 22مناطق  درابتدا با حجم، متناسب  بندیگیری طبقهبر اساس روش نمونه است. یستماتیکس

به کل  منطقهسال و باالتر آن  15کل  یتجمع نسبتهر منطقه به تعداد نمونه تهران  یشهردار
های نمونه تعدادی بلوک تعیین و بلوکسپس در هر منطقه  گردد؛می مشخص تهران جمعیت

گیری سال و باالتر ساکن در بلوک با روش نمونه 15های نمونه با  افراد گردند. در بلوکمشخص می
 .شودانتخابی در هر منطقه و بلوک، مصاحبه حضوری میحجم نمونه سیستماتیک و بر اساس تعداد 

شایان ذکر است که حجم  باشد.با افراد نمونه انتخابی می ها، مصاحبه حضوریپرسشنامه یلتکمروش 
 نمونه در هر یک از مناطق متناسب با جمعیت آن منطقه خواهد بود.

ی مورد استفاده به صورت بر اساس این روش نسبت جمعیت افراد مناطق مختلف تهران در نمونه
 مشاهده است:قابل  1تئوریک در جدول 

 گانه شهر تهران و تعداد نمونه در هر منطقه22سال و باالتر( مناطق 15جمعیت )  

 نفر1000تعداد برحسب جمعیت مناطق  جمعیت مناطق شهر تهران گانه 22مناطق 

 50 379962 1منطقه 
 82 608814 2منطقه 

 38 290726 3منطقه 

 110 822580 4منطقه 

 46 344019 5منطقه 

 32 237292 6 منطقه

                                                           

1. Survey 

2. Proportional to Size 
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 41 310184 7منطقه 

 51 378725 8منطقه 

 23 165903 9منطقه 

 42 315619 10منطقه 

 37 275241 11منطقه 

 33 248048 12منطقه 

 33 245724 13منطقه 

 65 433432 14منطقه 

 86 644259 15منطقه 

 39 291169 16منطقه 

 35 256022 17منطقه 

 42 317188 18منطقه 

 34 249786 19 منطقه

 45 335634 20منطقه 

 21 159793 21منطقه 

 15 108674 22منطقه 

 1000 7148794 جمع کل

 
 ها تحقیقیافته-4

 جمعیتی-ایالف( ویژگیهای زمینه
درصد برخوردار  2/37درصد و لیسانس با  8/38بیشترین افراد موردمطالعه، از سطح سواد دیپلم با 

سواد درصد( بی 5/0نفر ) 5ی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند، بودند. و از بین هزار نفر
 بودند.

 3/97درصد افراد، مرد بودند. اکثریت افراد موردمطالعه ) 7/50درصد افراد موردمطالعه، زن و  3/49
 8/20درصد مسلمان سنّی بوده است. اکثریت افراد موردمطالعه ) 9/1درصد( مسلمان شیعه بودند و 

تا  21درصد( و افراد  8/17سال ) 35تا  31سال قرار داشتند، افراد  30تا  26د( در فاصله سنی بین درص
شدند. و کننده در تحقیق را شامل میدرصد( به ترتیب، بیشترین درصد افرد مشارکت 7/16سال ) 25

بررسی قرار درصد( کمترین میزان پاسخگویانی بودند که در تحقیق مورد  6/0سال ) 65تا  61افراد 
 گرفتند.
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درصد  9/14دار، درصد خانه 22درصد بیکار،  6/5درصد( شاغل بودند،  5/48اکثریت افراد موردمطالعه )
درصد دارای درآمد بدون کار )بازنشسته و ...(  1/4درصد محصل و  9/4افراد مورد مطالعه داشجو و 

 بودند.
متوسط مخارج زندگی به میزان یک میلیون تا درصد( دارای  5/21بیشترین تعداد افراد موردمطالعه )

درصد افراد موردمطالعه اظهار داشتند که دو میلیون تا  7/20یک میلیون و پانصد هزار تومان بودند، و 
درصد افراد گفتند که  2/1باشد. تنها شان میدو میلیون و پانصد هزار تومان متوسط مخارج زندگی

صد هزار تومان است که کمترین تعداد پاسخگویان را شامل شان کمتر از پانمتوسط مخارج زندگی
 شد.می

درصد مجرد بودند. بیشترین فراوانی افراد موردمطالعه  40درصد افراد موردمطالعه متاهل و  4/58
نفر  14درصد( و کمترین فراوانی مربوط به منطقه بیست و دو با  4/5نفر ) 54مربوط به منطقه چهار با 

 است.درصد( بوده  4/1)
 

 های هویتب( مولفه

درصد از افراد مورد مطالعه مخالف این مسئله بودند که باید به فکر خویش بوده و به دیگران  2/77
 مردد بودند. 5/16درصد با این مسئله موافق و  3/6اهمیت نداد، 

درصد از پاسخگویان حاضر بودند که در شهری غیر از شهر  4/50در صورت وجود شرایط مساعد 
 درصد در این مورد مردد بودند. 9/19درصد مخالف زندگی در شهر دیگر و  7/29ران زندگی کنند، ته
درصد از افراد مورد مطالعه مخالف پرداخت عوارض و مالیات بیشتر برای آبادانی شهر خود بودند  8/44

اند، در کردهدرصد آمادگی خود را برای پرداخت عوارض و مالیات بیشتر برای آبادانی اعالم  2/27و 
 درصد افراد مردد در پرداخت عوارض و مالیات بیشتر بودند. 28این میان 

درصد بیشترین فراوانی را به  2/39در پاسخ به گویه عدم اعتماد به دیگران در تهران، مردد بودن با 
ر درصد از پاسخگویان با عدم اعتماد به دیگران در شهر تهران اظها 2/32خود اختصاص داده است. 

 درصد مخالف بودند. 6/28موافقت کرده و 
درصد  1/21درصد افراد مورد مطالعه تنها تا حدی از زندگی در شهر تهران اظهار رضایت کردند،  9/63

درصد از پاسخگویان از زندگی در تهران احساس  15تا حد کمی رضایت داشته و در مقابل تنها 
 رضایت داشتند.

درصد به میزان زیادی از  2/13درصد به میزان کمی و  9/35،  درصد از پاسخگویان تا حدی 9/50
 تاریخ و گذشته تهران آگاهی داشتند. 

درصد به میزان زیاد، محیط شهر  1/14درصد کم و  5/27درصد( تا حدی،  4/58اکثر پاسخگویان )
 اند.تهران را برای زندگی مساعد دانسته
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ا حدی احترام به یکدیگر در بین مردم تهران وجود دارد، درصد افراد مورد مطالعه اعتقاد داشتند ت 8/49
درصد از پاسخگویان به میزان زیادی با این موضوع موافق  8/9درصد گفتند، کم است و تنها  4/40

 بودند.

درصد( معتقدند که تا حدّی، احترام به قوانین و مقررات شهری  48بیشترین تعداد افراد مورد مطالعه )
درصد مردم اعتقاد داشتند  8/46رصد گفتند این احترام به میزان کم وجود دارد و د 2/5وجود دارد و 

 که به میزان زیادی احترام به قوانین و مقررات شهری وجود دارد.
 

 اجتماعی-ایج( تحلیل بر حسب متغیرهای زمینه
 مساعد طیاز تهران در صورت وجود شرا ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج-1

از  ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج»موافقت با ابی پاسخگویان در خصوص میزان در جدول زیر ارزی
اند. سطح معناداری ای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه« مساعد طیتهران در صورت وجود شرا

 ،التیتحص ،خانوار انهیماه نهیهز ،تیجنس دهد که تفاوت معناداری بینآزمون آماری نشان می
 طیاز تهران در صورت وجود شرا ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج»موافقت با ن و میزاتاهل  تیوضع

به  حیترج»موافقت با و میزان سن  وضع فعالیت، وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بین« مساعد
 وجود ندارد. «مساعد طیاز تهران در صورت وجود شرا ریغ ییدر جا یزندگ

از تهران در صورت وجود  ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج»موافقت با  زانیمجدول توزیع درصدی 
 اجتماعی-ایحسب متغیرهای زمینه «مساعد طیشرا

در ی  به زندگ حیترج»موافقت با میزان 
 وجود  صورت ر از تهران د ریغیی جا

 «مساعد طیشرا
 متغیر      

مخال
 ف

 سطح معناداری موافق مردد

 086/0 3/27 3/9 1/14 مرد جنس
 1/23 6/10 6/15 زن

 137/0 4/0 0 1/0 بیسواد تحصیالت
 7/0 5/0 1 ابتدائی

 8/3 9/1 5/3 متوسطه
 6/18 4/8 8/11 دیپلم

 8/20 6/6 8/9 لیسانس
 1/6 5/2 5/3 فوق لیسانس به باال

 057/0 8/2 4/1 5/3 سال 20تا  15 سن
 6/7 1/3 6 سال 25تا  21
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 3/10 7/4 8/5 سال 30تا  26
 2/9 3/4 3/4 سال 35تا  31
 4/6 9/1 8/2 سال 40تا  36
 1/5 9/1 1/3 سال 45تا  41
 5/3 5/1 2/1 سال 50تا  46
 7/2 6/0 7/1 سال 55تا  51
 4/2 5/0 1/1 سال 60تا  56
 4/0 0 2/0 سال 64تا  61

 000/0 4/9 6/5 7 خانه دار وضع فعالیت
 3/1 2/1 4/2 محصل

 3/2 9/1 4/1 ر در جستجوی کاربیکا

 1/7 5/2 3/5 دانشجو

درآمد بدون کار 
 )بازنشسته و غیره(

9/0 5/0 7/2 

 6/27 2/8 7/12 شاغل

هزینه ماهیانه 
 خانوار

پانصد هزار تومان و 
 کمتر

4/0 4/0 4/0 233/0 

پانصدویک تا هفتصد و 
 پنجاه هزار تومان

8/0 6/0 8/1 

یک هفتصد و پنجاه  و 
 تا یک میلیون تومان

6/4 8/1 9/6 

یک میلیون تا یک 
میلیون و پانصد هزار 

 تومان

6/6 4/5 5/9 

یک میلیون و پانصد تا 
 دو میلیون تومان

4/6 4 6/9 

دو میلیون تا دو میلیون 
 و پانصد هزار تومان

5/4 2/4 12 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

4/3 6/1 3/5 

یون تا چهار سه میل
 میلیون تومان

7/1 1 8/2 
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چهار میلیون تا پنج 
 میلیون تومان

3/1 9/0 1/2 

 425/0 19 7/7 3/13 مجرد وضع تأهل
 4/30 8/11 2/16 متأهل

 1/1 4/0 2/0 سایر

 
 نگرش نسبت به پرداخت عوارض و مالیات بیشتر برای آبادانی شهر-2

 یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال»موافقت با صوص میزان در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خ
دهد اند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه «شهر یآبادان

و میزان تاهل  تیوضع ،سن وضع فعالیت، ،خانوار انهیماه نهیهز ،تیجنس که تفاوت معناداری بین
وجود دارد. و همچنین تفاوت « شهر یآبادان یبرا شتریب اتیمال پرداخت عوارض و»موافقت با 

 «شهر یآبادان یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال»موافقت با و میزان  التیتحص معناداری بین
 وجود ندارد.

حسب  «شهر یآبادان یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال»موافقت با  زانیمجدول توزیع درصدی 
 اجتماعی-یامتغیرهای زمینه

پرداخت عوارض و »موافقت با میزان 
 «شهر یآبادان یبرا شتریبت ایمال
 

 متغیر      

 سطح معناداری موافق مردد مخالف

 221/0 7/12 1/14 9/23 مرد جنس
 5/14 9/13 9/20 زن

 059/0 2/0 0 3/0 بیسواد تحصیالت
 9/0 6/0 7/0 ابتدائی

 4/2 1/2 7/4 متوسطه
 9/8 4/10 5/19 دیپلم

 8/10 1/11 3/15 لیسانس
 4 8/3 3/4 فوق لیسانس به باال

 073/0 5/1 9/2 3/3 سال 20تا  15 سن
 9/3 6/4 2/8 سال 25تا  21
 5/5 4/5 9/9 سال 30تا  26
 9/4 7/5 2/7 سال 35تا  31
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 7/3 5/2 9/4 سال 40تا  36
 9/1 3 2/5 سال 45تا  41
 9/1 2 3/2 سال 50تا  46
 1/2 1/1 8/1 سال 55تا  51
 5/1 8/0 7/1 سال 60تا  56
 3/0 0 3/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 093/0 5/6 2/6 3/9 خانه دار
 2/1 5/1 2/2 محصل

 1/1 5/1 3 بیکار در جستجوی کار

 4 3/5 6/5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

7/1 6/0 8/1 

 6/12 9/12 23 اغلش

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 077/0 4/0 1/0 7/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

4/1 6/0 2/1 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

6/5 4/4 3/3 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

4/9 2/7 9/4 

و پانصد تا دو  یک میلیون
 میلیون تومان

10 7/5 3/4 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

6/8 1/5 7 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

1/4 5/2 7/3 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

8/2 2/1 5/1 

چهار میلیون تا پنج میلیون 
 تومان

2/2 2/1 9/0 

وضع 
 تأهل

 102/0 3/9 8/12 9/17 مجرد
 3/17 9/14 2/26 متأهل
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 6/0 3/0 7/0 سایر

 
 اعتمادی در تهرانبی

توان به کسی در تهران نمی»اینکه موافقت با در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 
هد داند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه «اعتماد کرد

و میزان  التیتحص ،تاهل تیوضع ،سن ،خانوار انهیماه نهیهز ،تیجنس که تفاوت معناداری بین
و میزان  وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بین وضع فعالیت« اعتمادی در تهرانبی»موافقت با 
 وجود ندارد. «اعتمادی در تهرانبی»موافقت با 

 اجتماعی-ایحسب متغیرهای زمینه «در تهران اعتمادییب»موافقت با  زانیمجدول توزیع درصدی 

 «در تهراناعتمادی یب»موافقت با میزان 
 

 متغیر      

 سطح معناداری موافق مردد مخالف

 942/0 1/16 9/19 7/14 مرد جنس
 1/16 3/19 9/13 زن

 552/0 4/0 0 1/0 بیسواد تحصیالت
 7/0 8/0 7/0 ابتدائی

 4/3 4/3 4/2 متوسطه
 6/12 7/14 5/11 دیپلم

 5/11 6/15 1/10 لیسانس
 6/3 7/4 8/3 فوق لیسانس به باال

 155/0 3/2 1/3 3/2 سال 20تا  15 سن
 3/6 8/6 6/3 سال 25تا  21
 7/7 2/7 9/5 سال 30تا  26
 6/4 8 2/5 سال 35تا  31
 3/3 6/4 2/3 سال 40تا  36
 6/3 8/3 7/2 سال 45تا  41
 2 5/2 7/1 سال 50تا  46
 1 8/1 2/2 سال 55تا  51
 3/1 3/1 4/1 سال 60تا  56
 1/0 1/0 4/0 سال 64تا  61

 012/0 6/7 4/7 7 خانه داروضع 
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 5/1 8/1 6/1 محصل فعالیت

 9/1 8/1 9/1 بیکار در جستجوی کار

 8/5 8/6 3/2 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 ه(غیر

7/1 6/1 8/0 

 6/14 8/19 1/14 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 083/0 7/0 2/0 3/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

1/1 7/0 4/1 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

5/3 4/4 4/5 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

7/6 9/8 9/5 

یک میلیون و پانصد تا دو 
 میلیون تومان

2/6 8 8/5 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

2/5 8/8 7/6 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

2/3 5/4 6/2 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

6/1 2/2 7/1 

چهار میلیون تا پنج میلیون 
 تومان

8/0 5/1 2 

وضع 
 تأهل

 503/0 3/13 2/16 5/10 مجرد
 2/18 4/22 8/17 متأهل

 7/0 6/0 3/0 سایر

 

 رضایت از زندگی در تهران -4
در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان رضایت از زندگی در تهران به تفکیک متغیرهای 

 ،تیجنس که تفاوت معناداری بین دهداند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهزمینه
و میزان رضایت از زندگی در تهران وجود دارد. و  وضع فعالیت ،تاهل تیوضع ،خانوار انهیماه نهیهز

 و میزان رضایت از زندگی در تهران وجود ندارد. التیتحص ،سن همچنین تفاوت معناداری بین
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 اجتماعی-اییرهای زمینهحسب متغدر تهران  یاز زندگ تیرضا زانیمجدول توزیع درصدی 

 یاز زندگ تیرضا میزان                     
 متغیر      در تهران

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 000/0 8/7 6/29 3/13 مرد جنس
 2/7 3/34 8/7 زن

 675/0 0 3/0 2/0 بیسواد تحصیالت
 5/0 1/1 6/0 ابتدائی

 5/1 6/5 1/2 متوسطه
 1/5 2/25 5/8 دیپلم

 6/5 9/23 7/7 لیسانس
 3/2 8/7 2 فوق لیسانس به باال

 219/0 6/1 7/4 4/1 سال 20تا  15 سن
 3/3 10 4/3 سال 25تا  21
 3 5/12 3/5 سال 30تا  26
 6/1 1/13 1/3 سال 35تا  31
 4/1 4/7 3/2 سال 40تا  36
 1/1 8/6 2/2 سال 45تا  41
 1 4 2/1 سال 50تا  46
 9/0 3 1/1 سال 55تا  51
 1 2 1 سال 60تا  56
 1/0 4/0 1/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 001/0 6/3 6/15 8/2 خانه دار
 2/1 7/2 1 محصل

 6/0 3/3 7/1 بیکار در جستجوی کار

 3 8/9 1/2 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

2/1 3/2 6/0 

 6 2/30 3/12 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 022/0 5/0 6/0 1/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

8/0 9/1 5/0 
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هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

5/3 2/7 6/2 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

9/4 13 6/3 

یک میلیون و پانصد تا دو 
 یون تومانمیل

4 13 3 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

7/4 8/13 2/2 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

1 8 3/1 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

9/0 8/3 8/0 

چهار میلیون تا پنج میلیون 
 تومان

2/1 6/2 5/0 

وضع 
 تأهل

 502/0 2/6 25 8/8 مجرد
 8/8 8/37 8/11 متأهل

 0 1/1 5/0 سایر

 
 آگاهی از تاریخ و گذشته تهران-5

در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان آگاهی از تاریخ و گذشته تهران به تفکیک 
 دهد که تفاوت معناداری بیناند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهمتغیرهای زمینه

و میزان آگاهی از تاریخ و گذشته تهران وجود دارد. و همچنین  وضع فعالیت ،تیجنس ،التیتحص ،سن
و میزان آگاهی از تاریخ و گذشته تهران وجود  تاهل تیوضع ،خانوار انهیماه نهیهز تفاوت معناداری بین

 ندارد.
 اجتماعی-ایحسب متغیرهای زمینهو گذشته تهران  خیاز تار یآگاه زانیمجدول توزیع درصدی 

و  خیاز تار یآگاه میزان                   
 متغیر      گذشته تهران

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 018/0 2/8 7/24 8/17 مرد جنس
 5 2/26 1/18 زن

 048/0 0 3/0 2/0 بیسواد تحصیالت
 6/0 3/1 3/0 ابتدائی
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 2/1 9/4 1/3 متوسطه
 4 7/19 1/15 دیپلم

 9/4 5/18 8/13 لیسانس
 5/2 2/6 4/3 فوق لیسانس به باال

 000/0 1/1 1/4 5/2 سال 20تا  15 سن
 9/1 8/6 8 سال 25تا  21
 7/1 9/10 2/8 سال 30تا  26
 7/1 5/9 6/6 سال 35تا  31
 3/1 3/5 5/4 سال 40تا  36
 5/1 9/5 7/2 سال 45تا  41
 1 3/3 9/1 سال 50تا  46
 4/1 8/2 8/0 سال 55تا  51
 3/1 1/2 6/0 سال 60تا  56
 3/0 2/0 1/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 001/0 2/2 3/11 5/8 خانه دار
 8/0 1/2 2 محصل

 9/0 2 7/2 بیکار در جستجوی کار

 6/1 3/8 5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

8/0 8/1 5/1 

 2/6 4/25 9/16 شاغل

هزینه 
انه ماهی

 خانوار

 664/0 4/0 5/0 3/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

3/1 6/1 3/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

8/4 6/6 9/1 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

3/8 3/10 9/2 

یک میلیون و پانصد تا دو 
 میلیون تومان

2/7 5/10 3/2 

 6/2 1/10 8دو میلیون تا دو میلیون و 
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 پانصد هزار تومان
دو میلیون پانصد تا سه 

 میلیون تومان
3/3 5/5 5/1 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

5/1 5/3 5/0 

چهار میلیون تا پنج میلیون 
 تومان

2/1 3/2 8/0 

وضع 
 تأهل

 760/0 9/4 8/19 3/15 مجرد
 1/8 3/30 20 متأهل

 2/0 8/0 6/0 سایر

 
 دانستن محیط شهری تهران برای زندگی مساعد-6

 یزندگ یتهران برا یشهر طدانستن محیمساعددر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 
دهد که تفاوت اند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه

 یشهر طدانستن محیمساعدو میزان  وضع فعالیت ،تیجنس ،خانوار انهیماه نهیهز ،سن ی بینمعنادار
و میزان  تاهل تیوضع ،التیتحص وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بین یزندگ یتهران برا

 وجود ندارد. یزندگ یتهران برا یشهر طدانستن محیمساعد
-حسب متغیرهای زمینه یزندگ یتهران برا یشهر طدانستن محیمساعد زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی-ای

 یشهر طدانستن محیمساعد میزان  
  یزندگ یتهران برا

 متغیر

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 000/0 6 5/27 2/17 مرد جنس
 1/8 9/30 3/10 زن

 268/0 1/0 4/0 0 بیسواد تحصیالت
 7/0 1 5/0 ابتدائی

 6/1 2/5 4/2 متوسطه
 5 3/22 5/11 دیپلم

 6/4 3/22 3/10 لیسانس
 1/2 2/7 8/2 فوق لیسانس به باال

 047/0 1 6/4 1/2 سال 20تا  15 سن
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 1/3 4/9 2/4 سال 25تا  21
 8/2 4/11 6/6 سال 30تا  26
 8/1 4/10 6/5 سال 35تا  31
 4/1 7 7/2 سال 40تا  36
 1 7 1/2 سال 45تا  41
 9/0 9/3 4/1 سال 50ا ت 46
 1 3 1 سال 55تا  51
 1/1 4/1 5/1 سال 60تا  56
 0 3/0 3/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 001/0 4 9/13 1/4 خانه دار
 6/0 3 3/1 محصل

 9/0 8/2 9/1 بیکار در جستجوی کار

 1/3 7/8 1/3 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

4/1 1/2 6/0 

 9/4 9/27 7/15 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 042/0 4/0 6/0 2/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

6/0 8/1 8/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

5/3 8 8/1 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

9/5 6/12 3 

لیون و پانصد تا دو یک می
 میلیون تومان

6/5 7/10 7/3 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

8/6 12 9/1 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

2 1/7 2/1 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

4/1 3 1/1 



 
 1399 بهار ،2، پیاپی 1 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 22

چهار میلیون تا پنج میلیون 
 تومان

5/1 6/2 2/0 

وضع 
 تأهل

 194/0 8/5 8/21 4/12 مجرد
 9/7 8/35 7/14 متأهل

 4/0 8/0 4/0 سایر

 

 احترام به حقوق یکدیگر در بین مردم تهران -7
به مردم تهران  نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 

دهد که تفاوت ی نشان میاند. سطح معناداری آزمون آمارای بیان شدهتفکیک متغیرهای زمینه
 نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق و میزان تاهل  تیوضع وضع فعالیت، ،تیجنس ،سن معناداری بین
و میزان  خانوار انهیماه نهیهز ،التیتحص وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بینمردم تهران 

 وجود ندارد.مردم تهران  نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق 
-ایحسب متغیرهای زمینهمردم تهران  نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق  زانیمع درصدی جدول توزی

 اجتماعی

  گریکدیاحترام به حقوق  میزان
 مردم تهران  نیدر ب

 متغیر

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 000/0 1/4 23 6/23 مرد جنس
 7/5 8/26 8/16 زن

 333/0 1/0 2/0 2/0 بیسواد تحصیالت
 4/0 2/1 6/0 ابتدائی

 8/0 1/5 3/3 متوسطه
 5/3 20 3/15 دیپلم

 6/3 7/16 9/16 لیسانس
 4/1 6/6 1/4 فوق لیسانس به باال

 018/0 6/0 1/3 4 سال 20تا  15 سن
 7/1 6/7 4/7 سال 25تا  21
 4/2 9/9 5/8 سال 30تا  26
 1/1 10 7/6 سال 35تا  31
 1/1 3/5 7/4 سال 40تا  36
 5/0 9/5 7/3 سال 45تا  41
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 5/0 5/3 2/2 سال 50تا  46
 1/1 7/2 2/1 سال 55تا  51
 7/0 7/1 6/1 سال 60تا  56
 1/0 1/0 4/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 017/0 2/2 6/12 2/7 خانه دار
 3/0 9/1 7/2 محصل

 7/0 8/1 1/3 بیکار در جستجوی کار

 2 3/7 6/5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

9/1 7/1 5/0 

 1/4 5/24 9/19 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 157/0 0 9/0 3/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

1/1 8/1 3/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

5/5 9/6 9/0 

میلیون و  یک میلیون تا یک
 پانصد هزار تومان

9/8 9/10 7/1 

یک میلیون و پانصد تا دو 
 میلیون تومان

1/7 8/10 1/2 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

4/9 6/8 7/2 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

7/3 5 6/1 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

5/2 8/2 2/0 

ون تا پنج میلیون چهار میلی
 تومان

9/1 1/2 3/0 

وضع 
 تأهل

 000/0 7/3 2/18 1/18 مجرد
 7/5 31 7/21 متأهل

 4/0 6/0 6/0 سایر
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 احترام به قوانین و مقررات شهری -8

به تفکیک  یو مقررات شهر نیاحترام به قواندر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 
 دهد که تفاوت معناداری بیناند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میدهای بیان شمتغیرهای زمینه

وجود دارد. و  یو مقررات شهر نیاحترام به قوانو میزان تاهل  تیوضع وضع فعالیت، ،تیجنس
و  نیاحترام به قوانو میزان  خانوار انهیماه نهیهز ،سن ،التیتحص همچنین تفاوت معناداری بین

 رد.وجود ندا یمقررات شهر
 اجتماعی-ایحسب متغیرهای زمینه یو مقررات شهر نیاحترام به قوان زانیمجدول توزیع درصدی 

مقررات  و  نیاحترام به قوان میزان        
  یشهر

 
 متغیر

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 010/0 4/21 2/26 1/3 مرد جنس
 4/25 8/21 1/2 زن

 202/0 0 5/0 0 بیسواد تحصیالت
 3/1 9/0 0 یابتدائ

 5/4 3/4 4/0 متوسطه
 17 6/19 2/2 دیپلم

 3/17 7/17 2/2 لیسانس
 7/6 5 4/0 فوق لیسانس به باال

 683/0 2/3 9/3 6/0 سال 20تا  15 سن
 7 5/8 2/1 سال 25تا  21
 9/8 8/10 1/1 سال 30تا  26
 5/8 3/8 1 سال 35تا  31
 6/5 5 5/0 سال 40تا  36
 5 6/4 5/0 سال 45تا  41
 1/3 9/2 2/0 سال 50تا  46
 1/3 8/1 1/0 سال 55تا  51
 ½ 9/1 0 سال 60تا  56
 3/0 3/0 0 سال 64تا  61

 016/0 9/11 7/9 4/0 خانه داروضع 
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 9/1 5/2 5/0 محصل فعالیت

 4/2 6/2 6/0 بیکار در جستجوی کار

 4/6 2/7 3/1 دانشجو

دون کار )بازنشسته و درآمد ب
 غیره(

0 9/1 2/2 

 22 1/24 4/2 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 272/0 3/0 7/0 2/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

3/0 6/1 3/1 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

3/0 2/7 8/5 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 نصد هزار تومانپا

1/1 1/10 3/10 

یک میلیون و پانصد تا دو 
 میلیون تومان

6/0 2/9 2/10 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

2/1 2/10 3/9 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

7/0 1/4 5/5 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

4/0 3 1/2 

میلیون چهار میلیون تا پنج 
 تومان

4/0 9/1 2 

وضع 
 تأهل

 001/0 7/15 1/21 2/3 مجرد
 4/30 26 2 متأهل

 7/0 9/0 0 سایر

 
 
 گیریبحث و نتیجه-5

زده خواهد بود و قدرت ای دقیق و علمی نباشد، شتابگرفته از مطالعهشاید هرگونه پاسخی که نشئت
ی مهمی است و برخالف ادعاهایی که لهتحلیلی و ارزش زیادی نخواهد داشت. هویت همچنان مسئ
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کند، جامعه کنونی اهمیت تلقی میگیرد و نقش هویت را در دنیای بدون مرز و پیچیده، بیصورت می
ما به شدت با موضوع هویت درگیر است و این مسئله در تمام وجوه رفتاری، سیاسی و فرهنگی این 

 شود.کشور به وضوح مشاهده می
حساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقالل شخصی از هویت به مثابه ا

( تا ماهیت افکار و تلقیات 1996( تا تفاوت فردی شخص در ارتباط با دیگران )برون، 1993)یاکوبسن، 
( از ابعاد مختلف این پدیده چندوجهی هستند )آشنا و روحانی، 1383القلم، یک جامعه ار زندگی )سریع

1389 :160.) 
ابعاد مختلف، به لحاظ شرایط اجتماعی و فرهنگی، هویت ملی و در ذیل آن هویت محلی از  در بین

های اهمیت خاصی برخوردار است که در این مطالعه نیز مورد تاکید بوده است. یکی از مهمترین یافته
د درصد از افراد مورد مطالعه اعتقا 38مطالعه حاضر در خصوص ترک ایران برای همیشه بوده است. 

داشتند که اگر امکان رفتن از ایران برای همیشه برای آنها فراهم باشد، این کار را خواهند کرد. 
ای که به شدت نیاز به واکاوی دارد. این که، چه اتفاقی رخ داده است که افراد حاضر به ترک مسئله

بهتر در این جامعه  کشور در این حد هستند. آیا همه چیز در جایی دیگر وجود دارد؟ آیا شرایط زندگی
یابیم که نزدیک ها قابل تامل هستند لکن وقتی درمیها وجود ندارد؟ این جنبهبرای این طیف از آدم

دهند، معادالت به گونه درصد افراد موردمطالعه فقط به فکر خویش نیستند و به دیگران اهمیت می 80
های ی در جایی دیگر، ارتباطی به مولفهشویم که این عالقه به زندگخورد و متوجه میدیگری رقم می

-گیرد که عموما این شرایط متوجه جنبهفرهنگی افراد و جامعه ندارد و صرفا شرایط زندگی را در بر می

اجتماعی و بعضا سیاسی است. حتی این شرایط سخت زندگی باعث شده است که -های اقتصادی
د که چنانچه شرایط فراهم باشد در جایی غیر از افراد زندگی در تهران را مشکل بیایند و ترجیح بدهن

نبودن شهروندان تهرانی و احساس تعلق تهران زندگی کنند و بالطبع یکی از دالیل این مسئله، بومی
پیداکردن افراد به زادگاه خویش باشد و قطعا شرایط اقتصادی و تمرکز امکانات در تهران باعث سوق

شود در این مطالعه بیش از نیمی از افراد موردمطالعه دیگر می برای زندگی در تهران و کالنشهرهای
دهند که در جایی غیر از تهران زندگی کنند. این اعتقاد داشتند که اگر شرایط مساعد باشد ترجیح می

دهد که درک و معنای زندگی برای افراد در یک شهر از فضای قضیه ما را به این فهم سوق می
متاسفانه باید به این نکته اعتراف کرد که مردم در کالنشهرها به شدت  اقتصادی و کاری جداست و

دچار روزمرگی شده و گذران زندگی با شرایط سخت کاری و مشکالت دیگر اعم از ترافیک و آلودگی، 
ای های بعدی نشان داد به گونهتوان دلیل اثبات این مدعا را با یافتهاولویت اول شهروندان است. می

نیمی از افراد حاضر نیستند که برای آبادانی شهرشان عوارض و مالیات بیشتر پرداخت  که بیش از
پردازند، اعتماد ندارند؟ کنند. چند سوال مطرح است که آیا مردم به نهادهایی که به بحث آبادانی می

-یآیا مردم از نهادهای شهری راضی نیستند؟ یا اینکه احساس پیوند اجتماعی و فرهنگی با شهر نم
کنند؟ اگر پاسخ سوال آخر مثبت باشد در بحث هویت شهری با معضل جدی روبرو هستیم. هر کدام از 

ای که هم اعتماد پایین بود و هم احساس پیوند و سوالهای باال، استناداتی در مطالعه ما داشت به گونه
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درصد  50زدیک همبستگی در تهران در حد پایینی قرار داشت. عدم اعتماد به دیگران در تهران ن
درصد  60درصد افراد، رضایتی از رندگی در تهران ندارند و بیش از  20گزارش شده است. بیش از 

افراد تا حدی رضایت داشتند که این امر دلیلی بر اثبات ادعای مطرح شده از سوی محقق است. باالی 
درصد افراد،  10نستند. تنها دادرصد افراد مورد مطالعه، شرایط زندگی در تهران را کمتر مساعد می 80

دهد که اعتماد و هویت کنند. همه اینها نشان میاحترام به یکدیگر در مردم تهران را زیاد ارزیابی می
 شود.تر میرود این هویت و اعتماد کمرنگهای جدی مواجه است و هر چه پیش میدر تهران با آسیب
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Abstract 

In the present study, we seek to investigate some of the important components of 

identity in the Tehran city. In this study, the survey method was used. The 

statistical population was 15 years and older in 22 districts of Tehran and the 

person responsible is the analysis unit. In this study, Cochran's formula with a 

sampling error of 3% was used to determine the sample size, and 1000 people 

(calculated through Cochran's formula) were selected as the sample. The sampling 

method in this study was a combination of classification sampling with systematic 

volume and random sampling. In this study, we concluded that in some values, 

such as identity, there have been extensive changes, and understanding and trust in 

the city are strongly tied to various forms of issues and problems, and this has a 

great impact on The identity of the people of Tehran has been established, so that 

history and culture in Tehran rarely have a field to show and represent themselves, 

and the internalization of this issue in the people, of this metropolis, an 

identityless being, or in other words, better. It has a disjointed identity and a 

fragment. 

Keywords: Identity, Attitude, Culture, Tehran. 
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 استان یفرهنگ موسسات در یانسان منابع تیریمد مناسب مدل یطراح

 لیاردب
 

 4، ساسان دادگر3یانوش دادگر، ک2*، شهال وظیفه دمیرچی 1ساسان شکری
 

          1399اردیبهشت  25تاریخ پذیرش:                                 1399فروردین  15 دریافت:تاریخ 
 

 چکیده 
موسسات  در انسانی منابع مدیریت مناسب مدل این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و به منظور طراحی

 نیاز، مورد های تخصص تعیین از پس پژوهش، ینا اردبیل انجام پذیرفته است. در استان فرهنگی
 انتخاب و شناسایی غیراحتمالی، گیری نمونه روشهای از استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای

 روش از انسانی منابع مدیریت مدل ابعاد و ها شاخص تعیین برای پانل، اعضای تعیین از پس. شد
 دلفی مرحله در را تحقیق آماری جامعه. شد استفاده کارانهم و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی

 مدل از خود استنباط اساس بر افراد ابتدا در دادند. تشکیل تمام پرسنل موسسات فرهنگی استان اردبیل
 از. ماند باقی شاخص نوع 46 تعداد تکراری موارد حذف از بعد و اند کرده مشخص را هایی شاخص

 33 نهایتاً و گردیدند حذف متوسط و ضعیف اهمیت ضریب با هایاخصش مانده، باقی شاخص 46 بین
 بر مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل نهایی مدل. ماندند تحلیل در شاخص
 " شاخص تحقیق، هاییافته اساس بر. گرفت قرار تایید مورد شاخص 33 با خبرگان نظر اساس
 در 92/4 میانگین با "سازمان انگیزشی سیستم توسط سازمان فاهدا به رسیدن برای پرسنل تشویق

 در 32/2 میانگین با "آنها کار کیفیت مورد در پرسنل با مدیران کردن صحبت" شاخص و اول، رتبه
 .گرفتند قرار سوم و سی رتبه

 واژگان کلیدی: منابع انسانی، مدل، موسسات فرهنگی اردبیل، روش دلفی   
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 مقدمه -1
 همپای و شوند می ترپیچیده ها سازمان و هاینگاه قناوری، و دانش در تغییرات روند فتنگر سرعت با

 هاروش یا هاسازمان اداره امروزه گنارد می بیشتر پیچیدگی به رو نیز ها سازمان مدیریت تحوالت، این
 را هازمانسا اصلی هایسرمایه که هاانسان بر مدیریت که چرا: نیست امکانپذیر سنتی هایشیوه و

 و دانش باید انسانی، منابع مسئوالن ویژه به ها،سازمان رهیران و نیست آسانی کار دهند،می تشکیل
 و تحقیق. گیرند کار به را آنها مؤثر طور به و کنند کسب مهم امر این برای را الزم مهارت
 عملکرد جفظ و ایجاد در انسانی منابع مدیران و متخصصان نقش حول گرفته صورت هایتفحص

 منابع مدیریت. است بوده گذشته دهه دو طی سازمانی مطالعات از بسیاری موضوع سازمان، مئیت
 (.Heidari et al., 2014دارد ) شدیدی ارتباط سازمانی عملکرد یا انسانی

 نیز را سنتی های سازمان مدیریتی های نقش توانندمی انسانی منایع مدیران که انددریافته محققان
 دهه در(. McDuffie, 1995) کنند تبدیل سازمان برای راهبردی دارایی به را آن و گرفته هدهبرع

 رشد مختلف، سازمانهای در رقایتی نیروهای منزله به فناوری و سرمایه از استفاده سنتی گذشته، های
 بود، تهوابس فکری هایسرمایه و دانش مدیریت یر محور، دانش عصر به انتقال و داشته ایفزاینده

 برای اساسی عاملی همچون سازمان داخل در انسانی منابع مدیران چگونه اینکه بنابراین شناخت
( Purcell and Hutchinson, 2007) محققان برخی. رسدمی نظر به مهم کنند،می عمل رقابت
 ,Weilles) دارد مستقیم تأثیر سازمان عملکرد بر انسانی منابع مدیریت هایسیستم که اندکرده اذعان

 و داخلی محیط در اقتصادی و اجتماعی فناورانه، های دگرگونی و تغییرات روند واقع، در( 2007
. است شده انسانی منابع ریزیبرنامه مقوله یه مدیریت علم جدید نگرش موجب ها،سازمان خارجی
 در را آن حیات و باشد داشته همراه به ناپذیری جیران پیامدهای هاسازمان برای تواندمی آن از غفلت
 (.Ansari et al., 2013) کند مشکل دچار امروزی پرتالطم محیط

 سازمانی هیچ و است سازمان آن انسانی منابع سازمان یک سرمایه بزرگترین که نیست تردید لذا جای
 اقتصادی، محیط پی در پی تغییرات. برسد اهدافش به تواندنمی انسانی منابع صحیح مدیریت بدون

 چالشها این مهمترین از یکی. است کرده روبرو متعددی هایچالش با را هاسازمان فناوری و هنگیفر
 منبع افراد که است آن انسانی منابع مدیریت کار زمینه در بنیادی فرض. است انسانی منابع حوزه در

این  .(Armstrong, 2012) دارد بستگی آنان به بیشتر سازمان عملکرد و هستند سازمان کلیدی
ترین ترین و بار ارزشانسانی مهمموضوع در زمینه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی که نیروی 

ترین فاکتور در آنها مدیرت ای دارد و شاید مهمشود اهمیت ویژهدارایی این سازمانها محسوب می
 محیطی تغییرات با واندنت انسانی منابع مدیریت اگر دیگر، سوی از صحیح و اصولی منابع انسانی باشد.

 از کاری مدرن تجهیزات و فنی بخش اصوالً دهد، انجام را انسانی منابع توسعه و نگهداشت جذب،
 . (Khosravi, 2012برد ) نخواهند پیش
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 می را خود با متناسب انسانی منابع مدیریت هایی مانند موسسات فرهنگیسازمان است واضح بنابراین
 به. کند تامین را آن عملکردی مشخصات بتواند باید مذکور سازمان مطلوب انسانی منابع مدل. طلبد
 مدیریت همان با سازمانها این خاص انسانی منابع بکارگیری و نگهداری و تامین اهمیت دلیل این

 در را آن از استفاده امکان انسانی منابع مدیریت برای مدلسازی و. شود می مشخص انسانی منابع
 تحقق حاضر با هدف زیر انجام گرفته است. . سازدمی فراهم مشابه سازمانهای

 ارائه مدل مدیریت منابع انسانی برای کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل.

 های مدل مدیرت منابع انسانی کارکنان.تعیین ابعاد و شاخص

 

 پیشینه تحقیق -2
 تعریف نظری  -الف

 در انسانی موجود هایپتانسیل و آن کارکنان سازمان، یک افراد شامل انسانی منابع سازمانی، دیدگاه از
 انسانی مدیریت منابع از مختلفی هایبرداشت تحقیق، ادبیات در (.Price, 2007) شودمی کار و کسب
 .شودمی انسانی منابع مدیریت تعاریف از گستردهای انواع به منجر که است، شده یافت
 بهتر افراد مدیریت چگونگی. اندکرده حمایت انسانی منابع یریتمد واحد رویکرد از نویسندگان از برخی

منافع  دارای که کسانی عنوان به کارکنان و کارفرمایان که است زمانی سازمان منافع به توجه با
 .اند شده دیده باشند،می انسانی منابع مدیریت کلیدی تابع و هستند مشترک
 هایارزشترین دارایی با مدیریت برای منسجم و اتژیکاستر روش یک عنوان به انسانی منابع مدیریت
 و فردی به صورت هستند کار به مشغول آنجا در که انسان( استعداد افراد )یا. است شده تعریف سازمان
 (.Armstrong,2009) کنندمی کمک سازمان اهداف دستیابی به جمعی

 
 تعریف عملیاتی )کاربردی(  -ب

در تحقیق حاضر با استفاده از روش دلفی و تعیین شاخص هایی با  نیانسا منابع برای سنجش مدیریت
 شده است.   انسانی منابع استفاده از نظر کارشناسان خبره اقدام به تعیین عوامل مؤثر در مدیریت

 

 مدل مفهومی تحقیق -ج
ل برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطالحاً مد

شود در این تحقیق که هدف آن ارائه یک مدل مفهومی برای مدیریت منابع انسانی مفهومی نامیده می
 گان شناسایی خواهد کرد.است که با توجه به دیدگاه نخبه

 
    قیتحق سؤاالت -د
 لیاردب استان یفرهنگ موسسات کارکنان یبرا یانسان منابع تیریمد مدل یهاشاخص و ابعاد .1

 ت؟اس چگونه
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 مرتبه چه یدارا لیاردب استان یفرهنگ موسسات کارکنان یبرا یانسان منابع تیریمد مدل ابعاد .2
 باشند؟ یم یا
 

 روش شناسی تحقیق   -3
هایش برای حل مشکالت خاص است و به قصد کاربرد نتایج یافته توسعه ایپژوهش حاضر، تحقیقی 

مشکل عملی است که در  دادن به یک معضل وشود و تالشی برای پاسخ ها انجام میدرون سازمان
دنیای واقعی وجود دارد، بنابراین هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص 

 .است، لذا تحقیق از نظر هدف، کاربردی است
که دارای  اردبیل استان کلیه پرسنل موسسات فرهنگی دلفی مرحله در را حاضر تحقیق آماری جامعه

که به عنوان کارشناس نخبه در روش دلفی  دهندمی سال سابقه کار داشتند، تشکیل 5حداقل 
 گردید استفاده نمونه دردسترس از روش جامعه مطالعه نفر بوده که برای 40باشند. حجم جامعه می
پس  پژوهش، این در ؛ سه دوری استفاده شده است اطالعات از روش دلفیجهت تجزیه و تحلیل       

 روشهای از استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین نیاز مورد تخصص های یناز تعی
 و ها شاخص تعیین برای پانل، اعضای تعیین از پس. شد انتخاب و شناسایی غیراحتمالی، گیری نمونه
 اساس بر دلفی روش از اردبیل استان مدیریت منابع انسانی موسسات فرهنگی مطلوب مدل ابعاد
 .است شده استفاده( 2001) همکاران و اشمیت گانه سه حلمرا

 

 یافته های تحقیق و نتیجه گیری -4
 الف( اجرای دلفی

 نیاز مورد هایتخصص موضوع، تعریف اساس بر. شد تعریف آن ابعاد و موضوع ابتدا پژوهش، این در
 و شناسایی غیراحتمالی، نمونه گیری از روشهای استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین

شاخص ها و ابعاد مدل مطلوب مدیریت منابع  تعیین برای پانل، اعضای تعیین از شدند. پس انتخاب
 همکاران و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل از

 و توزیع غیر حضوری حضوری و به صورت دور هر هایپرسشنامه. است شده استفاده( 2001)
 . شدند گردآوری

 دهد. می نشان آنها تعداد همراه به را دور های هرپرسشنامه گردآوری و توزیع تاریخ ( 1) جدول
 

 هاپرسشنامه گردآوری و توزیع : تاریخ 1جدول

 دور توزیع پرسشنامه گردآوری پرسشنامه

 تاریخ توزیع تعداد آخرین تاریخ تعداد
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 اول 15/11/96 40 25/11/96 37

 دوم 30/11/96 39 10/12/96 37

 سوم 20/1/97 37 25/1/97 37

  
 نظر ب( مقیاس اتفاق

 استفاده کندال هماهنگی ضریب از پانل، اعضای میان نظر اتفاق میزان تعیین برای پژوهش این در
 دسته دینمیان چن موافقت و هماهنگی درجه تعیین برای است مقیاسی کندال هماهنگی ضریب. شد

به مربوط رتبه  N می مقیاس این کاربرد با حقیقت در. فرد یا شیئی میان ایرتبه همبستگی توان  K 

به مربوط مطالعات در بویژه مقیاسی چنین. یافت را رتبه مجموعه «داوران میان روایی»  . است مفید 
-ردهک مرتب هاآن اهمیت اساس بر را مقوله چند که افرادی که دهدمی نشان کندال هماهنگی ضریب

 و اندردهب کار به هامقوله از یک هر اهمیت درباره برای قضاوت را مشابهی معیارهای اساسی طوربه اند،
نظر دارند ) اتفاق یکدیگر با لحاظ این از Sieglel and Castellan, 1998  از استفاده با مقیاس این. (

شود:می محاسبه زیر فرمول  

 
های انحراف حاصل جمع مربعات  که در آن: ها از میان   ها

 
 

عامل یک به مربوط هایرتبه مجموع  =Rj 
داوران( تعداد) هارتبه هایمجموعه تعداد ) = k 

شده بندیرتبه عوامل تعداد  = N 

میانگین از انحرافهای مربعات جمع حاصل حداکثر=  Rj ها 
 شد.می های مشاهدهرتبه kبین  کامل موافقت وجود صورت در که sجمع  حاصل یعنی
 برابر کامل هماهنگی نبود زمان در و یک با برابر کامل موافقت یا هماهنگی هنگام مقیاس این مقدار

 .صفر است با
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 اولین. کندمی ارائه آماری معیار دو دلفی دورهای ادامه یا توقف درباره گیریتصمیم برای« 1اشمیت»
می  تعیین کندال ضریب هماهنگی مقدار اساس بر که است پانل اعضای میان قوی نظری اتفاقِ معیار،
 متوالی دور دو در آن ناچیز یا رشد ضریب این ماندن ثابت نظری، اتفاق چنین نبود صورت در. شود

. شود متوقف باید نظرخواهی فرایند و نگرفته است صورت اعضا توافق در افزایشی که می دهد نشان
 برای. کندنمی کفایت دلفی فرایند کردن متوقف برای Wضریب  آماری معناداری که است ذکر شایان

 ,Schmidtآیند)می حساب به معنادار کوچک نیز بسیار حتی مقادیر عضو 10 از بیشتر تعداد با هایپانل

1997:763-773 .) 
 

 دور اول: تولید ایده
 انتخاب شدند و از های استان اردبیلات فرهنگیکنندگان از بین کارکنان موسس در این مرحله شرکت

ها و ابعاد مدل مطلوب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی را تا شاخص خواسته شد آنان
مورد آنها برگشت داده شد. در  37پرسشنامه باز پخش گردید و نهایتاً تعداد  40مشخص نمایند. تعداد 

 اند.ز مدل شاخص هایی را مشخص کردهاین قسمت افراد بر اساس استنباط خود ا
 مرحله دوم: کاهش اقالم
شاخص قابل بررسی به  46بندی گردید و نهایتاً بندی و طبقههای اعضاء جمعدر این مرحله همه ایده

بندی شده در اختیار تمامی اعضاء قرار گرفت و شاخص بدست آمده به صورت جمع 46دست آمد. 
 و متوسط اهمیت های باعوامل دریافت گردید. در این مرحله شاخص اهمیت میزان نظراعضای درباره

 گوناگون مقادیر تفسیر (2) حذف گردیدند. جدول 2بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر
 دهد.را نشان می کندال هماهنگی ضریب
 (1997: تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال )اشمیت،  2جدول 

 اطمینان نسبت به ترتیب عوامل تفسیر Wمقدار 

 وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 1/0
 کم اتفاق نظر ضعیف 3/0
 متوسط اتفاق نظر متوسط 5/0
 زیاد اتفاق نظر قوی 7/0
 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 9/0

  سوم: تعیین ترکیب عوامل دور

                                                           

1 Schmidt 
2 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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 شاخص به 33ف حذف شده و تعداد های با اتفاق نظر متوسط و ضعیدر ادامه پس از حذف شاخص

مجداً برای  انتخابی هایشاخص ادامه کار مشخص شدند و سپس مجموعه برای قبول قابل اندازه
نظر در مورد  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزانترتیب )رتبه دریافت

 تناسب مدل حاصل گردید. 
 

 تحلیل مرحله تولید ایده
ها و ابعاد مدل مطلوب مدیریت منابع انسانی، بر اساس ن قسمت پرسنل برای تعیین شاخصدر ای

نوع  46تعداد  تکراری اند و بعد از حذف موارداستنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده
 دهد.ها را نشان می( لیست شاخص3شاخص باقی ماند. جدول )

 ها از نظر اعضاء: لیست شاخص 3جدول 

 شاخص ردیف وممفه

مدل مدیریت 
 منابع انسانی

هماهنگی کامل دپارتمان منابع انسانی هنگام نوشتن شرح شغل با سایر  1
 بخش ها 

 هماهنگی مثبت و سازنده ای دپارتمان منابع انسانی با سایر بخش ها  2
هماهنگی کارمندیابی، گزینش و توسعه کارکنان با نیازهای بخش های  3

 مختلف سازمان 
هماهنگی الزم بخش های عملیاتی سازمان هنگام تغییر در رویه های  4

 کاری با دپارتمان منابع انسانی 
دپارتمان منابع انسانی از نیازهای آموزشی کارکنان سایربخشها آگاهی  5

 کافی دارد.
مد نظر قرار دادن نگرش کارکنان نسبت به کارگروهی، به عنوان یکی  6

 دام از مالک های استخ
 یکی از مالک های استخدامی بودن توانمندی حل مساله به عنوان  7
یکی از مولفه های استخدام بودن ارزشهای کاری و نگرش نسبت به  8

 کار.
اولویت استخدامی کسانی که توانایی ارائه ایده جهت بهبود فرآیندهای  9

 سازمانی را دارا هستند 
کوچک توسط کسانی که گزینش می توانایی فعالیت در گروههای  10

 شوند 
 گرفتن نظر تمامی اعضا در مورد مساله، قبل از حل مساله در گروه  11
 استفاده از تیم ها در سازمان جهت حل مسائل  12
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 حل شدن مسائل در گروه های کوچک  13
 بهبود فرآیندهای سازمان به کمک گروههای حل مساله 14
 برای حل مسائل تا سر حد امکان تشویق اعضای تیم  15
 تشویق کارکنان توسط فرماندهان تا به صورت تیمی کار کنند. 16
 تشویق کارکنان توسط فرماندهان برای تغییر ایده ها و نظرات  17
جمع کردن گروهها به صورت مداوم برای بحث کردن توسط  18

 فرماندهان
سازمان جهت دستیابی به تشویق جدی پرسنل توسط سیستم انگیزشی  19

 ماموریت سازمان 
اهدای پاداش به طور منصافانه ای به کسانی که اهداف سازمان را  20

 پیگیری کنند توسط سیستم انگیزشی سازمان 
تصدیق و تقویت کسانیاکه با سازمان همکاری می کنند توسط سیستم  21

 انگیزشی سازمان 
ف سازمان توسط سیستم انگیزشی تشویق پرسنل برای رسیدن به اهدا 22

 سازمان 
 مغایرت سیستم انگیزشی سازمان با اهداف سازمانی 23
دریافت پاداش توسط افراد یا تیم هایی که به اهداف سازمانی دست  24

 می یابند
 باال بودن سطح مهارت در سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها  25
  مهارت باالی افراد در سازمان 26
دریافت آموزش های الزم در زمینه شغلی خود توسط کارکنان سازمان  27

 به صورت متناوب 
باور مدیریت سازمان بر این که آموزش کارکنان مقوله مهمی در  28

 سازمان است
 باال بودن سطح مهارت در سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها  29
 یفه متفاوت آموزش کارکنان برای انجام چند وظ 30
آموختن کارمندان سازمان به این که چگونه چند وظیفه متفاوت را  31

 انجام دهند 
 دارا بودن چندین مهارت متفاوت توسط اغلب کارکنان سازمان  32
آموزش بین شغلی کارکنان تا در صورت نیاز بتوانند جای خالی دیگران  33

 را پر کنند.
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 به منظور انجام فقط یک وظیفه مشخص  آموزش کارکنان در سازمان 34
تشویق کارمندان سازمان به اینکه بر یک وظیفه مسلط شوند نه آنکه  35

 بخواهند گستره ای از وظائف را انجام دهند
 آگاهی کافی کارکنان از استراتژی های بلند مدت سازمان  36
 زمان آگاهی روشن پرسنل از  استراتژیها، برنامه ها و اهداف سا 37
 درک درست مدیران از استراتژیها و اهداف سازمان  38
 آگاهی پرسنل از چگونگی برنامه ریزی سازمان برای بهترین بودن  38
اطالع رسانی توسط نمودار ها در مورد نرخ خرابی ها در سطح منطقه  40

 عملیاتی 
ئه آمار و اطالع رسانی به کارکنان در خصوص روند پیشرفت کارها با ارا 41

 نمودار های مربوط 
اطالع رسانی به افراد ذیربط در خصوص نرخ کمبودها و خرابی  42

 دستگاهها در سازمان به کمک چارت ها
پیگیری از پرسنل در خصوص اینکه آیا کارشان را درست انجام می  43

 دهند یا نه
 ر آنهاقرار دادن اطالعات در مورد کیفیت عملکرد کارکنان در اختیا 44
قرار دادن اطالعات در مورد بهره وری کارکنان به طور مداوم در اختیار  45

 آنها
 صحبت کردن فرماندهان با پرسنل در مورد کیفیت کار آنها 46

 
  

 تحلیل مرحله کاهش اقالم
حذف  1بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر و متوسط اهمیت های بادر این مرحله شاخص

 دهد. را نشان می کندال هماهنگی ( نتایج بدست آمده از تحقیق با استفاده از ضریب4ند. جدول )گردید
 

 تحقیق از آمده بدست : نتایج 4جدول 

ضریب بدست  شاخص ها ردیف
 آمده

 نتیجه

 اتفاق نظر قوی 874/0هماهنگی کامل دپارتمان منابع انسانی هنگام  1

                                                           

1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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 نوشتن شرح شغل با سایر بخش ها 
اهنگی مثبت و سازنده ای دپارتمان منابع هم 2

 انسانی با سایر بخش ها 
 اتفاق نظر قوی 852/0

هماهنگی کارمندیابی، گزینش و توسعه  3
 کارکنان با نیازهای بخش های مختلف سازمان 

 اتفاق نظر قوی 8500/0

هماهنگی الزم بخش های عملیاتی سازمان  4
مان هنگام تغییر در رویه های کاری با دپارت

 منابع انسانی 

 اتفاق نظر قوی 831/0

دپارتمان منابع انسانی از نیازهای آموزشی  5
 کارکنان سایربخشها آگاهی کافی دارد.

 اتفاق نظر قوی 834/0

مد نظر قرار دادن نگرش کارکنان نسبت به  6
کارگروهی، به عنوان یکی از مالک های 

 استخدام 

 اتفاق نظر قوی 881/0

های استخدامی بودن توانمندی یکی از مالک  7
 حل مساله به عنوان 

 اتفاق نظر قوی 874/0

یکی از مولفه های استخدام بودن ارزشهای  8
 کاری و نگرش نسبت به کار.

اتفاق نظر بسیار  941/0
 قوی

اولویت استخدامی کسانی که توانایی ارائه ایده  9
 جهت بهبود فرآیندهای سازمانی را دارا هستند 

فاق نظر بسیار ات 929/0
 قوی

های کوچک توسط توانایی فعالیت در گروه 10
 کسانی که گزینش می شوند 

 اتفاق نظر متوسط 643/0

گرفتن نظر تمامی اعضا در مورد مساله، قبل از  11
 حل مساله در گروه 

 اتفاق نظر متوسط 633/0

یار اتفاق نظر بس 926/0 استفاده از تیم ها در سازمان جهت حل مسائل  12
 قوی

 اتفاق نظر قوی 852/0 حل شدن مسائل در گروه های کوچک  13

بهبود فرآیندهای سازمان به کمک گروههای  14
 حل مساله

 اتفاق نظر قوی 823/0

تشویق اعضای تیم برای حل مسائل تا سر حد  15
 امکان 

 اتفاق نظر قوی 720/0

 اتفاق نظر متوسط 519/0تشویق کارکنان توسط فرماندهان تا به صورت  16
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 کنند. تیمی کار
تشویق کارکنان توسط فرماندهان برای تغییر  17

 ایده ها و نظرات 
 اتفاق نظر قوی 859/0

جمع کردن گروهها به صورت مداوم برای بحث  18
 کردن توسط فرماندهان

 اتفاق نظر قوی 827/0

تشویق جدی پرسنل توسط سیستم انگیزشی  19
 موریت سازمان سازمان جهت دستیابی به ما

اتفاق نظر بسیار  912/0
 قوی

اهدای پاداش به طور منصافانه ای به کسانی  20
که اهداف سازمان را پیگیری کنند توسط 

 سیستم انگیزشی سازمان 

اتفاق نظر بسیار  922/0
 قوی

تصدیق و تقویت کسانیاکه با سازمان همکاری  21
 می کنند توسط سیستم انگیزشی سازمان 

اق نظر بسیار اتف 914/0
 قوی

تشویق پرسنل برای رسیدن به اهداف سازمان  22
 توسط سیستم انگیزشی سازمان 

اتفاق نظر بسیار  930/0
 قوی

مغایرت سیستم انگیزشی سازمان با اهداف  23
 سازمانی

 اتفاق نظر متوسط 652/0

دریافت پاداش توسط افراد یا تیم هایی که به  24
 اهداف سازمانی دست می یابند

 اتفاق نظر قوی 867/0

باال بودن سطح مهارت در سازمان در مقایسه با  25
 سایر سازمان ها 

 اتفاق نظر قوی 872/0

مهارت و آمادگی جسمانی باالی افراد در  26
 سازمان 

 اتفاق نظر قوی 876/0

دریافت آموزش های الزم در زمینه شغلی خود  27
 توسط کارکنان سازمان به صورت متناوب 

 اتفاق نظر قوی 882/0

باور مدیریت سازمان بر این که آموزش  28
 کارکنان مقوله مهمی در سازمان است

 اتفاق نظر قوی 834/0

باال بودن سطح مطالعه در سازمان در مقایسه  29
 با سایر سازمان ها 

 اتفاق نظر ضعیف 381/0

 قوی اتفاق نظر 874/0 آموزش کارکنان برای انجام چند وظیفه متفاوت  30

های آشناسازی پرسنل به کارکردها و بخش 31
 مختلف سازمان و وظایف آنها

اتفاق نظر بسیار  941/0
 قوی

اتفاق نظر بسیار  929/0دارا بودن چندین مهارت متفاوت توسط اغلب  32
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 قوی کارکنان سازمان 

آموزش بین شغلی کارکنان تا در صورت نیاز  33
 کنند.بتوانند جای خالی دیگران را پر 

 اتفاق نظر متوسط 643/0

آموزش کارکنان در سازمان به منظور انجام  34
 فقط یک وظیفه مشخص 

 اتفاق نظر ضعیف 333/0

تشویق کارمندان سازمان به اینکه بر یک  35
وظیفه مسلط شوند نه آنکه بخواهند گستره ای 

 از وظائف را انجام دهند

 اتفاق نظر ضعیف 326/0

نان از استراتژی های بلند آگاهی کافی کارک 36
 مدت سازمان 

 اتفاق نظر قوی 860/0

آگاهی روشن پرسنل از  استراتژیها، برنامه ها و  37
 اهداف سازمان 

 اتفاق نظر قوی 844/0

درک درست مدیران از استراتژیها و اهداف  38
 سازمان 

 اتفاق نظر متوسط 620/0

 آگاهی پرسنل از چگونگی برنامه ریزی سازمان 38
 برای بهترین بودن 

 اتفاق نظر متوسط 519/0

اطالع رسانی توسط نمودار ها در مورد شرایط و  40
 وضعیت در سطح منطقه عملیاتی 

 اتفاق نظر متوسط 659/0

اطالع رسانی به کارکنان در خصوص روند  41
 پیشرفت کارها با ارائه آمار و نمودار های مربوط 

 اتفاق نظر قوی 827/0

سانی به افراد ذیربط در خصوص نرخ اطالع ر 42
کمبودها و خرابی دستگاهها در سازمان به 

 کمک چارت ها

 اتفاق نظر متوسط 612/0

پیگیری از پرسنل در خصوص اینکه آیا  43
 وظایفشان را درست انجام می دهند یا نه

اتفاق نظر بسیار  922/0
 قوی

قرار دادن اطالعات در مورد کیفیت عملکرد  44
 در اختیار آنهاکارکنان 

 اتفاق نظر قوی 814/0

قرار دادن اطالعات در مورد بهره وری کارکنان  45
 به طور مداوم در اختیار آنها

 اتفاق نظر متوسط 630/0

صحبت کردن فرماندهان با پرسنل در مورد  46
 کیفیت کار آنها

 اتفاق نظر قوی 852/0



 
 1399 بهار ،2، پیاپی 1 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 42

 
بر اساس جدول ضریب هماهنگی  پایینتر و متوسط اهمیت لذا با توجه به نتایج جدول فوق؛ عوامل با

 حذف متوسط و ضعیف اهمیت ضریب با شاخص، 46 بین شاخص زیر از 13کندال حذف گردیدند و 
 .ماندند تحلیل در زیر (5جدول ) طبق شاخص 33 نهایتاً و گردیدند
  شوند می گزینش که کسانی توسط کوچک هایگروه در فعالیت توانایی
  گروه در مساله حل از قبل مساله، مورد در اعضا یتمام نظر گرفتن
 .کنند کار تیمی صورت به تا فرماندهان توسط کارکنان تشویق
 سازمانی اهداف با سازمان انگیزشی سیستم مغایرت

  ها سازمان سایر با مقایسه در سازمان در مطالعه سطح بودن باال
 .کنند پر را دیگران خالی یجا بتوانند نیاز صورت در تا کارکنان شغلی بین آموزش
  مشخص وظیفه یک فقط انجام منظور به سازمان در کارکنان آموزش
 را وظائف از ای گستره بخواهند آنکه نه شوند مسلط وظیفه یک بر اینکه به سازمان کارمندان تشویق
 دهند انجام
  سازمان اهداف و استراتژیها از مدیران درست درک

  بودن بهترین برای سازمان ریزی امهبرن چگونگی از پرسنل آگاهی
  عملیاتی منطقه سطح در وضعیت و شرایط مورد در ها نمودار توسط رسانی اطالع
 چارت کمک به سازمان در دستگاهها خرابی و کمبودها نرخ خصوص در ذیربط افراد به رسانی اطالع

 ها
 آنها یاراخت در مداوم طور به کارکنان وری بهره مورد در اطالعات دادن قرار

 
های با اهمیت پایین مدل نهایی عملیاتی تحقیق حاضر طبق جدول زیر مورد تایید با حذف شاخص

 قرار گرفت.
 های نهایی : شاخص6جدول

 های نهاییشاخص ردیف

مدل 
مطلوب 
مدیریت 

منابع 
انسانی 
موسسا

 هاصحبت کردن فرماندهان با پرسنل در مورد کیفیت کار آن

 پیگیری از پرسنل در خصوص اینکه آیا وظایفشان را درست انجام می دهند یا نه
 قرار دادن اطالعات در مورد کیفیت عملکرد کارکنان در اختیار آنها

اطالع رسانی به کارکنان در خصوص روند پیشرفت کارها با ارائه آمار و نمودار های 
 مربوط 

 ی های بلند مدت سازمان آگاهی کافی کارکنان از استراتژ
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ت 
فرهنگی 

استان 
 اردبیل

 

 آگاهی روشن پرسنل از  استراتژیها، برنامه ها و اهداف سازمان 

 آموزش کارکنان برای انجام چند وظیفه متفاوت 

 های مختلف سازمان و وظایف آنهاآشناسازی پرسنل به کارکردها و بخش

 دارا بودن چندین مهارت متفاوت توسط اغلب کارکنان سازمان 

 رت و آمادگی جسمانی باالی افراد در سازمان مها

 دریافت آموزش های الزم در زمینه شغلی خود توسط کارکنان سازمان به صورت متناوب 

 باور مدیریت سازمان بر این که آموزش کارکنان مقوله مهمی در سازمان است

 ابنددریافت پاداش توسط افراد یا تیم هایی که به اهداف سازمانی دست می ی

 باال بودن سطح مهارت در سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها 

اهدای پاداش به طور منصافانه ای به کسانی که اهداف سازمان را پیگیری کنند توسط 
 سیستم انگیزشی سازمان 

 تصدیق و تقویت کسانیاکه با سازمان همکاری می کنند توسط سیستم انگیزشی سازمان 

 برای رسیدن به اهداف سازمان توسط سیستم انگیزشی سازمان  تشویق پرسنل

 تشویق کارکنان توسط فرماندهان برای تغییر ایده ها و نظرات 

 جمع کردن گروهها به صورت مداوم برای بحث کردن توسط فرماندهان

 تشویق جدی پرسنل توسط سیستم انگیزشی سازمان جهت دستیابی به ماموریت سازمان 
 اده از تیم ها در سازمان جهت حل مسائل استف

 حل شدن مسائل در گروه های کوچک 

 بهبود فرآیندهای سازمان به کمک گروههای حل مساله

 تشویق اعضای تیم برای حل مسائل تا سر حد امکان 

هماهنگی الزم بخش های عملیاتی سازمان هنگام تغییر در رویه های کاری با دپارتمان  
 انی منابع انس

 دپارتمان منابع انسانی از نیازهای آموزشی کارکنان سایربخشها آگاهی کافی دارد.

مد نظر قرار دادن نگرش کارکنان نسبت به کارگروهی، به عنوان یکی از مالک های 
 استخدام 

 یکی از مالک های استخدامی بودن توانمندی حل مساله به عنوان 

 ن ارزشهای کاری و نگرش نسبت به کار.یکی از مولفه های استخدام بود
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اولویت استخدامی کسانی که توانایی ارائه ایده جهت بهبود فرآیندهای سازمانی را دارا 
 هستند 

 هماهنگی کامل دپارتمان منابع انسانی هنگام نوشتن شرح شغل با سایر بخش ها 

 ش ها هماهنگی مثبت و سازنده ای دپارتمان منابع انسانی با سایر بخ

 هماهنگی کارمندیابی، گزینش و توسعه کارکنان با نیازهای بخش های مختلف سازمان 

 
 33مدل نهایی مدیریت منابع انسانی موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر نخبگان با 

 شاخص مورد تایید قرار گرفت.
 

  تعیین رتبه بندی شاخص ها

 قابل اندازه شاخص به 33و متوسط توسط تیم خبرگان  های با اتفاق نظر ضعیفپس از حذف شاخص

ترتیب  مجداً برای دریافت انتخابی هایشاخص ادامه کار مشخص شدند و سپس مجموعه برای قبول
نظر در مورد تناسب مدل  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزان)رتبه

 دهد.ها را نشان میی شاخص( رتبه بندی نهای7حاصل گردید. جدول )
 

 بندی نهایی عوامل: رتبه 7جدول 

 رتبه میانگین شاخص ها

اطالع رسانی به کارکنان در خصوص روند پیشرفت کارها با ارائه آمار و 
 نمودار های مربوط 

28/4 10 

 29 95/2 آگاهی کافی کارکنان از استراتژی های بلند مدت سازمان 

 11 18/4 تراتژیها، برنامه ها و اهداف سازمان آگاهی روشن پرسنل از  اس

 31 63/2 آموزش کارکنان برای انجام چند وظیفه متفاوت 

 5 72/4 های مختلف سازمان و وظایف آنهاآشناسازی پرسنل به کارکردها و بخش

 6 56/4 دارا بودن چندین مهارت متفاوت توسط اغلب کارکنان سازمان 

 22 59/3 ی افراد در سازمان مهارت و آمادگی جسمانی باال

دریافت آموزش های الزم در زمینه شغلی خود توسط کارکنان سازمان به 
 صورت متناوب 

10/4 12 

باور مدیریت سازمان بر این که آموزش کارکنان مقوله مهمی در سازمان 
 است

47/3 23 

 21 68/3دریافت پاداش توسط افراد یا تیم هایی که به اهداف سازمانی دست می 
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 بندیا
 14 98/3 باال بودن سطح مهارت در سازمان در مقایسه با سایر سازمان ها 

اهدای پاداش به طور منصافانه ای به کسانی که اهداف سازمان را 
 پیگیری کنند توسط سیستم انگیزشی سازمان 

75/4 4 

تصدیق و تقویت کسانیاکه با سازمان همکاری می کنند توسط سیستم 
 زمان انگیزشی سا

45/4 8 

تشویق پرسنل برای رسیدن به اهداف سازمان توسط سیستم انگیزشی 
 سازمان 

92/4 1 

 13 05/4 تشویق کارکنان توسط فرماندهان برای تغییر ایده ها و نظرات 

 15 93/3 جمع کردن گروهها به صورت مداوم برای بحث کردن توسط فرماندهان

سازمان جهت دستیابی به  تشویق جدی پرسنل توسط سیستم انگیزشی
 ماموریت سازمان 

78/4 3 

 9 41/4 استفاده از تیم ها در سازمان جهت حل مسائل 

 24 38/3 حل شدن مسائل در گروه های کوچک 

 26 30/3 بهبود فرآیندهای سازمان به کمک گروههای حل مساله

 16 86/3 تشویق اعضای تیم برای حل مسائل تا سر حد امکان 

الزم بخش های عملیاتی سازمان هنگام تغییر در رویه های هماهنگی 
 کاری با دپارتمان منابع انسانی 

10/3 28 

دپارتمان منابع انسانی از نیازهای آموزشی کارکنان سایربخشها آگاهی 
 کافی دارد.

34/3 25 

مد نظر قرار دادن نگرش کارکنان نسبت به کارگروهی، به عنوان یکی از 
  مالک های استخدام

80/3 17 

 19 75/3 یکی از مالک های استخدامی بودن توانمندی حل مساله به عنوان 
 2 85/4 یکی از مولفه های استخدام بودن ارزشهای کاری و نگرش نسبت به کار.

اولویت استخدامی کسانی که توانایی ارائه ایده جهت بهبود فرآیندهای 
 سازمانی را دارا هستند 

85/2 30 

ل دپارتمان منابع انسانی هنگام نوشتن شرح شغل با سایر هماهنگی کام
 بخش ها 

25/3 27 

 18 78/3 هماهنگی مثبت و سازنده ای دپارتمان منابع انسانی با سایر بخش ها 
هماهنگی کارمندیابی، گزینش و توسعه کارکنان با نیازهای بخش های 

 مختلف سازمان 
70/3 20 
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 33 32/2 مورد کیفیت کار آنها صحبت کردن فرماندهان با پرسنل در
پیگیری از پرسنل در خصوص اینکه آیا وظایفشان را درست انجام می 

 دهند یا نه
50/4 7 

 32 38/2 قرار دادن اطالعات در مورد کیفیت عملکرد کارکنان در اختیار آنها

 سیستم توسط سازمان اهداف به رسیدن برای پرسنل تشویق "های تحقیق، شاخص بر اساس یافته
 در پرسنل با فرماندهان کردن صحبت "در رتبه اول، و شاخص  92/4با میانگین  "سازمان انگیزشی

 در رتبه سی و سوم قرار گرفتند. 32/2با میانگین  "آنها  کار کیفیت مورد
 

 ر( مدل نهایی
یت منابع های با اهمیت پائین عوامل تأثیرگذار در مدیر( و حذف شاخص7در نهایت با توجه به جدول )

 با هافعالیت گروه عوامل: تناسب 9انسانی موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان در 
اهداف؛  به دستیابی جهت کنشها؛ تحریک  تیم؛ تسهیل های نگرش؛ فعالیت و انسانی؛ رفتار منابع

دسته بندی   عملکرد استراتژی؛ بازخورد چندگانه؛ ابالغ وظائف شغل؛ آموزش های مهارت آموزش
 گردیدند که به بدین صورت بود:

 انسانی:  منابع با هافعالیت تناسب
  ها بخش سایر با شغل شرح نوشتن هنگام انسانی منابع دپارتمان کامل هماهنگی
  ها بخش سایر با انسانی منابع دپارتمان ای سازنده و مثبت هماهنگی
  سازمان مختلف های بخش ازهاینی با کارکنان توسعه و گزینش کارمندیابی، هماهنگی
  انسانی منابع دپارتمان با کاری های رویه در تغییر هنگام سازمان عملیاتی های بخش الزم هماهنگی
 .دارد کافی آگاهی سایربخشها کارکنان آموزشی نیازهای از انسانی منابع دپارتمان

 نگرش: و رفتار 
  استخدام های مالک از یکی عنوان به کارگروهی، به نسبت کارکنان نگرش دادن قرار نظر مد

  عنوان به مساله حل توانمندی بودن استخدامی های مالک از یکی
 .کار به نسبت نگرش و کاری ارزشهای بودن استخدام های مولفه از یکی

  هستند دارا را سازمانی فرآیندهای بهبود جهت ایده ارائه توانایی که کسانی استخدامی اولویت
 شوند می گزینش که کسانی توسط کوچک هایگروه در تفعالی توانایی

 تیم: های فعالیت 
  مسائل حل جهت سازمان در ها تیم از استفاده

  کوچک های گروه در مسائل شدن حل
 مساله حل گروههای کمک به سازمان فرآیندهای بهبود

 امکان حد سر تا مسائل حل برای تیم اعضای تشویق
 کنشها:  تسهیل 
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  مسائل حل جهت سازمان در ها یمت از استفاده
  کوچک های گروه در مسائل شدن حل

 مساله حل گروههای کمک به سازمان فرآیندهای بهبود
 امکان حد سر تا مسائل حل برای تیم اعضای تشویق

 اهداف: به دستیابی جهت تحریک 
  سازمان ماموریت به دستیابی جهت سازمان انگیزشی سیستم توسط پرسنل جدی تشویق

 سیستم توسط کنند پیگیری را سازمان اهداف که کسانی به ای منصافانه طور به پاداش هدایا
  سازمان انگیزشی

  سازمان انگیزشی سیستم توسط کنند می همکاری سازمان با کسانیاکه تقویت و تصدیق

 سازمان انگیزشی سیستم توسط سازمان اهداف به رسیدن برای پرسنل تشویق

 
 غل:ش های مهارت آموزش 

 یابند می دست سازمانی اهداف به که هایی تیم یا افراد توسط پاداش دریافت

 ها سازمان سایر با مقایسه در سازمان در مهارت سطح بودن باال

 چندگانه: وظائف آموزش 
  سازمان در افراد باالی جسمانی آمادگی و مهارت

  متناوب صورت به نسازما کارکنان توسط خود شغلی زمینه در الزم های آموزش دریافت

 است سازمان در مهمی مقوله کارکنان آموزش که این بر سازمان مدیریت باور

  متفاوت وظیفه چند انجام برای کارکنان آموزش

 آنها وظایف و سازمان مختلف هایبخش و کارکردها به پرسنل آشناسازی

 سازمان کارکنان اغلب توسط متفاوت مهارت چندین بودن دارا

 راتژی:است ابالغ 
  سازمان مدت بلند های استراتژی از کارکنان کافی آگاهی

 سازمان اهداف و ها برنامه استراتژیها،  از پرسنل روشن آگاهی

 عملکرد: بازخورد 
 مربوط های نمودار و آمار ارائه با کارها پیشرفت روند خصوص در کارکنان به رسانی اطالع

 نه یا دهند می انجام درست را انوظایفش آیا اینکه خصوص در پرسنل از پیگیری

 آنها اختیار در کارکنان عملکرد کیفیت مورد در اطالعات دادن قرار

 آنها کار کیفیت مورد در پرسنل با فرماندهان کردن صحبت

 پیشنهادات -5
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شاخص  33مدل نهایی مدیریت منابع انسانی موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان با 
 قرار گرفت.مورد تایید 

-شود فرماندهان موسسات فرهنگی و سایر ارگانهای نظامی با بهره گیری از شاخصلذا پیشنهاد می

های مدل مطلوب مدیریت منابع انسانی به شرایط مطلوب و شایسته از نظر مدیریت کارکنان این 
 سازمانها دست یابند. 

مدیریت منابع انسانی با توجه  هایبرنامه گسترشارگانهای نظامی و به خصوص موسسات فرهنگی با 
 به شاخص های به دست آمده در تحقیق حاضر به بهبود عملکرد سازمان کمک نمایند.

 .شودبه وسیله مدیریت منابع انسانی استفاده می که هاییمدل شایستگی میزان ارزیابی
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Abstract 

This research is Developmental research, in order to design an appropriate human 

resource management model at Cultural institutions in Ardabil province. In this 

research, after determining the required expertise, members of the Delphi panel 

were identified and selected in three steps using inaccurate sampling methods. 

After determining panel members, the Delphi method was used to determine the 

dimensions and dimensions of the human resources management model based on 

Schmidt et al.'s three-step process. The statistical population of the study in the 

Delphi stage was formed by Employees of cultural institutions in Ardabil 

province. At first, individuals determined the model based on their inference, and 

after the elimination of repetitive cases, 46 indicators remained. After, indicators 

with weak and moderate significance coefficients were eliminated and finally 33 

indicators remained in the analysis. The final model of human resource 

management of cultural institutions in Ardabil province was approved based on 

the opinion of experts with 33 indicators. According to the research findings, the 

index of "encouraging staff to achieve the goals of the institutions by the 

motivational system of the institutions” with an average of 4.92 in the first place, 

and the index "Talking to managers about the quality of their work" with an 

average of 2.32 in the rank of 30 and they were third. 
Keywords: Human Resources, Cultural Institutions, Delphi Method 
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 یکار یزندگ تیفیک بر اخالق و تیمعنو حوزه در انقالب دوم گام ریتاث

 لیاردب استان گاز اداره کنانکار
 

 1*یهفشجان یخدابخش نینسر

 
          1399خرداد  20تاریخ پذیرش:                                 1399فروردین  25 دریافت:تاریخ 

 

 چکیده 
بر کیفیت زندگی  بیانیه گام دوم انقالب حوزه معنویّت و اخالقتاثیر  بررسیپژوهش حاضر با هدف 

در  انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و نان اداره گاز استان اردبیلکاری کارک
و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از  از اعتبار صوری استفاده شدپرسشنامه  هایجهت ارتقا روایی سنجه

نفر  460ق دست آمد. جامعه آماری این تحقی 70/0ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها باالتر از 
 نفر به 210ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد ار کارکنان اداره گاز استان اردبیل بودند که از بین آن

های پژوهش نشانگر این بودند که عنوان نمونه انتخاب گردید. یافتهبهگیری تصادفی ساده روش نمونه
کاری  زندگی بر متغیر وابسته کیفیت متغیر مستقل بیانیه گام دوم انقالب حوزه معنویّت و اخالق

 کارکنان تاثیر معنی داری دارد. 
 

 کاری زندگی ،کیفیتاخالق  ، تیمعنوبیانیه گام دوم انقالب ،  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1
ی نقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهها

های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در اگرچه دشمنان مستکبرش گمان پنجم حیات خود نهاد که
کننده، همواره های خیرهها و به دست آوردن پیشرفتسراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش

ی گام دوم بیانیه»ی عطفی، رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور در چنین نقطه. اندسربلند دیده
ی گذشته پرداخته و ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دههرای ادامهو ب« انقالب
ی بیانیه. اندارائه فرموده "جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ"منظور هایی اساسی بهتوصیه

                                                           

 رانیا خلخال، ،یاسالم آزاد دانشگاه خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یریمد گروه 1

 * دکترای تخصصی مدیریت دولتی
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ری مثابه منشوویژه جوانان که بهتجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به "گام دوم انقالب"
فصل جدید زندگی »خواهد بود و  "یسازپردازی و تمدنی خودسازی، جامعهدومین مرحله"برای 

به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین »این گام دوم، انقالب را . را رقم خواهد زد« جمهوری اسالمی
کرد  خواهد نزدیک «هست( ارواحنافداهاسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )

(Seyyed Ali Khamenei, 2019 در .)تیبیانیه گام دوم انقالب حوزه معنویّت و اخالق انقالب معنو 
و توکل در خود و در جامعه. اخالق  مانیاخالص، ا لیازقب یمعنو یهابرجسته کردن ارزش یبه معن

 شجاعت، ،ییراستگو ازمند،یگذشت، کمک به ن ،یرخواهیمثل خ ییهالتیفض تیرعا یبه معن زین
از اخالق  یمثابه رهبر انقالب وقتبه شانیا نجایاست. ا کوین اتیخلق گرینفس و دتواضع، اعتمادبه

 ،یرخواهیخ دیبا دیبرس ییبه جا دیخواهیاگر م رانیملت ا کنندیم هیتوص یعنی کنندیصحبت م
و دهنده همه حرکات و اخالق جهت تیو معنو دیو شجاعت داشته باش ازمندیو کمک به ن ذشتگ

راحت با  یزندگ طیمح کنندیجامعه است. بعد اشاره م یاصل ازیو ن یو اجتماع یفرد یهاتیفعال
 ود نیا ندیگویم نکهیتر او جمله جالب ندیآفریو نبودن آنها جهنم م سازدیبهشت م یماد یکمبودها

اخالق و  نخواهند داشت، چرا؟ چون یچندان قیها توفحکومت یبدون همراه تیعامل اخالق و معنو
کنند؛  جادیآن را با قدرت قاهره ا توانندیها نم. پس حکومتدیآیدست نمبا دستور و فرمان به تیمعنو

 (. Khoramshad, 2020) ست؟یحل چخب راه

 باقی آنچه نماییم حذف سازمان از انسانی را عامل چنانچه است، سازمان یک سرمایه ترین مهم انسان

به خودی  مواد ادوات، ابزار، تجهیزات، ماشین آالت، ساختمان، ناتی چونامکا و عوامل یعنی ماند می
 کیفیت ارتقای جهت در است که انسان زیرا داشت. نخواهند چندانی ارزش نبوده خود قابل استفاده

آن  به وسیله که است فرایندی کاری زندگی مؤثر باشد.کیفیت و آفرین نقش می تواند کاری زندگی
 است شده مقصود ایجاد این برای که متناسبی و باز ارتباطی مجاری راه از اعضای سازمان همه

به  کارشان محیط بر و خاص به طور بر شغلشان که تصمیماتی در این ترتیب به و می کنند مشارکت
 آنان بیشتر شغلی رضایت مشارکت، این نتیجه در می شوند. اثرگذار می گذارد، به نوعی اثر عام طور

 نوعی نمایانگر کاری زندگی واقع کیفیت در یابد. می کاهش کار از ناشی عصبی فشار و می شود

 مسئولیت خودگرایی، مالکیت، احساس آن اساس بر کارکنان است که مدیریت شیوه و سازمانی فرهنگ

 به معنای کاری زندگی (. کیفیتShirzad Kobria  & Ghaffari, 2015) عزت نفس می کنند و

باالی  کیفیت است. مکفی و انگیز چالش مناسب مزایای و حقوق و مطلوب کاری شرایط بر نظارت
 منظم مساعی کاری باشد، زندگی کیفیت ساده تالش های ترغیب محصول اینکه از بیش زندگی،

 در کارکنان مشارکت و مشاغل بر برای تأثیرگذاری کارکنان به بیشتر فرصتهای ارائه برای سازمان

مدیریت  یعنی آید، می دست به ارکنان  روابط نحوه طریق از ین رهیافتا است. سازمان کلی کارایی
 راه های جذب تصمیم گیری، فرایند در کارکنان مشارکت با عمومی به طور خالق منابع انسانی های

 سمت به سازمانی توسعه حرکت مسئول کاری زندگی کیفیت .یابند می را کارکنان عقول و مغزها

 کیفیت بهبود مختلف برای روش های و تکنیک ها از استفاده با سازمانی سلسله مراتب سطوح پایین
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 عرصه در را آنها بتوان و گردد همراه دقیق با شناخت که است توأم موفقیت با هنگامی کاری، زندگی

 و جامعه منزل به سازمان از را نشاط و شادابی راضی، نیروی کار تردید، بدون .کرد استفاده سازمان

ارزش  از یکی اندیشه این مدیریت است. نوشته های در اصلی موضوعی تعهد اندیشه ند.می ک منتقل
 می ارزشیابی مالک تعهد، اساس بر کارکنان و است آن متکی بر سازماندهی که است اساسی های

 Shirzadدارد ) تام ضرورتی سازمان اثربخشی برای تعهد این که دارند اعتقاد اغلب مدیران شوند.

Kobria  & Ghaffari, 2015.) 
بیانیه  با توجه به مطالب مطرح شده، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که

بر کیفیت زندگی  چه تاثیریو اخالق  تیدر حوزه معنو انقالب گام دوم انقالب حوزه معنویّت و اخالق
 دارد؟ کاری کارکنان اداره گاز استان اردبیل

 
 

 ه تحقیقادبیات و پیشین-2

 کاری زندگی کیفیت -2-1
 سازمان یک در محیط کار و کار واقعی شرایط از اى مجموعه از است عبارت کاری زندگی کیفیت

(Mir Sepasi, 1397: 89.) محتوی کار، که محیط کند مى تعقیب را هدف این کاری زندگی کیفیت 

 باشد. انسانی شأن مطابق کار نوع و کار

العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامدهای ضروری آن برای ری را عکسکیفیت زندگی کا 1والتون
کند، براساس این تعریف، کیفیت زندگی کاری بر ارضای نیازهای شغلی و سالمت روحی، تعریف می

پیامدهای شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیازهای فرد تأکید دارد 
(Walton, 1973والتو .) ن الگویی نظری برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده است که به

 شرح زیر است:
ـ پرداخت منصفانه و کافی: پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختها با معیارهای 1

 اجتماعی و معیارهای کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار.
ـ محیط کار ایمن و بهداشتی: ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار 2

 منطقی.
های فردی، فرصتهای پیشرفت ـ تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم: فراهم کردن زمینه بهبود توانایی3

 های به کارگیری مهارتهای کسب شده و تأمین امنیت درآمد و اشتغال.و فرصت
العمل مقام باالتر گرایی در سازمان کار: فراهم کردن زمینۀ آزادی سخن بدون واهمه از عکسنونـ قا4

 و نافذ بودن سلطۀ قانون نسبت به سلطۀ انسانی.

                                                           
1 - Walton 
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ـ وابستگی اجتماعی زندگی کاری: نحوة برداشت )ادراک( کارکنان درباره مسئولیت اجتماعی در 5
 سازمان.

ن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخشهای زندگی کارکنان که ـ فضای کلی زندگی: برقراری تواز6
 شامل اوقات فراغت، تحصیالت و زندگی خانوادگی است.

ـ یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار: ایجاد جو و فضای کاری مناسبی که ضمن تقویت 7
 مورد نیاز سازمان هستند.احساس تعلق کارکنان به سازمان، این احساس را در آنها به وجود آورد که 

ـ توسعه قابلیت های انسانی: فراهم بودن فرصتهایی نظیر استفاده از استقالل و خودکنترلی در کار، 8
 ,Griffin & Moreheadمند شدن از مهارتهای گوناگون و دسترسی به اطالعات متناسب با کار )بهره

2016.) 
 

 معنویّت و اخالقگام دوم انقالب در حوزه  -2-2
 یعنیباشد؛  فیاز احساس تکل یگونه اغراض، منزّه ]بوده[ و ناش نیآن است که از همه ا یفعل اخالق

از کار خود  یو هدف تیغا چیکند، انجام دهد و ه یاقتضا م فیو تکل فهیشخص هر چه وجدان و وظ
خدا  ست،در وجدان انسان ا ندیگو یکجاست، م فیتکل مینداشته باشد. حال اگر بپرس فیجز انجام تکل
است  یاز احساسات نوع دوستانه است. وجدان احساس مقدّس ریکه آن غ دهیوجدان آفر کیانسان را با 

. ردیآن است که از وجدان سرچشمه بگ یدهد و فعل اخالق یفرمان م یدر درون انسان که به و
و معتقد  لیقا یوجدان انسان ارزش فوق العاده ا یشده )است(. او برا فیوجدان در مکتب کانت تعر
زند که  یدارد. او درباره اطاعت از وجدان همان حرف را م یاخالق لیاص اریاست که انسان وجدان بس

[ بنده مخلص آن است که ندیگو یزنند ]و م یم یتعال یدر مسئله اخالص نسبت به بار مانیاهل ا
خدا، بلکه چون او  ابترس از عق یخدا و نه برا یوصول به نعمت ها یامر خدا را اطاعت کند، نه برا

 یو اگر انجام ندهد، جهنم ستیدر کار ن یکه بداند اگر انجام دهد، بهشت نیامر کرده، اطاعت کند ولو ا
 (.Motahari, 1991: 110) است. یهم نظر نی. استیدر کار ن

انسان در کارها چنان ارج نهاده است که ممکن است گمان رود تنها شرط  تیو ن زهیاسالم به انگ
 از رسول اکرم )ص( آمده است: یثیاست در حد تین یعمل، چگونگ یو نادرست یش و درستارز
 (.Javadi, 1996) آنها است تیکردار انسانها در گرو ن گمانیب «اتیاالعمال بالن انما»
عمل، ذات عمل، آثار و  زهیاست که در آن انگ یجامع و کل اریاز منظر اسالم مع یفعل اخالق اریمع
 یتواند دربردارنده یاست که م یعنوان جامع« عمل صالح» نیهمچن رندیگید نظر قرار مم یامدهایپ

 نیمطابق دانست و از ا« عمل عادالنه»توان آنرا با  یم یگردد و از لحاظ مفهوم یافعال اخالق یتمام
اد بودن فعل قلمد یاخالق یبودن را مالک اصل« عادالنه»را امّ الفضائل دانست و « عدل» دیجهت با

 کرد.
با  ییاست که غفلت از آن، گو ختهیآم یآدم یچنان با جان و هست م،یاز منظر قرآن کر تیمعنو

یبرده و از دست م ادیحق خود را از  انیاست که انسان با نس نجایگره خورده و نکته ا یخدافراموش
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 یهاتیا وضعالعاده و تنهخارق یروهایبه ن یابیمحور دستو خدا یاسالم تی. هدف از معنودهد
 و به همه دهدیرا ارائه م یهست یو فراتر از تمام نمودها یمتعال یقتیبلکه حق ست،ین یمطلوب روان

 مطلق و کمال نامحدود و سرچشمه ریخ یکه دارا یقیوجود حق. باور بهبخشدیخاص م ییمعنا یهست
 ,Malekian) بخشدیا مشکوه و معن ات،یو ح یاست، به هست یازینیو ب ییبایرحمت و ز انیپایب

2001: 376.) 
یهم بکار م یدر مقابل ظاهر یو باطن یدر مقابل ماد یروحان یاست و در معن یدر مقابل لفظ یمعنو
به  یعرفان و ... هر نوع معنابخش ن،ید ،یاخالق یهاارزش ،یبیغ ای یامر قدس تواندیم تی. معنورود

بلکه  ستین یخیو تار نهینهاد انیاز اد یکیتعلق به  یعنالزوماً به م یمعنو یزندگ .ردیرا دربرگ یزندگ
 ,Malekian) بدهد دیو ام یبه عالم و آدم است که به انسان آرامش، شاد یداشتن نگرش یبه معنا

در  واسطهیو او را ب داندیم یبه قرب اله دنیو سزاوار رس ستهیانسان را شا یاسالم تیمعنو (.2001
 ,Hadi) کندیم یمعرف یاسماء و صفات اله یو تجل یتعداد خالفت الهاس یرابطه با خداوند، دارا

2009.) 
در خود و در  مانیتوکل، ا ثار،ی: اخالص، الیاز قب یمعنو یهابرجسته کردن ارزش یبه معن تیمعنو

 ازمند،یگذشت، کمک به ن ،یرخواهیچون خ ییهالتیفض تیرعا یجامعه است، و اخالق به معن
 هدهندو اخالق، جهت تیاست. معنو کوین اتیخلق گرینفس و دواضع، اعتماد به شجاعت، ت ،ییراستگو

را  یزندگ طیها، محجامعه است؛ بودن آن یاصل ازیو ن یو اجتماع یفرد یهاتیها و فعالحرکت همه
 شعور .ندیآفریجهنم م ،یماد یبا برخوردار یو نبودن آن حت سازدیبهشت م ،یماد یبا کمبودها یحت

 گمانیب ن،یا آورد؛یبه بار م یشتریرشد کند برکات ب شتریدر جامعه هرچه ب یو وجدان اخالق یمعنو
نخواهد  یچندان قیها توفحکومت یتالش و جهاد، بدون همراه نیمحتاج جهاد و تالش است و ا

را با آن  توانندیها نمپس حکومت د،یآیالبته با دستور و فرمان به دست نم ت،ی. اخالق و معنوافتی
را  نهیزم اًیداشته باشند، و ثان یو معنو یمنش و رفتار اخالق دیکنند، اما اوالً خود با جادیقدرت قاهره ا

دهند و کمک برسانند؛ با  دانیم بارهنیدرا یاجتماع یرواج آن در جامعه فراهم کنند و به نهادها یبرا
مردم  هایخالصه اجازه ندهند که جهنمو  زندیستمعقول ب یوهیو اخالق، به ش تیضد معنو یهاکانون

 (.Jamshidi, 2019) کنند یجهنم ب،یرا با زور و فر

در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی صورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق دارد. 
بـه شود که در این بخش از پیشینه داخلی شروع شده و پیشنه در دو قسمت داخلی و خارجی انجام می
 دنبال آن پیشینه خارجی نیز ارایه شده است. 

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران ( تحقیقی با عنوان 1394رحیمیان و نجفی ) 
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با  انجام داده اند. میانی شرکت ملی گاز ایران

واالت اساسی از جمله وضـعیت کیفیـت زنـدگی کـاری مـدیران و عملکرد مدیران میانی پرداخته و س
میزان همبستگی آن با عملکرد آنان را مورد بحث و بررسی قـرار داده اسـت. جامعـه آمـاری پـژوهش 
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نفر از مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران که حجم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول  180عبارت است، از
نفر زن مـی  10نفر مرد و  113طبقه ای تعیین گردید،که شامل  نفر به روش نمونه گیری123مورگان 

گویـه و پرسشـنامه عملکـرد  29پرسشنامه )کیفیت زنـدگی کـاری بـا  باشد. ابزار گردآوری داده ها دو
باشـد. نتـایج  گویه( با پایایی و روایی باال و روش تحقیـق توصـیفی و همبسـتگی مـی 21سازمانی با 

نشان داد بین همه متغیرها ی کیفیـت  ها با ضریب همبستگی پیرسون، حاصل از تجزیه و تحلیل داده
زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی رابطه معنادار وجود دارد. با استفاده ازآزمـون فریـدمن مشـخص 
گردید متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب از اولویت اول تـا ششـم در رابطـه بـا کیفیـت زنـدگی کـاری 

آمـوزش و  مشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی در سـازمان، ی و طراحی شغل،عبارتنداز: فضای کار
نتایج حاصل از  .های تحصیلی، حقوق و مزایا، خدمات وامکانات رفاهی و درمانی قرار گرفته اند فرصت

در نهایـت  .اسمیرنوف نشان داد که جامعه مورد نظر دارای توزیع نرمال می باشـد -فروگوملآزمون ک
درصد از عملکرد مدیران میانی ناشی از عوامل کیفیت زنـدگی کـاری مـی  20نشان داد نتایج تحقیق 

  .باشد
بررسـی کیفیـت زنـدگی کـاری کارکنـان ( تحقیقی با عنوان 1393ملکی؛ نیلی پورطباطبایی و نقدی )

مروزه سازمان ها منـابع انسـانی را بـه عنـوان سـرمایه ای ا انجام داده اند. شرکت گاز استان اصفهان
رزشمند و هوشمند در نظر داشته و نگاه راهبردی به آن دارند. بهبود کیفیـت زنـدگی کـاری کارکنـان ا

مستلزم تدوین راهبردها و استراتژی های منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد حمایت از ایشان است. 
ه کار تا چـه کیفیت زندگی کاری نوع نگرش افراد نسبت به شغل خود را نشان می دهد. بدین معنی ک

سازمانی که به کیفیت زندگی کاری  .اندازه با نیازهای ایشان تناسب داشته و آن ها را برآورده می کند 
کارکنان خود توجه دارد بدون شک کارآیی، اثربخشـی، بهـره وری، رضـایت شـغلی و تعهـد سـازمانی 

ایـن  .انسـانی و سـازمان اسـت کارکنان را مورد عنایت قرار داده و به دنبال بهبود های عمده در منابع
پژوهش به دنبال شناسایی اهمیت مولفه های کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت گاز استان اصفهان 

، با جامعه آماری شامل کلیـه کارکنـان 1393به دلیل افت ناچیز در نتایج نظر سنجی کارکنان در سال 
نفـر و بـا  333دفی بـا حجـم نمونـه نفر و به روش نمونه گیری طبقه ای تصا 2474شرکت به تعداد 

استفاده از پرسش نامه استاندارد ولیکن بومی شده والتون انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون 
رتبه بندی فریدمن حاکی از این است که مولفه های عدالت، حقـوق و مزایـا و فرصـت هـای رشـد و 

ن برخوردار می باشند. لذا می تـوان نتیجـه توسعه از اهمیت بیشتری در بین گروه های مختلف کارکنا
گرفت به منظور تدوین اقدامات انگیزشی و رضایت مندی برای کارکنان در نظر گرفتن اولویت بنـدی 
مولفه های کیفیت زندگی کاری از نظر ایشان در افزایش رضایت شغلی و جبـران نتـایج نظـر سـنجی 

  .موثر است
رند که در مدیریت علمی، رضـایت شـغلی و کیفیـت زنـدگی دا( اظهار می2007لوئیس و همکارانش )

شوند، در حالی که براساس نظریه روابـط انسـانی تمرکـز های بیرونی کار محسوب میکاری از ویژگی
های درونی یا بیرونی به نگرش شخص به کار بستگی دارد. برای مثـال براین عوامل به عنوان ویژگی



 

 
 

57 

 

ایـن دو متغیـر )کیفیـت زنـدگی و رضـایت شـغلی( سـازمانی  حقوق یا درآمد که یکی از عوامل مهـم
شود، اگر فراهم کننده امکاناتی برای تفریح و زندگی خانوادگی در نظر گرفته شود، گویای محسوب می

بعد بیرونی است. و اگر نشان دهندة ارزشیابی سازمان از فرد باشد، گویای بعد درونی است. در نهایـت، 
به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی با کیفیـت زنـدگی کـاری رابطـه  این محققان در پژوهش خود

 مثبت و معنادار دارد.
 با توجه به چارچوب نظری و اهداف تحقیق ، فرضیه های زیر مطرح شدند:

کارکنان اداره  بهداشتی و ایمن کار محیط بعد معنویّت و اخالق بردر حوزه گام دوم انقالب  .1

 د.تاثیر دار گاز استان اردبیل

کارکنان اداره گاز  کافی و منصفانه بعد پرداختمعنویّت و اخالق بر در حوزه گام دوم انقالب  .2

 تاثیر دارد. استان اردبیل

کارکنان  مداوم امنیت و رشد فرصت بعد تأمین معنویّت و اخالق بردر حوزه گام دوم انقالب  .3

 تاثیر دارد. اداره گاز استان اردبیل

کارکنان اداره  کار سازمان در گراییقانون بعد عنویّت و اخالق برمدر حوزه گام دوم انقالب  .4

 تاثیر دارد. گاز استان اردبیل

کارکنان  کاری زندگی اجتماعی وابستگی بعدمعنویّت و اخالق بر در حوزه گام دوم انقالب  .5

 تاثیر دارد. اداره گاز استان اردبیل

کارکنان اداره گاز استان  زندگی کلی یبعد فضا معنویّت و اخالق بردر حوزه گام دوم انقالب  .6

 تاثیر دارد. اردبیل

 سازمان در اجتماعی انسجام و بعد یکپارچگی معنویّت و اخالق بردر حوزه گام دوم انقالب  .7

 تاثیر دارد. کارکنان اداره گاز استان اردبیل کار

رکنان اداره گاز کاانسانی  های قابلیت توسعه بعد معنویّت و اخالق بردر حوزه گام دوم انقالب  .8

 تاثیر دارد. استان اردبیل
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 با توجه به فرضیه های تحقیق، مدل نظری زیر مطرح شد:
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محقق ساخته(.منبع )

 

کیفیت زندگی 

 کاری

                          
 
 

 
  

 

 پرداخت
 کافی و منصفانه

 
  

 

 وابستگی
 اجتماعی

 کاری زندگی
 

 ایمن کار محیط
  بهداشتی و

 

 فرصت تأمین
 امنیت و رشد

  مداوم
 

دوم بیانیه گام 

معنویّت انقالب حوزه 

 و اخالق

                          
 
 

 
  

 

 در گراییقانون
  سازمان

 

 کلی فضای
 زندگی

 

 و یکپارچگی
 انسجام

 
 

 

 قابلیت توسعه
 انسانی های

  
 

 یمعنو یها برجسته کردن ارزش
 تیبرجسته کردن اخالق و رعا

 هالتیفض
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 روش تحقیق-3

جامعه آماری همبستگی می باشد.  -این پژوهش از نوع کاربردی و با توجه به نوع پژوهش توصیفی 
 210حجم نمونه در این تحقیق شامل  ار کارکنان اداره گاز استان اردبیل هستند.نفر  460این تحقیق 

نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری  باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید.نفر می
 اطالعات این تحقیق به دو طریق به دست آمد. تصادفی ساده انجام شد.

 ی الف( از طریق مطالعه میدان
 ای ب(با استفاده از اسناد کتابخانه

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق ،  پرسشنامه محقق ساخته معنویت و اخالق بر اساس بیانیه 
گام دوم انقالب حوزه معنویّت و اخالق انقالب، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری بر اساس نظر 

و قابلیت  از اعتبار صوری استفاده شدپرسشنامه  هایسنجه در جهت ارتقاء روایی ( است.1983والتون )
 دست آمد.  70/0اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها باالتر از 

 

 

 های پژوهشیافته-4

 های توصیفییافته-4-1
اند. د بودهدرصد از کل پاسخگویان مرد و دارای بیشترین درص 5/50مطابق با یافته های تحقیق 

از افراد نمونه  (3/3نفر ) 7 باشند.درصد از پاسخگویان زن و دارای کمترین درصد می 5/49همچنین 
( مقطع 3/35نفر ) 74سال و دارای کمترین فراوانی هستند. همچنین  25مقطع سنی خود را کمتر از 

از افراد نمونه دارای  (4/2نفر ) 5 سال بوده و دارای بیشترین فراوانی هستند. 36-45سنی خود را 
( لیسانس بوده و 1/37نفر ) 78هستند و دارای کمترین فراوانی هستند. همچنین زیر دیپلم تحصیالت 

 دارای بیشترین فراوانی هستند.

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 
 های توصیفی( آماره1جدول )

 حاالت طیف تعداد سوال ماکسیمم مینیمم میانگین  

 5 25 123 36 5095/101 ی کاریکیفیت زندگ

بیانیه گام دوم انقالب حوزه 
 معنویّت و اخالق 

1381/4 1 5 1 5 
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 اسمیرونوف –آزمون کلموگروف 
 اسمیرونوف –کلموگروف (: نتایج آزمون 2جدول )

 سطح معنی داری Zمقدار  تعداد نمونه شاخص ها

 082/0 858/0 210 کیفیت زندگی کاری

ب حوزه بیانیه گام دوم انقال
 معنویّت و اخالق 

210 007/1 067/0 

بدست آمده است بنابراین می توان گفت که  05/0با توجه به سطح معنی داری جدول که باالتر از 
 توزیع داده ها نرمال است و باید از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.

 

 های استنباطییافته

 فرضیه اصلی تحقیق
کارکنان اداره گاز استان  کیفیت زندگی کاریبر  و اخالق تیّحوزه معنو گام دوم انقالب هیانیب   

 تاثیر دارد. اردبیل

 (: خالصه مدل3جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

13/2 24/11 483/0 485/0 697/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)4جدول )

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

درجه  میانگین مربعات
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 081/196 056/24781 

382/126 

1 

208 

209 

056/24781 

425/26287 

481/51068 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون5جدول )
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 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد دبتای استاندار

000/0 

000/0 

038/16 

003/14 

 

697/0 

421/3 

805/0 

860/54 

273/11 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
کارکنان از آزمون  کیفیت زندگی کاری گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه اصلی تحقیق، تاثیر 

دار سطح معنی داری کمتر از آنوا و مق 11-4رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد: 05/0

Y=ax+b 

Y= 697/0 x + 860/54  

 فرضیه اول
کارکنان اداره گاز  بهداشتی و ایمن کار محیط بعد بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد. استان اردبیل

 : خالصه مدل(6جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

557/1 64/2 118/0 122/0 349/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)7جدول )

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 878/28 242/202 

003/7 

1 

208 

209 

242/202 

715/1456 

957/1658 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون8جدول )
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 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

000/0 

000/0 

203/7 

374/5 

 

349/0 

805/0 

190/0 

800/5 

018/1 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
از آزمون رگرسیون  بهداشتی و ایمن کار محیط بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه اول تاثیر 

این  05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 

Y= 349/0 x + 800/5  

 فرضیه دوم 
کارکنان اداره گاز  کافی و منصفانه بعد پرداختبر  و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب   

 تاثیر دارد. استان اردبیل

 (: خالصه مدل9جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

956/1 99/1 327/0 330/0 575/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)10جدول )

سطح معنی 
 داری

میانگین  مقدار واریانس
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 565/102 068/407 

969/3 

1 

208 

209 

068/407 

527/825 

595/1232 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون11جدول )
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 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف استانداردضریب 

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

000/0 

000/0 

265/9 

127/10 

 

575/0 

606/0 

143/0 

616/5 

445/1 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
از آزمون رگرسیون  کافی و منصفانه پرداخت بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه دوم تاثیر 

این  05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4با توجه به جدول شماره استفاده کرده ایم. 
 فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 

Y= 575/0 x + 616/5  

 فرضیه سوم
ره کارکنان ادا مداوم امنیت و رشد فرصت بعد تأمین بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد. گاز استان اردبیل

 
 (: خالصه مدل12جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

959/1 88/1 329/0 332/0 576/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)13جدول )

سطح معنی 
 داری

میانگین  مقدار واریانس
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مربعات مجموع

000/0 523/103 802/365 

534/3 

1 

208 

209 

802/365 

979/734 

781/1100 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل
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 (: ضریب رگرسیون14جدول )
 

از آزمون  مداوم امنیت و رشد فرصت تأمین بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه سوم تاثیر 
آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4اره رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شم

 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد: 05/0

Y=ax+b 

Y= 576/0 x + 123/7  

 فرضیه چهارم
کارکنان اداره گاز  کار سازمان در گراییبعد قانون بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد. استان اردبیل

 
 (: خالصه مدل15جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

099/2 67/2 368/0 372/0 610/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)16جدول )

سطح معنی 
 داری

میانگین  مقدار واریانس
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 950/122 682/877 

139/7 

1 

208 

209 

682/877 

814/1484 

495/2362 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون16جدول )

 

 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

 مقدار ثابت 059/7 813/0  683/8 000/0
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گام دوم  122/2 191/0 610/0 088/11 000/0
 انقالب

 
از آزمون رگرسیون  کار سازمان در گراییقانون بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه چهارم تاثیر 

این  05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 رح ذیل می باشد:فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به ش

Y=ax+b 

Y= 610/0 x + 059/7  

 فرضیه پنجم
کارکنان اداره گاز  کاری زندگی اجتماعی بعد وابستگی بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد. استان اردبیل

 
 (: خالصه مدل17جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

007/2 99/1 304/0 307/0 554/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)18جدول )

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 151/92 252/367 

985/3 

1 

208 

209 

252/367 

944/828 

195/1196 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
 رسیون(: ضریب رگ19جدول )

 

 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد
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000/0 

000/0 

521/9 

600/9 

 

554/0 

607/0 

143/0 

783/5 

372/1 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
از آزمون  اریک زندگی اجتماعی وابستگی بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه پنجم تاثیر 

آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد: 05/0

Y=ax+b 

Y= 554/0 x + 783/5  

 فرضیه ششم
 کارکنان اداره گاز استان اردبیل زندگی کلی ضایبعد ف بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد.

 
 (: خالصه مدل20جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

849/1 21/2 296/0 299/0 547/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)21جدول )

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

ن میانگی
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 866/88 164/433 

874/4 

1 

208 

209 

164/433 

864/1013 

029/1447 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون21جدول )

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد  
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 بتا خطای برآورد بتای استاندارد تی تست سطح معنی داری

000/0 

000/0 

853/6 

427/4 

 

547/0 

672/0 

158/0 

604/4 

490/1 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
از آزمون رگرسیون استفاده  زندگی کلی فضای بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه ششم تاثیر 

این فرضیه تایید  05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 مول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:و فر

Y=ax+b 

Y= 547/0 x + 604/4  

 فرضیه هفتم
 کار سازمان در اجتماعی انسجام و بعد یکپارچگی بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد. کارکنان اداره گاز استان اردبیل

 
 (: خالصه مدل22جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  طای برآوردخ
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

098/2 99/1 137/0 141/0 375/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)23جدول )

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 048/34 612/134 

954/3 

1 

208 

209 

612/134 

346/822 

957/956 

 گرسیونر

 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون24جدول )
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 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

000/0 

000/0 

426/18 

835/5 

 

375/0 

605/0 

142/0 

148/11 

831/0 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
از  کار سازمان در اجتماعی انسجام و یکپارچگی بعد م دوم انقالب برگابرای آزمون فرضیه هفتم تاثیر 

آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر  11-4آزمون رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد: 05/0از 

Y=ax+b 

Y= 375/0 x + 148/11  

 ه هشتمفرضی
کارکنان اداره گاز انسانی  های قابلیت بعد توسعه بر و اخالق تیّگام دوم انقالب حوزه معنو هیانیب

 تاثیر دارد. استان اردبیل

 
 (: خالصه مدل25جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

994/1 96/2 216/0 220/0 469/0 

 
  (Anova(: آنالیز واریانس)26دول )ج

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 688/58 954/514 

774/8 

1 

208 

209 

954/514 

070/1825 

024/2340 

 رگرسیون

 باقی مانده

 کل
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 (: ضریب رگرسیون27جدول )

 

 سطح معنی داری

 

 تی تست

 مدل ایب غیرمتعارفضر ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

000/0 

000/0 

574/8 

661/7 

 

469/0 

901/0 

212/0 

728/7 

625/1 

 مقدار ثابت

گام دوم 
 انقالب

 
از آزمون رگرسیون انسانی  های قابلیت توسعه بعد گام دوم انقالب بربرای آزمون فرضیه هشتم تاثیر 

این  05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11-4جدول شماره  استفاده کرده ایم. با توجه به
 فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 

Y= 469/0 x + 728/7  
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -5
رحیمیان  نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات پیشین همسو می باشد. برای مثال

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی ( تحقیقی با عنوان 1394و نجفی )
نفر از مدیران میانی  180جامعه آماری پژوهش عبارت است، از انجام داده اند. شرکت ملی گاز ایران

نمونه گیری طبقه  نفر به روش123شرکت ملی گاز ایران که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 
پرسشنامه  نفر زن می باشد. ابزار گردآوری داده ها دو 10نفر مرد و  113ای تعیین گردید،که شامل 

گویه( با پایایی و روایی باال و  21گویه و پرسشنامه عملکرد سازمانی با  29)کیفیت زندگی کاری با 
ها با ضریب  تحلیل داده باشد. نتایج حاصل از تجزیه و روش تحقیق توصیفی و همبستگی می

نشان داد بین همه متغیرها ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی رابطه  همبستگی پیرسون،
معنادار وجود دارد. با استفاده ازآزمون فریدمن مشخص گردید متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب از 

مشارکت  ز: فضای کاری و طراحی شغل،اولویت اول تا ششم در رابطه با کیفیت زندگی کاری عبارتندا
های تحصیلی، حقوق و مزایا، خدمات  آموزش و فرصت در تصمیم گیری، دموکراسی در سازمان،
اسمیرنوف نشان داد که  -فروگوملنتایج حاصل از آزمون ک. وامکانات رفاهی و درمانی قرار گرفته اند

درصد از عملکرد  20تایج تحقیق نشان داد در نهایت ن .جامعه مورد نظر دارای توزیع نرمال می باشد
ملکی؛ نیلی پورطباطبایی و  همچنین .مدیران میانی ناشی از عوامل کیفیت زندگی کاری می باشد

انجام  بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت گاز استان اصفهان( تحقیقی با عنوان 1393نقدی )
عنوان سرمایه ای ارزشمند و هوشمند در نظر داشته و مروزه سازمان ها منابع انسانی را به ا داده اند.
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نگاه راهبردی به آن دارند. بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان مستلزم تدوین راهبردها و استراتژی 
های منابع انسانی در سازمان ها با رویکرد حمایت از ایشان است. کیفیت زندگی کاری نوع نگرش 

دهد. بدین معنی که کار تا چه اندازه با نیازهای ایشان تناسب  افراد نسبت به شغل خود را نشان می

سازمانی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارد بدون  .داشته و آن ها را برآورده می کند 
شک کارآیی، اثربخشی، بهره وری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان را مورد عنایت قرار داده و 

این پژوهش به دنبال شناسایی اهمیت  .های عمده در منابع انسانی و سازمان استبه دنبال بهبود 
مولفه های کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به دلیل افت ناچیز در نتایج نظر 

نفر و به  2474، با جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت به تعداد 1393سنجی کارکنان در سال 
نفر و با استفاده از پرسش نامه استاندارد  333گیری طبقه ای تصادفی با حجم نمونه  روش نمونه

ولیکن بومی شده والتون انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن حاکی از این 
است که مولفه های عدالت، حقوق و مزایا و فرصت های رشد و توسعه از اهمیت بیشتری در بین 

های مختلف کارکنان برخوردار می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت به منظور تدوین اقدامات  گروه
انگیزشی و رضایت مندی برای کارکنان در نظر گرفتن اولویت بندی مولفه های کیفیت زندگی کاری 

 .از نظر ایشان در افزایش رضایت شغلی و جبران نتایج نظر سنجی موثر است
ایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که مطالعه بیانیه گام دوم با توجه به اینکه نت

انقالب حوزه معنویّت و اخالق بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری تاثیر معنی داری دارند، برای رشد 
 اخالق حرفه ای کارکنان و ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری آنان، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

 سهیل و ایجاد شیوه های جدید ارتباطی با کارکنانت -1
 گردآوری، سازماندهی، پردازش و انجام سریع ایده های جدید کارکنان -2
 ارائه آموزش های علمی و اصولی و متنوع و مرتبط با نیاز و موازین اخالق حرفه ای کارکنان -3
پرورش احساس تعلق، تعهد و تقویت جو اخالقی سازمان، مبتنی بر اعتماد در محیط کاری و  -4

 وفاداری کارکنان
سازی نهادهای تحقیقاتی جهت تحقیق در زمینه بیانیه گام دوم انقالب حوزه معنویّت و اخالق ـ آگاه 8

هایی با محوریت بیانیه گام دوم انقالب حوزه و کیفیت زندگی کاری و لزوم توجه آنان به انجام پژوهش
 معنویّت و اخالق.
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Abstract 

The aim of this study was, the effect of the second step of the 

revolution in the field of spirituality and ethics on the quality of 

work life of the employees at Gas Department in Ardabil. This 

research was conducted by survey method and in order to improve 

the validity of the questionnaire measures, face validity was used 

and reliability was obtained by using Cronbach's alpha coefficient 

for all variables above 0.70. The statistical population of this study 

was 460 employees of Ardabil Gas Department, from which 210 

people were selected as a sample by simple random sampling using 

Cochran's formula. Findings showed that the independent variable of 

the statement of the second step of the revolution in the field of 

spirituality and ethics has a significant effect on the dependent 

variable of quality of work life of employees. 
 

Keywords: Statement of the second step of the revolution, 

spirituality, ethics, quality of working life 
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بانک ها و  یفرد یارزشها بر ریرهبری دانش درتأث ابعاد ینسب وزن

 موسسات مالی آذربایجان شرقی

 

 3،  سیدکریم طباطبایی2میرحسین سیدی، *1 نرگس بهرام زاده

 
          1399خرداد  25تاریخ پذیرش:                                 1399اردیبهشت  20 ت:دریافتاریخ 

 

    چکیده
 در یفرد یارزشها بروز بردر تاثیر رهبری دانش  ابعاد ینسب تیاهمبررسی  ق،یتحق یاصل هدف      

 یهمبستگ نوع از پژوهش روش. باشد یم بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی کارکنان نیب
 مطابق. باشدیم بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی کارکنان هیکل شامل یآمار جامعه و بوده

 یتصادف یریگ نمونه روش با دهندگان پاسخ و دیگرد انتخاب نفر 252 نمونه حجم کوکران، فرمول
 ها، هیفرض آزمون یبرا. شد استفاده پرسشنامه ابزار از اطالعات یآور جمع یبرا. شدند نشیگز ساده
 مشاهده شد،که استفاده کولموگروف – رنوفیاسم آزمون از رهایمتغ بودن نرمال از یآگاه جهت ابتدا
 لیتحل و هیتجز به یاستنباط آمار از استفاده با حالت نیا در و برخوردارند نرمال عیتوز از رهایمتغ دیگرد
 نیب ارتباط افتنی یبرا رسونیپ یتگهمبس بیضر آزمون از و شد پرداخته قیتحق یها هیفرض
 در رهبری دانش  ابعاد ینسب وزن افتنی یبرا ینسب تیاهم کیتکن از و وابسته و مستقل یرهایمتغ

رهبری  بعادا ینسب تیاهم که است آن از یحاک هاافتهی. شد استفاده کارکنان یفرد یارزشها بروز
 .ستین یکسانی یسبن تیاهم یدارا کارکنان یفرد یارزشها بروز در دانش 

  یمال موسسات و ها بانک،  یفرد یارزشها رهبری دانش،رهبری، ارزش، : هاواژه کلید

 

 مقدمه  -1
ها کند، ارزشهایی که ذهن کاوشگران علوم انسانی را به خود جلب مییکی از مهمترین پدیده      

ین سواالت عصر ماست و شاید ها یکی از مهمترمساله ارزش»گوید: می( 1959توس)است. هارولد تی
ترین مسائلی است که با بتوان گفت که مهمترین سوال این عصر است، چرا که هنوز یکی از پیچیده

                                                           
 ، ایراناهر، المیآزاد اس، دانشگاه واحد اهر دانشکده علوم انسانی،مدیریت ،گروه  - 1

 * نویسنده مسئول

 ، ایرانکلیبر، آزاد اسالمی، دانشگاه واحد کلیبر دانشکده علوم انسانی،مدیریت ،گروه  - 2

 ، ایرانگرمی، آزاد اسالمی، دانشگاه واحدگرمی  دانشکده علوم انسانی،مدیریت ،گروه  - 3
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(. ارزش در جامعه شناسی به معنای خوب یا بد، Indiani &Qasem Lou 2017) «آن مواجه هستیم.
 ,Giddens)ریف شده است یک فرد یا گروه تع  شایسته و مطلوب و نا شایست و نا مطلوب نزد

2003: 167.) 

نویسد: (، پس از طرح مساله بستر و شالوده مساله زمینه را مطرح کرده و می1964) 1کاپالن
که است و گرما در زمستان(. هنگامی هر قضاوت ارزشی وابسته به زمینه است )یخ در تابستان ارزش»

کسی و تحت چه شرایطی؟ سه نوع زمینه گوییم ارزش خاص، ذاتی است، باید بپرسیم برای چه می
 وجود دارد: 

 2الف( زمینه شخصی 
 3ب( زمینه معیار 

 (.Kaplan, 1964) 4آل پ( زمینه ایده
توانند به چهار حوزه ارزش رده باالتر مرتب و دسته شوارتز پیش بینی کرد که این ده نوع ارزش می

الگوی کلی   .هستند 8و خود برتری 7افزایی، خود 6، تغییر پذیری5بندی شوند که شامل محافظه کاری
های ارزشی، یک ساختار مدور از نظام ارزشی به وجود ارتباطات متعارض. سازگار در میان اولویت

های رقیب در جهات مختلف مرکز این ساختار قرار دارند و ارزش های رقیب در آورد که ارزشمی
 گیرندهای مکمل در مجاورت همدیگر قرار میجهات مختلف مرکز این ساختار قرار دارند و ارزش 

(Schwartz, 1992.)  

                                                           
1 Kaplan 
2 Personal context 
3 Standard context 
4 Ideal context 
5 Conservation 
6 Openness To Change 
7 Self-enhancement 
8 Self-Transcendence 
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 (1996مدل ساختاری نظام ارزش های سطح فردی  ) واتسون،  -1نمودار 
کند. یک ارزش هایی هستند که یک شرکت بر مبنای آن عمل میهای محوری پایهارزش        

یا داشتن چشم  -کارکرد یا ایمنی محصوالتدر کیفیت،  -تواند مبتنی بر ایجاد منفت برای مشتریمی
ها اندازی روشن، ارزش دهی به کار تیمی و یا تالش برای تغییر برای زندگی بهتر باشد. این ارزش

زمانی استراتژیک هستند که شرکت در تصمیم مهم به آنها رجوع کند: اینکه چگونه بهترین افراد را 
ت ناشی از آسیب های محصول به مشتریان واکنش نشان استخدام کند و نگاه دارد، چگونه به تهدیدا

 .(Buckley et al, 2010: 4دهد و چگونه کارکنان را برای عملکرد برتر آموزش و توسعه دهد )

تواند با تکیه بر این ها در سازمان هستند. سازمان میهای محوری مبنای تدوین سیاستارزش
گیریها در محل کار را مشخص نمایند. ارزش مبنای تصمیمها، شیوه رفتار روزانه کارکنان خود و ارزش

 (.Grote, 2002:23دهند )ها به فرآیند مدیریت عملکرد در سازمانها جهت می
شود. اگر رهبری نوعی هدایت و های جوامع بشری محسوب مییکی از قدیمی ترین پدیده 1رهبری

وند بشر و عالم را آفرید، رهبری و هدایت توان گفت از روزی که خدانفوذ در رفتار دیگران باشد، می
(. خداوند از زبان حضرت موسی)ع( در قرآن Ebrahimi, 2003همراه آن نمایان شده است )

پروردگار ما همان کسى است که به هر موجودى آنچه الزمه آفرینش او بوده است داده، و »فرماید: می

                                                           
1 Leadership 
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رهبری: مهمترین نکته در رهبری «. 1سپس او را در مراحل هستى رهبرى و هدایت فرموده است
جهت دادن و نفوذ در دیگران است. رهبری مستلزم نفوذ کردن و اثر گذاشتن بر افراد است و مدیر در 
نقش رهبر کسی است، که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و مرئوسان، نفوذ و 

 (.Vazifeh Damirchi, 2009: 57قدرت او را بپذیرد )

 2. محققانی همچون الکشمن(Parker et al, 2014) پس، رهبری همواره با انسان همراه بوده است
( پژوهشگرانی هم Lakshman, 2005( بر ارتباط بین رهبری و مدیریت دانش تمرکز دارند  )2007)

فلیشمن  (. Berson et al, 2006بر ارتباط بین رهبری و فرآیندهای یادگیری سازمانی تأکید دارند )
( جستجو، ساخت و بهکارگیری از اطالعات را در حل مسئله بهوسیلۀ رفتار در 1991وهمکاران  )

(. پژوهشگرانی هم اخیراً نقش رهبران را در سطوح Garvin et al, 2008سازمانها شناسایی کرده اند )
ه اند گوناگونی از فرایندهای مختلف یادگیری سازمانی و مدیریت در سازمان شناسایی کرد

(Lakshman, 2005 محققان در بیشتر پژوهشهای اخیر، رهبری دانش را به وسیلۀ تمرکز بر رفتارها .)
(. اما Potas et al, 2010و سبکهای رهبری در برابر پیروان در یک سطح خرد بیان میکنند )

نقش حیاتی  پژوهشگرانی هم بر سطح کالن سازمانی تأکید دارند، البته به وسیلۀ پیشنهاداتی درمورد
تأثیر مهمی را در سازمانهایشان داشته باشد  مدیریت دانش و اطالعات بر رهبری که میتواند 

(Lakshman, 2007.)  

در بانک ها  فرد یارزشها بر ریرهبری دانش درتأث ابعاد ینسب تیاهم شناختاین تحقیق،   اصلی هدف
 و موسسات مالی آذربایجان شرقی است.

 

 پیشینه پژوهشی-2
 عنصر میباشد چهار از متشکل که میدهد ارائه را سیکل دو دانش رهبری درخصوص (2007)  رابیاسا

 و نوشته ها (. هرچندShine, 2010)  یادگیری و فرهنگ دانش، رهبری، :از عبارت اند عناصر این
 ابداع با اطالعات اهمیت و اطالعاتی نقش اهمیت باال، سطح مدیران عملکردهای در خصوص متون

 مدیریت  یا اطالعات مدیریت بر تالشها این اما نموده اند، تأکید آن بر و کرده شناسایی را بینش یک

 نوآوری در دانش حیاتی رهبری تأثیر وجود با ندارند  تمرکز رهبری کلیدی نقشهای عنوان به دانش

  میماند ستورم تحقیقات در به ندرت رهبری  تأثیرات که کرد آشکار جدید فراتحلیل یک آمیز موفقیت
(Viitala, 2014.) 

  

( به بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری پرداختنـد  و 1391قنبری  و اسکندری )
به  این نتیجه رسیدند که وضعیت رهبری دانش و مدیریت سـرمایه فکـری در دانشـگاه بـوعلی سـینا 

                                                           
 به نقل از تفسیر نور 50سوره طه ایه  1

2 Lakshman 



 

 
 

77 

 

د، بـین رهبـری دانـش بـا مـدیریت باالتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون نشـان دا
سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است کـه 

های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تـأثیر را در از بین مؤلفه
 بینی مدیریت سرمایه فکری دارد.پیش

( به بررسی رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشـی سـازمانی پرداختنـد 1391مکاران)اردالن و ه  
هدف شناسایی رابطۀ بین رهبری دانش و هوش سازمانی بـا اثربخشـی سـازمانی در دانشـگاه بـوعلی 
سینای همدان بود که نتایج نشان  داد بین مؤلفه های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یـادگیری 

وهی بیشترین تأثیر را در پیشبینی اثربخشی سـازمانی دارد؛ و از بـین مؤلفـه هـای هـوش فردی و گر
سازمانی، مؤلفه های اتحاد و توافق، بینش استراتژیک وسرنوشت مشترک به ترتیب بیشـترین تـأثیر را 

 در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارند
هر نگـرش یـا به این نتیجه رسیدند ( در بررسی  به رهبری دانش پرداخت  و2012) 1یبی و همکارانم

که دانش جدید و با اهمیت را در روشهایی که نهایتاً موجب ( یا فردی و عینی و ضمنی گروهی)عملی 
  تفکر و پیامدهای جمعی میشود، تهییج میکند تا خلق، تسهیم و مورد استفاده قرار گیرد 

 جانیآذربا یمال موسسات و ها انکبی فرد یارزشها بر ریرهبری دانش درتأث ابعاد :تحقیق فرضیة

 .ستین برخوردار یکسانی تیاهم ازی شرق
 

 مدل مفهومی تحقیق-3
است. که اصطالحاً  ازیمورد ن یو نظر یعلم یو نظام مند، چارچوب یعلم قاتیانجام تحق یبرا      

 استفاده شده است: ریز یاز مدل مفهوم تحقیق نی، در ادشویم دهینام یمدل مفهوم
 
 
  

 

   

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -2نمودار 

                                                           
1 Mabey & et al 

H1 ارزشهای فردی دانش رهبری 

 یریادگی شیگرا

 یریادگی یتیحما جو

 یریادگی ندیفرا از تیحما
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های استاندارد استفاده شد. بدین ترتیب که برای سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق از پرسشنامه
ی از پرسشنامه فرد یارزشهاو ( 2004) 1تایول تایر پرسشنامه از رهبری دانش با استفادهبرای سنجش 

 ( استفاده گردید.1992) 2شوارتز
 

 روش تحقیق-4

تحقیق  زمره در توان می نظر مورد هایداده آوردن بدست چگونگی اساس بر را تحقیق این        
 توزیع برای بررسی جامعه، از گیری نمونه طریق از نظر مورد هایداده چون و آورد، شمار به توصیفی
 یوهش به که بوده پیمایشی همبستگی شاخه از تحقیق این شودمی انجام آماری جامعه ی ها ویژگی
 پذیرد.می صورت مقطعی
نفر را  425دهند که جمعاً جامعه آماری این پژوهش را کارکنان موسسات فرهنگی تشکیل می        

نمونه  252حجم نمونه با فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انجام شد و به تعداد دادند. تشکیل می
 تصادفی ساده استفاده شده است. تعیین گردید و همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری

به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است و ابزار  اطالعات گردآوری یهاروش        
 استاناندارد به شرح زیر می باشد: پرسشنامهگردآوری داده ها 

 دانش یرهبر ابعاد از یک هر و شاخص وسیله  به دانش یرهبر حاضر تحقیق در: دانش یرهبر
 .شود می برآورد( 2004) تایول تایر پرسشنامه از که یا رهبانم

 یلیخ اد،یکم، کم، متوسط، ز یلیگزینه ای )خ 5 فیط 1992:  پرسشنامه شوارتز ، یفرد یارزشها
 دهندیم یفرد یاز سواالت ابعاد هشت گانه پرسشنامه ارزشها کی( که افراد به هرادیز

دارد می باشند نیاز به روایی سنجی نبود الکن برای اطمینان از آنجایی که پرسشنامه ها استان         
نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت جهت  2ها به برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامهبیشتر؛ 

کلیه آنها سؤاالت تنظیم شده را مورد با بررسی و تغییرات انجام شده بررسی محتوایی ارائه گردید که 
 یید گردید.أها تاز این طریق روایی محتوایی پرسشنامه یید قرار دادند وأت

که ضریب آلفای  استفاده شده کرونباخ آلفای از ضریب پایایی قابلیتهمچنین برای بررسی         
( نتایج 1جدول شماره ) درصد محاسبه شده است. 70کرونباخ برای سؤاالت تمامی متغیرها باالی 

 دهد.کرونباخ را نشان می آزمون آلفای 
 
 
 
 

                                                           
1 Viitala 
2 Schwartz 
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 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ  متغیر

 802/0 رهبری دانش 
 856/0 ارزشهای فردی

 
ی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی و همچنین یافتن هاسازهبرای درک اهمیت و اولویت 

برای تبیین این دو متغیر از تکنیک اهمیت  یفرد یرهبری دانش در بروز ارزشهاترکیب مناسب 
دارند، کاربرد  2. این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل با همدیگر همبستگیشودیماستفاده  1نسبی

بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر مالک یکی از دارد. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش
ترین تعریف اهمیت نسبی یشتر مورد توجه بوده است. در سادهی اخیر بهاسالموضوعاتی است که در 

است. در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم  2Rاز متغیرها در  کیهر دهنده سهم نسبی نشان
)همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالک( و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای 

 (.Johnson & Lebreton, 2004شود )د، در نظر گرفته میشومستقل ترکیب می
اسمیرنوف برای سنجش نرمالیته،  –برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق از آزمون های کولموگروف   

برای بررسی اهمیت نسبی استفاده شده است. نرم افزار های مورد  Rآزمون همبستگی و آزمون 
 می باشند. Rماری و نرم افزار آ SPSS استفاده نرم افزار

 

 های تحقیقیافته-5

شده و سپس همبستگی وزنی  های تحقیق پرداختهبرای تحلیل استنباطی ابتدا به آزمون فرضیه      
محاسبه شده است. قبل از آنکه به بررسی  Rافزار متغیرهای مستقل را در متغیر وابسته به کمک نرم

اسمیرنف استفاده شد. -تغیرها از آزمون کالموگروفهای تحقیق پرداخته شود. برای تک تک میهفرض
 آمده است. 2های این آزمون در جدول داده

 اسمیرنف-نتایج آزمون کولموگروف -2جدول 

 ارزشهای فردی رهبری دانش شاخص آماری

 80,80 99,82 میانگین
 10,76 12,15 انحراف معیار

Z 0,647 0,784 
Sig 0,797 0,570 

                                                           
1 Relative Importance      
2 Intercorrelation     
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 لذا نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردید. هاداده( توزیع 2اره )مطابق با جدول شم
 .است شده برده بهره رسونیپ یهمبستگ بیضر از

 

 آزمون فرضیه تحقیق
در ابتدا برای بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش بایستی میزان همبستگی بین ابعاد این متغیر 

در صورتی به کار می رود که ابعاد متغیر مستقل با یکدیگر رابطه  مشخص گردد چون اهمیت نسبی
قوی و شدیدی داشته باشند. برای بررسی رابطه بین ابعاد رهبری دانش از آزمون همبستگی پیرسون 

 ( امده است.3استفاده گردید که نتایج آن در جدول )

 یهای رهبری دانش و ارزش های فردضریب همبستگی بین مولفه -3جدول 

  1 2 3 4 5 

     1 همبستگی گرایش یادگیری-1

     - داریسطح معنی

    1 0,473  همبستگی جو حمایتی یادگیری-2

    0,000 0,000 داریسطح معنی

حمایت از فرایند -3
 یادگیری فردی و گروهی

   1 0,723 0,404 همبستگی

   0,000 0,000 0,000 داریسطح معنی

   0,856 0,877 0,756 بستگیهم رهبری دانش-4 

  0,000 0,000 0,000 0,000 داریسطح معنی

 1 0,944 0,881 0,880 0,590 همبستگی ارزشها فردی-5

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 داریسطح معنی

 01/0معنی داری آزمون در سطح معنی داری 
 

ه به سطح معنی داری به دست آمده که ( نشان داد که بین ابعاد رهبری دانش با توج3نتایج جدول )
می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این  01/0کمتر از سطح معنی داری استاندارد 

شود، تا در صورتی که بین فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی بین خود متغیرهای مستقل محاسبه می
ی استفاده شود. جدول باال ضریب متغیرهای مستقل همبستگی مشاهده گردد، از روش اهمیت نسب
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دهد در برخی موارد این همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می
 باشد. ضریب بسیار باال می

دهد در ( ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می3جدول )
نشان داد که بین ابعاد رهبری دانش و ارزش های اشد. نتایج ببرخی موارد این ضریب بسیار باال می

فردی رابطه معنی داری وجود دارد. زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری 
 . (p<01/0)باشد استاندارد می

برای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته و متغیرهای مستقل هم با یکدیگر همبستگی 
(. این تکنیک اثرات مستقیم هر کدام از 3شود )جدول ند، از روش اهمیت یا اوزان نسبی استفاده میدار

متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل را زمانی که با همدیگر 
سهم هر یک دهد، اهمیت یا اوزان نسبی نشان دهنده شوند، بر روی متغیر وابسته نشان میترکیب می

 باشد. کلی مدل می 2Rاز متغیرهای مستقل )پیش بینی کننده( در 
دهد. با ( همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر ارزش های فردی را نشان می9-4جدول )

استفاده از تکنیک اهمیت نسبی، اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام از متغیرهای مستقل مورد بررسی 
دهد در های رهبری دانش که ارزش های فردی را تحت تأثیر قرار میترکیبی از سازه گیرد.قرار می
 ( آمده است.4جدول )

 
 اهمیت نسبی ابعاد رفتارهای رهبری دانش در تاثیر بر بروز ارزش های فردی-4جدول 

وزن خام هر   
 متغیر

وزن نسبی هر 
 درصد 100متغیر از 

 تعداد آزمودنی

 154 %25,53 215/0 گرایش یادگیری

 154 %36,11 304/0 جو حمایتی یادگیری

 154 %38,36 323/0 حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی

  2R 100%= 842/0 مجموع

 
درصد بروز ارزشهای فردی را  84های رفتارهای رهبری دانش دهد که مولفه( نشان می4نتایج جدول )

ردی و گروهی دارای بیشترین وزن نسبی و گرایش کند که حمایت از فرایند یادگیری فتشریح می
درصد، جو حمایتی یادگیری  25,53باشد که گرایش یادگیری یادگیری دارای کمترین وزن نسبی می

درصد از سهم وزنی را در تاثیر بر ارزش  38,36، حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی 36,11
فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی  های فردی به خود اختصاص داده است. بنابراین

ابعاد رهبری دانش در تاثیر بر ارزش های فردی مورد تایید واقع گردید. یعنی می توان اینطور ادعا 
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نمود که ابعاد رهبری دانش تاثیر معنی داری بر بروز ارزش های فردی کارکنان بانکها و موسسات 
 مالی پارس آباد دارند.

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه-6

کارکنان بانک  یفرد یدانش و رهبری دانش در بروز ارزشها یابعاد رهبر ینسب تیاهمدر تحقیق      
ای مورد اندازه ینهگز 5در طیف لیکرت  مورد نظر بود که مفاهیم ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی

 گیری واقع گردید.
دادند تشکیل می موسسات مالی آذربایجان شرقی بانک ها وجامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان 

گیری تصادفی نفر به دست آمد که با روش نمونه 252که تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران 
 پرسشنامه قابل تحلیل برگشت داده شد. 246ساده توزیع شد و در نهایت 
های تحقیق پرداخته شد. تحلیل دادهها از آمار از آمار استنباطی به تجزیه و برای تجزیه و تحلیل داده

باشد که بر های متغیر مستقل میپیش شرط استفاده از تکنیک اهمیت نسبی وجود ارتباط بین مولفه
اساس آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق به دست آمد سپس برای تعیین وزن نسبی هر یک از 

 استفاده گردید.  Rافزار آماری وابسته از نرم های رهبری دانش و رهبری دانش  در تاثیر بر متغیرمولفه
 که آمده دست به یدار یمعن سطح به توجه با دانش یرهبر ابعاد نیب که داد نشان فوق هیفرض جینتا

 یهمبستگ بیضر و دارد وجود یدار یمعن رابطه باشد یم 01/0 استاندارد یدار یمعن سطح از کمتر
 اریبس بیضر نیا موارد یبرخ در دهدیم نشان را مستقل یرهایمتغ نیب یهمبستگ قیتحق یرهایمتغ
 یمعن رابطه یفرد یها ارزش و دانش یرهبر ابعاد نیب که کرد ادعا توان یم جهینت در. باشدیم باال
 یرهایمتغ از هرکدام وزن و یوزن بیترک اثرات ،ینسب تیاهم کیتکن از استفاده با. دارد وجود یدار

 بروز درصد 84 دانش یرهبر یهامولفه که دهدیم نشان جینتا و تگرف قرار یبررس مورد مستقل
 وزن نیشتریب یدارا یگروه و یفرد یریادگی ندیفرا از تیحما که کندیم حیتشر را یفرد یارزشها

 جو درصد، 25,53 یریادگی شیگرا که باشدیم ینسب وزن نیکمتر یدارا یریادگی شیگرا و ینسب
 در را یوزن سهم از درصد 38,36 یگروه و یفرد یریادگی ندیفرا از تیحما ،36,11 یریادگی یتیحما
 نبودن کسانی بر یمبن قیتحق هیفرض نیبنابرا. است داده اختصاص خود به یفرد یها ارزش بر ریتاث

 توان یم یعنی. دیگرد واقع دییتا مورد یفرد یها ارزش بر ریتاث در دانش یرهبر ابعاد ینسب وزن
 و بانکها کارکنان یفرد یها ارزش بروز بر یدار یمعن ریتاث دانش یرهبر ابعاد که نمود ادعا نطوریا

 .دارند آباد پارس یمال موسسات

 پیشنهادات بر مبنای نتایج به شرح زیر ارایه می گردد.
 یها ارزش بروز بر ریتاث در دانش یرهبر ابعاد ینسب تیاهم وجود بر یمبن قیتحق اول هیفرض بنابر

 .گرددیم مطرح ریز شرح به یشنهاداتیپ یفرد
 .  کنند تیتقو سازمان در را مسائل صیتشخ ییتوانا یمال وموسسات ها بانک رانیمد -
 .ندینما نشر و نیتام مرتبط اطالعات یمال وموسسات ها بانک رانیمد -
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 یمال وموسسات ها بانک در روشن کامال بصورت و کرده مرتبط مختلف منابع از را ها داده رانیمد -
 .ندینما عیتوز
 . کنند یشناسائ را یمال وموسسات ها بانک مسائل بالقوه لیدال رانیمد -
 کننده  منعکس که یمنطق مفروضات یمبنا بر یریگ میتصم و نیگزیجا اقدامات انجام ییتوانا -

 .شود تیتقو باشد یواقع اطالعات
 . شود نهینهاد آباد پارس یمال وموسسات ها بانک در دگاهید لیتحم ای مخالفت لیتما و یتوانائ -
 به یمال وموسسات ها بانک کارکنان در چالش هنگام یشخص دگاهید از دفاع ای انیب به لیتما -

 .دیآ وجود
 به اهداف به لین و یگروه و یفرد فیوظا تیهدا در مناسب یشخص نیب یها سبک از استفاده -

 .دیآ وجود
 .ردیگ صورت اعتماد و اقیاشت با یسخنران ،یگروه و یفرد یها تیموقع در اثربخش انیب -
 و گرانید شنهاداتیپ رفتنیپذ به لیتما شامل گروه، کی از یبخش اثر یا وهیش به کار ییتوانا -
 .شود تیتقو رانیمد توسط مرتبط اطالعات میتسه
 .ندینما وافر توجه گرانید احساسات یمال وموسسات ها بانک در به افراد -
 .ابدی شیافزا یمال وموسسات ها بانک در گرانید تیهدا و مهارتها توسعه به فرد کمک زانیم -
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Abstract:  

The main purpose of this study, is survaying the relative importance 

of knowledge leadership dimensions in influencing the expression of 

individual values among employees of Financial institutions and 

banks of East Azarbaijan province. The research method is 

correlational and the statistical population includes all employees of 

cultural institutions of Ardabil province. According to the Cochran's 

formula, the sample size was selected 252 and the respondents were 

selected by simple random sampling method. A questionnaire was 

used to collect information. To test the hypotheses, first, Smirnov-

Kolmogorov test was used to find out whether the variables were 

normal. It was observed that the variables have a normal 

distribution. Pearson correlation was used to find the relationship 

between independent and dependent variables and the technique of 

relative importance was used to find the relative weight of 

leadership intelligence dimensions in the expression of individual 

employee values. The findings suggest that relative importance of 

leadership intelligence is not equally important in the expression of 

individual values of employees. 
Keywords: Leadership, Value, knowledge leadership, Individual 

Values, 
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 مدارس رانیمد انیم در یسازمان تعهد با لیاص یرهبر ارتباط یبررس

 مغان آباد پارس شهرستان
 

 3آهنگر دهیحم ،2یبهار نادر ،*1عربلو یزدانی مقصود

 
          1399خرداد  20تاریخ پذیرش:                                 1399اردیبهشت  4 فت:دریاتاریخ 

 
 

 چکیده 
این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان 

آباد مغان به سآباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارپارس
نفر به عنوان نمونه آماری  118نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد  169تعداد 

انتخاب گردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطالعات 
فاده از روایی پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با است

محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید 
گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و 

 -از آزمون نرمالیته )کولموگروفگردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق  SPSSوارد نرم افزار 
اسمیرنف( استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود. 
آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری 

 اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد
 

 رهبری اصیل، تعهد سازمانی، مدیران مدارس، پارس آباد مغانلیدی: واژگان ک

 

 

 مقدمه  -1

                                                           
 مسئول نویسنده -رانیا ،یگرم  ،یاسالم آزاد دانشگاهدانشکده علوم انسانی ،  ،تیر یمد گروه   * 1
(masoud.silver6@yahoo.com) 
  – رانیا ،یگرم  ،یاسالم آزاد دانشگاهدانشکده علوم انسانی ،  ت،یر یمد گروه  استادایر   2

  رانیا ،یگرم  ،یاسالم آزاد دانشگاهدانشکده علوم انسانی ،  ت،یر یمد گروه  3
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تعهد سازمانی یکی از متداولترین موضوعات بررسی شده در سازمانها می باشد که تفاسیر مختلفی از 
( تعهد سازمانی را به صورت همانندسازی انگیزه های 1974آن ارائه شده است. پورتر و سایرین )

 ,Porter et alبا ارزش های سازمانی و تمایل آنها برای ماندن در سازمان تعریف نمودند )کارکنان 

2004) 
تعهد سازمانی یکی از متداولترین موضوعات بررسی شده در سازمان هاست و تعاریف مختلفی از آن 

دیریت بسیار ارائه شده است. رهبران به دلیل تأثیرات ویژهای که بر رفتار پیروانشان دارند در آثار م
(. سبک ها و ویژگی های مختلفی برای رهبران Armstrong, 2006مورد توجه قرار گفته اند )

اثربخش ذکر شده است. در برخی از سبک های رهبری، اخالق مدار ی به عنوان یکی از ویژگیهای 
ت مهم ذکر شده است. رهبری اخالقی به عنوان یک سبک مستقل رهبری موضوع نسبتاً جدیدی اس

که هنوز تمامی ابعاد آن به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. در توضیح اخالقمداری رهبران، 
گیری نباید تنها به منافع خود توجه نمایند بلکه باید از عنوان شدهاست که رهبران در هنگام تصمیم

 (Stansbury, 2009نتایج تصمیم روی تمامی افراد آگاهی یابند )
 Olivierیشه در اصالت فرد دارد.اصالت بدین معنی است که با خودمان صادق باشیم )رهبری اصیل ر

& Gardner, 2005کند؛ میتواند نقاط ضعف، اشتباهات، ( زمانی که انسان اصالت خود را اذعان می
هایی از خود را که به جهت ترس از اجتماع و حتی خود پنهان ساخته است را بپذیرد. اسرار و بخش

باشد که منطبق بر ارزشها، ترجیحات و نیازها باشد نه اینکه صرفاً جهت دستیابی به اصیل می رفتاری
پاداش و یا اجتناب از تنبیه صورت گیرد. شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است 

ی انسانی که بیان کننده شرایطی است که افراد رفتاری مطابق با ارزشها و اعتقادات و فطرت واال
خویش انجام دهند و تحت تأثیر شرایط و فشارهای گوناگون، برداشتن رفتاری در راستای ارزشها و 
باورهای خویش پافشاری نماید. درواقع تئوریهای رهبری اصیل در تالش اند تا رهبرانی تربیت نمایند، 

و ریا، رفتاری منطبق بر  که خود واقعی خویش را به پیروانشان نشان دهند و به دور از هرگونه تزویر
 .(Peterson, 2012حقیقت درونی خویش داشته باشند )

 خود اشتباهات و ضعف نقاط یحت و ریهایمگیتصم ارزشها، باز و مثبت روابط برقراری با لیاص رهبری
 اعتماد حس جادیا همچون یمثبت امدهاییپ موجبات و دهدیم قرار مگان ه نظر و دید معرض در را

 خواهد دنبال به را سازمان یاثربخش و متعارف ریغ یحت و دیجد های دهیا ارائه در انیب دیآزا متقابل،
 در رویپ و رهبر یمیخودتنظ و یخودآگاه آنکه وجود با نیهمچن(. Norman et al, 2010)تشدا

 نیهمچن. ت اس نشده پرداخته آن به فرهمند رهبری در اما است دیتاک مورد اریبس لیاص رهبری
 یم توسعه را روانیپ یاخالق یخودآگاه الگو، کی عنوان به فردی های یژگیو قیطر از لیرهبراص
 سوق نیفرام انجام و وفاداری به را روانیپ بخش، الهام های جاذبه قیطر از فرهمند رهبر اما بخشد

  (.Lagan, 2007) دهند یم
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وغ و توانایی زیر دستان و بایست با سطح بلکنند قطعاً میروشی که مدیران در سازمان اعمال می
وری در افزایش کارایی، اثربخشی و بهره اهداف تعیین شده متناسب باشد زیرا یکی از ابزارهای مهم،

باشد که مدیر با اتخاذ روش منطبق با شخصیت خود و محیط سازمانی به این سه مهم سازمان می
د زیرا به طور کلی بذر تقوا، های تحصیلی هر یک در جای خود اهمیت داریابد. دورهدست می
انسانی،  پذیری، ایثار، همدردی، همدلی، مشارکت، کارگروهی، شجاعت، راستگویی، روابطمسوولیت

داری، رازداری، صبر، احترام به قانون و مردم، دوستی و محبت به دیگران و... در دروان منطق، امانت
شود و لذا هر اشتباه مدیر یا رهبر آموزشی در تحصیلی ابتدایی و متوسطه پاشیده، رشد و برداشت می

آموزان و شکل دادن به شود زیرا مدیر در تربیت دانشناپذیر میای جبراندبستان منجر به ضایعه
شخصیت آنها نقش بسزایی دارد. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا بدین سوال پاسخ دهیم که رهبری 

 مدارس شهرستان پارس آباد مغان چه ارتباطی دارد؟ اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران
 

 روش تحقیق -2

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات میدانی بوده و از روش همبستگی 
 برای تشریح فرضیات تحقیق استفاده شده است. 

نهای دولتی و غیر با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعه آماری، تمامی مدیران دبیرستا
شود. با توجه به اینکه این تحقیق در سال انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان را شامل می

دبیرستان غیر  19دبیرستان دولتی و  42شود، در این فاصله زمانی انجام می 1396-97تحصیلی 
ه آماری در این تحقیق باشند، شناسایی شده اند. بنابراین جامعدبیرستان می 61دولتی که مجموعاً 

رئیس، معاونین پرورشی، آموزشی، اجرایی و فناوری دبیرستانهای دولتی و غیرانتفاعی فعال  169شامل 
 شهرستان پارس آباد مغان می باشد

مشابهی برخوردارند، بنابراین  جامعه  "های تقریبابا توجه به این که اعضای جامعه آماری از ویژگی
ای استفاده شده است. تعداد گیری تصادفی طبقهته شده و از روش نمونهآماری همگن در نظر گرف

( با  Rahimi et al, 2012: 185) pنمونه مورد نیاز نیز بر اساس فرمول تعیین حجم نسبت نمونه 
 بدست آمده است. 118برابر با    %95سطح اطمینان 

زیر هر یک از پرسشنامه ها و تعداد ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در 
 سواالت مربوط به آن توضیح داده شده است

های پس از بازبینی 1990: پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن در سال پرسشنامه تعهد سازمانی

عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سواالت مربوط به هر  24مکرر پرسشنامه 
( به Meyer & Allen, 1997)  دو بعد دیگر بود. ضرایب اعتبار تعهد سازمانی مایر و آلن بعد مجزا از

 بدست آمده است.  83/0و  79/0، 85/0ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر برابر با 
 سواالت هر زیر مقیاس:
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 22-19-16-13-10-7-4-1. زیر مقیاس عاطفی: 1
  23-20-17-14-11-8-5-2. زیر مقیاس مستمر: 2
  24-21-18-15-12-9-6-3. زیر مقیاس هنجاری:3

 شودمعکوس نمره گذاری می 20-17-11-10-6-3-2در این پرسشنامه سواالت 

بعد مشخص شده است تعداد  5: در طیف پنج گزینه ای لیکرت و با پرسشنامه رهبری اصیل

 سواالت مربوط به هر متغیر در زیر آمده است

 ت پرسشنامه رهبری اصیلترکیب سئواال -1جدول 
 تعداد سواالت سواالت مربوطه بعد

 4 4-1 خودآگاهی

 4 8-5 شفافیت ارتباطی

 4 12-9 چشم اندار اخالقی درونی شده

 4 16-13 پردازش متوازن اطالعات

 
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد در 

ژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، مالکی و اعتبار سازه استفاده یک پ
شود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روایی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار می

تاندارد می های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. با توجه به اینکه پرسشنامه ها اساندازه گیری به سوال
 باشند روایی محتوایی آنها به تایید رسید

پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از  30برای سنچش پایایی نیز یک نمونه اولیه شامل 
افزار آماری میزان ضریب اعتماد با روش ها و به کمک نرمهای به دست آمده از این پرسشنامهداده

بدست آمد و این عدد نشان دهنده  966/0کل سواالت پرسشنامه حدود آلفای کرونباخ محاسبه شد که 
آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار 

 باشدمی
نامه، از روشهای آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسش

ستفاده خواهد شد. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی، و تفسیر داده های آماری از استنباطی ا
 فراوانی و درصد فراوانی )جدولها، نمودارها( استفاده خواهد شد.

کولموگروف( انجام شد  -در ابتدا برای تشخیص دادن توزیع متغیرها تست نرمالیته )آزمون اسمیرنوف
از آزمون همبستگی اسپیرمن برای ازمون فرضیات 0,05کمتر از  که با توجه به سطح معنی داری

 استفاده شد
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 یافته های تحقیق -3

-های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون کالموگروفقبل از آنکه به بررسی فرضیه
باشد میها اسمیرنف استفاده شد. منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن داده

و مقدار عددی   0,05ها )سطح معنی داری به دست آمده بیشتر از که درصورت نرمال بودن داده
( مجوز استفاده از آزمونهای پارامتریک )همبستگی پیرسون( و در 1,35اسمیرنف کمتر از  -کولموگروف

 -ولموگروفو مقدار عددی ک  0,05صورت غیرنرمال بودن )سطح معنی داری به دست آمده کمتر از 
های این شود. داده( از آزمونهای ناپارامتریک )همبستگی اسپیرمن( صادر می1,35اسمیرنف بیشتر از 

 آمده است. 2آزمون در جدول 

 

 

 اسمیرنف-نتایج آزمون کولموگروف -2جدول 
 تعهد سازمانی رهبری اصیل شاخص آماری

 90,72 57,12 میانگین
Z 442/1 023/2 

Sig 033/0 0,000 

 
سطح معنی داری برای هر یک از متغیرهای رهبری اصیل و تعهد سازمانی به  2مطابق با جدول 

شود متغیرهای رهبری اصیل و به دست آمده است. همانطور که مشاهده می 0,000و  0,033ترتیب 
های ( بنابراین باید از آزمون0,05 >تعهد سازمانی از توزیع نرمال پیروی نمی کند. )سطح معنی داری 

ناپارامتریک و ضریب همبستگی اسپیرمن برای آمار استنباطی استفاده کرد. بنابراین در تمام فرضیه 
 های از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر 
باشد. ضریب ای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میاست. ضریب همبستگی یکی از معیاره

 1دهد. این ضریب بین چنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان میهمبستگی شدت رابطه و هم
است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد. برای تعیین شدت رابطه  -1تا 

کرد هر چه ضریب تعیین بیشتر باشد به ضریب همبستگی نزدیکتر و حد  باید ضریب تعیین را محاسبه
. در این قسمت به آزمون (110، ص 1387نهایی آن زمانی است که هر دو برابر با یک باشند )مومنی، 

 فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن می پردازیم.

 داری وجود دارد.ی رابطه معنیبین رهبری اصیل و تعهد سازمانفرضیه محقق: 

 داری وجود ندارد.: بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنیفرضیه صفر
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برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده خواهیم نمود که نتایج این آزمون در 
 جدول زیر آمده است.

 

 سازمانیضریب همبستگی برای رابطه رهبری اصیل و تعهد  -3جدول 
 تعهد سازمانی رهبری اصیل   

 607/0** 1 ضریب همبستگی 

 0,000  داریسطح معنی رهبری اصیل

 118 118 تعداد 

 1 607/0** ضریب همبستگی 

  0,000 داریسطح معنی تعهد سازمانی

 118 118 تعداد 

 05/0داری داری آزمون در سطح معنی* معنی
 0,01داری داری آزمون در سطح معنی** معنی

 
داری آزمون ای، سطح معنیداری دو دامنهگردد در سطح معنیچنان چه در جدول باال مالحظه می

تر بوده و نیز با باشد کوچکمی 0,01داری که بوده و این سطح از حداقل سطح معنی 0,000اسپیرمن 
دار بحرانی اسپیرمن با باشد و این مقدار، از مقمی 607/0توجه به مقدار همبستگی محاسبه شده که 

داری بین دو متغیر مذکور وجود دارد باشد، لذا رابطه معنیتر میاست، بزرگ 0,16که  117درجه آزادی 
گردد به عبارتی بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه رد می 0Hتأیید و فرض  1Hپس فرض 

 ید است.داری وجود دارد. و با توجه به نتایج این فرضیه مورد تایمعنی

 نتیجه گیری -4

برای بررسی رابطه بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که 
به دست آمد که نشانگر وجود رابطه معنی دار  0,000( در سطح معنی داری 607/0ضریب همبستگی )

بین مدیران دبیرستانهای دولتی و بین این دو متغیر بود. یعنی بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی در 
 غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برای بررسی رابطه بین خودآگاهی و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید که 
وجود رابطه معنی دار به دست آمد که نشانگر  0,000( در سطح معنی داری 529/0ضریب همبستگی )

بین این دو متغیر بود. یعنی بین خودآگاهی و تعهد سازمانی در بین مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر 
 انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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ن استفاده گردید برای بررسی رابطه بین شفافیت ارتباطی و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرم
به دست آمد که نشانگر وجود رابطه معنی  0,000( در سطح معنی داری 595/0که ضریب همبستگی )

دار بین این دو متغیر بود. یعنی بین شفافیت ارتباطی و تعهد سازمانی در بین مدیران دبیرستانهای 
 داری وجود دارد.دولتی و غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معنا

برای بررسی رابطه بین چشم اندار اخالقی و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده 
به دست آمد که نشانگر وجود رابطه  0,000( در سطح معنی داری 535/0گردید که ضریب همبستگی )

نی در بین مدیران معنی دار بین این دو متغیر بود. یعنی بین چشم اندار اخالقی و تعهد سازما
 دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برای بررسی رابطه بین پردازش متوازن اطالعات و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی اسپیرمن 
دست آمد که نشانگر  به 0,000( در سطح معنی داری 602/0استفاده گردید که ضریب همبستگی )

وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر بود. یعنی بین پردازش متوازن اطالعات و تعهد سازمانی در 
بین مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی فعال شهرستان پارس آباد مغان رابطه مثبت و معناداری 

 وجود دارد. 
است. تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش، تمایلی قوی به بنابراین نتایج حاصله دور از انتظار نبوده 

ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تالش بسیار برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف 
آن تعبیر میشود. تعهد باال با مفاهیم باارزشی همچون رضایت شغلی، بهرهوری باالی کارکنان، 

ن همراه است برخی مطالعات نشان میدهند که چنانچه سازمان به افزایش اثربخشی و... برای سازما
تواند تعهد سازمانی آنان را باال ببرد. این در حالی پیشرفت فردی و گروهی کارکنان اهمیت دهد می

است که سایر مطالعات انجام شده در سازمانهای مختلف در کشور وضعیت را به گونه ای متفاوت 
قورزاده و همکاران نشان داد که میزان تعهد سازمانی در میان پرستارن در حد اند. مطالعه قرنشان داده

متوسط بوده است، همچنین نتایج مطالعه لطفی و همکاران حاکی از آن است که میزان تعهد اعضای 
 هیئت علمی در حد متوسط بوده است

انتفاعی شهرستان پارس پیشنهاداتی که در رابطه با رهبری اصیل مدیران دبیرستانهای دولتی و غیر 
 آباد مغان نیز می توان گفت:

با توجه به اهمیت نیروی انسانی برای سازمانها و بخصوص نیروهای متخصص و علمی در محیط 
علمی مدارس در اعتالی اهداف سازمان الزم ا ست تا سبک رهبری مناسب جهت هدایت این نیروها 

انسانی بهترین و مهمترین سرمایه هر سازمانی بوده  اتخاذ گردد. از طرفی جای تردید نیست که نیروی
که بخش اعظمی از منابع سازمان نیز جهت جذب، نگهداشت و بهسازی آن صرف می شود. بنابراین 
توجه به میزان تعهد سازمانی در مدیران و متعاقب آن افزایش رضایتمندی معلمین و پرسنل مدارس، 

اهداف ارزشمند سازمانی منافع فراوانی برای فرد و برای سازمان افزایش بهره وری و نهایتاً دستیابی به 
در بر دارد و منجر به کاهش هدر رفت منابع و هزینه ها برای سازمان شده و از طرفی در هدایت 
سازمان در جهت دستیابی به اهداف متعالی آن نقش دارد، بنابراین ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد. 
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ر کارکنان، اجرای برنامه ها و سیاستهایی در جهت افزایش تعهد در آنان، توجه پایش تعهد سازمانی د
به سبک رهبری مدیران میتواند نقش بسزایی در بهبود نگهدا شت منابع انسانی داشته باشد. همچنین 
از طرفی با توجه به اینکه ماهیت کار، حقوق و مزایا، شرایط مناسب کاری و روابط کارکنان و مدیران، 

زایش استقالل مدیران و توجه بر توانمندی کارکنان و اجرای برنامههایی در جهت ارتقای آن نقش اف
بسزایی در رضایت شغلی و افزایش تعهد سازمانی در آنان دارد، ضروری است تا در سیاست گذاریهای 

ران جهت مدیران ار شد منابع ان سانی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه تالش مدی
تواند مبنای مناسبی برای تصمیمات مدیران آگاهی از نوع و میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان می

سازمان در مدیریت منابع انسانی در مراحل مختلف جذب، آموزش و بهسازی، نگهداشت منابع انسانی 
ا برخوردار است. بطوریکه سازد بنابراین از اهمیت فراوانی برای سازمانهو به کارگیری آنان فراهم می

توانند در جهت بهبود و افزایش عملکرد کارکنان در مدیران با آگاهی از میزان و نوع تعهد کارکنان می
جهت نیل به اهداف سازمانی و اجتماعی و همچنین اهداف فردی کارکنان بهره برداری مناسبی را 

 بعمل آورند.

های دولتی و غیر انتفاعی فعال در خصوص متغیر خودآگاهی به مدیران دبیرستان

توصیه می شود برای بهبود ارتباطات خود با دیگران، همواره به  شهرستان پارس آباد مغان

گرفتن بازخورد از دیگران اهمیت دهند و برای نظراتی که دانش آموزان در مورد او دارند، احترام قائل 
 شوند 

ان مدارس به روشنی آن چه را که توصیه می شود مدیردر خصوص متغیر شفافیت ارتباطی 

مدنظرشان بیان نمایند تا بدین وسیله موجب افزایش تعهد سازمانی خود شوند و وقتی که کار اشتباهی 
انجام میدهند، به اشتباه بودن آن اعتراف نمایند و با گشودگی، اطالعات را با دیگران به اشتراک 

 بگذارند

ن مدارس پارس آباد مغان توصیه می شود بین به مدیرا در خصوص بعد چشم اندار اخالقی

اعتقادات و رفتار خود سازگاری و هم خوانی به وجود آورند و در تصمیم گیری ها از باورها و اعتقادات 
اخالقی پیروی نموده  به نظرات دانش آموزان اهمیت دهند، حتی اگر این نظرات بر خالف دیدگاه 

 های آنها باشد

به مدیران مدارس پارس اباد مغان پیشنهاد می  توازن اطالعاتدر خصوص متغیر پردازش م

گردد به نظراتی که باورهای مدیران را به چالش می کشند، اهمیت دهند و قبل از رسیدن به یک 
نتیجه گیری نهایی، با دقت به دیدگاه های جایگزین گوش دهند و قبل از تصمیم گیری، داده ها و 

 تجزیه و تحلیل نمایند تا باعث افزایش تعهد سازمانی گردند اطالعات مختلف را به طور عینی
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Abstract 

The aim of this study was investigating the relationship between authentic 

leadership and organizational commitment among school Managers in Parsabad 

Moghan city. The statistical population of this study consists of 169 school 

principals in Parsabad Moghan city using Cochran's formula of 118 people as a 

statistical sample. The sampling method is also stratified random. Data collection 

tools were standard questionnaires of genuine leadership and organizational 

commitment whose validity was confirmed using content validity and the 

reliability of each of these questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha 

test. Finally, the collected questionnaire was coded using a five-point Likert scale 

and entered into SPSS software. Before testing the research hypotheses, the 

normality test (Kolmogorov-Smirnov) was used, which showed the abnormality of 

genuine leadership and organizational commitment. Testing research hypotheses 

using Spearman correlation coefficient test showed that there is a significant 

relationship between authentic leadership and organizational commitment. 
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