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نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان  

 شهر کرمانشاه 

 

 4، پروانه رویین تن*3، مریم رویین تن 2، افشین رهنما قره خان بیگلو1زینب رویین تن
 

 1400بهمن ماه   30:رشیپذ  خی تار           1400آذرماه   10 :افتیدر  خی تار

 

     چکیده
بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان   نشاط اجتماعی با تاکیدبررسی  هدف از اجراي این پژوهش  

جامعه آماري    نوع روش پیمایش بود.و   ژوهش حاضر برحسب هدف کاربرديبود. پشهر کرمانشاه  

دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه بود. حجم نمونه   پژوهش  

کوکران   فرمول  از  استفاده  گیري    330با  نمونه  حاضر  پژوهش  گیري  نمونه  روش  و  محاسبه  نفر 

   Amosافزار  ها با استفاده از نرم داده.  از پرسشنامه استفاده شد هاتصادفی بود. جهت گر دآوري داده

ز خود  تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت ا

و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه هاي پژوهش تأیید شده است.  

زندگی    هايمؤلفه از  عاملی  رضایت  بار  میزان  )   64/0با  تعیین  مؤلفه  2R  )41و ضریب  و  درصدي 

کمترین درصدي به ترتیب بیشترین تا  13(  2Rو ضریب تعیین )  37/0حرمت نفس با میزان بار عاملی  

 اند. اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته

 

 نشاط اجتماعی، فرهنگ مشارکت، فرهنگ مشارکت اجتماعی  کلید واژه ها:
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 مقدمه  -1
اي که در آن آرامش و سعادت محقق شود، به زمینه یا گام نهادن در مسیر توسعه و یا ایجاد جامعه

نیاز دارد که به   اتکا به آن، این خواست تحقق یابد. ازجمله این مقدمات، نشاط اجتماعی  مقدماتی 
کند، در غیر این صورت، از نگاه ناظر  است. نشاط در فرایند رابطه فرد با جامعه و گروه تحقق پیدا می 

انگیز فردي نخواهد بود.  هاي طرباي از کیفیات روحی و هیجان بیرونی، نشاط چیزي جز مجموعه 
بخش، واجد معانی اجتماعی و اهداف جمعی نباشند، تعریفی جز برخی حاالت  ت فرح اگر این کیفی

آمیز نخواهند داشت. بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخورداري  از مواهب  نابهنجار روحی جنون 
زندگی عمومی همراه با اقناع ذهنی و اجماع عینی است، یعنی باید تعریف فردي و بیرونی از نشاط 

شناختی فرد و جامعه است و  نشاط و شادي یکی از ابعاد روان   (.Anbari, 2012قارن باشند)باهم م
سو  هاي معیشتی و رفاهی از یکفرد و جامعه هنگامی داراي شادي و نشاط خواهند بود که شاخص 

هاي فرهنگی، علمی و سیاسی آن جامعه از سوي دیگر، از رشد قابل قبولی برخوردار بوده  و شاخص
میالدي   2000از سال (. Ezkia and Ghaffari, 2001تکم در سطح مطلوبی قرارگرفته باشد)یا دس

یافتگی کشورها متغیرهاي نشاط یا شادکامی، به بعد  در نگاه سازمان ملل براي تعیین سطح توسعه 
ه  عنوان یک متغیر کلیدي وارد محاسبات شدامید به آینده، خشنودي و رضایتمندي افراد جامعه نیز به 

نکنند،  و رضایتمندي  احساس شادکامی، خشنودي  اگر مردم یک جامعه  این صورت که  به  است، 
توسعه نمی را  جامعه  آن  )بهتوان  نمود)یافته  قلمداد  اجتماعی(  توسعه  حوزه  در   Diner andویژه 

Siligman, 2002 .) 
بختی انسان  عنوان یک پیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشنشاط اجتماعی یا شادمانی به 

ها و ارتباطاتی را  هاي اجتماعی حیات ما یعنی کنشتنها زندگی شخصی بلکه جنبه مطرح است که نه 
 (.  Bukharai et al, 2015دهد) کنیم تحت تأثیر خود قرار می که با دیگران برقرار می 

ي از نشاط انشاط در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی تأثیر دارد.وقتی مردم جامعه
براي مشارکت در همه زمینه انگیزه  برخوردار باشد  بنابراین می اجتماعی  بیشتر خواهد شد.  توان  ها 

گفت، فضایی که در آن مشارکت وجود داشته باشد، شادي نیز به وجود خواهد آمد. اگر تلقی ما از این  
تلف اجتماعی، سیاسی،  هاي مختوان گفت که مشارکت دانشجویان در عرصه محیط، دانشگاه باشد می 

ي شادابی و نشاط و رشد کمی و کیفی دانش و آگاهی در آنان شده فرهنگی باعث باال رفتن روحیه
ي یابد. در حقیقت جامعه ي علم و تکنولوژي در جامعه نیز افزایش می موجب آن سطح توسعه و به 

ن نظام آموزشی، بستري  سالم، مستلزم یک نظام آموزشی زنده و مترقی است و دانشگاه نیز در ای
داده است. ضرورت سازان جامعه، که همان دانشجویان باشند را در خود جاياست که بدنه اصلی آینده

ناشی می  ازآنجا  آن،  ایجادکننده  و عوامل  نشاط  به مقوله  نظام  پرداختن  شود که هم جامعه و هم 
برند و در این زمینه نیز تحقیقات آموزش عالی کشور باألخص دانشگاه از کمبود و یا نبود آن رنج می

 . Karami Nouri et al., 2002) (داري صورت نگرفته استنظام
ها نیز خود را نشان  هاي اقتصادي و اجتماعی دولتریزيضرورت توجه به شادي و نشاط در برنامه

اگر دولت می و  برنامه دهد  اجراي  بردن سطح شادي در جامعه توجه کنند، در  باال  به  ي خود هاها 
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پذیرند، یعنی غم یا  تر هستند؛ چراکه با شاد یا غمگین شدن یک نفر تمامی جامعه تأثیر میموفق
نمی باقی  یکجا  در  و  نیست  فردي  میشادي،  سرایت  افراد  همه  به  بلکه   Rahimi)   (کندماند، 

Yeganeh, 2009 .  توجهی به این شود و بی نشاط اجتماعی سرآغاز توسعه هر جامعه محسوب می  
هاي افراد آورد. پس الزم است عوامل مؤثر در ارتقاي شاديموضوع زمینه تخریب جامعه را فراهم می
این عامل براي گسترش  و  بشناسیم  و جامعه را  زیرا توفیق هر جمع  اي ها در جامعه تالش کنیم؛ 

گی روزگار بستگی به نیروهایی دارد که خود را قبول دارند و شادمان هستند و دور از سستی و افسرد
برنامه می و  اجتماعی  گذرانند  نشاط  وضعیت  شناخت  نیازمند  جامعه  هر  براي  ریزي 

 (Khorshidi,2013)است
اي که در آن ، میزان  گردد. جامعههاي تحکیم روابط انسانی از طریق مشارکت میسر مییکی از راه 

نوع و  همکاري  افرامشارکت،  جامعه  این  در  باشد،  باال  افراد  بین  کارهاي  دوستی  انجام  عین  در  د 
فعالیت انجام  و  دیگر  کارهاي  پیشبرد  در  مشارکتشخصی،  این  دارند.  مشارکت  جویی هاي جمعی 

نوعی احساس رضایت و انرژي مثبت نسبت به خود و پیرامون در افراد ایجاد کرده و درنتیجه میزان  
اد جامعه در شبکه مبادالت  تک افربرد. شادي و خرسندي تکنشاط و شادي را در سطح جامعه باال می

ها از خود و اي تحقیق یافته، کم و کیف شادمانی افراد بااحساس رضایت و خشنودي آنبین جامعه
گیري و حل مشکل است و  مشارکت فرآیند تصمیم(.  Chelpi, 2009گردد) پیرامون خود میسر می 

هاي مختلف دارند و براي  دیدگاهرود که منافع، عالیق، تخصص و  هایی به کار می درباره افراد و گروه 
می کار  کسانی  به  رساندن  تصمیمنفع  که  بعديکنند  اقدامات  و  آنها  بر  خواهد شان  تأثیرگذار  ها 

ترین اصول در حوزه مدیریت منابع انسانی، توجه به مقوله شادي  یکی از مهم(. Sirisak, 2009بود)
را، مولد، مبتکر و سازنده است و همین اعمال  ها است، زیرا انسان بانشاط، انسانی کاو نشاط انسان

گذاري ریزي توسعه و سیاست مثبت به مشارکت او کمک شایانی خواهد کرد.بنابراین هرگونه برنامه 
دهد که توجه به مقوله شادي و نشاط است. نتیجه تحقیقات متعدد نشان می فرهنگی مستلزم بذل 

گیرند و نسبت به کسانی  تر تصمیم می کرده، آسان افرادي که بانشاط هستند، احساس امنیت بیشتري  
که نشاط تأثیر بسزایی در مشارکت کنند رضایت بیشتري دارند. ولی ازآنجایی ها زندگی می که با آن 

اجتماعی دارد، بررسی نشاط و تأثیر آن بر روي مشارکت اجتماعی شهروندان کامالً ضروري و داراي  
 .( Hezarjaribi, 2014اهمیت هست)

فرهنگـی و اجتمـاعی و سیاسی    –شاد بودن جامعه یکی از عوامـل مـؤثر بـه توسـعه اقتصـادي  

هاي خانوادگی و افزایش میل و رغبت تحصیلی و دل به کار دادن و است و باعث کاهش نابسامانی
ها و روحیاتــی اســت کــه شادکامی و نشــاط از ویژگی  .(Azizi, 2009)شودافـزایش تولید می

اي کــه در مقایســه گونــهکند، به در زندگــی اجتماعــی نقشــی اساســی و بنیادیــن ایفــا می
ها بـر عهـده بــا هــر خصلـت و روحیـه دیگـر، بیشـترین سـهم را در بهبـود روابـط و معاشـرت

که ارزش  جان استوارت میل معتقداست نشاط جایی است    (.Asghar Kia and Amiri, 2013)دارد  
لذت  از  ترکیبی  باشد.براي وي هر  برتر حاکم  به  اجتماعی  نباشد  دردناک  لزوماً  که  نشاط ها  منزله 
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به (Leiden, 2011) نیست به عبارت.  نشاط  بهخوديدیگر،  دارد  اجتماع  در  ریشه  که طوريخود 
براین نشاط توان یک شاخص نهایی از یک جامعه خوب در نظر گرفت؛ بناافزایش نشاط مردم را، می 

متغیرها و عوامل زیادي با میزان نشاط اجتماعی   .  )  (kim, 2011 شناسی استیک موضوع جامعه

ها، میزان مشارکت اجتماعی متغیر مهم تأثیرگذار بر موفقیت  در جامعه مرتبط هستند که از میان آن
شبکه اجتماعی و روابط    وسیله تراکمهاي توسعه، رفاه و بهزیستی جامعه است. این پدیده که به برنامه

اي شود، در بسیاري از مطالعات با سالمت و نشاط افراد جامعه مرتبط است)کاواچی و افراد سنجیده
  ، تجارب مطلوبی می 2008همکاران  نشاط شامل،  معتقد است  زندگی  (. هو  از  شود که هر فردي 

روانشناسان اخیراً بامطالعه   کند یا خواهد کرد.اش کسب کرده، میگذشته، در حال حاضر خود و آینده
متوجه شده مفهوم،  نیستاین  زودگذر  درونی  حالت  فقط یک  نشاط  که  بلکه  .  (Hew, 2011 )اند 

عنوان احساسات مثبت در نظر عنوان یک وضعیتی ذهنی از رضایت و خرسندي و هم بهتواند به می
شود این .  (Lu and Gilmour, 2004 )گرفته  معبا  شناسان  جامعه  نشاط وجود،  اگرچه  که  تقدند 

ي حالتی از ذهن فرد است ولی بدین معنی نیست که نشاط توسط نگرش ذهنی و بدون  دهندهنشان
. بنابراین،  )  kim, 2011  (در نظر گرفتن شرایط اجتماعی که فرد در آن قرارگرفته است، شناخته شود

بین دانشجویان دانشگاه   تحقیق حاضر درصدد است تأثیر نشاط اجتماعی بر مشارکت اجتماعی را در
 .آزاد کرمانشاه موردبررسی قرار دهد

 

 پیشینه پژوهشی -2

بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان  (1397افضلیان سالمی و همکاران )
دهند که میانگین مشارکت اجتماعی پاسخگویان  هاي تحقیق نشان میخواف انجام داده است یافته

متوسط است. از بین عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و تحصیالت بیشترین  در حد  
اند. در این تحقیق تأثیر اعتماد اجتماعی، قدرتی کمترین تأثیر را داشته تأثیر و مذهب و احساس بی 

بوده ِگرایی و سنت گرایی، آیندهانسجام اجتماعی، عام بر مشارکت اجتماعی، معنادار  تأثیر  گرایی   و 
 .قدرتی بر مشارکت اجتماعی معنادار نبوده استسن، مذهب و احساس بی 
(در تحقیقی با عنوان »رابطه مشارکت اجتماعی با رضایت شغلی در  1395اکبري و امیر محمودي )

رابطه کارکنان  مشارکت  داد،  نشان  پژوهش  نتایج  اند.  پرداخته  بندرعباس«  شهر  دولتی  ي  ادارات 
گیري،  گذاري ، تصمیمایت شغلی کارکنان دارد و از بین ابعادش با مشارکت در هدفمعناداري با رض

هاي داوطلبانه ،  ریزي، نظارت و کنترل و همکاري و فعالیتحل مشکالت، تغییر و تحوالت ، برنامه
اختیارات و  رابطه  ابعاد مشارکت در تفویض  ي مثبت و معناداري با متغیر وابسته وجود دارد ولی با 

    د.کار مشارکت در ارزیابی رابطه وجود ندارسیمتق
دهد که میزان  نتایج تحقیق نشان می   مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی« ( »1393گالبی و اخشی )
در حدّ متوسط به باال و میزان مشارکت اجتماعی در حدّ متوسط به پایین است. در   نشاط اجتماعی

اجتماعی بعد رضایت از خود بیشترین میانگین   مشارکتی و در ابعاد نشاطابعاد مشارکت اجتماعی روحیه  
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ابعاد  دهند. میزان نشاط اجتماعی با مشارکت اجتماعی ورا در بین دانشجویان به خود اختصاص می 
دار بود؛ ولی مشارکت و نشاط اجتماعی بر اساس جنس  گانه آن داراي همبستگی مستقیم معنیسه 

دانشجویا تأهل  دانشجویان رشته  دارن معنی وضعیت  بانشاطنبودند.  و پزشکی  انسانی  علوم  تر  هاي 
نشاط میزان  کمترین  از  موردمطالعه  دانشجویان  بین  در  فنی  دانشجویان  و  بودند.   بوده  برخوردار 

که   داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  ابعاد 17درنهایت،  روي  از  اجتماعی  نشاط  متغیر  تغییرات  از  درصد 
قابل تبیین است. همچنین، وجود روحیه مشارکتی بیشترین تأثیر را در  تماعیگانه مشارکت اجسه 

 میزان نشاط اجتماعی دانشجویان دارا بوده است. 
اي در بین دانشجویان  نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن )مطالعه (1393هزارجریبی و مرادي )

نشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی( تحقیق  به روش پیمایش و در میان دا
نفر و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج، وجود    170دانشگاه عالمه طباطبایی با حجم نمونه  

معنی دینرابطـه  متغیرهاي  میان  مثبت  و  شـناختی،  دار  امنیـت هـستی  پیامـدي(،  بعـد  )در  داري 
 دهد. نشاط اجتماعی را نشان می اعتماد اجتماعی و گستره روابط خویشاوندي با متغیر 

هاي پژوهش، حاکی (مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن یافته1388نوروزي و بختیاري )
اجتمـاعی مـشارکت  میزان  همچنین  -از  است.  خدابنده  شهرستان  در  پایین  به  متوسط  سیاسی 

معنی اطمینـان  همبستگی  سـطح  در  مستقل99دار،  متغیرهاي  بین  طبقه    درصد،  جنسیت،  )سن، 
سیاسی، اعتماد، ساختار خانواده،    -نگري، بیگانگی اجتماعیگرایی، آیندهاجتماعی، محل سکونت، عام 

رسانه  تربیت،  و  اجتماعی  تعلیم  )مشارکت  وابسته  متغیر  با  تقـدیرگرایـی  گروهی،  سیاسی(،    -هاي 
 برقرار است. 

و مشارکت سیاسی« دریافت که عالوه   در پژوهشی با عنوان » شبکه اجتماعی(2001) کالرگ مک
است.   نیز مهم  افراد  تعامل  اندازه شبکه  دارند،  تعامالت اجتماعی محتواي سیاسی مهمی  اینکه  بر 

داشته  ارتباط  بیشتري  سیاسی  آشنایان  و  دوستان  با  که  نیز  افرادي  بهتري  سیاسی  مشارکت  از  اند 
بوده گروه برخوردار  در  و  اند.  زن  مانند  دونفري،  میهاي  نشان  نتایج  که  شوهرها،  زوجینی  دهد 

 اندمندند از میزان مشارکت بیشتري برخوردار بودههمسرانشان به سیاست عالقه 
مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی جوانان  "در مقاله خود با عنوان(  2010)  وان گرینو ودوري دیگ 

سال طـی  در  هلند  در  بزرگساالن  و2002الـی    1992هاي  و  بررسـی  مشارکت یژگی «بـه  هاي 
سنین   غیررسمی  و  رسمی  سال  69تا    60اجتماعی  در  اند.  پرداخته  2002الـی    1992هاي  سـال 

شده است. نتایج این پژوهش نشان ي طولی سنی آمستردام گرفتههاي این پژوهش از مطالعهداده
ها، کار داوطلبانه مثال عضـویت در سازمانعنوان هاي نسلی در مشارکت رسـمی ) بهدهد که تفاوتمی

هاي  هاي مذهبی( و مشارکت غیررسمی )داشـتن شـبکه اجتماعی بزرگ و فعالیتو کار در سازمان
سطح تحصیالت و وضعیت تأهل(  )هاي فـردي  هاي نسـلی در ویژگی تفریحی( بـا تفاوت -فرهنگی

هاي ي شکل همه   در  2002الی    1992هاي  دهد کـه در بـین سالرابطه دارد. همچنین نتایج نشان می 
 .استثناي مشـارکت مـذهبی افزایش وجود داشته است مشارکت اجتماعی به



 
8 

 9یاپیپ ،1400 زمستان ،4 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

گیري مشارکت اجتماعی و جایگاه آن  ( در تحقیق با عنوان » اندازه2010گلین، کورمینا و سارایس )
 اند. در این تحقیق مشارکت در نظریه سرمایه اجتماعی « به بررسی متغیر مشارکت اجتماعی پرداخته 

دهد که میان مشارکت رسمی و ها نشان میشده است. یافتهبه دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم
مشارکت غیررسمی تفاوت وجود دارد، زیرا رابطه هر یک از این دو با متغیرهایی مانند سن، تحصیالت،  

بین دو    ها همچنین معتقدند که اینصورت بسیار متفاوت بوده است. آن فعالیت سیاسی و شادمانی به 
نوع مشارکت با دیگر مشارکت با دیگر اجزاي مهم ساختار اجتماعی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد  

 ندرت ممکن است رابطه وجود داشته باشد. سیاسی به 

 

 مبانی نظری-3
اي جامعه ها را در پردازد. دورکیم، انجمنهاي داوطلبانه میدورکیم در نظریات خود به بررسی انجمن

امري ضروري می  به نوین  را  آن  و  بیماريمثابه داند  براي درمان  راهی  هاي جامعه جدید مطرح ي 
ها بسط و  هایی درون آن شوند و فعالیتهاي اختصاصی تشکیل می که گروه کند. به نظر او وقتیمی

ها منبع رضایت ن گروهتنها جامعه در این امر ذینفع است، بلکه فرد نیز در ایکند، نه توسعه پیدا می 
المنافع تنها براي  شود. گرد هم آمدن افراد مشترکدیگر شادتر می عبارتی یابد یا به خاطر خود را می 

اي یک واحد  دفاع از منافع خود نیست، بلکه براي این است که لذت در جمع بودن را دریابند و با عده 
ي  اي که ایجاد رابطهگونه عامل شادي است. به ترین  را بسازند. بنابراین، زندگی فعال اجتماعی مهم

به  و  صداقت  همکاري،  متقابل،  احترام  اعتماد،  با  توأم  اجتماعی  اجتماعی،  سالم  عالقه  طورکلی، 
آورد که پیامدهایی هاي ایجاد و تثبیت مثبت اندیشی و احساس ارزشمندي در افراد را به وجود میزمینه

طورکلی، احساس شادي را در ، اطمینان خاطر در فرد و بهبینی، رضایتمنديچون امیدواري، خوش 
  :آفریند. از سویی مشارکت اجتماعی داراي دو بُعد استافراد جامعه می

 ها.ها و انجمنها، باشگاهمشارکت اجتماعی رسمی، مانند عضویت در سازمان-1
خویشاون-2 همسایگان،  دوستان،  با  ارتباط  مانند  غیررسمی،  اجتماعی  همکاران.  مشارکت  و  دان 

هاي اجتماعی، چه در اجتماعات اند که وجود تعامالت و مشارکتتحقیقات در این زمینه نشان داده
رسمی و چه در اجتماعات غیررسمی، احساس رضایت از زندگی، حمایت از سوي دیگران و تعلق به  

 م هستند. ها در ایجاد نشاط در افراد بسیار مهي ایندهد، که همهگروه را افزایش می 
در همین راستا دورکیم معتقد است، مشارکت اجتماعی از دو طریق منشأ و منبع شادي افراد تلقی   

 :شودمی
 ها و مؤسسات؛از طریق عضویت داوطلبانه در انجمن -الف

  .هاي مذهبیاز طریق عضویت در یک مجمع مذهبی و یا مشارکت -ب 
افزاید که آن دو نوع  پردازد و میي شادي میهسپس وي به چگونگی اثرگذاري آن روابط بر پدید

کند، دهند: ابتدا اینکه عضویت، یک نظم اجتماعی ایجاد میروابط، به دو دلیل شادي را افزایش می
معنوي   -شود و دوم اینکه ترکیبی متعالیکه از آن راه، فردگرایی مفرط و آنومی کنترل میطوريبه 
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ها به یک احساس نیروهاي اعتقادي و عملی )اجرایی(انسان  شود که از آن طریق، تجمع ایجاد می
توان گفت که شبکه روابط  شود. بدین ترتیب، می هاي مختلف زندگی مبدل میجمعی براي فهم جنبه

سو احساس هویت  که این روابط از یکطوريها اهمیت بسزایی دارد، به افراد در سازندگی شادمانی آن
هاي اجتماعی  آورد. البته این روابط نقش ی را براي افراد به ارمغان میو از سویی دیگر، احساس مثبت

 (.Panahi and Dehghani, 2012هایی هم به همراه دارد )ویژه و مسئولیت

با در نظر گرفتن پارادایم هاي غالب در جامعه شناسی در قالب چهار پارادایم واقعیت اجتماعی، تعریف 
 ی ابعاد نظري و روش شناختی مشارکت مطرح می شود: اجتماعی، رفتار اجتماعی و ترکیب

پارادایم واقعیت اجتماعی، در قالب پارادایم واقعیت احتماعی مشارکت اجتماعی به عنوان واقعیتی    -1 
کند که از منظر کارکردي و  اجتماعی در اشکال جمعی، انجمنی، گروهی و نهادي عینیت پیدا می

گیرد و ساختی و تضاد مورد واکاوي نظري قرار می  -رکرديساختاري در قالب رویکردهاي نظري کا
از حیث روش شناختی با اختیار نمودن رویکرد جمع گرایی و واقع گرایی روش شناختی با به کار 
گیري تبیین هاي کارکردي ساختاري و سیستمی فعالیت مشارکت را به عنوان واقعیتی جمعی در 

هاي در مقیاس خرد، میانی و کالن ن بهره گیري از مبینشکل گروهی، سازمانی، نهادي و ساختاري آ
گیرد.در این پارادایم جامعه فراتر از مجموعه افراد تشکیل دهنده آن در  مورد تحلیل و تبیین قرار می 

اي است که از اتحاد افراد به وجود  اي از افراد نیست، منظومه شود جامعه تنها مجموعهنظر گرفته می 
تعریف اجتماعی، در    -2(.Ghaffari and Niazi, 2007با صفات خاصی است)  آمده و واقعیت خاصی

قالب پارادایم تعریف اجتماعی کنشگر اجتماعی به عنوان موجودي فعال و صاحب اراده و اختیار تعریف 
شود و جهان  شود و جهان اجتماعی، به عنوان موجودي فعال و صاحب اراده و اختیار تعریف می می

اراده و نظام معانی کنشگر اجتماعی پنداشته  اجتماعی، به عن وان واقعیتی خارجی محصول ذهن و 
شناختی نهاده و از رویکردهاي شود. در این پارادیم از حیث روش شناسی تاکید را بر فردگرایی روشمی

پدیدار نهادي،  متقابل  کنش  پدیدهنظري  فهم  و  تفسیر  براي  روش  مردم  و  اجتماعی شناسی  هاي 
پارادایم رفتار اجتماعی، در قالب پارادایم رفتار اجتماعی مشارکت اجتماعی به    -3. شوداستفاده می 

گیرد رفتاري که صورت کامال عینی و خارجی داشته و تحت  عنوان نوعی رفتار مورد مطالعه قرار می
ی گیرد. در این پارادایم از حیث نظري از رویکردهاي جامعه شناستاثیر محرک هاي بیرونی شکل می 

رفتاري چون نظریه انتخاب منطقی کنش، نظریه مبادله و نظریه بازي براي تبیین رفتار مشارکتی  
پارادایم ترکیبی، با توجه به پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی   -4استفاده می شود.

یات توسعه پارادایم و پرهیز از هر نوع تقلیل گرایی برا تبیین مشارکت اجتماعی در دودهه اخیر در ادب
ها و فرایندهاي اجتماعی باید نگاهی کل گرایانه  ترکیبی رشد یافته که معتقد است در تبیین واقعیت

داشت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی را پذیرفت و به ابعاد و ساحت هاي مختلف در سطوح  
ساختارهاي   و  کنشگران  بین  متعامل  رابطه  و  اثرگذاري  نیز  و  کالن  و  توجه  فردي  اجتماعی 

برا   کولین .(Ghaffari and Niazi, 2007نمود) داند، وي  می  اجتماع  ساختار  از  برامده  را  توسعه 
ورزد. مشارکت  آمادگی ذهنی و وجود انگیزه هاي شخصی براي تحقق مشارکت و توسعه تاکید می
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عینـی بیابـد،    موثر مستلزم وجودانگیزه هاي شخصی است. به عبارتی مشارکت قبـل از اینکـه نمـود
اي ذهنی است که بایـد آن را در افکـار، عقایـد، رفتار و فرهنـگ مـردم جـستجو کـرد. بـراي پدیـده
سـاخته ذهنـی را دگرگـون ساخت  هاي پیشسازي فرهنگ مشارکت، بایـد بـسیاري از قالبدرونی

 (.Watani, 2007و این امر بـدون کـار فرهنگـی میـسر نمی شود)
 :صورت زیر ترسیم کردتوان مدل نظري تحقیق را به ه به این مباحث میبا توج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 

 عبارتند از:  هاي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته فرضیه
 تأثیرگذار است. دانشجویان رضایت از زندگی بر فرهنگ مشارکت اجتماعی 

 تأثیرگذار است. دانشجویان رضایت از خود بر فرهنگ مشارکت اجتماعی 

 تأثیرگذار است. دانشجویان بر  فرهنگ مشارکت اجتماعی حرمت نفس  

 

 روش تحقیق -4

 امعه آماري عبارت است ازجنوع روش پیمایش بود.  و   ژوهش حاضر برحسب هدف  کاربرديپ 

 هاي پژوهش به ایناي از افراد که در یک سري از صفات مشترک هستند و قرار است یافتهمجموعه

جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات    جامعه تعمیم داده شود.
  1400   -1399شده و در نیمسال دوم    و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه در نظر گرفته

نفر از دانشجویان این دانشکده با استفاده از    330اند. کهدر این دانشکده مشغول به تحصیل بوده
نمونه  بهروش  تصادفی  انتخاب گیري  نمونه  کوکران شدهعنوان  فرمول  طریق  از  نمونه  حجم  و  اند 

داده  و  اجتماعی محاسبه شد.  و فرهنگ مشارکت  اجتماعی  ابزار پرسشنامه  نشاط  از  استفاده  با  ها 

 

 نشاط اجتماعی

 

 

 

فرهنگ مشارکت 
 اجتماعی 

 

رضایت از 
 زندگی

 رضایت از خود 

 حرمت نفس



 

 
 

11  
 ... یاجتماع مشارکت فرهنگ بر  دیتاک  با یاجتماع نشاط:  عنوان مقاله

تأیید  اند،  شدهگردآوري مورد  کرونباخ  آلفاي  ضریب  به  توجه  با  تحقیق  مقیاسهاي  روایی  و  اعتبار 
 فتهقرارگر

تجزیهاست و  شده  استفاده  رگرسیون  از  ها  فرضیه  ازمون  جهت  داده.  و  اطالعات  با وتحلیل  ها 
 انجام شد.   Amosافزارنرم

  

 ها یافته-5
 آزمون کولموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها  1جدول شماره 

سطح معناداري آزمون کولموگروف   متغیرها 
 اسمیرانف 

 نتیجه آزمون      

 هاتوزیع نرمال داده 0.21 نشاط اجتماعی

 هاتوزیع نرمال داده 0.17 فرهنگ مشارکت اجتماعی 

توان  شده است، می گزارش  0.05تر از  با توجه به آزمون فوق و سطوح معناداري کلیه متغیرها که بزرگ

هاي کنند و در این پژوهش باید از آزمونمیاستنباط نمود که کلیه متغیرها از توزیع نرمال پیروي  

 پارامتریک استفاده گردد. 

 
 هاي پراکندگی مرکزي از متغیر فرهنگ مشارکت اجتماعی (آماره2جدول شماره )

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها 

 0.69 3.63 335 روحیه مشارکت 

 0.95 3.36 335 مشارکت ذهنی 

 0.67 3.91 335 مشارکت عینی 

 0.67 2.54 335 مشارکت در امور شهري 

 0.48 3.49 335 ها عضویت در تشکل 

 0.80 4.06 335 مشارکت ورزشی

هاي پراکندگی مرکزي  هاي توصیفی این پژوهش اختصاص دارد شامل آمارهاین جدول که به یافته 

هاي هاي آن  است. با توجه به آماره)میانگین و انحراف معیار( از متغیر مشارکت اجتماعی و مؤلفه
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به  )دستپراکندگی  جدول  در  مؤلفه 2آمده  و  اجتماعی  مشارکت  فرهنگ  متغیر  میانگی(  آن    نهاي 

   ( را به خود اختصاص داده است. 3اکتسابی باالتر از حد متوسط جامعه )

 

 "تأثیرگذار است. دانشجویان بر فرهنگ مشارکت اجتماعی  حرمت نفس "فرضیه اول : 

  
 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن 3جدول شماره 

سطح   نقاط بحرانی  مقادیر استانداردشده  ها متغیر
 معناداري 

نفس تأثیر   مشارکت حرمت  بر 
 اجتماعی

0.20 2.31 0.02 

 ( 2Rجدول خروجی استاندارد آزمون بوت استرپ در ضریب تعیین )

 سطح معناداري  حد باال حد پایین  مقادیر استانداردشده 

0.04 0.01 0.08 0.01 

توان استنباط  چنین می  Amosافزاربا توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرم 
شده است که این میزان تأثیر، یک گزارش  20/0نمود که میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  

درصد    4است و بیانگر انست که    04/0آن نیز برابر با     2Rتأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  
فس( تبیین شده است. به  واریانس متغیر وابسته )مشارکت اجتماعی( توسط متغیر مستقل )حرمت ن

درصد از عامل تغییرات مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر حرمت نفس است. مقدار    4تر  عبارت ساده
شده  گزارش   001/0هاي رگرسیونی نیز برابر با  افزار و در کادر وزنسطح معناداري نیز در خروجی نرم

بوده و معنادار بودنکوچک  05/0است که از مقدار بحرانی   ازلحاظ آماري گزارش    تر  تأثیر را  این 
طورکلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري کند. به می

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این آزمون برابر    4)  04/0ضریب تعیین  
هاي حد پایین و حد باال  است و در بازه  ترکوچک  05/0شده و از سطح خطاي  گزارش  0001/0با  

طورکلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل بر متغیر  توان استنباط نمود که به صفر واقع نشده است می 
دانشجویان  بر مشارکت اجتماعی  شود پس حرمت نفس وابسته( معنادار است و فرضیه فوق تأیید می

 تأثیرگذار است. 

 "تأثیرگذار است. دانشجویان مشارکت اجتماعی  رضایت از خود بر"فرضیه دوم : 

 
 

 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن 4جدول  شماره 
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مقادیر  ها متغیر
 استانداردشده 

نقاط  
 بحرانی 

سطح  
 معناداري 

 0.008 2.65 0.29 تأثیر رضایت از خود بر مشارکت اجتماعی

 

توان استنباط  چنین می  Amosافزاراستاندارد آن در نرم با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی  
شده است که این میزان تأثیر، یک گزارش  29/0نمود که میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  

درصد    9است و بیانگر انست که    09/0آن نیز برابر با     2Rتأثیر با شدت مناسبی بوده و ضریب تعیین  
ارکت اجتماعی( توسط متغیر مستقل )نشاط اجتماعی( تبیین شده است. به  واریانس متغیر وابسته )مش

درصد از عامل تغییرات مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر رضایت از خود است.    9تر  عبارت ساده
نرم خروجی  در  نیز  معناداري  سطح  وزنمقدار  کادر  در  و  با  افزار  برابر  نیز  رگرسیونی   001/0هاي 

تر بوده و معنادار بودن این تأثیر را ازلحاظ آماري کوچک 05/0مقدار بحرانی   شده است که ازگزارش
طورکلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم  کند. بهگزارش می 

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این    9)  09/0معناداري ضریب تعیین  
هاي حد پایین تر است و در بازه کوچک  05/0شده و از سطح خطاي  گزارش   0001/0با  آزمون برابر  

طورکلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل توان استنباط نمود که بهو حد باال صفر واقع نشده است می
شود پس رضایت از خود بر فرهنگ مشارکت بر متغیر وابسته( معنادار است و فرضیه فوق تأیید می 

 تأثیرگذار است.                               دانشجویان عی اجتما

 "تأثیرگذار است. دانشجویان رضایت از زندگی بر فرهنگ مشارکت اجتماعی "فرضیه سوم: 
 هاي رگرسیونی خروجی استاندارد وزن 5جدول شماره 

مقادیر  ها متغیر
 استانداردشده 

 سطح معناداري  نقاط بحرانی 

از   رضایت  مشارکت تأثیر  بر  زندگی 
 اجتماعی

0.26 2.44 0.01 

 

شده است که این میزان تأثیر، یک تأثیر با  گزارش   26/0میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  
بوده و ضریب تعیین   با     2Rشدت مناسبی  برابر  نیز  انست که     06/0آن  بیانگر  درصد   6است و 

( تبیین شده است. به  رضایت زندگیط متغیر مستقل )واریانس متغیر وابسته )مشارکت اجتماعی( توس 
است.  رضایت زندگی  درصد از عامل تغییرات مشارکت اجتماعی مربوط به متغیر    6تر  عبارت ساده

نرم خروجی  در  نیز  معناداري  سطح  وزنمقدار  کادر  در  و  با  افزار  برابر  نیز  رگرسیونی   001/0هاي 
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تر بوده و معنادار بودن این تأثیر را ازلحاظ آماري کوچک 05/0شده است که از مقدار بحرانی  گزارش
طورکلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم  کند. بهگزارش می 

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این  6)  06/0معناداري ضریب تعیین  
هاي حد پایین تر است و در بازه کوچک  05/0و از سطح خطاي  شده  گزارش   0001/0آزمون برابر با  

طورکلی این اثرات )تأثیر متغیر مستقل توان استنباط نمود که بهو حد باال صفر واقع نشده است می
بر فرهنگ مشارکت رضایت از زندگی  شود پس  بر متغیر وابسته( معنادار است و فرضیه فوق تأیید می 

 تأثیرگذار است. دانشجویان اجتماعی 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 مدل عاملی تحقیق  -2شکل

 

هاي ذیل به ترتیب بیشترین تا کمترین  دهد که مؤلفهمدل عاملی تأییدي فوق نشان می •

 اند از: متغیر نشاط اجتماعی رادارند که عبارت اهمیت در تبیین 

 درصدي.41( 2Rو ضریب تعیین ) 64/0با میزان بار عاملی رضایت زندگی  مؤلفه  .1

 درصدي.17( 2Rو ضریب تعیین ) 42/0مؤلفه رضایت از خود با میزان بار عاملی  .2

 درصدي.13( 2Rو ضریب تعیین ) 37/0مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی  .3

 

 هاي رگرسیونی خروجی وزن  6جدول شماره 

 سطح معناداري  نقاط بحرانی  مقادیر استانداردشده  وضعیت شاخص

 0.0001 7.81 0.37 حرمت نفس 

 0.0001 9.11 0.42 رضایت از خود

 

 نشاط اجتماعی 
 
 

 رضایت از خود

 از زندگیرضایت 

 حرمت نفس

6

4

3

E

2 

E

3 

E

1 
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 0.0001 10.83 0.64 رضایت از زندگی  

 
 هاي ارزیابی کلیت مدل خروجی شاخص  7جدول شماره 

 CMIN/DF CFI PCFI RMSEA وضعیت شاخص

 08/0تر از کوچک 50/0تر از بزرگ 90/0تر از بزرگ 5تر از کوچک حد مطلوب

 07/0 54/0 94/0 97/1 شده وضعیت گزارش

 ** ** ** ** بعد از اصالح مدل 

 مدل مطلوب است کلیت مدل 

 
تر است  کوچک  05/0هاي رگرسیونی از  در خروجی وزن   (P-Value)  کلیه مقادیر سطوح معناداري

که بیانگر آن است که: کلیه ضرایب همبستگی بین متغیرهاي آشکار و متغیر پنهان در مدل فوق  
هاي ارزیابی کلیت مدل نیز نشان  باشند. شاخص می   05/0داراي تفاوت معناداري در سطح معناداري  

هاي و شاخص  (RMSEAو    CMIN/DF)  مدلهاي بدي برازش  داده است که؛ وضعیت شاخص
در حد مطلوب و استاندارد مدل است و نیازي به اصالح مدل (  PCFIو    CFI)خوبی برازش مدل  

 نیست.
 

 نتایج -6
مشارکت جزءاساسی و الینفک توسعه به شمار آمده که با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و   

از منابع داخلی در جهت تحقق   مشارکت   توسعه و کاهش هزینه هاي آن موثر است.بهره گیري 
 ، شادابی  و  نشاط  ایجاد  کارکردهایی چون   . باشد  داشته  اجتماعی  کارکردهاي  تواند  می  اجتماعی 
پراکندن روحیه عشق به سرزمین ، باال بردن سطح امید به زندگی ، افزایش حس تعهد و مسئولیت 

 تر به فرهنگ خودي . شناسی نسبت به جامعه و ایجاد تمایل هر چه بیش

مشارکت، با نشاطی که به جامعه ارزانی می کند ، کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش می دهد و لذا  
یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود .نشاط اجتماعی موهبت بزرگی است که ردپاي آن را می  

ایند توسعه اجتماعی  اینگلهارت پیدایش نشاط را به گسترش فرتوان در مفهوم مشارکت اجتماعی دید.  
ي افزایش منابع  اقتصادي به واسطه  -کند که توسعه اجتماعیاقتصادي نسبت می دهد و بیان می –

گذارد و امنیت و  مادي افراد به طور مستقیم بر درک از امنیت وجودي و اطمینان از بقا مادي اثر می 
مشارکت اجتماعی نیز تاثیر گذار   بقا مادي نشاط را براي فرد به همراه خواهد داشت که خود بر روي
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بر مشارکت رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس را  یافته هاي این پژوهش تاثیر  است.  
است تایید کرده  انجمناجتماعی  افراد در  نظریات خود، حضور  منبع . دورکیم در  را  داوطلبانه  هاي 

گیري نشان  این نتیجه   .گذارداعی اثر می داند. نشاط اجتماعی بر مشارکت اجتمها می رضایت خاطر آن
نشاط اجتماعی، رضایت از خود، رضایت از زندگی و حرمت نفس روحیه مشارکت را در افراد   دهدمی

اجتماعی  را در مشارکت  تاثیر  بیشترین  زندگی  از  نشان می دهد که رضایت  برده و همچنین  باال 
هکارهاي پیشنهادي براي باال بردن مشارکت دانشجویان دارد. با توجه به نتایج پژوهش یکی از را

افزایش رفاه اجتماعی در جامعه جهت رضایت از زندگی که به عنوان  تاثیر گذارترین عامل  اجتماعی،
 شناخته شد.جامعه با نشاط جامعه ایی مشارکت جو را در

همسو می  (  1393هزارجریبی و مرادي )(،  1393نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گالبی و اخشی )
باشد  بااین تفاوت که در این تحقیق رضایت از زندگی بیشترین تاثیر گذاري را دارد.  بنابراین پیشنهاد  

   شود:می
بین سایر گروه- با مشارکت اجتماعی( در  اقشار  مطالعه مسئله پژوهش)رابطه نشاط اجتماعی  ها و 

 ان و... آموزجامعه همچون روستائیان، دانش 
ها تائید شده براي  هاي استانداردي که اعتبار محتوایی و سازهاي و پایایی آنهاي پرسشنامهساخت-

 سنجش نشاط اجتماعی و مشارکت اجتماعی 
 مطالعه تاثیر نشاط اجتماعی در ابعاد مشارکت سیاسی، فرهنگی و اقتصادي-
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Social vitality with emphasis on the culture of social 

participation of Kermanshah students 
 

Zeinab Rueentan1, Afshin Rahnama Qarekhanbiglou2, Maryam 

Rueentan3,  Parvaneh Rueentan4  

 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate social vitality with 

emphasis on the culture of social participation of students in 

Kermanshah. The present study was based on the applied purpose 

and type of survey method. The statistical population of the study 

was the students of the Faculty of Literature and Humanities of the 

Islamic Azad University of Kermanshah. The sample size was 

calculated using Cochran's formula of 330 people and the sampling 

method of the present study was random sampling. A questionnaire 

was used to analyze the data. Data were analyzed using Amos 

software. The results of this study show that the effects of life 

satisfaction, self-satisfaction and self-esteem on the culture of 

social participation are significant and the research hypotheses have 

been confirmed. Life satisfaction components with a factor load of 

0.64 and a coefficient of determination (R2) of 41% and self-esteem 

components with a factor load of 0.37 and a coefficient of 

determination (R2) of 13% had the highest to lowest importance in 

explaining the social vitality variable, respectively.  
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participation 
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     چکیده
بررس هدف  با  حاضر  سازمان  یپژوهش  ساختار  ابعاد  از  ادراک  ب  یرابطه  نقش    ی گانگی با  با  کار  از 

روش    ا بانجام شد. و    1397در سال    شهرکرد  مارستانیبه سازمان در ب  ی کنندگی تعهد عاطفتعدیل
نفر از کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد   257نمونه آماری  انجام شد.    ی از نوع همبستگ  یفیتوص

آوری ابزار جمع   شدند. در دسترس انتخاب    یرتصادفیگیری غنمونهبودند که به روش    1398در سال  
از    یگانگیپرسشنامه ب  ه،ی گو  24( مشتمل بر  2006)  نزیراب  یاطالعات سه پرسشنامه ساختار سازمان

(  1990)  ری  ی به سازمان آلن و م ی پرسشنامه تعهد عاطف  و  هیگو 22مشتمل بر    (1388)  یکار صداقت
  ی و استنباط   یفیها در دو سطح توصآن  لیوتحله ی بود تجز  کرتیل  یادرجهپنج  اسیدر مق  هیگو  24با  

افزار ها با استفاده از نرم داده  لیوتحله یتجز  یو در سطح استنباط  انجام شد  spssافزار  با استفاده از نرم 
warp pls  .ابعاد ساختار سازمان  یپژوهش  یهاافته یانجام شد بر    ینشان داد که درک کارکنان از 

به سازمان   ی و تعهد عاطف  یساختار سازمان  ریمتغ  نیبه سازمان تأثیر داشت اما در ارتباط ب  یتعهد عاطف
 .  ر نشداز کار روابط معنادا  یگانگیگر ب لیبا نقش تعد

 

 شهرکرد  یکاشان  مارستانی به سازمان، ب  یاز کار، تعهد عاطف  یگانگیب  ،یساختار سازمان:  ه هاواژ  دیکل
 

 
 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران - 1

 ، اصفهان، ایران آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( دانشگاه مدیریت ، دانشکده،استادیار  - 2

 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایرانآموخته دکتری  دانش - 3

  (اموزش علمی کاربردی هرند مرکز ) دانشگاه جامع علمی کاربردی  عضو هیات علمی، فرهنگیآموخته دکتری مدیریت  دانش - 4
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  مقدمه -1
در سازمان انسانی  روابط  مدیریت  بحث  و مطرح شدن  او  وجودی  ابعاد  و  انسان  به  توجه  ها،  لزوم 

وسعت   بیشتر  چه  هر  را  انسانی  روابط  به  مربوط  دریچهتحقیقات  و  تازهبخشید  روی های  به  ای 
میزان تعهد بین  (.Soltani,2016)ها تعهد سازمانی استاندیشمندان اجتماعی گشود که یکی از آن

می مهم  بسیار  مفهومی  کارفرمایان  برای  عملکرد  عاطفی سازمانی  و  انگیزه  ایجاد  سبب  زیرا  باشد 
دهنده شود، تعهد سازمانی عاطفی یک نوع نگرش کاری مهم است که نشانبیشتری از پرسنل می

به    (.Frone,2018)  وابستگی عاطفی پرسنل، شناسایی و مشارکت آنان در امور سازمان است  
شناختی اعضـا بـه سازمان بر اساس احساس مطلوبیت د سازمانی عاطفی میزان تعهد روانعبارتی تعه 

ها، هویت و غرور مشترک ارزش  شخص در مورد سازمان است. تعهد سازمانی نشان دهنـدة حـس
است سازمان  یک  سازمانی (.Feyz & et al., 2016) در  تعهد  عدم  که  است  ذکر  به  الزم 

بهپیامدهای م ترک شغل، عنوانختلف شغلی  رفتار شهروندی سازمانی، قصد  مثال عملکرد شغلی، 
ای از جانب پژوهشگران  غیبت، سالمت و بهروزی تأثیر بسیاری دارد و به همین خاطر توجه ویژه 

تعهد عاطفی نسبت به سازمان به معنای نوع  (.Moin,2018) سازمانی به این مبحث شده است  
تواند دلیلی برای باقی ماندن پرسنل  باشد که می نسبت به سازمان خویش می  نگرش و رفتار کارمند

خاطر به سازمان، مزایا، حقوق و  )تعهد خدمت( در سازمان باشد که تحت تأثیر رضایت شغلی، تعلق
که تعهد عاطفی تحت  بنابراین با توجه به این  (.Khan & et al., 2018)   (باشددستمزد و... می 

نگرش پرسنل نسبت به سازمانشان است، ادراک پرسنل از ابعاد مختلف ساختار سازمانی، نیز  تأثیر  
ای عنوان شیوه تواند بر تعهد عاطفی پرسنل تأثیر گذارد و به عبارتی ساختار سازمانی و ابعادش به می

سازمان    های سازمانی نیز بر تعهد عاطفی نسبت به سازی فعالیتدهی و هماهنگبرای تقسیم، سازمان
چراکه ساختار    .Kim & Shin, 2017) ؛  Lambert & et al, 2017   (گذاردتأثیر می 

کند. ساختار سازمان، کالبدی است  های سازمان ایفا می فرایندی است که نقش مهمی در کسب هدف 
حوزه آن  در  تصمیمکه  مرکز  و  ارتباطی  نظام  کلی،  مأموریت  اساسی،  تعیین  های  گیری 

دهد که دستیابی از طرفی نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می  (.Bernardo,2010)شودمی
باشد و به  ها و استراتژی در سازمان میبه انسجام سازمانی مستلزم شکل خاصی از ساختار، روش 

   (باشدهمین دلیل شناخت انواع ساختار سازمانی و ادراک پرسنل از این مهم و بسیار ضروری می

(Hernández & et al., 2018.سازمان می درواقع  وجود  به  را  ساختارهایی  را  تا  ها  آورند؛ 
های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در  فعالیت

ها و فرایندهای رؤیت از کل فعالیتشود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل نمودار سازمانی نمایان می 
ها و اجزاء یک سازمان  ، ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعامالت میان بخشسازمان است

و  .Cyert& &March., 2007)   (باشدمی رسمیت  تمرکز،  شامل  سازمانی  ساختاری  ابعاد 
نشان ویژگیپیچیدگی  میدهنده  سازمان  یک  درونی  می های  دست  به  مبنایی  که  که باشد  دهند 

بدین می سازمتوان  اندازهان وسیله  را  مقایسه  ها  باهم  و  تمرکز (.Giao,2010)کنند  گیری  که 
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های باالیی یک سازمان است، رسمیت بیانگر میزان  دهنده میزان تمرکز اختیار و قدرت در ردهنشان
دستورالعمل  قوانین،  آییناعمال  می نامهها،  سازمان  یک  در  ضابطه  بر  مبتنی  روابط  و     (باشدها 

(Alexiou & et al., 2018.  های فرعی که درون  ها یا سیستمو پیچیدگی به میزان فعالیت
رسد که  بین به نظر می دراین.Lee & et al., 2015)   (گردد، گویندسازمان و نهادها انجام می

نقش   بتواند  کار  از  بیگانگی  سازمانی،  تعهد  بر  سازمانی  ساختار  ابعاد  از  پرسنل  ادراک  تأثیر  در 
انجام کنندتعدیل مطالعات  طبق  چراکه  باشد،  داشته  به ه  کار  از  بیگانگی  مؤلفه  متغیر  شده،  عنوان 
و نگرش و    (.Tan,2010)کننده، نقش مهمی در کاهش تعهد عاطفی پرسنل  ساز و تعدیلزمینه

 Ramaswami)   (شان   جمله ابعاد مختلف ساختار سازمانیها نسبت به سازمانشان منادراک آن

& et al., 1993.  ،داشته باشد. بیگانگی از کار محصول یک فرآیند و بیانگر جدایی انسان از کار
فعالیتش می به  آنچه متعلق  از همه  بریدن و جدا شدن  از  است. حالتی  باشد. چون  محیط خویش 

به فعالیت انسانهای اجتماعی و  اثرات بسیار گسترده و عمیقی در تمامی شوق دیگر  ویژه شغل  ها 
از کار چهها دزندگی آن  بیگانگی  این حالت  بسا آسیب ارد؛  ابعاد زیستنش وارد سازد.  به سایر  هایی 

تنش  به  می منجر  فرد  روان  و  روح  در  بسیار طوالنی و عمیق  به  های  منجر  کار  از  بیگانگی  شود؛ 
شود. منجر به بیگانگی  های منفی میاحساس درماندگی، ناامیدی، رخوت، سرخوردگی، بروز دیدگاه

فرساید؛ خالقیت و ابتکار و  شود. روح و روان و جسم انسان را می ز خود و جهان پیرامون می انسان ا
طورکلی یک حالت بیگانگی کاری به(.Tuski et al., 2013)ستاند  پویایی و نشاط را از او می

نشان روان  که  است  کاری  شناختی  محیط  از  خارج  و  داخل  از  فرد  اجتماعی  روابط  جدایی  دهنده 
صورت سندرومی است که  بیگانگی از کار در پرسنل به.Kaynak & et al., 2015)   (دباشمی
بیبه  احساس  بی صورت  سازمان،  منفی  به  نگرش  ناکامی،  و  بیزاری، سرخوردگی  عالقگی  تفاوتی، 

به آن  بینسبت  ارباب ها،  دانستن همکاران،  اجتماعی، عدم  رجوع، سهلهویتی  ارتباطات  به  انگاری 
چندین دهه تحقیق و پژوهش  (.Kumar,2010)کند  دیریت و سایر همکاران بروز می همکاری با م

ها و هر یک از کارمندان به  تواند پیامدهای مثبتی برای سازماننشان داده است که تعهد سازمانی می 
همراه داشته باشد پرسنلی که دارای تعهد عاطفی باالیی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت  

میبیشت سازمان  در  بهرهری  و  دراینمانند  دارند  باالتری  میوری  تعهد بین  که  داشت  اذعان  توان 
- دهنده خدمات بهداشتی  های ارائه شده سازمانسازمانی در عملکرد و حصول اهداف از قبل تعیین

مرتبط    عنوان یکی از عوامل گذارد، بنابراین شناخت ساختار سازمانی مناسب به درمانی تأثیر زیادی می 
ها را در انتخاب ساختارهای مناسب و افزایش تعهد پرسنل به سازمان  تواند سازمان با تعهد سازمانی می 

ازآنجایی طرفی  از  نماید  سیستمیاری  امروزه  سیستمکه  موقعیت  خاطر  به  بیمارستانی،  های  های 
د بیماران، افزایش  سالمتی با تناقضات بسیاری روبرو هستند. کمبود نیروی پرستاری، افزایش تعدا

های درمانی و میل به رقابت جهت ارائه خدمات بهتر و ارتقاء کارایی،  توقعات و انتظارات از سیستم
پذیری خود نموده است. در این راستا پرسنل  مراکز بهداشتی درمانی را مجبور به ارتقاء توان و انعطاف

ارد، بنابراین با توجه به این مهم و اهمیت  باانگیزه و متعهد، در افزایش کیفیت خدمات تأثیر زیادی د
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ها این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که  عنوان منبع اصلی این سازمانمنابع انسانی به 
آیا ادراک از ابعاد ساختار سازمانی بر تعهد عاطفی به سازمان تأثیر دارد و بیگانگی از کار در رابطه بین  

 د؟کنندگی داراین دو نقش تعدیل

 

    ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 یساختار سازمان-2-1

 و  سازماندهی کار، تقسیم شامل سازمان یهاتیفعال آن لهیوسبه   که است چارچوبی سازمانی، ساختار
  ساختار   این   معموالً  و  بوده  خاصی  ساختار  دارای  سازمان  هر.  ردیگی م  قرار   موردبررسی   هماهنگی

.  باشند  نیزکنترل  قابل   و  هماهنگ   یکدیگر  با  کار  هنگام  در  سازمان  پرسنل   تا  شدهی طراح  یاگونه به 
 باشد:ابعاد ساختار سازمانی به شرح زیر می 

بودن  فرمالیزاسیون1رسمی    این   که  افرادی  از  سازمانی  یهانقش   که  یادرجه   اساس  بر  تواندمی   : 
 ساختار  مراتب،سلسله  یک  شامل  رسمی  سازمانی  ساختار.  شود  شناسایی  دهندیم  انجام  راها  نقش 

 است پایین به  باال از گیریتصمیم  و دهی گزارش

روشی    به  مشابه  کارهای  از   بسیاری  که  شودی ماطالق    موردی  به  استاندارد  داشتن :  استاندارد  داشتن
 شوند.   انجام همانند و یکسان

ضعف و شدت آن را از    ییک جاده دوطرفه است ول   ی مراتب اداراصل سلسله  :2مراتب اختیارات سلسله
باشد و اصلی  یا از باال به پائین از نظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نمی  پائین به باال و

مراتب اداری  اصل سلسله  .باشدمی   و نادر  ی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزئ
آیا احکام    گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره خواهد بود.قانون می  سرچشمه مشروعیت خود را از حکم

 ت. اس ری پذصورت شفاهی نیز امکان بایست کتبی صادر شود یا به و اوامر مافوق می 

پیچیدگی3پیچیدگی   از   استفاده  یهاروش   تشخیص  در  معضل   یک  عنوانبه   سازمانی  ساختار  : 
 . شودمی شناخته سازمان یهایی توانا

  شود ی م  گفته  اختیارات  از  سطح  آن  بهبودن    متمرکز  اختیارات،  مراتبسلسله  تمرکز یا متمرکز بودن: در
 .Hernández & et al., 2018)  (دارد یریگمیتصم که قدرت

 تعهد عاطفی -2-2

اند  شدهها شناختهآمیز سازمان عنوان یک منبع حیاتی و اساسی برای عملکرد موفقیت پرسنل متعهد به 
ها، اصول و باورها ای از ارزش ها به مجموعه و درواقع موفقیت سازمانی بستگی به پرسنل و تعهد آن 

 
1 Formalization 

2 Hierarchy of authority 

3 Complexity 
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و زمینه را برای رشد بخشد  دارد. نیروی انسانی متعهد و وفادار، وجهه سازمان را در جامعه بهبود می
وری بیشتر و تمایل کمتری به ترک  پرسنل متعهد، اثربخشی و بهره.کند و توسعه سازمان فراهم می

 (. Frone,2018)سازمان دارند 
انــد  های سـازمان و درگیـر شـدن در ســازمان تعریــف کــردهتعهـد سازمانی را پذیرش ارزش 

گیری تعهد سازمانی شامل انگیزه باال، قبول سـازمان و پذیرش ازهها معیارهــای اندبــه اعتقــاد آن 
باشد.تعهد مندی برای حفظ عضویت در سازمان میاهداف آن، آمـادگی بـرای تـالش فـراوان و عالقه 

دانند که از طریق آن، اهداف سازمانی و عضو سازمانی تا حدود زیادی در هم ادغام  را فرایندی می 
عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی  ، تعهد را به   شوندمی

های مرتبط کنند.تعهد سازمانی »نیروی است که میان فرد و سازمان و میان فرد و فعالیتتعریف می
 (.Meyer& et al., 2006)سازد« با آن سازمان پیوندی مستحکم برقرار می

 ز کار بیگانگی ا-2-3

شناسی دارد. تحقیقات اولیه از  ای طوالنی در ادبیات مدیریت منابع انسانی و جامعه بیگانگی تاریخچه 
منظـر دیـن و سالمت به بیگانگی پرداخته اند. در منظر دین از یـکسـو، بیگـانگی بـه جـدایی افـراد  

از سـوی دیگـر یا جدا شدن از  شده و  ای از تعـالی معنـوی پرداختهعنوان نشانه از حیات جسمانی به
می  مفهـوم  خداوند  دارد. هگـل  ذهنـی  بیگـانگی  بـر  بیگـانگی داللـت  منظـر سـالمت  در  باشد. 

های دینـی بیگـانگی را از دو بعـد بـین محققـین و دانشجویان خودش رواج داد. از یک بعد به ریشه 
های روحی کار هگل را رد . مارکس جنبهواژه پرداخـت و از بعـد دیگر به جنبه مادی آن توجه کرد

مفهوم  بــه  اجتمــاع  و  کــار  بافــت  در  و  بیگــانگی  نموده  گســترده  سازی 
وی چهار شکل از بیگانگی را تعریف نمود: بیگانگی   (.Chiaburu & et al., 2014)پرداخــت

افـراد )کـارگران( از محصــول، از فعالیــت اقتصــادی، از ماهیــت انســانی و بیگــانگی افــراد  
   (.Christ, 2011)راز یکــدیگ

م های بسیار پر مناقشه علوبستگی به کار یا حالت معکوس آن یعنی بیگانگی از کار ازجمله مبحث دل
ابعاد و اهمیت آن، مؤلفهانسانی و ازجمله جامعه هایی که آن را تشکیل  شناسی است زیرا در مورد 

حال، گیری آن اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد. بااین چنین نحوه سنجش و اندازهدهند و هممی
و...به یکی    امروزه همین مفهوم تحت عناوین گوناگون ازجمله اخالق کار، وجدان کاری، فرهنگ کار

شده است و در مباحث مربوط به توسعه  های علوم اجتماعی و انسانی تبدیل ترین مفاهیم رشتهاز مهم
فرهنگی مخصوصاً توسعه پایدار بسیار موردتوجه قرارگرفته است. یکی از مضامین عمده در -اجتماعی

سازمان ملل متحد و   تغییر مفهوم توسعه، تغییری است که در طول چند دهه گذشته در نحوه نگرش
های وابسته به آن نسبت به مفهوم توسعه به وجود آمده است. سازمان ملل متحد امروزه از  سازمان

کند که در آن عالوه بر توسعه اقتصادی، به انسان و نیازهای گوناگون  الگویی از توسعه طرفداری می 



 

 
 

25  
 ... به سازمان با اثر  یبر تعهد عاطف یأثیر ادراک از ابعاد ساختار سازمانت:  عنوان مقاله

 ,.Haghighatian& et al)ند گیرآن ازجمله نیازهای غیراقتصادی نیز موردتوجه ویژه قرار می 

2015.) 
 
 

 پیشینه پژوهشی -4-2
با تعهد    ی ساختار سازمان  ن یب  یرابطه   یبررس  "( پژوهشی تحت عنوان  1396همکاران )گلشنی و  

و   یتأمین اجتماع  یها: سازمانی)مطالعه مورد  یشناختروان  یتوانمندساز   یانجیو نقش م  یسازمان

  ی و از شاخه همبستگ  یف یپژوهش برحسب روش، توص  نیاانجام دادند،    "(المیاحوال شهرستان اثبت
بر اساس فرمول کوکران    نفر  123است. تعداد    یتک مقطع  ،یزمان  اظو به لح  یو ازنظر هدف، کاربرد

وجود    رابطه   یبا تعهد سازمان  یساختار سازمان  نینشان داد که ب  جینتاو    عنوان نمونه انتخاب شدبه 

  ت یفیاز کار بر اساس ک یگانگ یب یدل علم "( پژوهشی تحت عنوان 1396) فیصتاجوران و  داشت.
  ی شغل  یبستگو دل   یتعارض، تعهد سازمان  یابر نقش واسطه   دی با تأک  یو عدالت سازمان  یکار  یزندگ

  راز یشهر ش  یبدنت ینفر از معلمان ترب 237 منظور، نیبدانجام دادند.   "رازیشهر ش ی بدنتیمعلمان ترب
تعارض، تعهد    یرهایمتغ  قیاز طر  یکار  یزندگ  تیفیک  ریکه تأثیر متغ  دادنشان    جیانتخاب شدند. نتا

از    زین  یعدالت سازمان  ریاست. متغ  میو مستق  یاز کار، منف  یگانگ ی بر ب  یشغل  یبستگو دل  یسازمان
. گذاردی م یاز کار بر جا ی گانگیاثر را بر ب نیهم ، یشغل یبستگو دل یتعهد سازمان یرهایمتغ قیطر

بر    یو منف  میرمستقیتأثیر غ  یدارا  یشغل  ی بستگدل  ریمتغ  قیاز طر  یتعهد سازمان  ریمتغ  نیعالوه بر
از کار،    یگانگیبر ب  یتعهد سازمان  ریمتغ  قیتعارض از طر  ریاز کار بوده و در مقابل، اثر متغ  یگانگیب

  یساختار سازمان  یرابطه   ی ررسب  "( پژوهشی تحت عنوان  1395زاده )م ی.ابراهشدو مثبت    میرمستقیغ

انجام داد،    "یغرب  جانیاستان آذربا  یدولت  یهادر بانک   ی( با تعهد سازمانتیو رسم  یدگیچی)تمرکز، پ
باشد.  در سازمان حضور دارند، می   ی نوعنفر از افراد متخصص که به   204  قیتحق  نیا  یآمار  ینمونه 

د  جینتا از  که  داد  آمار  دگاهینشان  متغسه  یرهایمتغ  نیب  یجامعه  عاطف  ریگانه  )مستمر،    ، یتعهد 
(  1395)  اینکلته و اسماعیل  .شتدار دا   یتمرکز( رابطه معن  ،یدگیچیپ  ت، ی)رسم  ری( با سه متغیهنجار

مدارس متوسطه    رانیدب  ی با تعهد سازمان  یساختار سازمان  نیرابطه ب  یبررس"وان  پژوهشی تحت عن

 ی ساختار سازمان  نیآن بود که ب  انگریب  جینتاانجام دادند،    "96-95  یلی درسال تحص  شانیشهرستان گم
ها نشان دادند  داده  لیوتحله یتجز  نی. همچنشتوجود دا  یداری رابطه مثبت و معن  ی با تعهد سازمان

( 1394همکاران )مهدیان و  .دینما  ینیبشیرا پ  یدرصد از تعهد سازمان  61  تواندیم  یکه ساختار سازمان

  شرکت   در  سازمانی  تعهد  با  سازمانی  ساختار  بین  رابطه   تبیین  و   شناسایی  "پژوهشی تحت عنوان  
  بر   و  کاربردی  هدفازلحاظ    پژوهش  دادند. اینانجام    "مازندران  استان  غرب  نفتی  یهافرآورده  توزیع
 ساختار یهامؤلفه  همه که داد نشان پژوهش یهاافتهی بود،  همبستگی نوع  از روش و ماهیت اساس

  پژوهش  یهاافتهی  اساس  بر  داشت،  سازمانی  تعهد  بر  مثبت  تأثیر(  تمرکز  رسمیت،  پیچیدگی،)  سازمانی
 در  سازمانی  تعهد  و(  ساختاری  ابعاد)  سازمانی  ساختار  بین  یداریمعن  رابطه   که   داشت  اذعان   توانمی
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 سازمان   در  عملکرد  بهبود  منظوربه .  داشت   وجود  مازندران   استان  غرب  نفتی  یهافرآورده  توزیع  شرکت
  به   توجه  عدم  زیرا   شود،  توجه (  پیچیدگی  تمرکز،  رسمیت،)  یسازمان  ساختار  بعد  سه  هر  به  است  الزم

 سازمانی  تعهد  هایبرنامه  کارایی  عدم  و  پرسنل  در  ناتوانی  ایجاد  باعث  ابعاد،  این  از  یک  هر  بهبود
 شد.  خواهد

  ی با تعهد سازمان  یسازمان  ی گانگیرابطه ب  یبررس   "( پژوهشی تحت عنوان  1394همکاران )ی و  عبداله 

با    ی سازمان  ی گانگیب  یرهایمتغ  نیرابطه ب  یژوهش باهدف بررسانجام دادند، این پ  "رانیمعلمان و مد
انجام شد. در   22 1321 ی لیدر سال تحص لیشهر اردب یی و معلمان مقطع ابتدا ران یمد یتعهد سازمان

دهد که یآمده نشان مدستبه   جهیمورداستفاده قرار گرفت. نت  یهمبستگ  قیمطالعه روش تحق  نیا
ج حاصل از یدارد. نتاوجود    یو معلمان رابطه معنادار  رانیمد  یو تعهد سازمان   یسازمان  یگانگیب  نیب

رگرس می   ون یآزمون  مؤلفهنشان  که  پ  ی سازمان  ی گانگیب  یهادهد  به  سازمان   ینیبشیقادر    ی تعهد 

  رابطه   بررسی  "( پژوهشی تحت عنوان  1390همکاران )رجایی پور و    .باشدو معلمان نمی  رانیمد

ب  ز   ا  و  سازمانی  ساختار این  "سازمانی  ی گانگی خود  دادند.    پژوهش   اهداف   لحاظ  به  پژوهش   انجام 
  مدیران   از  نفر  845  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه.  شد  اجرا  همبستگی  -توصیفی  شیوه  به  و  کاربردی
 تصادفی  گیرینمونه   روش  و  کوکران  فرمول  کمک  به   که  بود  1389  سال  در  کرمان  شهر  مدارس

  رابطه   داد،  نشان  پژوهش  این  نتایج؛ که  گردید  انتخاب  نمونهعنوان  به   آنان   از  نفر   238  تعداد  ساده
 مدل   واریانس   طریق  این  از  که  دارد  وجود  سازمانی  یگانگ یازخودب  و  سازمانی  ساختار  بین  مستقیمی
  نیز   نتیجه  این  به  سازمانی  یگانگیازخودب  با  سازمان  تمرکز  و  رسمیت  پیچیدگی،  رابطه  رگرسیون

 نشان  همچنین.  دارد  سازمانی  یگانگی ازخودب  بر  را  تأثیر  بیشترین  سازمان  تمرکز  که  شد  افتهیدست
( 2018)  1آکارشت .ندا  سازمانی  ی گانگیازخودب  بر   تأثیری  افراد  کاری  سابقه  و  تحصیالت  میزان  شد  داده

  تعهد   فرسودگی،   از کار،   بیگانگی  کاری،  زندگی  کیفیت  بین   بررسی روابط  "پژوهشی تحت عنوان  
  – از نوع توصیفی    پژوهش  انجام دادند.   "معلمان    روی  بر  مطالعه:  سازمانی  رفتار شهروندی  و  عاطفی

با استفاده از مدل معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.    شدهی طراحهمبستگی بود که فرضیات  
نتایج نشان داد که بین    تیدرنهاقرار گرفتند.    موردمطالعهمعلم مدارس دولتی    314در این پژوهش  

) متغیرهای   کار،  بیگانگی   کاری،  زندگی  یفیتکموردمطالعه  رفتار   و   عاطفی  تعهد  فرسودگی،  از 
( پژوهشی تحت 2017)  2.المبرت و همکاران شتسازمانی( روابط مثبت و معناداری وجود دا  شهروندی

 انیدر م  یو تعهد سازمان  یشغل  تیرضا  ،یبر مشارکت شغل  یتأثیر ادراکات ساختار سازمان   "عنوان  

از نوع کمی بود که به (  2017)  همکاران  و  انجام دادند؛ روش تحقیق المبرت  "هند  سیافسران پل
شامل   آماری  نمونه  پذیرفت.  انجام  میدانی  از    827روش  پلنفر  به  هند  سیافسران  که  بودند  ی 

 هادادهی پاسخ دادند و و تعهد سازمان یشغل تیرضا ،یمشارکت شغلی، ساختار سازمانی هاپرسشنامه
نشان داد که ادراک پرسنل از ساختار سازمانی    هاافتهچند متغیر، ی  لیوتحله یتجز  با استفاده از روش
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م  یو تعهد سازمان  یشغل  تیرضا  ، یمشارکت شغلبر   پل  ان یدر  و  داشت.تأثیر    هند  س یافسران  کیم 

  ی : بررسیو تعهد سازمان  یتوانمندساز  ندیگرا، فرآتحول  یرهبر  "( پژوهشی تحت عنوان  2017)  1شین

تابعه  هاشرکت از    کارمند  491انجام دادند، نمونه آماری شامل    "  در کره  ی نقش ساختار سازمان ی 
به   که  بود  کره  در  و  هاپرسشنامهخارجی  دادند  پاسخ  مربوطه  مورد   آمدهدستبه ی  هادادهی 

تعهد  ن  تواند بر میزای می ساختار سازمان حاکی از آن بود که نوع    هاافته . یقرار گرفت  لیوتحله یتجز
خارج  یهااز شرکت   انکارمندی  سازمان گذا  در کره  یتابعه  بازکورتشتتأثیر  و  ( 2016)  2.اریکمن 

 "رسمیت ساختاریکار و    یرابطه بین بیگانگ  در  یتعهد سازمان  نقش تعدیلگر   "پژوهشی تحت عنوان  
در    یتعهد سازمان  لگرینقش تعدنشان داد که    جینتاهمبستگی بود.  –روش توصیفی با  انجام دادند،  

ی رابطه  هد سازمانی، یک نقش منفی است به عبارتی تعساختار  تیکار و رسم  یرابطه بین بیگانگ

نقش    "( پژوهشی تحت عنوان  2016)  3د.تانرکسازمان را تضعیف می  تیکار و رسم  یبیگانگبین  

انجام دادند،    "هیترک  یها  SME  ه: مطالعیکار و تعهد سازمان  ی گانگی ب  ن یدر رابطه ب  سازمانی  تمرکز
های ترکیه بود.    SMEی  هاشرکت نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل پرسنل   از روش تحقیق  

کنندگی  ی نقش تعدیل کار و تعهد سازمان  یگانگیب  نیدر رابطه ب  یتمرکز سازماننتایج نشان داد که  

و جالتی شتدا عنوان  2015)  4.وایثی  تحت  پژوهشی  سازمان  "(  پرسنل:    یگاهجا  ، ی ساختار  تعهد  و 

این پژوهش    "ندیمدل فرآ  کی  آزمون نتایج   موردمطالعهکارمند    292انجام دادند، در  قرار گرفتند. 
 . شتپرسنل تأثیر دانشان داد که ابعاد مختلف ساختار سازمانی بر تعهد 

 
1 Kim & Shin 
2 Erkmen & Bozkurt 
3 Tan 
4 Withey& Gellatly 

 رمسیت

 مترکز

 پیچیدگی

 از کار بیگانگی

تعهد عاطفی به 
 سازمان
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 مفهومی تحقیق مدل  -1شکل

 
 

 روش تحقیق -3

 یکنندگل ین نقش تعدییاست چراکه به دنبال تع  یق حاضر از نظر هدف کاربردیپژوهش حاضرحق
  با توجه به سازمان است.    یو تعهد عاطف   یت ساختار سازمانیاز کار در رابطه ادراک از رسم  یگانگیب

نظر نحوه    از   باشد.یم  یکم  از نوعحاضر    قیتحق  دادها،  یآورجمع  یبه استفاده از ابزار پرسشنامه برا
در پژوهش حاضر شامل    یاست. جامعه آمار  یاز نوع همبستگ  یف یق حاضر توصیها تحقداده  یگردآور

بر اساس  باشد. ی نفر م  800  هاباشد که تعداد آن یم  1398مارستان شهرکرد در سال  یه کارکنان بیکل
 یریگروش نمونه در نظرگرفته شدند.    یعنوان نمونه آماربه نفر  (  257)  کوکران  فرمول حجم نمونه
حاضر پژوهش  نمونه  ،در  است.  یتصادف  ریغ  یریگروش  بوده  دسترس  ادر    ی برا  پژوهش  نیدر 

ب سواالت پرسشنامه به  ی ترک .شده است  استفاده  پرسشنامه  ابزار  از   قیتحق  ازیموردن  یها داده  یگردآور
 باشد: ی ر م ی ب ز ی ترت 

 پرسشنامه  سؤاالت : ترکیب  1جدول شماره 

در   پرسشنامه یموردبررس متغیرهای سواالت  شماره 
 پرسشنامه

 جمع سواالت 

 24 24 تا 1 ( 1990) ریماآلن و  به سازمان  یتعهد عاطف

 22 46 تا 25 ( 1388) یصداقت از کار  یگانگیب

 24 70 تا 47 (2006نز )یراب یساختار سازمان

بدین منظور یک  منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.  در این تحقیق به 
های به دست آمده از  پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده  30نمونه اولیه شامل  

پرسشنامه نرم این  به کمک  و  آماری  ها  کرونباخ    SPSSافزار  آلفای  روش  با  اعتماد  میزان ضریب 
باشد. این اعداد نشان دهندة آن  ی ر میهر ابزار به شرح ز  یمحاسبه شد که عدد به دست آمده برا

دیگر از پایایی الزم برخوردار    مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت  یهااست که پرسشنامه
 باشد.  می

 ق یپرسشنامه تحق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا: 2جدول 
 یی ایب پایضر مورد بررسی متغیرهای

 89/0 از کار  یگانگیب
 86/0 یساختار سازمان

 78/0 به سازمان  یتعهد عاطف
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  ی فیتوص  آمار  یها  روش  از   همها  نمونه   از  آمده  به دست  یهاداده  لیوتحله یتجز  یبرا  ق، یتحق  نیا  در
و    یتجمع  درصد  و  درصد  از،  یفیتوص  بخش . در  است   شده  استفاده  یاستنباط  آمار  یروشها  از  هم  و

 . است دهیگرد استفاده یانس ومعادالت ساختاریل واریتحل  از یدر بخش استنباط

 

 

 ی تحقیق هایافته-4
درصد مربوط به    63پژوهش، بیشترین فراوانی معادل  شده از آمار توصیفی  بر اساس نتایج حاصل 

 38درصد مربوط به گروه مردان ،بیشترین فراوانی معادل    37گروه زنان و کمترین فراوانی معادل  
درصد مربوط به گروه سنی    13سال و کمترین فراوانی معادل   40تا    30درصد مربوط به گروه سنی  

درصد مربوط به گروه    36ده ، بیشترین فراوانی معادل  شسال، بر اساس نتایج حاصل  50باالتر از  
تر درصد مربوط به گروه تحصیالتی دکتری و باال 5تحصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل 

درصد از کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی   60باشد؛ به طور کلی،  از آن می
درصد مربوط به کارکنان   27ت است و بیشترین فراوانی معادل  باشد که به نوع خود حائز اهمیارشد می

درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری    8سال و کمترین فراوانی معادل    20تا    16با سابقه کاری  
طور که ذکر شد هدف تحقیق حاضر، تأثیر ادراک از ابعاد ساختار باشد. همانسال می  5تر از  پایین

باشد، برای نیل به این  کنندگی بیگانگی از کار میه سازمان با اثر تعدیلسازمانی بر تعهد عاطفی ب
نرم از  استفاده  با  نهایی مدل  استفاده شده است که خروجی  از مدل معادالت ساختاری  افزار هدف 

 شده است: ( ارائه 1( در شکل )4حداقل مربعات جزئی )نسخه 
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 مدل اصلی تحقیق  2شکل

 تعیین مدل مفهومی تحقیق : نتایج ضرایب 3جدول 

 تفسیر ضریب تعیین مسیر 

 متوسط  300/0 به تعهد عاطفی به سازمان  رسمیت
 متوسط  187/0 به تعهد عاطفی به سازمان پیچیدگی

 متوسط  503/0 به تعهد عاطفی به سازمان  تمرکز
گری بیگانگی  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  رسمیت

 از کار
 ضعیف  00/0

گری بیگانگی  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  پیچیدگی
 از کار

 ضعیف  /00

گری بیگانگی از  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  تمرکز
 کار 

 ضعیف  00/0

 قوی 99/0 تعهد عاطفی به سازمانها به کلیه سازه

متغیر تعدیلگر دارند، بسیار  شود ضریب تعیین مسیرهایی که  ( مشاهده می3طور که در جدول )همان
ضعیف گزارش شده است، از طرفی ضریب تعیین مسیر تمرکز به تعهد عاطفی به سازمان با مقدار  

 باالتر از سایر مسیرها گزارش شده است.  503/0
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 نتایج ضرایب مسیر و معناداری سازه های مدل مفهومی تحقیق 4جدول 

 نتیجه  معناداری  ضریب مسیر  مسیر 

 تایید  001/0 32/0 به تعهد عاطفی به سازمان  رسمیت

 تایید  001/0 26/0 به تعهد عاطفی به سازمان پیچیدگی

 تایید  001/0 52/0 به تعهد عاطفی به سازمان  تمرکز

گری  به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  رسمیت
 بیگانگی از کار 

 عدم تایید 43/0 - 00/0

گری به تعهد عاطفی به سازمان با تعدیل  پیچیدگی
 بیگانگی از کار 

 عدم تایید 49/0 - 00/0

تعدیل  تمرکز با  سازمان  به  عاطفی  تعهد  گری  به 
 بیگانگی از کار 

 عدم تایید 46/0 - 00/0

تعهد عاطفی  شود، در مسیرهای رسمیت، پیچیدگی و تمرکز به  ( مشاهده می4طور که در جدول )همان
درصد، بتای   95شود؛ بنابراین در سطح اطمینان  »پی.ولیو« کمتر از پنج صدم مشاهده می  به سازمان،

گر بیگانگی  ضرایب متغیر تعدیلاز طرفی، باشند.  های موجود در مدل، معنادار میرگرسیون بین سازه
»پی.ولیو« بیشتر از  صورت منفی استخراج شده است؛ بلکه  از کار بر روی هر سه مسیر، نه تنها به 

های موجود درصد، بتای رگرسیون بین سازه  95شود؛ بنابراین در سطح اطمینان  پنج صدم مشاهده می
 باشند. در مدل، معنادار نمی

 ا استفاده از »پی ال اس« : شاخص های برازش مدل ساختاری تحقیق ب5جدول 
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های برازش مدل معنادار است؟  حال یک سوال اساسی مطرح می شود و آن این است که آیا شاخص
(  5های مناسب بودن برازش مدل را مورد بررسی قرار می دهیم که در جدول)بدین منظور شاخص

 خالصه شده است. 
 

مدل است. عالوه بر این بایستی های مذکور معنادار بوده و نشان دهنده برازش مناسب کلیه شاخص
این موضوع در جدول) قرارگیرد که  بررسی  نیز مورد  واگرای مدل مذکور  داده شده 6روایی  (نشان 

 است. 
شده( به روش فرنل و الکر و  : ماتریس سنجش روایی هم گرا )میانگین واریانس استخراج 6جدول 
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        633/0 401/0 رسمیت

       692/0 205/0 480/0 تمرکز

      642/0 422/0 494/0 413/0 پیچیدگی

بیگانگی  
 از کار

439/0 492/0 174/0 549/0 662/0     

ضریب 
 تعیین

    990/0    

ضریب 
تعیین 
 شدهتعدیل

    990/0    

 888/0 899/0 862/0 883/0 778/0 789/0 768/0 774/0 پایایی مرکب 

آلفای  
 کرونباخ 

659/0 649/0 702/0 667/0 862/0 837/0 887/0 872/0 

میانگین 
واریانس  
 شده استخراج

401/0 480/0 413/0 439/0 465/0 115/0 163/0 103/0 

تورم  
 واریانس

719/1 662/1 339/1 763/1 233/1 023/7 233/6 113/10 
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تعهد 
عاطفی به  

 سازمان

465/0 376/0 373/0 254/0 425/0 681/0    

-بیگانگی
 رسمیت

115/0 081/0 - 015/0 - 008/0 - 015/0 - 071/0 - 339/0   

-بیگانگی
 تمرکز

163/0 011/0 - 009/0 - 037/0 - 003/0 - 023/0 - 081/0 - 403/0  

-بیگانگی
 پیچیدگی

103/0 013/0 - 008/0 - 001/0 - 008/0 - 007/0 - 043/0 - 025/0 - 320/0 

 

 گیریبحث و نتیجه-5
ی کرد که رسمیت به تعهد عاطفی  ریگجه ینتتوان  ( می5)  (،4)  (،3( و جداول )1به نتایج شکل )  با توجه

، تمرکز 26/0، پیچیدگی به تعهد عاطفی به سازمان با ضریب مسیر 32/0به سازمان با ضریب مسیر 
مسیر   با ضریب  سازمان  به  عاطفی  تعهد  اطمینان  52به  در سطح  رسمیت،    0.99/.  اما  دارد  تأثیر 

بیگانگی از کار، هر سه بعد مؤلفه  پیچیدگی و تمرکز به تعهد عاطفی به سازمان با اثر تعدیل گری  
توان با  این تحقیق را به نحوی می   جینتا  کند.این روابط را تعدیل نمی   -00/0  ب یضراساختاری با  

  سازمانی  ساختار یهامؤلفه همه ها حاکی از این بود( که نتایج آن 1394همکاران ) وتحقیق مهدیان 
(  1395)  اینو تحقیق کلته و اسماعیل    داشت  زمانیسا  تعهد  بر  مثبت  تأثیر(  تمرکز  رسمیت،  پیچیدگی،)

ی وجود داریمعنکه به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و  
وجود رابطه    (، مبنی بر1396همکاران )(، گلشنی و  1395زاده )می ابراهسوی دیگر با تحقیق    از  داشت،

متغ  یرهایمتغبین   گانه  عاطف  ریسه  )مستمر،  متغیهنجار  ،یتعهد  سه  با    ،یدگیچیپ  ت،ی)رسم  ری( 
(، وایثی و  2017)  ن یشتوان به تحقیق کیم و  ی خارجی میهاپژوهشیی نمود. از  راستاتمرکز( هم

رابطه بین ساختار سازمانی و تعهد  ( مبن2011)  1(، کاتسیکی و همکاران2015جالئی ) بر وجود  ی 
اشار یسازمانی  با  که  کرد  داردهاافته ه  تحقیق همسویی  این  تعدیل؛  ی  نقش  با  رابطه  در  کننده اما 

(، اریکم و  2016تان )ی این تحقیق با تحقیقات سایر پژوهشگران از جمله  هاافته توان گفت که یمی
ن توان گفت که کارکنان بیمارستایی ندارد.در تبیین و تفسیر این فرضیه می راستاهم(  2016بازکورت )

ابعاد ساختار  خوببهشهرکرد این موضوع را   ی درک کرده اند که هرگونه تغییر و تحول سازمانی با 
ها و اجزای  سازمانی ارتباط دارد. چراکه ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعامالت میان بخش 

یی از نتایج هاو... بخش   ها شغل باشد. جایگاه مشاغل و پست های سازمانی، شرح  یک سازمان می
ها دریافتند که ارتباط معناداری بین ساختار سازمانی و  آن   ؛ و ایجاد و طراحی ساختار سازمانی است 

باشد و وقتی این تغییرات ساختاری برای شخص مطلوب باشد میزان  میزان تعهد افراد به سازمان می 
 

1 Katsikea, et al 
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ی بیشتر تعلق  سازمانتیهو  ی سازمانی و هاارزش ی اعضا به سازمان بیشتر شده و به  شناختروان تعهد 

ن که در  یشود با توجه به ایشنهاد م ی بدست آمده پ  ی افته هایبا توجه به    کند.پیدا می

  ی ریگمیتصم   یهم برا  یی باشد جایم  ی صورت کتبو... به  ها هیروسازمان مقررات و  

و ابتکار    یت و نوآوریکارکنان در نظر گرفته شود تا کارکنان بتوانند در کار خود خالق

که در    یکنند.افراد  یدا م ی به سازمان پ  یشتریتعهد ب  ییعمل داشته باشند و از سو

ق  یبند هستند مورد تشوی و پا  کنندیم را بهتر اجراء    ین و مقررات سازمانیسازمان قوان

ن بگذراند تا کارکنان  یبا قوان  ییآشنا  یبرا  یآموزش  یها دورهان  کارکن   یرند. برایقرار گ

ا با  را  خود  قوانیبتوانند  پین  بدهند.  سازگار  م ین  سازمان یشنهاد  ساختار    یشود 

ن امر انجام  یط، فرهنگ( برود و ای مح)  ییمحتواشهرکرد به سمت    ی مارستان کاشانیب

از    یشتری عمل ب  یآزاد  یساختار سازمانل ابعاد  یه اصالح و تعدیشود جز در ساینم

ار و کارکنان را  یض اختی داده شود. تفو  یریگ می ران به کارکنان در امر تصمیمد  یسو

  ییهر واحد از جمله راهکارها  یت کاریمرتبط با مسئول  یهاحوزهر کردن در  یدرگ

ن انتظارات کارکنان  ی ب یست یشود. بایفرد به سازمان م  یاست که موجب تعهد عاطف

ف موجود در سازمان  ی که نوع وظا ی ن معنیبرقرار شود، به ا  ی و امکانات سازمان توازن

ده اند سطح توان خود  یکه د  ی به کارکنان آموزش داده شود سپس بر اساس آموزش

ط کار  ی ط کار فراهم شود. در محیت از مح یکرده و بر اساس توان خود رضا  ی ابیرا ارز

ط سالم و  یجاد مح یز توجه شود چراکه باعث ایکارکنان ن  یبه عوامل بهداشت  ی ستیبا

ط  ی شود. توجه به محیش سطح تعهد افراد به سازمان م یشود که باعث افزایم  بانشاط 

ت  ین کارکنان و اوقات فراغت از اهمیب  ی ررسمیکارکنان، توجه به روابط غ  ی زندگ

  ی امر مهم توجه شود که به تعهد عاطف  ن یبرخوردار است لذا ضرورت دارد به ا  یی باال

  ی دگیچیپ  یمارستان کمتر به سوی شود بیشنهاد م یشود. پیافراد به سازمان افزوده م 

شنهاد  یشود. پیرا موجب م  یشتر، تعهد کمتریب  ی دگیچی را پیش داشته باشد زیگرا

به سو  یمارستان کاشانیشود بیم ز   یتمرکز رو  یکمتر  تعهد  را عدم تمرکز  یآورد 

شده  نییاز قبل تع  یها نقشهو    هابرنامهکند. ارائه  یجاد مین کارکنان ایدر ب  یشتریب

ر  یو دنبال کنند. درگ  ی ریگیق آن اهداف سازمان را پ ی نقشه راه( به کارکنان تا از طر)

شنهادها و استقبال  ینظام پ  یشدن و مشارکت کارکنان در امور مختلف سازمان، برقرار

خود را به طور دسته    ی هاخواستهشود افراد بتوانند  یب، باعث م خو  یشنهادهایاز پ

ب  ی جمع بخشند.  تحقق  و  کرده  عاطف  ییتمرکززدان  یدنبال  تعهد  سازمان    ی و  به 
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خود اعتماد الزم را ندارند    یهاییتوانا  به  یافراد  نیچن  رایزمحکم وجود دارد    یارابطه

  نیا  از   حاصل  جی مشارکت نکنند تا مسئول نتا  ی ریگمی که در تصم  دهند یم   حیو ترج

  و  عملکرد   سطح   ارتقاء  یبرا  ، ی سازمان  ساخت   یدر طراح  جتاًینت .نباشند  مات یتصم

  انجام   دی با  که  ی و نوع کار  تیشخص  تجربه،  مثل  یفرد  یهاتفاوت  به  دی با  تعهد افراد

 .نمود یادیز توجه شود،
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The impact of organizational structure perceptions 

based on decision-making to the organization The 

effect of teaching alienation from work (Case study: 

Kashani Hospital in Shahrekord) 
 

Abbas Gheadamini Harouni1, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh 2*, , 

Meysam Babaeefarsani3, Ghulam Reza Maleki Farsani4 
 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the impact of organizational 

structure perceptions based on decision-making to the organization 

The effect of teaching alienation from work in Shahrekord Hospital 

in 2018.  It has done by descriptive correlation method. The 

statistical sample consisted of 257 employees of Kashani Hospital 

in Shahrekord in 1398 who were selected by available non-random 

sampling method. Data collection tools were three Robins (2006) 

organizational structure questionnaire consisting of 24 items, the 

Alienation from Integrity Work Questionnaire (2009) consisting of 

22 items and the Allen and Meyer (1990) Emotional Commitment 

Questionnaire with 24 items on a five-point Likert scale. They were 

performed at both descriptive and inferential levels using SPSS 

software and at the inferential level the data were analyzed using 

warp pls software. Research findings showed that employees' 

understanding of organizational structure had an effect on 

emotional commitment to the organization but in relation There was 

no significant relationship between the variables of organizational 

structure and emotional commitment to the organization with the 

moderating role of alienation from work . 
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 و ارایه الگوی مناسبپرستاران   یبهداشت روان  مطالعه 

 
 2محبوب حسینی ، 1سحر حمدانی  

 
 1400بهمن ماه   30:رشیپذ خیتار          1400آذرماه   10 :افتیدر خیتار

 

 

 چکیده 
انجام گرفته است.  پرستاران    یبهداشت روان  یالگو  یطراحتحقیق حاضر با هدف  

است جامعه   یدانمی  –  یفیو از لحاظ هدف ک  یادیاز لحاظ نوع بن  قیتحق  نیا
حجم   نییتع  یدهند. برا  یم  لیتشکی  حاضر را نخبگان پرستار  قیتحق  یآمار

  ینفر م 33است که تعداد آن    ده استفاده ش نمونه های دردسترساز    ه ینمونه اول
مطالعه ادبیات مربوط به  پرسشنامه محقق ساخته بر اساس    یباشد. ابزار گردآور

سه دور استفاده شده    یاز روش دلف  لیو تحل  ه یتجز  یبود. برا  بهداشت روانی
شاخص و دو بعد بهداشت    24با  پرستاران    ی بهداشت روان  یالگو  در نهایتاست.  

 ارایه شد. رفتاری و بهداشت ساختاری مورد تایید قرار گرفت و 
 

 ، دلفیپرستاران ، بهداشت ساختاری   ،بهداشت رفتاری   ی،بهداشت روان: واژگان کلیدی

 
 

 مقدمه  -1
و   یروان  یها  یماریب  شیدایاز پ  یریشگیندارد. پ  تیمصون  یروان  یها  یماریدر برابر ب  یانسان  چیه

  یشود. بهداشت روان   یمحسوب م  یبهداشت روان  نیتام  هیاول  اتیاز ضرور  یروان  طیسالم کردن مح
  آن  عیوس یبه معنا یروان یها یناراحت یریشگیپردازد، بلکه پ یعلل اختالالت نم حیفقط به تشر

ب  یریبه منظور جلوگ م  ی روان  دیشد  یها  یماریاز وقوع  دنبال  (.  Goodarzi , 2016)   کند  یرا 
مستمر هستند   راتییتحت تأثیر تغ  طور دائم  بلکه بهسازمانهای امروزی در خالء فعالیت نمی کنند،  

می کند. این فشارها از  فشارهای روانی زیادی را به کارکنان وارد  و عدم سازگاری با این تغییرات  

 
 . ایران گرمیدانشگاه آزاد اسالمی،   ،واحد گرمیدانش آموخته مدیریت دولتی،  -1

 . ایران گرمیدانشگاه آزاد اسالمی،  ،واحد گرمی، دولتی مدیریت دانش آموخته  - 2
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به    تواندیمو در دراز مدت    گذارد یبر جسم و روان افراد اثر م  عصبی  -طریق سازوکرهای روانی  
 مترینمه  از یکی روانی، بهداشت.  انجامدیب  یمختلف  یِروا نشناخت  ای  یاختالالت جسمدید  و تش  جادیا

 بدون  میتوانند که دارند باور  حد چه تا  سازمان در افراد که معناست این بهو    سالم زندگی فاکتورهای

تراکم، ساعات و  (.   Ardalan et al., 2013به انجام فعالیت بپردازند )  راحت خیال با و  استرس
زیاد کاری   تراکم روانی افراد تاثیر می گذارند.  سالمت تند که بر هس  زمان کار عوامل مهم دیگری

 صورت  خستگی و ضعف جسمی و روانی همراه هستند، در  با   عات نامناسب کهاو انجام کار در س
یا عملکرد سالمت    ارتباط مناسب  فقدان  امراض را به وجود میآورند.  انواع  های بروز  تداوم زمینه

شیوه ارتباطی و شخصیت     قدرت مدیر،  اعمال  ارتباطات ، نفوذ و  نوع  تاثیرت  محیط کار تح  در  افراد
   .(Mirzaei Mousavi, 2012) همکاران متغیر است 

از    یریجلوگ  ای  یریشگی که در پ  یعبارت است از »مجموعه عوامل  گر ید  فیدر تعر  ی بهداشت روان
 ,Shamlooدر انسان نقش مؤثر دارند )  یو رفتار  ،یعاطف  ،یروند وخامت اختالالت شناخت  شرفتیپ

و   یو ماد  یبه عوامل معنو  یعبارت است از آگاه  ترعیدر گستره وس  ی . بهداشت روان(18 :1999
  له یکه بدان وس شود،یکه سالمت فکر و وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب م  ییهازه یانگ

  د« یفراهم آ  هانهیانسان در همه زم  یو ماد  یمعنو  شرفتیدر مورد تحرک و پ  ی ساز و کار با ارزش
(Sanei, 2003:22 .) 

از عوامل متعدد  یبهداشت روان ا  یافراد متاثر  اگر چه  به صورت جدا  نیاست،  گانه مورد عوامل 
که    یمعن  نیاست. بد  گری کدیمتاثر از    یموضو ع چند وجه   نی در واقع ا  یول  رندیگیمطالعه قرار م

و  شودیم یراتییشان دچار تغ یتعادل و آرامش روح یعوامل فرد ای یطیمح طیافراد به علت شرا

عدم  "همچون :    یخواهد بود. عوامل  شتریب  دشیو تهد  ریباشد، تاث  ادتریعوامل ز  نیچه شدت ا  هر
و...    ی جمع  یو رسانه ها  یمسائل اجتماع  ،یریادگیاسترس،    ،یناکام  ه، یاول  یازهایبرآورده شدن ن

 (. Goodarzi , 2016) هستند یبر بهداشت روان  رگذارانیتاث نیاز عمده تر
 یرانیبر اساس فرهنگ حاکم بر جامعه ا یوجود دارد ول یدر سطح جهان یروان بهداشتهرچند مدل 

بر    یشده بهداشت روان  یتحقق به دنبال ارائه مدل بوم   نیلذا ا  ستند،یپاسخگو ن  رانیکشور ا  یبرا
 را حل نماید.پرستاران که بتواند مشکالت روانی  باشد  ی م یرانای – ی اساس فرهنگ اسالم

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش -2

  ی است که به افراد کمک م  یبهداشت روان دانش و هنر  مفهومی بهداشت روانی :تعریف  

نموده و    یخود سازگار  طی بتوانند با مح  ی و عاطف  یروان  از لحاظ  حیصح  ییروش ها  جادیکند تا با ا
ستعداد روان  ا(.  Amini, 2004. )ندینما  حل مشکالتشان انتخاب  یرا برا  یمطلوب تر  یراه حل ها

  ی بودن و برا  ریدشوار انعطاف پذ  یهاتیموقع  یو مؤثر کار کردن، برا  ندیپرستاران هنگ، خوشا  یبرا
 (. Ganji, 1999: 10داشتن« )  ییتعادل خود توانا یابیباز
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منظور از بهداشت روانی در تحقیق حاضر باز آزمایی و هنجار    تعریف عملیاتی بهداشت روانی :

 2(، ویت و وایر 8200)1(، کیز و همکاران  1372شاه محمدی )(  1973)  گلـدبرگیابی پرسشنامه های  
انتخاب مناسبترین شاخص برای بهداشت روانی در شرکت پرستاران   (  2011(، اچ اس ای )1983)

 می باشد. 
 پژوهش را نشان می دهد:یک پیشینه  1جدول 

 پیشینه پژوهش-1جدول 

 شاخص منبع

 تمرکز برکار بدون حاشیه پردازی (2011) 3اچ اس ای 
 افزایش احساس رضایتمندی و عالقه به سازمان

 ایجاد فضای دوستانه و سالم برای رقابت 
 ایجاد روابط مطلوب محیط کار

 کارکنانهمکاری و احترام متقابل در میان 
 پرهیز از قضاوت ها و تعصبات و تحقیر همکاران 

 شناسایی دالیل واقعی کم کاریف غیبت، بی انگیزگی 
 آشنا کردن کارکنان با واقعیت محیط کار 

 حذف عوامل غیر اخالقی و غیر انسای از سازمان 
 احساس تعلق به شرکت  (2008کیز و همکاران )

 احساس داشتن کار با معنی
 احساس خوشحالی از کار
 احساس مسئولیت شغلی 

 توان تحمل قشارهای کاری  ( 1372شاه محمدی )
 عدم تمسخر همکاران 

 احساس بر خورداری از سالمت جسمی ( 1973) 4گلـدبرگ
 احساس داشتن نیروی کافی برای انجام کار 

 احساس رضایت از روشهای انجام کار
 کارهااحساس خوب انجام دادن 

 
1 Keyes, C. L. M., Wissing, M., Potgieter, J. P., Temane, M., Kruger, A.,& van 

Rooy 
2 Veit & Ware 
3 HSA.IE (World Health Organization) 
4 Goldberg 
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 احساس نقش موثر در کارها
 احساس توانایی تصمیم گیری

 احساس ارزشمندی در کار 
 داشتن احساس عاطفی پایدار  ( 1983) 1ویت و وایر 

 احساس شادی داشتن
 احساس خوشحالی و دلسوزی داشتن

 
 

 اهداف پژوهش -1-2
 الگو بهداشت روانى شناسایی شاخص ها و ابعاد  .1

 الگو بهداشت روانى تعیین رتبه بندی ابعاد  .2
 

 پژوهش  سؤاالت-2-2
 کدام ها هستند؟  الگو بهداشت روانى شاخص ها و ابعاد  -1

 ؟ چگونه است الگو بهداشت روانىرتبه بندی ابعاد  -2

 

 روش شناسی تحقیق -3
مراحل    -1تحقیق حاضر از لحاظ هدف بنیادی است و داده های مورد استفاده کیفی می باشد. شکل  

 نحوه اجرا را نشان می دهد. 
 : مراحل اجرا 1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Veit & Ware 

ضریب هماهنگی 

 کندال

تعیین ابعاد و شاخص های بهداشت 

 روانی
  

مطالعه ادبیات مربوط به 

 موضوع 

تعیین شاخص ها و ارایه مدل 

 اولیه

غربال کردن عوامل با 

 دلفی استفاده از 

 

  نهایی  مدل
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  یحداقل داراکه دارای تجربه کافی یعنی  )پرستاران   نخبه    پرستاران  حاضر را    قیتحق  یآمارجامعه  
 دهند. یم لی( تشکسال سابقه خدمت داشته باشند 10

با توجه به شناسایی  برای تعیین حجم نمونه اولیه از روش نمونه در دسترس استفاده شده می باشد.  
نفر به عنوان نمونه اولیه در نظر گرفته    33نفر واجد شرایط در جامعه آماری ما    33و اعالم آمادگی  

 شدند.  
مبتنی بر  غیر احتمالی گیری به خاطر شناسایی متخصصین در این مرحله از نمونه گیریروش نمونه 

 هدف استفاده شد.  
(  1973گلـدبرگ )محقق ساخته بر اساس نظریه  از پرسشنامه    ی دانیداده ها به طور م  یجهت گردآور

( استفاده 2011)  ی(، اچ اس ا1983)   ریو وا  تی(، و2008و همکاران  )  زی(، ک1372)  یشاه محمد
 شود.  یم

هدف اصلی روش    استفاده شده است.دلفی سه دوری  داده ها از روش  تجزیه و تحلیل  برای ت
آینده دانست که بر پایه همگرایی اندیشه های متخصصان حاصل  دلفی را می توان پیش بینی  

شده است. در این روش حدسیات فردی در مورد تکامل آینده باید تصحیح شود. پیدایش هنجار 
از حل مسائل   عبارتند:  این روش  اهداف مهم دیگر  است.  نظر  نتیجه مورد  گروهی تخصصی 

نج. این روش با این هدف طراحی شده که  پیچیده و کمک به تصمیم گیری در مورد مسائل بغر
برای حل مسائل پیچیده و مهمی به کار رود که پرداختن به آن از توانایی های یک نفر فراتر  
می رود. این روش در امور برنامه ریزی، مدیریت و مسائل اجرایی کاربرد دارد و رشته های متعدد  

برنامه  پزشکی،  سیاست، صنایع،  بازرگانی،  مانند  و    دانش  ریزی شهری  برنامه  آموزشی،  ریزی 
( بیان می کند که »اگرچه فن دلفی  1994ناحیه ای می توانند از آن استفاده نمایند. گورچیان )

 در کاربردهای آغازین خود عمدتاً ابزار پیش بینی بود. در حال حاضر بیشتر به عنوان فرایندی

  (.97چیده به کار می رود«)صبرای بهبود ارتباطات و ایجاد توافق در حل هر مسأله پی
های موضوع، تخصص در این پژوهش، ابتدا موضوع و ابعاد آن تعریف می شود. بر اساس تعریف

مورد نیاز تعیین و اعضای پانل دلفی در سه مرحله و با استفاده از روشهای نمونه گیری غیراحتمالی 
پانل، برای تعیین شاخص ها    ) در دسترس( ، شناسایی و انتخاب می شوند. پس از تعیین اعضای

( 2001و ابعاد کیفیت حسابرسی از روش دلفی بر اساس مراحل سه گانه اشمیت و همکاران )
 استفاده می شود.  

 

 بحث و نتیجه گیری  -4
  های   اندیشه  همگرایی  پایه  بر   که   دانست  آینده  بینی   پیش  توان   می   را   دلفی  روش   اصلی  هدف

.  شود  تصحیح  باید  آینده  تکامل  مورد  در  فردی  حدسیات  روش  این   در.  است  شده  حاصل  متخصصان
  حل   از   عبارتند:  روش  این  دیگر  مهم  اهداف .  است نظر  مورد  نتیجه  تخصصی  گروهی  هنجار  پیدایش
  شده  طراحی  هدف  این  با روش  این.  بغرنج  مسائل  مورد  در  گیری  تصمیم  به  کمک  و  پیچیده  مسائل
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  فراتر      نفر  یک  های  توانایی  از  آن  به   پرداختن  که  رود  کار  به   مهمی  و  پیچیده  مسائل   حل  برای  که
  متعدد   های  رشته  و  دارد  کاربرد  اجرایی  مسائل  و  مدیریت  ریزی،  برنامه  امور  در  روش  این.  رود  می

  ناحیه   و   شهری  ریزی  برنامه  آموزشی،  ریزی  برنامه   پزشکی،   صنایع،  سیاست،   بازرگانی،   مانند   دانش
  کاربردهای   در  دلفی  فن  ( بیان می کند که »اگرچه1994)  گورچیان  .نمایند  استفاده  آن   از  توانند  می  ای

  ارتباطات   بهبود برای فرایندی  عنوان  به بیشتر  حاضر  حال  در.  بود  بینی پیش  ابزار  عمدتاً  خود  آغازین
 رود.   می کار به پیچیده مسأله هر  حل در توافق ایجاد و

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

از  شناسایی  برای  پانل،  اعضای  تعیین  از  شدند. پس  انتخاب  و   بر   دلفی  روش  الگو بهداشت روانی 
به    دور  هر  هایپرسشنامه.  است  شده  استفاده(  2001)  همکاران  و   اشمیت  گانه  سه  مراحل   اساس
 . شدند گردآوری و توزیع  حضوری و غیر حضوری صورت

 دهد.  می نشان آنها تعداد  همراه به را دور های هرپرسشنامه گردآوری و توزیع تاریخ -2 جدول 
 هاپرسشنامه گردآوری و توزیع : تاریخ  2 جدول                                

 دور توزیع پرسشنامه گردآوری پرسشنامه 

 تاریخ توزیع تعداد آخرین تاریخ  تعداد درصد 
97 32 29/1/99  33 22-23/1/99  اول 
73 24 8/2/99  32 3-4/2/99  دوم 
58 19 19/2/99  24 9-10/2/99  سوم  

 

 اتفاق نظر  اسیمق -1-4
 کندال   پرستاران هنگی   ضریب  از   پانل،  اعضای  میان  نظر  اتفاق  میزان   تعیین  برای  پژوهش  این  در

  موافقت   و  پرستاران هنگی  درجه  تعیین  برای  است  مقیاسی  کندال  پرستاران هنگی  ضریب.  شد  استفاده
  همبستگی  توانمی  مقیاس  این  کاربرد  با  حقیقت  در.  فرد  یا  شیئی N به   مربوط  رتبه  دسته  میان چندین

  میان   روایی » به  مربوط  مطالعات  در  بویژه  مقیاسی  چنین.  یافت  را   رتبه  مجموعه K میان  ایرتبه
  بر   را  مقوله  چند  که  افرادی  که  دهدمی  نشان  کندال  پرستاران هنگی  ضریب.  است  مفید داوران«

  اهمیت   درباره  برای قضاوت  را  مشابهی  معیارهای  اساسی   طوربه   اند،کرده  مرتب   آنها  اهمیت   اساس
، 1نظر دارند )سیگلل و کاستالن  اتفاق  یکدیگر  با  لحاظ  این  از  و  اندبرده  کار   به  هامقوله  از  یک  هر

 شود: می محاسبه زیر فرمول از استفاده با مقیاس این. (1988

𝑤 =
𝑠

1
12

𝑘2(𝑁3 − 𝑁)
 

 ها 𝑅𝑗ها از میان  𝑅𝑗حاصل جمع مربعات انحراف های   که در آن:

 
1 Sieglel and Castellan 
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𝑠 =∑(𝑅𝑗 −
∑𝑅𝑗

𝑁
)2 

عامل  یک به مربوط هایرتبه مجموع  =Rj 
داوران( تعداد) هارتبه هایمجموعه تعداد ) = k 
شده بندیرتبه  عوامل تعداد  = N 

1

12
𝑘2(𝑁3 −𝑁) =میانگین از انحرافهای مربعات جمع حاصل حداکثرRj  ها 

 شد.می های مشاهدهرتبه kبین  کامل موافقت وجود صورت در که sجمع  حاصل یعنی
کامل پرستاران   نبود  زمان  در  و  یک  با  برابر  کامل  موافقت  یا  پرستاران هنگی  هنگام  مقیاس  این  مقدار

 . است صفر با  برابر هنگی
 اولین .  می کند  ارائه  آماری  معیار  دو  دلفی  دورهای  ادامه  یا  توقف  درباره  تصمیمگیری  « برای1اشمیت »

  کندال   ضریب پرستاران هنگی  مقدار  اساس   بر  که  است  پانل  اعضای  میان   قوی  نظری  اتفاقِ  معیار،
  دو   در   آن   ناچیز  یا رشد  ضریب  این  ماندن   ثابت  نظری،   اتفاق  چنین  نبود   صورت   در.  می شود  تعیین

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

 حساب  به  معنادار  کوچک نیز  بسیار  حتی مقادیر  عضو  10  از  بیشتر  تعداد  با  پانلهای  برای.  کندنمی
 (.Schmidt, 1997: 763-773آیند )می

 ده ی ا دیدور اول: تول -1-4
تا شاخص    خواسته   آنان  کنندگان از بین پرستاران مجرب انتخاب شدند و از  در این مرحله شرکت  

پرسشنامه   33مشخص نمایند. تعداد  روانى پرستاران     مناسب بهداشت  ابعاد و شاخص  ها شناسایی
اساس استنباط  مورد آنها برگشت داده شد. در این قسمت افراد بر   32باز پخش گردید و نهایتاً تعداد 

ساخص اولیه    25تعداد    تکراری  خود از الگو عوامل هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد 
 لیست شاخص ها را نشان می دهد.  3باقی ماند. جدول 

 اول  مرحله شده تایید  : عوامل 3جدول 

 شاخص های تایید شده مرحله اول 

 تمرکز برکار بدون حاشیه پردازی .1
 احساس رضایتمندی و عالقه به سازمانافزایش  .2
 ایجاد فضای دوستانه و سالم برای رقابت  .3
 ایجاد روابط مطلوب محیط کار .4
 همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان .5
 پرهیز از قضاوت ها و تعصبات و تحقیر همکاران  .6
 شناسایی دالیل واقعی کم کاریف غیبت، بی انگیزگی  .7

 
1 Schmidt 
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 واقعیت محیط کار آشنا کردن کارکنان با  .8
 حذف عوامل غیر اخالقی و غیر انسای از سازمان  .9

 احساس تعلق به شرکت  .10
 احساس داشتن کار با معنی .11
 احساس خوشحالی از کار .12
 احساس مسئولیت شغلی  .13
 توان تحمل قشارهای کاری  .14
 عدم تمسخر همکاران  .15
 احساس بر خورداری از سالمت جسمی .16
 انجام کار احساس داشتن نیروی کافی برای  .17
 احساس رضایت از روشهای انجام کار .18
 احساس خوب انجام دادن کارها .19
 احساس نقش موثر در کارها .20
 احساس توانایی تصمیم گیری .21
 احساس ارزشمندی در کار  .22
 داشتن احساس عاطفی پایدار  .23
 احساس شادی داشتن .24
 احساس خوشحالی و دلسوزی داشتن .25

 

 دور دوم: کاهش اقالم -2-4
های اعضاء جمع بندی و طبقه بندی گردید و واژگان یکسان برای عوامل  در این مرحله همه ایده  

ایده بدست آمده به صورت جمع بندی    50ایده قابل بررسی به دست آمد.    50مشخص گردید و نهایتاً  
دریافت گردید. در عوامل    اهمیت  میزان  شده در اختیار تمامی اعضاء قرار گرفت و نظراعضای درباره

حذف    1بر اساس جدول ضریب پرستاران هنگی کندال  پایین تر و  متوسط اهمیت این مرحله عوامل با 
دهد و    را نشان می  کندال  نگیماهپرستاران ه  ضریب  گوناگون  مقادیر  تفسیر  (4)  گردیدند. جدول

 دهد.  نتایج بدست آمده از تحقیق را را نشان می 5جدول 
 

 
1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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(1997: تفسیر مقادیر گوناگون ضریب پرستاران هنگی کندال )اشمیت،  4جدول 

 
 

 تحقیق  از آمده بدست : نتایج 5جدول 

ضریب بدست   شاخص
 آمده 

 نتیجه 

852/0 تمرکز برکار بدون حاشیه پردازی .1 ی اتفاق نظر قو   

به   .2 عالقه  و  رضایتمندی  احساس  افزایش 
 سازمان

923/0 اتفاق نظر بسیار   
 قوی

796/0 فضای دوستانه و سالم برای رقابت ایجاد  .3  اتفاق نظر قوی  

829/0 ایجاد روابط مطلوب محیط کار .4  اتفاق نظر قوی  

725/0 همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان .5  اتفاق نظر قوی  

تحقیر   .6 و  تعصبات  و  ها  قضاوت  از  پرهیز 
 همکاران

875/0  اتفاق نظر قوی  

کاری، غیبت، بی  شناسایی دالیل واقعی کم   .7
 انگیزگی 

213/0  اتفاق نظر ضعیف 

952/0 آشنا کردن کارکنان با واقعیت محیط کار  .8 اتفاق نظر بسیار   
 قوی

از  .9 انسای  غیر  و  اخالقی  غیر  عوامل  حذف 
 سازمان

856/0  اتفاق نظر قوی  

852/0 احساس تعلق به شرکت  .10  اتفاق نظر قوی  

782/0 احساس داشتن کار با معنی .11 قوی اتفاق نظر    

825/0 احساس خوشحالی از کار .12  اتفاق نظر قوی  

754/0 احساس مسئولیت شغلی  .13  اتفاق نظر قوی  
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872/0 توان تحمل قشارهای کاری  .14  اتفاق نظر قوی  

825/0 عدم تمسخر همکاران  .15  اتفاق نظر قوی  

852/0 احساس بر خورداری از سالمت جسمی .16  اتفاق نظر قوی  

875/0 انجام کار احساس داشتن نیروی کافی برای  .17  اتفاق نظر قوی  

786/0 احساس رضایت از روشهای انجام کار .18  اتفاق نظر قوی  

721/0 احساس خوب انجام دادن کارها .19  اتفاق نظر قوی  

768/0 احساس نقش موثر در کارها .20  اتفاق نظر قوی  

875/0 احساس توانایی تصمیم گیری .21  اتفاق نظر قوی  

863/0 احساس ارزشمندی در کار  .22  اتفاق نظر قوی  

854/0 داشتن احساس عاطفی پایدار  .23  اتفاق نظر قوی  

852/0 احساس شادی داشتن .24  اتفاق نظر قوی  

954/0 احساس خوشحالی و دلسوزی داشتن .25 اتفاق نظر بسیار   
 قوی

 
بر اساس جدول ضریب پرستاران   پایین تر و متوسط اهمیت لذا با توجه به نتایج جدول فوق؛ عوامل با

از   ی زگیانگ  یب  بت،یغ  ،یکم کار   یواقع  لیدال  ییشناسا ایده  یکهنگی کندال حذف گردیدند و  
ایده طبق جدول    24ایده حذف با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً    25بین  

 زیر در تحلیل ماندند. 
 : شاخص نهایی 6جدول 

 شاخص

 بدون حاشیه پردازیتمرکز برکار  .1

 افزایش احساس رضایتمندی و عالقه به سازمان .2

 ایجاد فضای دوستانه و سالم برای رقابت  .3

 ایجاد روابط مطلوب محیط کار .4

 همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان .5

 پرهیز از قضاوت ها و تعصبات و تحقیر همکاران  .6

 آشنا کردن کارکنان با واقعیت محیط کار  .7

 عوامل غیر اخالقی و غیر انسای از سازمان حذف  .8

 احساس تعلق به شرکت  .9

 احساس داشتن کار با معنی .10
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 احساس خوشحالی از کار .11

 احساس مسئولیت شغلی  .12

 توان تحمل قشارهای کاری  .13

 عدم تمسخر همکاران  .14

 احساس بر خورداری از سالمت جسمی .15

 احساس داشتن نیروی کافی برای انجام کار  .16

 رضایت از روشهای انجام کاراحساس  .17

 احساس خوب انجام دادن کارها .18

 احساس نقش موثر در کارها .19

 احساس توانایی تصمیم گیری .20

 احساس ارزشمندی در کار  .21

 داشتن احساس عاطفی پایدار  .22

 احساس شادی داشتن .23

 احساس خوشحالی و دلسوزی داشتن .24

 
عملیاتی تحقیق حاضر طبق جدول زیر مورد با بعد سازی از طریق شاخص های نهایی، الگو نهایی  

 تایید قرار گرفت. 
 الگو نهایی تحقیق :  7جدول 

 شاخص ابعاد مفهوم

 تمرکز برکار بدون حاشیه پردازی بهداشت رفتاری بهداشت روانی 
 افزایش احساس رضایتمندی و عالقه به سازمان

 همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان
 قضاوت ها و تعصبات و تحقیر همکاران پرهیز از 

 حذف عوامل غیر اخالقی و غیر انسانی از سازمان 
 احساس تعلق به شرکت 

 احساس داشتن کار با معنی

 احساس خوشحالی از کار
 عدم تمسخر همکاران 

 احساس رضایت از روشهای انجام کار
 داشتن احساس عاطفی پایدار 

 داشتناحساس شادی 
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 احساس خوشحالی و دلسوزی داشتن
 احساس ارزشمندی در کار 

 احساس توانایی تصمیم گیری بهداشت ساختاری 
 احساس بر خورداری از سالمت جسمی

 ایجاد فضای دوستانه و سالم برای رقابت 
 ایجاد روابط مطلوب محیط کار

 آشنا کردن کارکنان با واقعیت محیط کار 
 احساس مسئولیت شغلی 

 توان تحمل قشارهای کاری 
 احساس خوب انجام دادن کارها

 احساس داشتن نیروی کافی برای انجام کار 
 احساس نقش موثر در کارها

 
بعد    2شاخص و    24پرستاران بر اساس نظر نخبگان با  الگو مناسب بهداشت روانی    هیاراالگو نهایی  

 گرفت. مورد تایید قرار 
 

 عوامل ب یترک نییدور سوم: تع -3-4
مجداً   انتخابی  عوامل ادامه کار مشخص شدند و سپس مجموعه برای قبول قابل اندازه عامل به  29

نظر در   به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل  اهمیت ترتیب )رتبه بندی( میزان برای دریافت
 رتبه بندی نهایی عوامل را نشان می دهد. 8مورد تناسب الگو حاصل گردید. جدول 

 رتبه میانگین عوامل

 1 4.20 بهداشت رفتاری
 2 3.85 بهداشت ساختاری 

 : رتبه بندی نهایی ابعاد  8جدول 
ی با  بهداشت ساختاردر رتبه اول، و    4.20رفتاری با میانگین  بهداشت  بر اساس یافته های تحقیق،  

 گرفتند. قرار  2در رتبه  3.85میانگین 
شبکه بهداشت و بیمارستان ها شاخص پیشنهاد می شود:    24بعد و    2با توجه به تایید الگو نهایی با    

برنامه ریزی و فعالیت   پرستارانان با بهره گیری از شاخص های الگو در جهت تقویت بهداشت روانی  
 نمایند.

بیمارستانها و شبکه    پرستاران به مدیراندر جهت تقویت بعد بهداشت رفتاری الگو بهداشت روانی  
 تقویت کنند: پرستاران پیشنهاد می شود شاخص های زیر را در بین  بهداشت
 یپرداز ه یتمرکز برکار بدون حاش ▪
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 و عالقه به سازمان یتمندیاحساس رضا شیافزا ▪

 کارکنان انیو احترام متقابل در م یهمکار ▪

 همکاران  ری از قضاوت ها و تعصبات و تحق زیپره ▪

 از سازمان  یانسان  ریو غ یاخالق ریعوامل غ حذف ▪

 تعلق به شرکت  احساس ▪

 یداشتن کار با معن احساس ▪

 از کار یخوشحال احساس ▪

 تمسخر همکاران  عدم ▪

 انجام کار یاز روشها تیرضا احساس ▪

 دار یپا یاحساس عاطف داشتن ▪

 داشتن یشاد احساس ▪

 داشتن یو دلسوز یخوشحال احساس ▪

 در کار  یارزشمند احساس ▪
در جهت تقویت بعد بهداشت ساختاری الگو بهداشت روانی پرستاران پیشنهاد می شود شاخص های  

 زیر را در بین کارکنان تقویت کنند: 

 یریگ میتصم ییاحساس توانا ▪

 یاز سالمت جسم یبر خوردار احساس ▪

 رقابت  یدوستانه و سالم برا یفضا جادیا ▪

 کار ط یروابط مطلوب مح جادیا ▪

 کار   طیمح تیکردن کارکنان با واقع آشنا ▪

 ی شغل تیمسئول احساس ▪

 ی کار  یتحمل قشارها  توان ▪

 خوب انجام دادن کارها احساس ▪

 انجام کار  یبرا یکاف یرویداشتن ن احساس ▪

 نقش موثر در کارها احساس ▪
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Study of Nurses' Mental Health and Provide an 

Appropriate Model 

 

Sahar Hamdani, Mahboob Hosseini 

 

 

Abstract 

The present study aimed to design a mental health model for nurses. 

This research is fundamental in terms of type and qualitative-

field goal. The statistical population of the present study 

consists of nursing elites. Available samples were used to 

determine the size of the prototype, which is 33 people. The 

tool was a researcher-made questionnaire based on a study of 

the literature on mental health. The three-round Delphi 

method was used for analysis. Finally, the nurses' mental 

health model with 24 indicators and two dimensions of 

behavioral health and structural health was approved and 

presented . 

 

Keywords: Mental Health, Behavioral Health, Structural Health, 

Nurses, Delphi 
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  مارستان یب در سبزی  سازمان  فرهنگ اساس  بری  نیبال تیحاکمی  اجرا

 سوار   لهیب
 

 3ییطباطبا می دکریس ،*2فاتح مانیپ ،1یگروس حسن
 

 1400 اسفند   20:رشیپذ  خی تار           1400آذرماه   20 :افتیدر  خی تار

 
 

 چکیده 
  مارستان یب  در  سبز ی  سازمان  فرهنگ   اساس  بری  نیبال  تیحاکمی  اجراتحقیق حاضر با هدف بررسی  

ی  فیتوص  پژوهش  نیا  در  قی تحق  نوع.  است  دهیگرد  اجرای  دانیم   وهیش  به  وی  کمبه روش     سوار  لهیب
  را   سوار  لهیب(  رهی )نیخم  امامی  درمان  و ی  آموزش  مارستانیب  پرسنل  هیکل  ق ی تحقی  آمار  جامعه.  باشدیم

  نفر   240  نمونه  حجماستفاده گردد و  (  1393)  هومناز روش    نمونه  حجم  نییتعی  برا.  شودی  م  شامل
مدل معادالت  برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق    .شد  انتخاب  سادهی  تصادف  زینی  ریگنمونه   روش  و

 ها داده  ع یتوز  بودن   نرمال  ازی  چولگ  و ی  دگیکش  ازمون   از   استفاده  باساختاری استفاده گردد و همچنین  
  بر ی مبتن افزار  نرم  از روابط  ریسا و ی انجیم نقش ی  بررسی برا اساس   نیا بر  و  دیگرد حاصل نانیاطم
یافته های تحقیق نشان داد   .دیگرد  استفادهی  کن  و  بارون  شنهادی پ  هیپا  بر  Amos  نرمالی  هاداده
 .داردی داریمعن و مثبت ریتاثی نیبال تیحاکمی اجرا بر  سبزی  سازمان فرهنگکه  

 

  مارستانیب ،  سبزی سازمان فرهنگ ، ینیبال تیحاکم ، ینیبال تیحاکمی اجرا: واژه های کلیدی

 سوار  لهیب
 
 

 مقدمه -1
های سالمت تا به امروز  ها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاءکیفیت مراقبتدر کشورهای مختلف روش

این روشبكار گرفته شده بار در  اند.از میان  برای نخستین  بالینی  به  NHS ها، حاکمیت  انگلیس 

 
   ران ی ا. بیله سوار ،یاسالم آزاد  دانشگاه  واحد بیله سوار، ،گروه مدیریت  -  1

 (  مسئول سندهینو ) رانی ا. بیله سوار ،یاسالم آزاد  دانشگاه  واحد بیله سوار، ،گروه مدیریت  -  2

 ران یا . گرمی  ،یاسالم  آزاد  دانشگاه ، گرمی  واحد  ت،ی ر یمد گروه -    3
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 1998های بالینی در سال  ارائه شده از سوی دولت و به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت  استراتژیعنوان  
دهنده خدمات بالینی، در قبال  های ارایهمطرح شد.حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمان

شود به  وده و باایجاد محیطی که درآن تعالی خدمات بالینی شكوفا میبهبود دایمی کیفیت پاسخگو ب
صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازد. حاکمیت بالینی به طور همزمان توجهش را روی 

های آتی  های کنونی و نیز ارتقاء وضعیت کیفی مراقبتپذیری جهت حفظ سطح مراقبتمسئولیت
ها وابزارهای گذشته در سنجش و ارتقاء  کوشد روشی است که میدارد. همچنین مفهوممبذول می

مستمر کیفیت را  ها ادغام ویكپارچه شوند. در واقع استراتژی واحد و جامعی که بهبودکیفیت مراقبت
 (انگلیس به عنوان یك مدل سیستماتیك مطرح ساخته است، حاکمیت بالینی است.  NHSدر نظام  

Ministry of Health, 2011: 1) 
  NHSسبب شد تا کیفیت در کانون اصالحات    1998مطرح شدن مفهوم حاکمیت بالینی در سال  

شوند  های بالینی انجام میهایی را که در مسیر مراقبت قرار گیرد. این مفهوم قصد دارد تاتمامی فعالیت
 (. Ebrahimpour et al, 2018را ادغام نموده و آنها را در قالب یك استراتژی واحددرآورد )

حاکمیت بالینی شامل مفاهیمی چون: بهبود کیفیت اطالعات، ارتقاء مشارکت و همكاری بیماران،   
بهبود کار گروهی و اجرایی نمودن پزشكی مبتنی بر شواهد است و  همانند چتری است که همه چیز  

. این امر  هایی که به حفظ و ارتقای استاندارد های مراقبت از بیمار کمك می کند، را پوشش می دهد
های ارتقاء کیفی است که کادر بالینی آنها را روزانه در انجام مراقبت های  دربرگیرنده تمامی فعالیت

های کند که در قالب آن، فعالیتدارند. همچنین حاکمیت بالینی چارچوبی فراهم میدرمانی لحاظ می
 (. Ministry of Health, 2011:1) .گیرندبهبود کیفیت بصورتی هماهنگ و یكپارچه جای می

منظور،   بدین   . است  بیمار  ایمنی  و  اثربخشی  کارایی،  بهبود  لزوم  است  روشن  آن  اهمیت  آنچه 
بایست افزایش یابد تا از ناهمسانی خدمات ارائه شده  پذیری مراکز ارائه خدمات سالمت میمسئولیت

امر حاکمیت بالینی به بیماران کاسته شود. هم چنین خطاهای پزشكی به عنوان یك اصل مهم در  
  های نامناسب، ضعیف و غیر اثربخش از بین بروند. از مورد توجه قرار گرفته تا بدین طریق مراقبت

های مراقبت سالمت از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده و ساختار، فرایندها و مدیریت  طرفی سازمان
ها را  دمات بالینی این پیچیدگیهای بالینی اهمیت زیادی دارد. حاکمیت خآنها برای ارتقاء مراقبت

کوشد تا برخی از این مسائل و مشكالت را از طریق ایجاد راهكاری ادغام یافته  تشخیص داده و می
 (. Ebrahimpour et al, 2018و جامع و حرکت مستمر به سمت بهبود کیفیت مرتفع سازد )

 

 ادبیات موضوع -2

 حاکمیت خدمات بالینی  -2-1
های بالینی و نیز غیر بالینی مطرح  حاکمیت خدمات بالینی دیدگاهی ادغام یافته ازمراقبتدر تعریف  

گیرد. چنین ادغامی به یكپارچگی سازمانی،هماهنگی، همكاری و  است که کیفیتی جامع را در بر می
کمیت  شود. حاهای با کیفیت باال مرتبط می انجامد و با مراقبتارتباطات میان واحدها در سازمان می
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فعالیت تمام  ادغام  بالینی  تلفیق  خدمات  واحد  استراتژی  در یك  را  بیمار  از  مراقبت  که  است  هایی 
و  می تیمی  کار  روحیه  بهبود  همكاری،  بهبود  اطالعات،  کیفیت  ارتقاء  شامل  استراتژی  این  کند. 

 شواهد است های عملكردی و پیاده سازی طبابت مبتنی بر  ثباتیمشارکت، کاهش دامنه تغییرات و بی

(Ministry of Health, 2011:2.) 
بالینی می به سوی بهترین کوشد عملكرد تمامی سازمانحاکمیت خدمات  را  های مراقبت سالمت 

های ارائه  های موجود در کیفیت مراقبتاستانداردهای قابل قبول سوق دهد به این امید که ناهمگونی
 (.  Mossadegh et al. 2019شده به بیماران را کاهش دهد )

 اجزای کلیدی حاکمیت بالینی-2-2

 
 (Ebrahimpour et al, 2018مدل اجزای کلیدی حاکمیت بالینی ) -1شكل

 

  1مشارکت بیمار و جامعه  -2-3
»بیماران در طی سفرشان در سیستم سالمت حق دارند که با احترام و صداقت با آن ها رفتار شده و  
در هر جا که امكان داشته باشد، بتوانند در تصمیم گیری در مورد درمانشان، شریك شوند.« از آنجا  

ر جان و  که اتخاذ هر گونه خط مشی و تصمیم گیری مرتبط به خدمات بهداشتی درمانی، در نهایت ب
بنابر این مشارکت بیماران وجامعه در امور سالمت و تدوین خط مشی   زندگی بیماران مؤثر است، 
و   اخالقی  جنبه  و  بوده  زمره حقوق شهروندی   از  یافته  توسعه  در کشورهای  های کالن سالمت 

ی آید  وجدانی یافته و مظهر عدالت و پاسخگویی در بسیاری از نظام های بهداشت و درمان  بشمار م
محور مبتنی بر نظرات ، نیازها و ترجیحات   -. برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها وخدمات درمانی بیمار

بیماران ، مراقبان آنان و جامعه،  نكته کلیدی سیستم های سالمت در کشورهای توسعه یافته و عنصر  
ود موجب تناسب بیشتر و  الزامی در  بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی است. این  خ

 
1 patient and public involvement 
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و   زندگی  کیفیت   ، پیامدهای سالمت  بهبود  نهایت  در  و  شده  ارائه  خدمات  بودن  اثربخش  هزینه 
رضایتمندی بیماران می شود. لذا، پذیرفتن بیمار بعنوان شریك سیستمهای درمانی و تعمیم فرهنگ 

انها اهرم رشد بیمارستانهای  استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای بیماران در سطح بیمارست
تعالی جو بوده و در سطح ملی در تدوین و تنظیم خط مشی ها ، طرح ها و خدمات وسیاستگذاریهای 

 ( Ministry of Health, 2011:7) کالن سالمت مؤثر است 
مثالی در این زمینه، تغییرات رویكردی نظام خدمات سالمت در بعضی کشور های پیشرفته است. از   

دالیل ذکر شده در اصالحات ده ساله نظام سالمت این کشورها،  تغییر ارزشها ، باورها و    مهمترین
نگرش های مردم مبتنی بر تغییر انتظارات جامعه ، تغییر الگوی بیماریها ، افزایش امید به زندگی و  

انتهایی عمر منتج از   تاکید روزافزون برحداکثر سطح سالمت و کیفیت زندگی به ویژه در سالهای 
نظرخواهی از جامعه و عموم مردم است.  .یكی از اساسی ترین اصول و سیاست های نظام جدید 
سالمت در این کشور ها، ارزش گذاری بر حقوق بیمار و قلمداد کردن آن بعنوان محور ارائه خدمات  

تعیین    و تاکید ویژه بر مفهوم مشارکت بیمار و عموم مردم  به مفهوم ایجاد فرصت برای عامه برای
چگونگی دریافت خدمات سالمت است .گر چه مفهوم مشارکت استفاده کنندگان در خدمات همگانی 
جدیدنیست. اما ایجاد فرصت برای بیماران و عموم مردم به منظور مشارکت در اتخاذ تصمیمات مؤثر 

 (Ministry of Health, 2011:7 بر سالمت و سیاست های مرتبط به آن، نسبتاً جدید است .)
مشارکت بیمار و جامعه را در سطوح فردی و جمعی تبیین می نماید. از دیدگاه وی مشارکت  کلسون  

دارد   خود  سالمتی  جوانب  خصوص  در  درمانی  تصمیمات  اتخاذ  در  فرد  مشارکت  به  اشاره  فردی 
ومشارکت جمعی به مشارکت فعال  گروهی افراد یا یك فرد بعنوان نماینده گروه در تعیین خط مشی  

در سالهای اخیر ارتقاء یافته  PPIشود.  گفته می    ا ، سیاست ها و برنامه ریزی های نظام سالمته
یا درگیر نمودن  بیماران و عموم مردم ابعاد وسیع تری را در بر     Engagement ودر قالب واژه  

ن منافع  گرفته است . با توجه به اینكه مشارکت افراد امری داوطلبانه است که تا زمانی که متضم
فردی و یا جمعی آنان نشود، محقق نخواهد شد ، لذا تبیین شفاف خط مشی ها و سیاست ها و درك  
متقابل مردم و جامعه از برنامه ها و طرح های نظام سالمت ،  از اصول درگیر نمودن و جلب مشارکت 

 & Imeniفعال مردم محسوب می شود که منجر به مشارکت طوالنی مدت طرفین خواهد شد )

Abolfathi, 2014.) 
اطالعاتی را فراهم می   1بررسی تجربیات بیماران و اندازه گیری نتایج ارایه خدمات از دیدگاه بیماران

نماید که عملكرد ارائه دهندگان خدمت را از دیدگاه بیماران، بتوان مقایسه نمود . در این فرآیند، قبل  
و بعد از هر پروسیجر درمانی، از بیمار در ارتباط با کیفیت زندگی بعد از انجام پروسیجر از جنبه هایی  

توان و قدرت   اثربخشی  نظیر میزان درد ، سالمت روانی و  ترتیب  بدین  حرکت، سووال می شود. 
شود   می  مشخص  سالمت،  از  جنبه  سه  این  نظر  از  بیماران  دیدگاه  از  شده  انجام  پروسیجر 

(Ministry of Health, 2011:10) 

 
1 Paitent Reported Outcome Measures & Patient Experience Surveys   
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 (PALS)1  معنای با هدف    به  انگلیس  نظام سالمت جدید  در  بیمار  با  ارتباط  و  مشاوره  خدمات 
مددجویان طراحی شد. این خدمت در واقع یك خدمت محرمانه بمنظور   پاسخگویی بیشتر به بیماران و

با   آنان  و گیرندگان خدمت و حل مشكل  بیماران  نگرانی ها و مالحظات  اثربخش  انتقال  تضمین 
حداقل بوروکراسی است . این فرآیند که خود می تواند منجر به شناسایی خطرات و معضالت ایمنی 

اثر  از مدیریت خطر  ، جزیی  بالینی محسوب می شود.شود   Ministry of.)    بخش و حاکمیت 

Health, 2011:10 ) 
در خاتمه فرهنگ سازی و تقویت باور کارکنان و مدیران در ارتباط با موارد ذیل بر تحكیم مبانی  

 مشارکت بیمار و جامعه می افزاید :
 بیمار وجود دارد؛ بیمارستان تاسیس شده است و ما اینجا هستیم، چون مشتری ارزشمندی چون 

 مشتری ما مهمترین موجودی یعنی سالمتش را در اختیار ما گذارده پس با اوشرافتمندانه رفتار کنیم؛
بیماران شرکای اصلی و همراه ما در اعتالی سازمانی هستندخروجیهای سالمتی و سازمانی مرتبط با  

 بیمار ، مهمترین دستاورد کار ما هستند؛
 و رضایت بیمار است؛   عالی ترین هدف ما سالمت

 نظریات بیماران درحیطه کیفیت خدمات ، آینه ای صاف ازنقاط ضعف وقوت عملكرد ماست؛ 
راهكارهای بهبود مبتنی بر آن، می تواند ضمن ارتقاء  تحلیل ایده ها و انتقادات بیماران و بكار بستن

 های اضافی بیمارستان را بگیرد؛ هزینهکیفی خدمات، جلوی 
 رضایت و آرامش بیمار مهم است تامین آرامش و رفع رنج از همراهان او نیز مرجح است   همانقدر که

( ماست  موفقیت  ضامن  درمان،  تیم  و  بیمارستان  با  بیمار  همكاری  و   & Imeniتعامل 

Abolfathi, 2014.) 
 

  2آموزش و مهارت آموزی  -2-4
یادگیری مداوم ارزش قایل شده و آن  »حاکمیت بالینی نیازمند آن است که توسط فرهنگی که برای 

سازمانی می تواند ادعا کند که   را کلید موفقیت در مسیر ارتقای کیفیت می داند، پایه ریزی شود«
توانایی اجرای حاکمیت بالینی را دارد که یكی از اجزای مهم )مدیریت خطر(  این چهارچوب را تحت  

کارکنانی مجرب و دارای دانش و مهارت کافی کنترل داشته باشد ولی برای مدیریت خطر نیازمند  
است. آموزش، مهارت آموزی و توسعه دانش پرسنلی یك فرایند ادغام یافته در حاکمیت بالینی است. 
این امر نه فقط به پرسنل برای ارتقای مهارت هایشان کمك می کند بلكه باعث کمك و حمایت  از  

 (Ministry of Health, 2011:10) شود.آن ها برای انجام کار به شیوه های مختلف می 
   هدف کلیه برنامه های آموزشی کارکنان شامل موارد زیر است:

 
1 Patient Advice and Liaison Services    
2 Education & Training 



 
62 

 9یاپیپ ،1400 زمستان ،4 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

ایجاد فرصت رشد و توسعه عادالنه مهارت و دانش کلیه کارکنان سازمان در زمینه شغلی و کاری  
 خود؛

 فراهم کردن برنامه های مختلف آموزشی داخل و یا خارج سازمانی؛  
برنام  ) برگزاری  شده  انجام  های  نیازسنجی  به  توجه  با  نیاز  مورد  آموزشی  های   & Imeniه 

Abolfathi, 2014.) 
شغلی  های  مهارت  و  دانش  مستمر  خواهد   CPD  1یا   توسعه  می  که  است  سازمانی  هر  الزمه 

حاکمیت بالینی را به اجرا در آورد. توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی عبارت است از فرایند  
یادگیری مداوم برای تمام افراد و تیم های حرفه ای، که بتوانند توانایی های خود در مواجهه با نیاز 

بپردازند. ارائه خدمات سالمت  به  و  داده  بیماران،  گسترش  مهارت   های  و  دانش  اساس »توسعه 
میت آن است که مختص کارکنان بالینی مانند پزشكان نیست. شواهد متعددی، اه   CPDشغلی« یا  

نیاز سنجی را قبل از طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی ، نشان می دهد. ، برای آموزش  افراد،  
تدریس صرف دستورالعمل ها کافی نیست بلكه فعالیت هایی که آنان را تشویق به مشارکت، بحث  

که  ( زمانی است    CPDو کارعملی کند، موثرتر است.توسعه مستمر دانش و مهارت های شغلی )  
 یادگیری دارای  خصوصیات زیر باشد:

 دانش پذیر، آشنایی قبلی با مطلب داشته باشد؛  ▪
 براساس نیاز سنجی انجام شده از فرد ، برنامه ریزی شود؛  ▪

  2بر محور مشكالت او، بنا شود؛  ▪

 مشارکت فعال فرد را  در طی آموزش در برداشته باشد؛  ▪

 س جربیات او ارائه شود؛ از منابع خود دانش پذیر، استفاده کرده و براسا ▪

 شامل بازخورد های به موقع و  مرتبط باشد؛  ▪

 وقتی ارائه شود که فرد نیاز به دانستن آن را حس و تجربه کرده باشد؛  ▪

 (.Imeni & Abolfathi, 2014با خودارزیابی همراه باشد ) ▪

و با توجه به آن    با توجه به شرایط کنونی که در ابتدای مسیر استقرار و اجرای حاکمیت بالینی هستیم
  نداریم، می توان  را به تنهایی  PDPکه هنوز مهارت کافی برای تدوین »برنامه توسعه فردی« یا  

توسعه فردی را انجام داده و نقاط  تدوین برنامه  از کارکنان با کمك مسوول مافوق خود،   هر یك
نموده و اهداف خود را براساس نیاز های    3قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت های خود را شناسایی

سازمانی تعیین و مسیرحرکت بعدی خود را مشخص نموده و برای آن برنامه ریزی نمایند. هم چنین  
در فواصلی که با یكدیگر به توافق رسیده اند که می تواند هر سه ماهه یا شش ماهه باشد اجرای  

 ,Ministry of Health ی را مشخص نمایند. .)برنامه را مورد ارزیابی قرار داده و خط مشی بعد

2011:13.) 

 
1 continuing professional development 
2 problem-centered 
3 swot analysis 
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  1مديريت خطروايمنی بیمار -2-5
مراقبت های سالمت به طور غیر قابل اجتنابی با افزایش بروز خطر برای ایمنی بیمار همراه است.  

استاندارد ها و  بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند، مراقبت از آن ها مطابق با بهترین شرایط و  
حادثه  یك  بروز  امكان  معنای  به  خطر  بروز  احتمال  باشد  بالینی  و  علمی  شواهد  آخرین  براساس 

( است و قسمتی از زندگی طبیعی ما به شمار می رود. ما همیشه  lossناخوشایند و یا از دست دادن )
 ر تالش برای اجتنابدر معرض دامنه وسیعی از موارد خطر زا هستیم و قسمت زیادی از وقتمان را د

از تصادف ، جراحت  و یا حوادث ناخوشایند بسر می بریم. پیش بینی حوادث و خطرات و کاهش 
احتمال بروز آن ها در واقع همان مدیریت خطر است. با توجه به رویكرد سیستمیك و عنایت به این  

تم، شرایط آن و نحوه  موضوع که انسان امكان انجام خطا دارد )جایزالخطا است(، نحوه طراحی سیس
پاسخ دهی سیستم به نواقص و شكست ها، تعیین کننده نتیجه نهایی یك خطا بر روی سالمت بیمار،  
است. الزم به ذکر است که خطا لزوما منجر به آسیب و صدمه نمی شود. ارزیابی حوادث نه به عنوان  

خیص و درمان یك مشكل  پیداکردن مقصر و اعمال تنبیه وسرزنش است بلكه امكان یادگیری، تش
دهد. می  نشان  سالمت،  سیستم  کارکرد  و  طراحی  در  را   ,Ministry of Health .)  عمده 

2011:6.) 
 

  2استفاده از اطالعات  -2-6
»اطالعات زیر بنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت است«با معرفی حاکمیت بالینی جهت اجرا   

، کیفیت ، بعنوان محور اصالحات قلمداد شد. هدف اصلی    1998به نظام سالمت انگلیس در سال  
و یگانه    حاکمیت بالینی، یكپارچه نمودن کلیه فعالیتهای مؤثر بر مراقبت  بیمار  در یك استرتژی واحد

بوده که مشتمل بر ارتقاء کیفیت اطالعات ، بهبود همكاری ، کار گروهی و یكسان سازی نحوه ارائه  
خدمات سالمت و طبابت مبتنی بر شواهد است . بدیهی است که هر سازمانی به منظور نشان دادن  

را ، مدیریت و  بهبود کیفیت، نیازمند اطالعات مناسب است . اطالعات خوب برای برنامه ریزی ، اج
ارزیابی خدمات ضروری است.زمانی که اطالعات از صحت کافی برخوردار نبوده و نیز تالشی برای  
بهبود اطالعات انجام نمی شود ، استفاده و بكارگیری آنها نیز با مشكل مواجه شده و نارسایی عمده 

آ جمع  به  بالینی  کادر  تمایل  عدم  همانا  که  نماید  می  ایجاد  سیستم  در  است  ای  اطالعات  وری 
(Ministry of Health, 2011:5). 

 ( در خصوص کار با اطالعات بالینی موارد ذیل را متذکر می شوند :  2001)  3گریتون و نیكوالس 
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کل کادر بالینی را در اتخاذ تصمیم مرتبط به نوع داده ای که قرار است جمع آوری شود، مشارکت 
 دهید.

 ارتباط با دالیل جمع آوری اطالعات مطمئن شوید .  از آگاهی مناسب کادر بالینی در 
 کادر بالینی را در خصوص فواید اطالعات جمع آوری شده در جهت ارتقاء خدماتشان آگاه نمایید . 

اطالعات را در فواصل زمانی طوالنی جمع آوری نمایید تا تغییر آن در طی زمان )روند( مشخص  
 شود. 

الزم را کسب نمایید  لذا بدیهی است که به منظور راه اندازی    در تفسیر تفاوتها و درك روند مهارت
و استقرار مطلوب برنامه حاکمیت بالینی نیز ،  نیاز مند اطالعات به روز ، صحیح و با کیفیت مناسب  
جهت ایجاد زیر ساخت ها و امكان پایش مستمر وضعیت بر اساس  استانداردها و ارزیابی و الگو 

هستیم.  .بخش کلیدی حاکمیت بالینی استفاده از اطالعات بالینی است که  گیری از بهترین خدمات 
شامل مراحل جمع آوری ، ذخیره ، تجزیه و تحلیل و استفاده از آن است . به زعم ما، داده ها بیشتر  

، داده هایی    1به مفهوم اعداد و ارقامی است که مستقیماً مرتبط به خدمات بالینی می شود و اطالعات 
که تفسیر شده و در هنگامی که از کیفیت ارائه خدمات بحث می شود حائز اهمیت و سودمند  هستند 

هستند . لذا برای موفقیت در برنامه حاکمیت بالینی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم که اطالعات  
کیفیت داده ها بر اثربخشی اطالعات    .کامالً صحیح بوده و بادقت و اطمینان تولید و تفسیر شده باشند  

منظور از داده های با کیفیت باال ، داده هایی است که  کامل ، صحیح ، مرتبط ،    تأثیر گذار است. 
بهبود در نحوه جمع آوری اطالعات ، مدیریت و استفاده از اطالعات    قابل دسترس و به روز  باشد . 

ان و پایش مستمر و ارزشیابی خدمات،  مؤثر است . نظام در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بالینی به بیمار
اطالعات بالینی که متخصصان نظام بهداشت و درمان در سطح کالن و یا در یك بیمارستان به آن  
نماید، بعنوان   ارائه شده می  بازنگری کیفیت خدمات  به مدیریت و  را قادر  آنان  نیاز مبرم داشته و 

یه اطالعات مدیریتی، دموگرافیك و فردی مرتبط به کارکنان نظامی محسوب می شود که محتوی کل
سالمت برای ارائه خدمات مبتنی برشواهد به بیماران در هر زمان و هر کجا است .نظام یكپارچه  
اجرا،   ریزی،  برنامه  برای  است،  بالینی  کارکنان  و  بیماران  اطالعاتی  نیازهای  مبین  که  اطالعاتی  

ت  ضروری است. نظام اطالعاتی خوب و مطلوب، به کارکنان جهت مدیریت و ارزیابی خدمات سالم
شناسایی منابعی که به آن نیازمندند و فرآیند های مؤثر و تعیین پیامدها و نتایج، کمك می نماید .  
نظام اطالعاتی خوب همچنین به متخصصان سالمت در تعیین اطالعات برای پژوهش ها ، ممیزی  

 (.Tabrizi & Partovi, 2015نماید )هنماهای بالینی کمك می، اثربخشی بالینی و تدوین را
 

  2بالینی  اثربخشی -2-7
بالینی،   بخشی  اثر  و  "تعریف  بالینی  تجربه   ، پژوهش  از  آمده  به دست  دانش   بهترین  از  استفاده 

این فرآیند    ترجیحات بیمار برای رسیدن به نتایج مطلوب در روند مراقبت از بیماران، است. چارچوب
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را اطالع رسانی ، تغییر و پایش تشكیل می دهد. اثربخشی بالینی و ممیزی بالینی از اجزاء اساسی  
حاکمیت  بالینی به منظور بهبود و تضمین کیفیت هستند. هدف اثربخشی بالینی  که در قالب عملكرد 

خشی بالینی در مورد انجام  بالینی مبتنی بر شواهد ایجاد می شود، بهبود در ارائه خدمات است. اثرب
 کار درست، در زمان مناسب،  برای بیمار مناسب بوده و با بهبود  کیفیت و عملكرد ارتباط دارد.

 اثربخشی بالینی دامنه ای ازفعالیتهای ارتقا کیفیت است و شامل: 
 شواهد، راهنماهای بالینی و استانداردهایی برای تعیین و اجرای بهترین عملكرد

ارتق ارتقای درمانها و خدمات  ابزار  بازنگری و  ارزشیابی( به منظور  بالینی،  ای کیفیت )مثل ممیزی 
 سیستم اطالعاتی برای ارزیابی عملكرد جاری و تدارك شواهدی برای ارتقاء

اثربخشی ارتقا و استفاده از سیستمها و ساختارهایی که یادگیری درون   -ارزیابی شواهد از نظر هزینه

 (.Atash Bahar et al, 2014)می بخشد سازمانی را توسعه 

برای انجام فرآیند اثر بخشی بالینی حاصل کاربرد بهترین دانش برگرفته از پژوهش روزآمد و تجربه،  
. همچنین اثربخشی بالینی حكایت 1صحیح بالینی و دستیابی به نتایج بالینی مطلوب برای بیمار است 

از  مطلوبیت نتایج کاربرد یك دارو یا روش تشخیصی درمانی در تولید بهترین نتایج بالینی در بیمار  
 (Tabrizi & Partovi, 2015می کند )

بر   مبتنی  طبابت  )اصطالح  سال    EBM)2شواهد  از    1992در  همكارانش  و   جی.اویات  توسط 
های پزشكی در سرتاسر  ای به دانشكده دانشگاه مك مستر کانادا مطرح شد و آوازه آن بطور فزاینده 

به معرفی پزشكی مبتنی برشواهد پرداخت،    1992ای که در سال  جهان رسیده است. بطوریكه به مقاله 
است. پزشكی مبتنی برشواهد ادغام بهترین شواهد از فرنس داده شدهبار ر  13000،  2004تا سال  
های بالینی، تجربیات بالینی و شرایط و ترجیحات بیماران است. مقصود از بهترین شواهد  پژوهش

بیماران بدست می  بر روی  با حداقل خطا  بالینی  از پژوهشهای  آید و پژوهشی، شواهدی است که 
ای درمانی، پیشگیری، ... و ارزش تستهای تشخیصی یا ... را در تغییر  ه خطری رژیمکارآمدی و بی

می  بر  در  بیمار  زندگی  کیفیت  یا  موربیدیتی  شواهد  مورتالیتی،  بر  مبتنی  پزشكی  حقیقت  در  گیرد. 
کنندگان خوبی از اطالعات باشیم. علت نیاز به یادگیری مهارتهای پزشكی  آموزد که چگونه استفادهمی

بر شواه به سرعت در حال مبتنی  و  دارند  زیاد  اطالعات پزشكی حجم خیلی  اوال  است که  این  د 
توانند به مطالعه اختصاص دهند. در حالیكه تجدید اطالعات  افزایشند. دوما پزشكان زمان کمی را می

توانند همان روشهای تشخیصی و درمانی زمان  گیرد، هم چنین پزشكان نمیبه سرعت صورت می 
ود را ادامه دهند. چه بسا درمان انتخابی برای یك بیماری با مطالعات جدیدتر ثابت التحصیلی خفارغ
اطالعات  95است. مطالعات نشان داده اند که برای دریافت حدود %اثر یا حتی مضربودهشود که بی می

ژورنال مطالعه نماییم که مسلماً به انجام رساندن آن غیر ممكن است. ضمن اینكه    20باید هفتگی  
، پس نیازمند آموختن روشهایی  دهد دوره های بازآموزی رایج، کارآیی کافی ندارند طالعات نشان میم
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برای آموزش مداوم در تمام عمر هستیم. اطالعات پزشكی از درجه اعتبار متفاوتی برخوردارند ولی  
ارند. بعالوه  پزشكان امكان کافی برای نقد اطالعات و جدا کردن اطالعات معتبر از غیر معتبر را ند

دهد پزشكان دید روشنی نسبت به اصطالحات مورد استفاده در مقاالت ندارند، در  مطالعات نشان می
گذارد. حتی در مورد جدیدترین  حالیكه دانستن این اطالعات مستقیما در عملكرد بالینی آنان تاثیر می 

کتاب وجود دارد. نتیجه اینكه  کتاب ها نیز چندین سال بین ورود نتایج تحقیقات و گنجاندن آن در  
تحقیقات هستند.   نتایج  تر  زمینه درمان عقب  ما بخصوص در  از کتاب های  توجهی  قابل  قسمت 

  EBMتواند با مسائل ذکر شده مقابله نماید،  دهد که میپزشكی مبتنی بر شواهد ابزارهایی ارائه می 
د بالینی را یافت، نقد نمود و چطور  توان در حداقل زمان، اطالعات ارزشمندهد که چطور می نشان می 

توان آن را در شرایط منحصر به فرد هر بیمار بكار برد. با این روش مداخالت تشخیصی و درمانی می
اثر جلوگیری روند که کارایی آنها کامال ثابت شده باشد و از مداخالت مضر یا بی معموال زمانی بكار می 

 (.Ministry of Health, 2011:31 ) شود.می

 1راهنماهای بالینی  -2-2-7-1
توصیه های ساختار مندی که به پزشك و بیمار در تصمیم گیری مناسب برای مواجهه با یك شرایط   

بالینی خاص کمك می کنند. در صورتیكه صحیح، علمی ومتناسب با جامعه هدف تدوین شوند، منجر  
ب  به ارتقا کیفیت وحتی کمیت خدمات سالمت می شوند. تدوین راهنماهای بالینی معموالً در دو قال

اصیل  بالینی  راهنماهای  سازی  2نگارش  بومی  اکثر    3ویا  گیرد.  می  صورت  بالینی  راهنماهای 
راهنماهای بالینی موجود که در نتیجه جستجوهای معمول به دست می آیند، در دسته راهنمای بالینی 

ی  اصیل هستند ولی اعتقاد بر این است که در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما بومی ساز
کار مناسبی باشد تا این که مهارت های راهنماهای بالینی در کوتاه مدت و میان مدت می تواند راه 

الزم و کافی جهت تولید راهنماهای بالینی اصیل ایجاد شود. چون در تدوین یك راهنمای بالینی 
حیطه،  اصیل عالوه بر احاطه علمی کامل به موضوع مورد نظر و در واقع صاحب نظر بودن در آن  

الزم است که تدوین کنندگان به دانش وعلوم متدولوژیك وسیع ومتنوعی مجهز باشند و از آن مهمتر  
تدوین یك راهنمای بالینی اصیل نیاز مند پشتوانه ای غنی از مطالعات اپیدمیولوژیك، کار آزماییهای  

باشد. بنابراین در حال   بالینی، مطالعات مروری و متاانالیزهایی است که الزم است از قبل انجام شده
حاضر بومی سازی راهنماهای بالینی می تواند کارساز باشد.مفهوم بومی سازی راهنمای بالینی از این  
تفكر سرچشمه گرفته است که در اکثریت حیطه های مورد نظر،راهنمای بالینی مختلف ومتنوعی در  

راهنمای بالینی معتبر با بیشترین نقاط مختلف دنیا تدوین شده است و کافی است که از این میان،  
شباهت ممكن با شرایط تدوین راهنمای بالینی مورد نظر، جستجو و انتخاب شده و سپس متناسب با  
است که حداکثرتعداد  بهتر  زمینه  این  بومی سازی شود. در  به اصطالح  و  بازنویسی  همان شرایط 

نكته ای حذف نشود. هم چنین مجدداً    ممكن از راهنمای بالینی مناسب مورد استفاده قرار گیرد تا
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تأکید می شود که نزدیكی و شباهت راهنمای بالینی انتخاب شده با شرایطی که قرار است برای آن  
بومی سازی شود بسیار حائز اهمیت است. این شباهت به خصوص در زمینه کاربران راهنمای بالینی 

بالینی استفاده کنند مثالً پزشكان عمومی    )ارائه دهندگان خدمات سالمت که قرار است از راهنمای
شاغل در اورژانسها(، جامعه هدف راهنمای بالینی )افرادیكه راهنمای بالینی با هدف ارتقا سالمت انها 
نگارش شده است( از نظر جغرافیایی، اقتصادی و... باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نكته بسیار مهم 

نی و به خصوص بومی سازی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است،  دیگری که در تدوین راهنمای بالی
بحث به اجماع رسانی است. مطلوب است که در مورد تك تك توصیه های یك راهنمای بالینی  
میان صاحبنظران آن حیطه، اجماع واتفاق نظر وجود داشته باشد و این امر در بومی سازی راهنمای 

اهد کافی برای یك توصیه وجود ندارد، اهمیت دوچندان می یابد.  بالینی و به ویژه درشرایطی که شو
نمود وسعی در   به هزینه ها توجه  باید  بالینی  بالینی  درتدوین تك تك توصیه های یك راهنمای 
کاهش هزینه ها )بدون وارد آوردن آسیب به کیفیت خدمات ارائه شده( داشت. در واقع یكی از دالیل 

تطابق توصیه های آنها با شرایط اقتصادی جامعه هدف است. پس از    بومی سازی راهنمای بالینی،
تدوین راهنمای بالینی گام ضروری بعدی اجرایی نمودن آنها است. انتشار یك راهنمای بالینی به  
عنوان گام اول اجرایی نمودن آن نكته ای است که نباید ازنظر دور نگهداشته شود. مرحله پس از  

ی بالینی، بررسی آن از نظر میزان تناسب و اثر بخشی خواهد بود.  ممیزی  اجرایی نمودن یك راهنما
می تواند به عنوان ابزاری برای این منظور    بالینی از ابزارهای ارتقا کیفیت خدمات سالمت است که

نیز مورد استفاده قرار گیرد. تدوین استانداردها معموالً براساس راهنمای بالینی علمی و مورد توافق  
می گیرد و درواقع راهنمای بالینی نقش بسیار مهمی در چرخه های  ممیزی بالینی دارند. از    صورت

سوی دیگر در حین انجام فرایند تدوین استانداردها وانجام ممیزی براساس آنها، تا حدود زیادی می 
نمود.   ارزیابی  و  بررسی  نیز  را  بالینی  راهنمای  یك  واثربخشی  تناسب   Ministry of)توان 

Health, 2011:26). 
 

 1ممیزی بالینی  -2-8
شود می  محسوب  بالینی  حاکمیت  در  ای  حرفه  پاسخگویی  از  بخشی  بالینی  ارائه    .ممیزی  یعنی 

دهندگان سطوح مختلف خدمات سالمت در برابر ارائه خدمات با کیفیت و ارتقا مستمر کیفیت آن  
خدمات،مسئول و پاسخگو هستند. ممیزی بالینی عالوه بر اینكه یكی از اجزای حاکمیت بالینی است،  

كدیگر در تعامل نزدیك  از اجزاء ثابت هر مرکز تعالی خدمات بالینی نیز محسوب می شود. این اجزا با ی
بوده بر هم تأثیر دارند. به عنوان مثال از ممیزی بالینی به عنوان یكی از اجزا و ارکان اصلی مدیریت  
خطر نام برده می شود، چرا که ممیزی بالینی با ارتقاء کیفیت خدمات بالینی موجب کاهش خطر و 

نگلستان مصوب نمود که ممیزی مدیریت اجرایی نظام سالمت ا  1993خطاهای سیستم می شود.در 
فرایندهای پزشكی ، پرستاری و کلیه مراقبتهای درمانی باید در یك برنامه ممیزی واحد ادغام شوند. 
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سال   در  و  صورت  گشت   1993بدین  تبدیل  بخشی  بین  فرایندی  به  و  شد  متولد  بالینی  ممیزی 
(Atash Bahar et al, 2014 .) 

ف شود:یك  می  تعریف  چنین  فرایند  و  این  خدمات  کیفیت  ارتقای  هدف  با  که  کیفیت،  ارتقا  رایند 
مراقبتهای ارائه شده به بیماران و بهبود نتایج حاصل از آن صورت می گیرد و این عمل را از طریق  
مرور نظام مند وضعیت موجود و تطابق آنها با استانداردهای صریح و روشن و انجام مداخله و ایجاد 

ك تفاوت مهم میان ممیزی بالینی و سایر انواع ممیزی این است که ارائه  تغییر به انجام می رساند. ی
دهندگان خدمات سالمت، ممیزی بالینی را از آن خود می دانند )در حالت ایده ال(، آنها خودشان  
فرایند ممیزی را انجام می دهند، خودشان در مورد یافته های حاصل از آن بحث می کنند و به نتیجه  

سایر انواع    ان تغییرات را اعمال نموده و منجر به ارتقا کیفیت می شوند. در حالیكه درمی رسند، خودش
ممیزی، شخصی از بیرون می آید و سازمان را ممیزی می کند. توجه داشته باشید که انجام فرایند  
نیست.   بالینی  ممیزی  پروژه  یك  انجام  معنای  به  الزاما  بالینی،  مجموعه  یك  داخل  ممیزی 

(Ministry of Health, 2011:35.) 
 

   1مديريت کارکنان  -2-9
»بیماران حق دارند که توسط کارکنانی حرفه ای با مهارت ها و تخصص های مرتبط و به روز، تحت  
انتخاب صحیح   از حیطه های مدیریت منابع، مدیریت کارکنان است. با  مراقبت قرار گیرند« یكی 

برای سازمان تدارك دید. مدیریت کارکنان شامل به کار نیروهای انسانی، می توان بنیان صحیحی  
گیری و انتخاب کارکنان، ارزیابی و نظارت بر آنان،  توسعه مهارت های فردی و شغلی و تامین رفاه  

 (.Abbasi et al , 2015ایشان است )
 با توجه به تعریف باال،مدیریت کارکنان شامل موارد زیراست: 

 خودشجای گذاری هر فرد در جایگاه 
 توسعه و پیشرفت محیط کار به طوری که کارکنان براساس

 تغییراتی که درطول زمان در تقاضاهای بیماران برای   

 دریافت خدمات ایجاد می شود، آماده شوند . 

 اطمینان از رضایت شغلی کارکنان 

درمدیریت منابع انسانی، با بهبود مستمر رضایت شغلی کارکنان     2با منطبق کردن بهترین عملكرد 
و توسعه مهارت های فردی و شغلی آنان، می توان باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران شد  

را نشان می دهد.ممیزی بالینی  خدمات بالینی . این امر اهمیت مدیریت کارکنان در اجرای حاکمیت 
یسمی برای یادگیری، به مدیریت کارکنان کمك کند. ممیزی بالینی می تواند  می تواند به عنوان مكان

تغییراتی را که برای بهبود ارائه خدمات به بیماران نیاز است نشان دهد و این نیاز ها شامل نیازهای 
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آموزشی کارکنان نیز می شود. هم چنین ممیزی بالینی می تواند نشان دهد که آیا در یك مرکز ارائه  
ت سالمت ، تلفیق مناسبی از دانش و مهارت کارکنان برای انجام امور محوله وجود دارد.هم  خدما

چنین مشارکت بیماران و مردم نیز می تواند به عنوان ابزاری برای  یادگیری به مدیریت کارکنان 
  کمك کند. به عنوان مثال بازخورد هایی که از شكایات مردم گرفته می شود می تواند برای آموزش 

مدیریت   شامل  چنین  هم  کارکنان  گیرد.مدیریت  قرار  استفاده  مورد  نیز  کارکنان  آموزی  مهارت  و 
اطالعات فردی و مهارت آموزی های کارکنان نیز می شود. استفاده صحیح از اطالعات فردی و  
حفاظت از آن ها امری حیاتی است.حاکمیت بالینی نیازمند کار تیمی در تمام سطوح سازمانی با هر  

در مدیریت موفق کارکنان،  نقش مسوول و یا مدیر مستقیم ویا    یزان تحصیالت و مهارت است.م
مدیران ارشد برکسی پوشیده نیست. نقش مدیران مانند نقش رهبر در یك تیم است. هر تیم با مدد 

ارایه دهد  یك رهبری خوب و موفق می تواند به تعالی برسد و بهترین خدمات را با باالترین کیفیت  
(Abbasi et al , 2015 .) 

نیازمند مشارکت همه  اعتماد  است. هم چنین کار تیمی  احترام متقابل، تعهد و  نیازمند  کار تیمی 
اعضای تیم و فرد بیماری است که به او خدمت می دهند. اعضای تیم باید به طور روشن ، از نقش  

ك رهبری و یك کانال ارتباطی خوب است. هم  و وظیفه خود در تیم مطلع باشند. کار تیمی نیازمند ی
محور است. بسیاری از    -چنین نیازمند شناسایی مشكالت و رفع آن ها به منظور ارائه خدمات بیمار

   شكایات بیماران ناشی از وجود یك کانال ارتباطی ضعیف بین اعضای تیم است.
   سالمت چیست؟  نقش مدیر یا مسوول  یا رهبر در سیستم

 سیستم سالمت در دوسطح عمل می کند:رهبری در 
 سطح سازمانی  ▪
 سطح فردی و شغلی  ▪

برای مثال سرپرستار و یا پزشك مسوول هر بخش، یك رهبری شغلی و حرفه ای را فراهم می کند  
و دارای سطحی از مسوولیت و قدرت است که می تواند نحوه عملكرد را هدایت، پایش، نظارت و  

ن ترتیبی وجود دارد که ازرهبری حمایت کرده و آن را  در سطح  مرور کند. هم چنین در یك سازما
 (Abbasi et al , 2015یك بخش و یا یك تیم و یا یك جامعه توسعه می دهد )

 

 فرهنگ سازمانی سبز  -2-2
  ی رفتار  علوم  در  که  است  یمیمفاه  نیترمهم  از  یكی  کند،یم  فا یا  انسان  رفتار  در  فرهنگ  که  ینقش

 ادی  انسان  که  را  آنچه  فرهنگ.  است  نگرفته  قرار  یابیارز  مورد  کامل  طوربه  تاکنون  هرچند.  دارد  وجود

، فرهنگ را  (2018)  1آپسالون( .  1996Atafar ,  ).کندیم  نییتع  را  او  رفتار  نحوه  زین  و  ردیگیم
پدیدهای پیچیده میداند که می توان در سطوح و روشهای مختلف آن را تعریف نمود. به طور کلی،  
فرهنگ قابل اندازه گیری را می توان یك برنامه ریزی جمعی دانست که اعضای یك گروه از مردم 
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وانند به گروه  را از هم متمایز می کند. هر فرهنگ از چند سطح تشكیل شده است، زیرا افراد می ت

 ( Baharloo, 2020های مختلف اجتماعی تعلق داشته باشند )
  دارند   سازمان  كی  به  نسبت  اعضاء  که  است  مشترك  استنباط  از  یستمیس  ،یسازمان  فرهنگ  از  مقصود

  را   یسازمان  فرهنگ  س،یآرجر  سیکر.  شودی م  گریكدی  از  سازمان  دو  كیتفك  موجب  یژگیو  نیهم  و
  بر   که یراه  سازند،یم آشكار خود از عمل در مردم که یرفتار قالب در  را آن و خواندی م زنده ینظام
  کنند ی م  رفتار  هم   با  یواقع  طوربه  که  یاوه یش  و  کنندیم  احساس  و   شندیاندی م  یواقع  طوربه   هیپا  آن

 .(Zomordian, 1994)کندیم فیتعر

قابل تجزیه و تحلیل است. سطح یك  ، فرهنگ سازمانی در چندین سطح  (1985)  1طبق گفته شاین
شامل   میانی  است، سطح  مشاهده  قابل  سازمانی  رفتارهای  و  ساختارها  ملموس،  شامل مصنوعات 
ارزش های بیان شده سازمان، دیدگاه های مشترك و قوانین رفتاری است، پایین ترین سطح، شامل  

متفاوت و به نوعی منحصر به   فرضیات و معموال رفتارهای ناخودآگاه می باشد. هر فرهنگ سازمانی
فرد است. عوامل فرهنگی، با نگرش نسبت به استقالل، ریسك و توزیع قدرت ارتباط دارد. فرهنگ  
سازمانی از طریق فرآیندهای تصمیم گیری و افزایش توانایی سازگاری با تغییرات، بر بهره وری تأثیر  

اثربخشی رهبر  و  نفوذ پذیری  ارزش های فرهنگی،  اثر  می گذارد.  تعیین می کنند همچنین  را  ی 
بخشی و بهره وری را تحت تأثیر قرار میدهند؛ بنابراین فرهنگ سازمانی به عنوان یك منبع عملكرد 

 (. Baharloo, 2020برتر و مزیت رقابتی پایدار مطرح می باشد )
 

 انواع فرهنگ -2-2-1
 شده است که عبارتندبه چهار بخش تقسیم ( 2011) 2فرهنگ بر اساس مدل کامرون و کوئین

 فرهنگ سلسله مراتبی -1
 فرهنگ بازاری -2
 فرهنگ قبیله ایی   -3
 (.Cameron and Quinn, 2011فرهنگ ادهوکراسی ) -4
 

 فرهنگ سازمانی و نوآوری  -2-2-2

یكی دیگر از عناصر فرهنگ، ارزش های اصلی است که در هدایت کلیه اقدامات سازمانی وجود دارد.  
سازمانی قسمت های بنیادی فرهنگ هستند و بر روند نوآوری تأثیر می گذارند. توسعه  ارزش های  

ارزش های اصلی سازمان ریشه دارد. فرهنگ   قابلیت های توسعه فرآیند عمیقا  با  محصول جدید 
حمایت از نوآوری با ساختار سازمانی و فعالیت روزمره سازمان عجین شده و از ارزش های اصلی 

 .ی شود. ارزشها ستون فقرات فرهنگ هستند و روند نوآوری را تقویت می کنندسازمان ناشی م

 
1 Shine 
2 Cameron and Quinn 



 

 
 

71  
 ... مارستانی ب در  سبز یسازمان فرهنگ اساس بر  ینی بال تیحاکم یاجرا:  عنوان مقاله

عالوه بر این، فرهنگ سازمانی که بر یادگیری، توسعه و تصمیم گیری مشارکتی تأکید دارد منجر به  
نوآوری باالتر می شود. به طور مشابه، توانایی یك بنگاه برای تشخیص ارزش، یك ایده جدید یا 

رای تجاری آن به توانایی یادگیری سازمانی بستگی دارد. اطالعات خارج از سازمان اطالعات و اج
اغلب منابع مهم اطالعات برای نوآوری و یادگیری سازمانی هستند. عالوه بر این، فرایند یادگیری 
و   ایده ها  از  استفاده  با  یادگیری  توانایی  زیرا  است،  برای خالقیت در سازمان بسیار مهم  سازمانی 

 (. Baharloo, 2020العات جدید، ارتباط مستقیمی دارد )اط
در اختیار داشتن ویژگی های فرهنگی مثبت، مؤلفه های الزم را برای نوآوری در اختیار سازمان قرار 
میدهد. فرهنگ دارای چندین عنصر است که می تواند در جهت تقویت یا مهار تمایل به نوآوری مؤثر  

ه کشورها با فاصله قدرت کم تمایل بیشتری برای نوآوری دارند. به  باشد. تحقیقات نشان می دهد ک
دلیل اقتدار متمرکز، رهبری استبدادی و سطوح بسیار سلسله مراتبی، توانایی نوآوری سازمان هایی با  

 (. Yaghoub et al, 2020فاصله قدرت باال بسیار ضعیف پیش بینی می شود )
یین تر پذیرش نوآوری همراه است. ابتكار در سازمان با سطح باالیی از تمرکز و رسمیت با نرخ پا

افتد، زیرا   اتفاق می  بوروکراتیك کمتر  به احتمال زیاد رخ می دهد و در محیط  فاصله قدرت کم، 
( میدهد  کاهش  را  خالق  فعالیت   ,Rahimi & Vazifeh Demirchiبوروکراسی 

و الگوهای مدیریت سازمان و   همچنین نوآوری سازگار با محیط زیست باید فرهنگ(. 2012:241
همچنین جنبه های اجتماعی و فناوری را نیز مورد توجه قرار دهد. نوآوری سازگار با محیط زیست  

(  'RBVدر سازمان، فرآیند و محصوالت نیاز به قابلیت های پویا در یك دیدگاه مبتنی بر منابع )
شامل فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی  دارد و بر عملكرد شرکت تأثیر خواهد گذاشت. این قابلیت ها  

که از محیط زیست حمایت کند و فناوری های پاك و سازگار با محیط زیست را تشویق می کند،  
 (. Manshadi & Najafi Ziarani, 2012می باشد )

 
 
 مدل تحلیلی و چهارچوب نظری تحقیق  – 4 -2

برای انجام پژوهشهای علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز می باشد. که اصطالحاً 
و اجرای    مستقلدر این تحقیق بفرهنگ سازمانی سبز به عنوان متغیر  شود،  مدل مفهومی گفته می 

 . حاکمیت بالینی به عنوان متغیر وابسته می باشد
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 بالینی

 



 
72 

 9یاپیپ ،1400 زمستان ،4 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

 مدل مفهومی تحقیق   -1نمودار 
 

حاکمیت بالینی: حاکمیت بالینی یك استراتژی سازمانی برای بهبود مستمر و تضمین کیفیت خدمات  
بهداشتی و درمانی از طریق توسعه یك ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب و افزایش پاسخگویی و  
ارائه شده از طریق تدوین،   مسئولیت پذیری کارکنان بهداشتی و درمانی نسبت به کیفیت خدمات 

 (.McSherry et al, 1999فظ و پایش منظم استانداردهای بالینی است )حقاء، ارت

ارزش  باورها،  به  و فرهنگ سازمانی سبز: فرهنگ سازمانی سبز، همراه مسائل زیست محیطی،  ها 
 (.Chang, 2015هنجارها در ارتباط با مدیریت زیست محیطی اشاره دارد )

حا اجرای  برای سنجش  بالینی:  و  اجرای حاکمیت  راد  استاندارد مصدق  پرسشنامه  از  بالینی  کمیت 
 سوال استفاده گردید.  9(، در 1398همكاران، )

مجموع نمراتی است که آزمون دهنده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی سبز یو    فرهنگ سازمانی سبز:
 (. Yu & Ramanathan, 2015و راماناتان کسب می کند )

 

 روش شناسی تحقیق  -3
تحقیق در این پژوهش کمی بوده و به شیوه میدانی اجرا گردیده است. نوع تحقیق در روش شناسی 

های باشد. توصیفی از این حیث که هدف تحقیق توصیف سواالت پرسشنامهاین پژوهش توصیفی می 
باشد. و میدانی از آن جهت که برای سنجش نظرات جامعه آماری )مدیران بیمارستانهای پژوهش می

 پزشكی اردبیل( از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. دانشگاه علوم
را شامل    سوار  لهیب(  ره)  ین یخم  امام  یدرمان  و  یآموزش  مارستانیبجامعه آماری تحقیق کلیه پرسنل  

برای تعیین حجم نمونه با توجه به استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری در این می شود.  
( تعداد سواالت  1393پژوهش از تعیین حجم نمونه برای معادالت ساختاری استفاده گردید )هومن )

و بیشتر   160برابر آن یعنی    5عدد است که حجم نمونه نبایستی کمتر از    32های پژوهش  پرسشنامه
گیری نیز نفر و روش نمونه   240باشد بنابراین حجم نمونه    480نزده برابر تعداد سواالت یعنی  از پا

 انتخاب گردید. سادهتصادفی 
گردد. با توجه به  شود که از طریق آن اطالعات جمع آوری می گیری به وسیله ای گفته میابزار اندازه 

 دارد جهت گردآوری اطالعات استفاده گردید. های استاناهداف این تحقیق، در این تحقیق از پرسشنامه
در این پژوهش از آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی،    هاها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

و  دموگرافیكی  خصوصیات  توصیفی  آمار  بررسی  جهت  معیار  انحراف  و  وزنی  میانگین  میانگین، 
متغیرهای پژوهش )اجرای حاکمیت بالینی، فرهنگ سازمانی سبز( استفاده گردید و همچنین در آمار  

ها اطمینان حاصل گردید دگی و چولگی از نرمال بودن توزیع دادهاستنباطی با استفاده از ازمون کشی
داده  بر  مبتنی  افزار  نرم  از  روابط  سایر  و  میانجی  نقش  بررسی  برای  اساس  این  بر  نرمال  و  های 

 . بر پایه پیشنهاد بارون و کنی استفاده گردید Amos)کوواریانس( 
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 يافته های تحقیق -4
 ر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر داردفرضیه محقق: فرهنگ سازمانی سبز ب 

 فرضیه صفر: فرهنگ سازمانی سبز بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر ندارد
 آمده است:  1نتایج تجزیه و تحلیل این فرضیه فوق در جدول شماره 

   تحلیل فرضیه تحقق : 1جدول 

ضریب  تاثیر
 رگرسیونی 

S.E.  نسبت
بحرانی  

(C.R) 

PVALUE  نتیجه 

      

فرهنگ سازمانی سبز   
اجرای حاکمیت  --->

 بالینی

 تأیید *** 507/5 055/0 463/0

 0.001داری در سطح کمتر از معنی ***

 
توان نتیجه گرفت که ضریب مسیر متغیر فرهنگ سازمانی سبز در  با توجه به یافته های تحقیق می 

و معنی  نمودار مثبت  بالینی در  اجرای حاکمیت  بر  یافته  دار می تاثیر  ضریب های  باشد و همچنین 
دار ی باشد معنمی   0.001داری به دست آمده که کمتر از  رگرسیونی این مسیر با توجه به سطح معنی

( دهد  می  بحرانی  0.572نشان  بازه  در  نیز  بحرانی  نسبت  همچنین  و  است    ±1.96 (  نگرفته  قرار 
شود که فرهنگ سازمانی سبز بر اجرای حاکمیت  ( با توجه به مطالب گفته شده نتیجه می 5.795)

 داری دارد.بالینی تاثیر مثبت و معنی
 

 نتیجه گیری
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد فرهنگ با تحلیل فرضیه تحقیق و در نهایت 

دارد پژوهش و معناداری  تاثیر مثبت  بالینی  اجرای حاکمیت  بر  همكاران  و دامونت سازمانی سبز 
( از2018) بدین.  کند  می پشتیبانی فرضیات این نتایج   که کند فراهم را محیطی سازمانی اگر معنا 

رد و کند کمك ارزشهای کارمند به مطابق.  کند فراهم را کارکنان سبز ارزشهای نتیجه   سازمان با 

.بگذارد نمایش به را کار محل در سبز کارکنان رفتار که میرود انتظار  کارکنان ارزشهای اگر برعكس 
 سازد،  برآورده را کارکنان نیاز که نكند تأمین را محیطی سازمان باشد یا ناسازگار سازمان ارزشهای با

دهند،  نمی نشان کار محیط در را رفتارهای سبز احتماالً  کارکنان صورت این در  سبز ارزشهای  یعنی 

. گذارند می تأثیر کارکنان سبز بر رفتار متقابل طور به سازمانی سبز ارزشهای و فردی  
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Implementation of clinical governance based on 

green organizational culture in Bilesvar Hospital 
 

Hassan Grossi, Peyman Fateh *, Seyed Karim Tabatabai 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the implementation of 

clinical governance based on green organizational culture in 

Bilesvar Hospital in a quantitative and field manner. The type of 

research in this research is descriptive. The statistical population of 

the study includes all the staff of Imam Khomeini Teaching and 

Medical Hospital. To determine the sample size, the Hooman 

method (2014) was used and the sample size was 240 people and 

the sampling method was simple random. To analyze the research 

hypothesis, the structural equation model should be used and also 

using the elongation and skewness test, the normality of the data 

distribution was ensured. Baron and Kenny were used. Findings 

showed that green organizational culture has a positive and 

significant effect on the implementation of clinical governance . 

 

Keywords: Clinical Governance Implementation, Clinical 

Governance, Green Organizational Culture, Bilesvar Hospital 
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های اساتید از  ها و مهارتیابی کیفیت تدریس بر اساس ویژگی مدل

 دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 

 2، امیدعلی حسین زاده1زاده اقدم نادر هاشم
 

 1400 اسفند   20:رشیپذ  خی تار           1400  آذرماه 25 :افتیدر  خی تار

 

 چکیده 

حوزه کیفیت تدریس و بررسی عوامل مرتبط با آن، هنوز شاهد  رغم تحقیقات متنوع در  علی

های آموزشی از سوی منابع انسانی مرتبط با آن هستیم. به منظور مدیریت عملکرد  نارسائی

پیش تحقیق  طراحی  با  تدریس  کیفیت  در  اساتید  کارآیی  افزایش  بررسی و  جهت  در  رو 

ی هیأت علمی دانشگاه تالش شده  های کارآمد در تدریس از نظر اعضاها و مهارتویژگی

نفر از اعضای هیأت علمی در دو دانشگاه تبریز و شهید   242است. با نظرسنجی تصادفی از 

نامه، عوامل مرتبط با کیفیت تدریس مورد مطالعه قرار  مدنی آذربایجان با استفاده از پرسش

داد که اعضای هیأت  یابی معادالت ساختاری نشان  داده شد. نتایج تحلیل مسیر با کمک مدل

های خود را مورد ارزیابی قرار دادند. براساس ارزیابی آنان ها و مهارتعلمی دانشگاه ویژگی

(،  0.17(، شغلی)0.18اخالقی)  -(، شخصیتی0.14های جمعیت شناختی)دریافتیم که ویژگی

و    ها ( و در مجموع این ویژگی0.16( و ارتباطی)0.22(، تدریس)0.13ای)های حرفهمهارت

به میزان  مهارت تبیین کردند که مهارت  50ها  را  واریانس کیفیت تدریس  از  های  درصد 

مسیر) ضریب  با  اهمیت0.22تدریس  پر  عنوان  به  پیش(  عامل  کیفیت ترین  کننده  بینی 

های اساتید در فرآیند آموزش ها و مهارتتدریس اساتید دانشگاه شناسایی شد. نقش ویژگی

سازی کیفیت  گیری شده، میزان و اهمیت آنها در فراهمه، حیاتی نتیجه با توجه به نتایج حاصل

 تدریس مورد بحث قرار گرفت.

های اساتید، اعضای هیأت علمی  های اساتید، مهارتویژگی کیفیت تدریس،  کلمات کلیدی: 

 دانشگاه. 

 
دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر. ایران)نویسنده   گروه علوم تربیتی، کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی،  -1

  Nader_hashemzade70@yahoo.comمسئول( 

 دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر. ایران  گروه علوم تربیتی،استادایر مدیریت آموزشی،  - 2
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 مقدمه - 1

  با  مرتبط  هایچالش  الینفک   جزء  دانشگاهی،   های آموزش   کیفیت  بهبود  موضوع  امروزه

  مؤثر عامل ترینمهم که چرا (.Varughese, 2017است) جهان در عالی آموزش مدیریت

 ایشان  تدریس کیفیت  به توجه و هستند اساتید آموزشی، اهداف تحقق و تربیت و تعلیم در

منابع  عالوه بر آن اساتید به عنوان  .  باشد  داشته  در بر  را  عالی  آموزش  نظام   بهبود  تواندمی

سازی اهداف دانشگاهی و  ها، راهبران سنگر علم و دانش در عرصه متعالیانسانی دانشگاه

 کیفیت   درباره  های علمی هستند. پژوهشطور هادیان دانشجویان به سمت پیشرفت همین

  برای   مناسب  بازخورد  سو  یک  از  که  است  مسائلی  ترینمهم  جمله  از  دانشگاه  در  تدریس

  در  راهبردی  هایریزی برنامه  و  اساسی   هایگیری تصمیم  آموزشی،  مسائل  تحلیل  و  تجزیه

 از   و  (Scott et al, 2016دهد)می  قرار  عالی   آموزش  اندرکاران  دست  و  مسئوالن  اختیار

  اصالح   به  قادر  تدریس  جریان  در  خود  عملکرد  کیفیت  از  آگاهی  با  مدرسان  دیگر،  سوی

 کیفیت  با افزایش  نتیجه،  در  و  (Gabriel, 2016شد)  آموزشی خواهند  هایروش  و  ها شیوه 

  یادگیری  ساززمینه  تدریس  کیفیت  ارتقای  راستای  در  تالش.  رو به رو خواهیم گشت  تدریس

به عبارت بهتر    .(Uhibai, 2013شود)می  فرآیند یادگیری  در  دانشجویان  درگیری  و  پویا

 ببرند، شاهد اثربخشی آن در هر چقدر اساتید کارآیی خود را برای انتقال مفاهیم درسی باال

  فرآیند   در  مهم   چندین عوامل  از  یکی   تدریس   کیفیت یادگیری فراگیران خواهیم بود. کیفیت

  مفاهیم  بهتر  درک   تدریس،  کیفیت  از  منظور.  (Hill & Grossman, 2013است)  یادگیری

 چیزی   آن  تدریس   کیفیت.  است  دانشجویان  جانب   از  ها آموخته  بین  روابط   تحلیل  قدرت  و

  و  تدریس  کلی   های مؤلفه   که  دانند می  اثربخش  تدریس   را  آن  دانشجویان  و  اساتید  که  است

  به  تدریس   کیفیت  دیگر،  عبارت  به.  (Cohen et al, 2018گیرد)می  بر  در  را  یادگیری

 قبیل  از  هاییفعالیت  شامل   و  پردازدمی  اساتید  آموزشی  هایفعالیت  بودن  مؤثر  بررسی

  توانایی  و  فرد  رفتار  و  شخصیت   دانشجویان،  با  مؤثر  ارتباط  و  انگیزش  تدریس،  هایمهارت

ارائه تدریس و اداره فرآیند آن در مرحله (.  Gol Mohammadi, 2013)است  استاد  علمی 

ها و کسب  باشد و با بکارگیری این مهارتهای تدریس میاول نیازمند برخورداری از مهارت 

های ضمن دوره و یا مطالعه و پژوهش  ل با گذراندن کارگاهتجربه در کار خود و در عین حا

ای  های حرفه(. مهارتKhadivi et al., 2016ای دارند)های حرفهسعی در دستیابی به مهارت

ای بودن در  ای که حرفهابزار متمایز کننده یک استاد خبره از مدرس تازه کار است. به گونه

را هم برای یادگیرنده و هم برای یاددهنده فراهم  یادگیری -تدریس سهولت فرآیند یاددهی 

های  دانشجو)مهارت  با   استاد   ارتباط  و   مشارکت   کیفیت،  با  سازد. همچنین در یک تدریسمی

 Vanاست)  آموزشی  محتوای   عمیق  درک  و  مفاهیم  انتقال  در  اثربخش  ابزاری  ارتباطی(،



 

 
 

79  
 ...دیاسات یهامهارت و هایژگیو اساس بر س ی تدر تیفیک  یابیمدل:  عنوان مقاله

Driel & Berry, 2012).   در تکمیل این ادعا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که

آموزش فرآیندی پویا است که بدون برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو به هیچ وجه تبادل 

از دیگر عواملی که میاطالعات صورت نمی توان دخالت آنان را در کیفیت تدریس گیرد. 

قی و شغلی می باشند. خدیوی و همکاران اخال  -های فردی، شخصیتیلحاظ نمود ویژگی

( در بخشی از نتایج تحقیق خود با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت اموزشی و  1397)

ای استادان  های فردی و حرفه تدریس در دانشگاه فرهنگیان تأکید بر نقش پر رنگ ویژگی

ر پژوهش خود ( د1395عزیزی خالخیلی و حسین پور)اند.  در ایجاد کیفیت آموزشی نموده

در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

سـن، مرتبـه    ، مرتبه علمی، تعداد کـل مقـاالت  طبیعی ساری به این نتیجه دست یافتند که

را در پیشعلمـی، تعـداد دروس تدریس شده و تجربه کار، بیش تأثیر  بینی نمرات ترین 

همچنین غنچی و همکاران،    .آموختگان داشتند  ارزیابی دریافتی اعضای هیأت علمی از دانش

های  های تبیین کننده کیفیت تدریس دریافتند که مهارتدر تحقیقی با عنوان مؤلفه 1391

در   ٪82/74های فردی به میزان  ای و ویژگیحرفه  هایمهارتتدریس،    هایارتباطی، مهارت

 از   دانشجویان  آموزش  ارزشیابی  با  رابطه  در(  2017)همکاران  و  ایوید   د.کیفیت تدریس مؤثرن

  از   برخورداری  تدریس،   های شیوه  به   تسلط  پیام،  انتقال   قدرت :  دریافتند   مدرسان   تدریس 

 بسزایی  تأثیر  تدریس  سابقه  و  تحصیالت  میزات  اخالقی،  نکات  رعایت  ارتباط،  برقراری  قدرت

 . نمایندمی اعمال دانشجویان یادگیری کیفیت در را

 بهبود   در جهت  در سطوح مختلف،  هااساتید و دانشگاه  عملکرد   کیفیت  ارزشیابی  ضرورت

  سازمانی،   برون  و  درون  پاسخگویی   امکان  ساختن  فراهم  و  های منابع انسانی فعالیت  اثربخشی

اولویت  سازماناز  مدیریت  بخش  مهم  باشدهای  می  آموزشی    نقش  تدریس  کیفیت.  های 

 وسیله   به  شده  آموخته  هایمهارت  و  دانش  دارد،  دانشجویان  یادگیری  کیفیت  در  اساسی

است. به طوریکه اگر   ارتباط   در  آنان   یادگیری  کیفیت  با  ناپذیری  انکار   گونه  به  دانشجویان

از  این قضیه نادیده گرفته شود، در واقع فرصت بهره از آموزش مؤثر را  دانشجویان  مندی 

باشد  ایم و این اتفاق به عنوان یک آسیب جدی نه تنها در فرآیند یادگیری میسلب نمود

تلقی  آموزشی  سیستم  در  نقص  و  اختالل  نوع  یک  وجود  از  نشانی  بلکه 

  نرفتن  هدر   منظور  به  عالی   آموزش  کیفیت  به  توجه.  (Sutherland, 2018شود)می

  کارآیی  و   آموزشی  های نظام  توسعه  بین هماهنگی  و   مالی  و مادی  منابع  انسانی،   هایسرمایه

 دانشجویان   توسط  تدریس  کیفیت  ارزشیابی  هرچند  طرفی  از.  نماید کمک شایانی می  آنها

  روابط  تحلیل  و  شناخت  اما   دارد  اساتید   قوت  و   ضعف  نقاط  آشکارسازی  در  بسزایی  تأثیر

 تری قوی  مراتب  به  راهنمایی   تواندمی  اساتید  خود  دیدگاه  از  تدریس  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل
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آنان  کیفیت  ارتقاء  برای   کیفیت   به  توجه.  (Kraft & Gilmour, 2016باشد)  تدریس 

 رفتاری  الگوهای بررسی و تدریس  هایبکارگیری روش بهبود موجب تنها نه  اساتید تدریس

 دانشجویان   بیشتر  یادگیری  نتیجه،  در  و  دانشجو  و   استاد  روابط  بهبود   بلکه  شود، می  اساتید

  از   دانشجویان  کم  رضایت  موضوع  با(  1392)همکاران  و  دادرس  مطالعه.  دارد  پی  در  را

  هایشیوه  و   تدریس   کیفیت  موضوع  به   پرداختن  که  دهد می  نشان  مدرسان   تدریس   هایروش

مطالعاتی    .باشد می  عالی   آموزش  هاینظام  رویپیش  هایچالش  از  یادگیری  فرآیند مرور 

ترین نقش را در فراهم سازی ترین و کلیدینشان می دهد که عوامل مربوط به مدرس بیش

 ,Yemeni and Bahadoriکیفیت تدریس دریافته شده از سوی اساتید را به عهده دارند)

2008; Marufi, 2011; Tabarsa et al., 2012 and Cohen et al., 2018 .)

متعددی تحقیقات  اسالمی  همچنین  همکاران  چاهویی  مانند  و  ، (1394)ایمانی 

(Khandaghi and Seif , 2013(همکاران و  سرخابی  یمنی   ،)1387)  ،

(، تسنیدو 2011، لیتون)(2012کالسن و همکاران )(،  2014(، )ابیسین،  2016استانلوگلو)

( در مورد بررسی و پژوهش در حیطه کیفیت تدریس  2003)الیور،  و    (2010و همکاران )

حال به منظور باشد.  نشان از اهمیت و جایگاه ویژه کیفیت تدریس در حوزه یادگیری می

بررسی دقیق عوامل مرتبط با اساتید که کیفیت تدریس را به نوعی ارتقاء و بهبود می بخشند  

اقداما انجام  و  مدیریت  منظور  به  نهایت  و همچنین  در  و  کمبودها  رفع  در جهت  ت الزم 

افزایش کیفیت تدریس، تحقیق حاضر با مخاطب قرار دادن خود اساتید سعی در سنجش 

تحقیق  نظری  مبانی  به  توجه  با  و  است.  نموده  تدریس  کیفیت  در  دخیل  انسانی  عوامل 

 فرضیات زیر را مورد بررسی قرار داده است.

 

 فرضیات- 2

 تأثیر دارد.     تدریس کیفیت بر شناختی جمعیت هایویژگی (1

 تأثیر دارد.   تدریس کیفیت  بر اخالقی شخصیتی هایویژگی (2

 تأثیر دارد.       تدریس کیفیت بر شغلی  هایویژگی (3

 تأثیر دارد. تدریس کیفیت بر ایحرفه هایمهارت (4

 تأثیر دارد.  تدریس کیفیت  بر تدریس هایمهارت (5

 تدریس تأثیر دارد. کیفیت بر  ارتباطی هایمهارت (6
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 شناسیروش- 3

- توصیفی  تحقیق  یک  شناسیروش  نظر  نقطه  از  و  کاربردی  هدف  حیث  از  حاضر  پژوهش

و    دانشگاه  اساتید  کلیه  آن  آماری  جامعه  که  باشدمی  همبستگی  نوع  از  پیمایشی تبریز 

  242  تعداد  ایطبقه  تصادفی  گیری  نمونه  روش  از  استفاده  با   که  شهیدمدنی آذربایجان بود

را  .  شدند   انتخاب  مورگان  جدول  حسب  بر  نمونه  عنوان  به  نفر منتخب  نفر    207نمونه 

و  %84مرد) زن)  35(  مربی)  14(؛  %16نفر  استادیار)  135(،  %6نفر  نفر    87(،  %56نفر 

 ( تشکیل دادند. %2نفر استاد) 4( و %36دانشیار)

( شامل چهار بعد)(  2002سراج)برای سنجش کیفیت تدریس از پرسشنامه ابزار سنجش:  

توسط   بعد  هر  پیش  5که  ویژگیگویه  سنجش  برای  و  شوند  می  جمعیت  بینی  های 

ویژگی5شناختی) شخصیتیگویه(،  ویژگی10اخالقی)-های  شغلی)گویه(،  گویه(،  4های 

تدریس)مهارت مهارت19های  حرفهگویه(،  مهارت11ای)های  و  از    هایگویه(  ارتباطی 

برای بررسی روایی صوری از .  گردید   ابزاری محقق ساخته بودند، استفاده گویه( که توسط  6)

نظر دهی تیم متخصصان حوزه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی یاری جسته و برای تعیین  

استخراج شده   واریانس  میانگین  از  سازه  گردید. (AVE)  روایی  برای   استفاده  همچنین 

   شد.  استفاده   (CR) و پایایی ترکیبیکرونباخ  آلفای از هامقیاس پایایی  تعیین

 
 های روایی و پایایی متغیرهای پژوهش(: شاخص1جدول )

AVE   پایایی

 ترکیبی 

آلفای  

 کرونباخ

تعداد  

 سؤال 

 متغیر هامؤلفه

جمعیت    5 88/0 91/0 69/0

 شناختی

-شخصیتی

 اخالقی 

 شغلی 

 ای حرفه

 تدریس 

 ارتباطی

67/0 91/0 87/0 10  

67/0 91/0 87/0 4  

73/0 93/0 90/0 11  

51/0 85/0 79/0 19  

57/0 85/0 77/0 6  

کیفیت  طرح درس  5 87/0 91/0 73/0

 78/0 تدریس 

72/0 

77/0 

91/0 

88/0 

84/0 

86/0 

79/0 

81/0 

5 

5 

5 

 اجرای تدریس 

 ارزشیابی 

ارتباط بین  

 فردی
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  لذا  باشدمی  بیشتر(  0.7)   از  آمده  بدست  مقادیر  کهدهد  ( نتایج نشان می1جدول)  به  توجه  با

 .(2010باشند)رینگل و همکاران،  می برخوردار  الزم پایایی از روایی و   هامقیاس

توصیفی)شاخص های مرکزی و   آمار از سطح دو در ها داده تحلیل تجزیه برایابزار تحلیل: 

  یاری  با   مسیر(  استنباطی)چولگی و کشیدگی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل  و   پراکندگی( 

 . شد استفاده Amos24  و spss23افزارهای  نرم از

 

 تحلیل   و   تجزیه- 4

یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش از قبیل میانگین،    اطالعات توصیفی:

 انحراف معیار، واریانس و مقادیر چولگی و کشیدگی نشان داده شده است.
 های توصیفی پژوهش(: وضعیت یافته2جدول ) 

و مقادیر کشیدگی در بین بازه    ׀ 3׀( مقادیر چولگی در بین بازه  2با توجه به نتایج جدول) 

و همکاران،    1باشد)رینگلها میقرار دارند که این محدوده نشان از نرمال بودن توزیع داده  ׀5׀

2010.) 

 اندازه گیری مدل ساختاری 

از    55  کلی  طور  به  داد  نشان  تاییدی  عامل   تحلیل  نتایج در    61شاخص  شاخص موجود 

کردند    بینی پیش را  دانشگاه   اساتید   تدریس   (، کیفیت5/0قبول)  قابل   عاملی  بار  با   پرسشنامه

. پس از ارزیابی  ( حذف شدند5/0شاخص به دلیل کمتر بودن بار عاملیشان از مقدار)  6و  

منظور آزمون روابط بین گیری پژوهش توسط تحلیل عاملی تأییدی، بههای اولیه اندازهمدل

 متغیرهای نهفته از تحلیل مسیر در قالب ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.  

 
1 - Ringle  

انحراف  واریانس چولگی  کشیدگی 

 معیار

 متغیر تعداد  میانگین

جمعیت   242 11/10 43/3 487/0 - 22/0 - 34/0

 شناختی

-شخصیتی

 اخالقی 

 شغلی 

 ای حرفه

 تدریس 

 ارتباطی

09/1 56/0 - 415/0 13/6 52/31 242 

89/1 65/0 - 691/0 06/3 95/11 242 

24/0 64/1 - 692/0 75/6 98/36 242 

75/1 72/1 - 627/0 75/10 83/56 242 

42/1 58/0 - 525/0 14/4 88/19 242 

کیفیت  242 09/68 10/21 511/0 61/1 54/3

 تدریس 
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 (: مدل ساختاری پژوهش 1شکل)

 

میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش در زیر نشان   :آزمون همبستگی بین متغیرها

 .داده شده است
 (: مقادیر همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول)

 
**p<0.01, *p<0.05  

داری متغیرهای پژوهش در سطوح معنی( میزان همبستگی بین 3با توجه به نتایج جدول)

داری قابل  گزارش شده است که همگی از همبستگی الزم در حالت معنی 05/0و  01/0

 قبول قرار دارند.

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره 

       1 جمعیت شناختی  1

      1 26/0** شخصیتی 2

     1 41/0** 29/0** شغلی  3

    1 26/0** 45/0** 16/0* ای حرفه 4

   1 71/0** 26/0** 52/0** 14/0* تدریس  5

  1 72/0** 49/0** 20/0** 51/0** 22/0** ارتباطی 6

 1 54/0** 58/0** 51/0** 41/0** 54/0** 32/0** کیفیت تدریس  7



 
84 

 9یاپیپ ،1400 زمستان ،4 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

 نتایج مدل آزمون شده 

 پژوهش  شده آزمون (: اثرات مستقیم مدل4جدول)

( اثرات مستقیم از طرف متغیرهای مستقل بر روی کیفیت تدریس در سطح  4در جدول)

نشان داده شده است؛ که به طور کلی جمیع متغیرهای مستقل   05/0و  01/0داری معنی

بینی نمایند. با توجه به از واریانس کیفیت تدریس را پیش 50/0روی هم توانسته اند 

داری باال می بینیم که تمامی فرضیات در سطح معنیقسمت وضعیت فرضیات در جدول 

 قابل قبول تایید شده اند. 

 بررسی برازش مدل 
 پژوهش شده آزمون مدل برازش نیکویی های (: شاخص5جدول)

 شاخص های برازش مطلق 

 GFI AGFI RMR شاخص 

 19/0 91/0 94/0 مقدار بدست آمده 

 مقدار کوچک  80/0بیشتر از   90/0بیشتر از   حد قابل پذیرش 

 شاخص های برازش تطبیقی

 CFI NFI IFI شاخص 

 94/0 97/0 94/0 مقدار بدست آمده 

 90/0بیشتر از   90/0بیشتر از   90/0بیشتر از   حد قابل پذیرش 

 شاخص های برازش تعدیل یافته 

 X2/df PCFI RMSEA شاخص 

 06/0 68/0 84/1 مقدار بدست آمده 

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از   3کمتر از  حد قابل پذیرش 

( که به بررسی مقادیر شاخص های نکویی برازش مدل آزمون 5با توجه به مقادیر جدول)

شود تمامی شاخص های نکویی برازش مدل در حد  شده پرداخته، آنچنان که مشاهده می

توان استنباط کرد ک اند. بنابراین مستند به همین یافته ها می  ه  قابل قبول بدست آمده 

 باشد. مدل بدست آمده از نمونه بررسی شده قابل تعمیم پذیری به جامعه می

 فرضیاتوضعیت  واریانس تبیین شده داری سطح معنی tآماره  اثر مستقیم مسیر

  50/0    به روی کیفیت تدریس از 

 تایید   01/0 76/2 14/0 جمعیت شناختی 

 تایید   01/0 01/3 18/0 شخصیتی

 تایید   01/0 28/3 17/0 شغلی 

 تایید   05/0 97/1 13/0 ای حرفه

 تایید   05/0 54/2 22/0 تدریس 

 تایید   05/0 28/2 16/0 ارتباطی
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 گیری نتیجه- 5

باشد که بر اساس افزایش  کیفیت عالی تدریس مستلزم ارتقای سطح کیفیت یادگیری می

می تضمین  تدریس  رویکردهای  و  یادگیری  بروندادهای  در  کیفی  تدریس  کیفیت  شود. 

غالبا با   اثربخش برای فراگیران تعریف میارتقای فرصتآموزش عالی  شود.  های یادگیری 

فراهم کیفیت  جهت  و  فرآیند  کیفیت  درونداد،  کیفیت  الزاماً  باال  کیفیت  با  آموزش  سازی 

خدمت،   های ضمن  دوره  برگزاری  مدرسان،  کارایی  افزایش  با  مستمر  طور  به  را  برونداد 

های  اد فضای مناسب آموزشی و ارتقاء مهارتسازی امکانات و منابع آموزش بروز، ایجفراهم

علمی  درجه  ارتقای  فرصت  ایجاد  و  پژوهش  انجام  ارتباط،  برقراری  تدریس،  جهت  الزم 

مدرسان بسط و گسترش داد. این مطالعه در راستای بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس 

امل تاییدی نشان  اساتید دانشگاه از دیدگاه خودشان صورت پذیرفته است که نتایج تحلیل ع 

شاخص به صورت مستقیم و با بار عاملی قابل قبول کیفیت تدریس    55داد به طور کلی  

بینی کردند. با استفاده از روش تحلیل مسیر مدل ساختاری آزمون اساتید دانشگاه را پیش

  -های شخصیتیهای تدریس، ویژگیشده و نتایج حاصل از آن نشان داد: شش متغیر مهارت

های  های جمعیت شناختی، مهارتهای ارتباطی، ویژگیهای شغلی، مهارتویژگی  اخالقی،

(،  18/0(، )22/0ای بر اساس اولویت تأثیرگذاری به ترتیب هر کدام با ضریب تأثیر )حرفه 

از واریانس کیفیت تدریس    50( روی هم رفته  13/0( و )14/0(، )16/0(، )17/0) درصد 

کردند.  تبیین  را  دانشگاه  یافته  اساتید  با  پژوهش  این  استانگلونتایج  (،  2016)1های 

(، 2017و همکاران)  2(، ایوید1395(، عزیزی و حسین پور)1392(، آذین فرد)1390معروفی)

( 2011)4( و لیتون 1392(، غنچی و همکاران)2012و همکاران)  3(، کالسن1390شکورنیا)

یافته به  توجه  با  دارد.  مهارتهمخوانی  که  تحقیق  ضریب  هاهای  بیشترین  با  تدریس  ی 

شود که  بینی رتبه اول تضمین کیفیت تدریس را به خود اختصاص داده، ادراک میپیش

مهارت موارد  از سایر  بیش  باید  از اساتید  استفاده  تکرار،  و  تمرین  با  را  تدریس خود  های 

آیند  های مهارت تدریس افزایش دهند تا در فرتجربیات اساتید برجسته و شرکت در کارگاه

های  آموزشی از بابت ارائه تدریس و انتقال مفاهیم احساس ضعف نشود. همچنین ویژگی

دار بوده که به اهمیت صفات  بینی کیفیت تدریس را عهدهاخالقی مرتبه دوم پیش-شخصیتی

کلی فردی از لحاظ تیپ شخصیتی و اخالقی اساتید اشاره دارد که در صورت نابهنجاری 

 
1- Ustanluoglu 
2- Eyvind 
3- Klassen 
4- Leighton 
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خالقی اساتید اختالل شدیدی در فرآیند یادگیری و برقراری ارتباط های شخصیتی و اویژگی

پیش مرتبه  سومین  داد.  خواهد  رخ  مدرس  با  به  فراگیران  مربوط  تدریس  کیفیت  بینی 

ها در درجه باالتری باشند به همان  باشد که هرچه این ویژگیهای شغلی اساتید میویژگی

یاددهی یادگیری و تأثیر مثبت غیرمستقیمی    اندازه تأثیر مثبت مستقیمی بر کیفیت فرآیند

ارتباطی،  بر دید دانشجویان نسبت به مدرس را ایجاد خواهد کرد. سه متغیر مهارت های 

ای مراتب چهارم تا ششم را به خود اختصاص های حرفههای دموگرافیک و مهارتویژگی

ارند و مدرسان باید  بینیشان از اهمیت الزم برخورددادند که هر کدام به نسبت ضریب پیش

درصدی توزیع تغییرات کیفیت تدریس از    50رغم  در تقویت و بهبود آنها تالش نمایند. علی

درصد از واریانس کیفیت تدریس    50طریق متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر همچنان  

ابزارهای  و  تکنولوژی  آموزشی،  منابع  آموزشی،  امثال، محیط  متغیرهای دیگری  از طریق 

های فراگیران و عوامل مزاحم دیگر تبیین نشده محتوای دروس، شرایط و ویژگی  آموزشی،

است. لذا درصد قابل توجهی از واریانس کیفیت تدریس به صورت مبهم باقی مانده است.  

تر عوامل مؤثر در کیفیت تدریس در جوامع  تحقیقات آتی می توانند در حول بررسی دقیق

یر عوامل محیطی دخیل در تکمیل کیفیت تدریس طراحی بزرگتر و همچنین با تمرکز به سا

 شوند.

یافته استناد  سازمانبه  مدیریت  بخش  تحقیق  این  بهبود  های  راستای  در  آموزشی  های 

ریزی میسر و توانند با برنامهعملکرد منابع انسانی خود با تمرکز به عوامل برجسته شده می

الزم برای ارائه یک تدریس با کیفیت توسط   هایهای آموزشی در ارتقای مهارتتدارک برنامه

اعضای هیأت علمی خود کوشا باشند، چرا که کیفیت تدریس اثر مستقیم بر کیفیت یادگیری  

تر دارد، هر چقدر قدرت یادگیری باالتر باشد، تبیین و تشریح مفاهیم توسط فراگیران قوی

ی، خالقیت و به مراتب آنان  های تسلط بر محتوای درس، تفکر انتقادبوده و همچنین مهارت

سازی آن در راستای حل مشکالت انسانی  انگیزه استفاده از دانش درک شده در کاربردی

مند شوند. استدالل پژوهشگر از جمالت پیش بدین گونه هست که کمیت و کیفیت بهره

کیفیت   از  مستقیم  انعکاسی  فراگیران  توسط  شده  خلق  دانش  یا  علمی)برونداد(  عملکرد 

ی اطالعات آنان)درونداد(، همان کیفیت آموزش یا کیفیت انتقال مفاهیم به آنان است.  ورود

در نتیجه این تحقیق با تمرکز به نقش کیفیت انتقال مفاهیم)کیفیت تدریس( در فرآیند  

کند و خاطر  آموزش را در باز خوردگیری از انتظارات اساتید از عملکرد فراگیران برجسته می

می سنشان  که  از شود  تابعی  باید  فراگیران  تحصیلی  عملکرد  از  مدرسان  انتظارات  طح 

های شغلی آنان باشد. برای بهبود بخشیدن به راندمان کیفیت آموزش و ها و مهارتویژگی

های  های تحقیق، تمرکز به ویژگیها و مؤسسات آموزشی بر اساس یافتهتدریس برای دانشگاه

باشد. نظر  ی مدرسان در فرآیند جذب اساتید میااخالقی و حرفه –دموگرافیک، شخصیتی 
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ها در کیفیت تدریس، یک زنگ بیداری برای رهبران به اهمیت و تأثیرگذاری این ویژگی

تر هر چه باشد. به عبارت سادهگذاری شرایط جذب اساتید میآموزشی در راستای سیاست 

به همان اندازه بازخورد های مذکور در فرآیند جذب مدرسان مد نظر قرار گیرد  قدر ویژگی

 بهتری از عملکرد آموزشی آنان دریافت خواهد شد. 
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Modeling the quality of teaching based on the faculty 

Features and skills from the perspective of the faculty 

members of the university1 
 

Nader Hashemzadeh2, Omid Ali Hosseinzadeh3 
 

 

Abstract  

Despite the diverse research in the field of teaching quality and the 

study of factors associated with it, there is still evidence of 

educational inadequacies caused by Human resources associated 

with it. In order to manage the performance and increase the 

efficiency of teachers in teaching quality, the design of a 

progressive research has been tried to examine the Features and 

effective skills in teaching from the prespective of the the faculty 

members. With a randomized survey, 242 Faculty members in two 

universities using questionnaires, factors related to the quality of 

teaching were studied, the results of path analysis with the help of 

structural equation modeling showed that faculty members 

evaluated their own Features and skills. On the basis of their 

assessment, we found that the demographi Features (0,14), 

personality traits (0,18), occupational (0,17) professional skills 

(0,13), teaching (0,22), and communication (0,16), and in total, 

these attributes and skills explained 50% of the variance in teaching 

quality, which the Teaching skills with path coefficient (0,22) as the 

most important factor predicting the  university professors’  quality 

of teaching was identified. The Features of the faculty members in 

the educational process based on the results the critical conclusion, 

their level and importance in providing quality Teaching was 

discussed.  

 

Keywords: Teaching quality, Faculty features, faculty skills, 

Faculty members. 
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Abstract  

This paper attempts to extract some of the variables that can explain 

the leadership style under Muhamadu Buhari administration from 

May 29, 2015 to October, 2021. The Buhari’s government has 

frequently stated that political, social and economy recovery and 

growth are main concern on its policy agenda. This raise a question 

of how beneficial is the policies out of Buhari’s administration to 

the Nigerian people? The study used the secondary sources of 

information for the purpose of analyzing the leadership style of 

Buhari administration. The study revealed that the promises made 

in 2015 and 2019 gave Nigerians hope for change in all sectors but 

the reality is that some of those promises have not been achieved in 

the following areas- poverty, insecurity and food prices. The study 

recommends that Nigerian leaders should have a clear 

understanding of the Nigerian state peculiarity for the purpose of 

administering the state properly.    

Keywords: Leadership, Nigerian state, Behaviour, Corruption and 

Insecurity 
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1-Introduction  

The British colonialists entered the territory called Nigeria state in 

1863 introducing the indirect rule system where the Emir, Oba, Obi, 

Chief and King manage the affairs of their territory alongside the 

district officers. In 1922 the first constitutional development started 

in Nigeria by Hugh Clifford with elective principles, followed by 

Richard constitution in 1946, Macpherson constitution of 1951, and 

Lyttleton 1954 constitution that introduced the federal system of 

government with its own defaults in practice in this contemporary 

period. In October 1, 1960 the Nigerian elites who took over power 

at independence act as the imperialist policemen by reinforcing the 

chain of dependency (Bassey, 2003) even when they introduced 

national development plans. Again, the Tafawa Balewa 

administration had to look elsewhere for resources not only for 

jump-starting the economy but also commence new developmental 

project. Can introduction of development program make someone 

a good leader?   

 The question is what are the qualities of a good leader? The 

qualities of a good leader include empathy, humility, resilience, 

vision, integrity, accountability and influence. Bassey (2003) writes 

that what differentiate a good leader from a bad leader is in the area 

of human activities which require different leadership qualities. 

Under the parliamentary system of government in the 1960’s in 

Nigeria, Tafawa Balewa administration faced a lot of political, 

economic and social problems ranging from the crisis of 

mismanagement, the Western Nigeria crisis called ‘wetie’, and 

ethnic crisis which eventually polarized the country. The 

polarization of the country along ethnic lines and corruption 

provoked the five Majors under the leadership of Major Kaduna 

Nzeogwu to stage the first coup in Nigeria in January, 1966.  

The first military ruler under Major General Aguiyi Ironsi had to 

jettisoned the federal system for a unitary system of government 

with a unification decree number 34 of 1966 (Okere, 2014). This 

angered the northern officers who viewed the coup as an Igbo 

officer’s organised coup and at as such stage a counter coup that 

brought in a northern officer Lt Col Yakubu Gowon as the Head of 

States in July 1966. The later witnessed a civil war that wasted lives 

and properties from 1967 to 1970. Since 1966 to date, eight military 

heads of state have succeeded each other either by coup d’état or 
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palace coup. The return to civilian government in October 1, 1979  

referred to as Second Republic was aborted by a coup led by Major 

General Muhammadu Buhari in December 31, 1983 followed by 

another coup led by General Ibrahim Babangida  in August 1985 

coup  regarded as a palace coup, a smooth changing of the guards 

( Ekpu, 2018) who later ‘step aside’ after annulling 1993 election 

that pave way for an Interim Government  under the leadership of 

Chief Ernest Shonekan who was later overthrew by General  Sanni 

Abacha- his demised brought in General Abubakar Abdulsalami 

who handed over power to the civilian in  May 29, 1999 now called 

the fourth republic in Nigeria.  

The fourth republic started in May 29, 1999 and the Peoples’ 

Democratic Party won the election and ruled for sixteen years under 

the leadership of President Olusegun Obasanjo, Umaru Yar’Adua 

and Goodluck Ebele Jonathan at different periods.  In May 29, 

2015, Muhamadu Buhari under the umbrella of a mega party -All 

Progressive Congress ( APC) through the process of merger form  

won the  general election of 2015 and 2019. 

 

2-Conceptual and Theoretical Discourse 

The first question to ask is what is the definition of Leader? As 

expressed by Winston and Pattern in Agbaje et al, (2009): 

“A leader is one or more people who selects, equips trains and 

influences one or more follower(s) to the organization mission 

and objectives causing the follower(s) to willingly and 

enthusiastically expend spiritual emotional and physical 

energy in a concerted coordinated effort to achieve the 

organizational mission and objectives”. 

 

What is leadership? .Richard (2014) writes that the word leadership 

is close to the Latin word called ‘ducere’, and that it has so many 

interpretations ranging from direction, guidance, transformation, 

facilitation, orchestration, and servitude. Romero (2004), focused 

on 74 countries to ascertain whether countries tend more toward the 

patron or toward the modern leadership style especially when 

narrowed down to economic growth. Romero concludes that 

whenever there is a leadership shift, its affect economic growth. 

Marshal and Molly (2002) support the thought of Lao Tzu that some 

leaders accomplish a great deal and, are loved and praised by 

followers…but the best leaders, when the work is done and the goal 



 

 
 

95  
   Leadership Change in Nigeria: Promises, Expectations:  عنوان مقاله

attained, the people say, we did it ourselves. The personality of a 

leader plays a great role in the relationship between the people and 

their leaders and between one country and another for example 

Indira Gandhi of India, Franklin Roosevelt and John Kennedy of 

United States of America is examples of leaders who stood out by 

the virtue of their personalities and characters.  

Contingency Theory- this theory focuses on a particular variable 

that have to do with the environment in order to determine which 

particular style of leadership is sustainable to handle a situation. 

Situational theory means that a leader chooses the best course of 

action based upon situational variables. Muo (2019) concludes that 

generally, leadership involves the ability to determine the most 

appropriate course of action and getting others to follow their 

course.  

3-Methodology  

The paper adopts the secondary method to assess the leadership 

behaviour of President Muhamadu Buhari from 2015 to October 

2021. To be able to ascertain secondary sources we relied on official 

publications, National Bureau of Statistics, Central Bank of 

Nigeria, Channel Television reports, textbooks, journals, 

periodicals, and Federal Ministry of Information to explain the 

connection between leadership promises and expectations.  There 

are reasons why the secondary source in this paper is essential- it is 

to explain the practical aspect of leadership in Nigeria. One of the 

reasons is to reflect on the prevailing views of President Muhamadu 

Buhari on national matters.  

Buhari Presidency: Expectation and Realities, 2015 to October 

2021   

Nweke (2015:164) notes that:  

“Leadership within a democracy ought to reflect the will of 

the people, which means service. There is difference 

between objective service and self-service… Objective 

service refers to purposeful leadership aimed basically at 

the common good. Such leadership is most appropriate for 

democratic governance…Self-service approximates the 

attitudes of corrupt leaders who utilize the privileged 

positions of leadership for personal aggrandizement. This is 

the kind exhibited by many corrupt Nigerian democratic 
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leaders a situation that results in developmental retardation 

of the nation’ 

In 2015 general election, Nigerians voted for All Progressive 

Congress ( APC) for using the “Change Slogan” as a promise in 

their campaign to improve on the societal challenges particularly in 

the area of  security,  poverty,  corruption, terrorism and food prices.  

The APC led government of president Muhamadu Buhari had been  

criticized by public commentators in many occasion for not really 

stepping up to solve problems of continuous security challenges, 

banditry, oil bunkering  and oil pipeline problems. To addressed the 

critics views, the Minister of Information- Alhaji Lai Mohammed 

says that  the federal government spends sixty (60) billions naira 

annually on the repair and maintenance of vandalized oil pipeline 

across the country ( The Punch , September, 2021). More so, the 

Nigerian people expected a change in 2019 General election tagged 

‘Next Level’ to solve the problem of  high rate of unemployment, 

increasing herders-farmers crises and the continuous terrorists 

attack in the north eastern and banditry in the north west and north 

central zone of Nigeria.  APC sympathizers believed there was no 

need for change in 2019 general election because Buhari had done 

well. In the result of 2019 elections Buhari won the election by 

polling 15, 191, 847 votes (Vanguard February 29, 2019).   

In the word of Eskor Toyo (2000:153) in interpreting Nigerian 

elections, he says “it is an error to think that there is democracy in 

Nigeria in the midst of corruption, heavy election rigging, crass 

opportunists, fraud, ethnic chauvinism, a shameless use of money 

power, and thuggery” This paper would use the following criteria 

to assess the  Buhari administration from May 29 2015 to October, 

2021, poverty, corruption and security in order to  ascertain the 

possible improvement in the Nigeria.    

 

4-Poverty 

Aluko (1975) narrowed down his explanation of poverty to 

inadequate level of consumption expressed in insufficient food, 

clothing and shelter and that the absence of the basic necessities of 

life and the lack of hope to acquire these items really mean the 

person is poor (Agbor, 2017).  Poverty is not just the inability to eat 

three meals a day or fasting by religious faithful, but it has to do 

with the difficulty to acquire or get the basic necessities of life. 

Going by the National Bureau of Statistics (2010) about  60.9 
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percent of Nigerians lived in abject poverty and in 2012  the figure 

stood at 54.7 percent  meaning that almost 100 million people are 

living on less than a $1 (£0.63) a day ( BBC News, February 12, 

2012). The National Bureau of Statistics (NBS) in 2020 recorded 

that 40 percent or 83 million Nigerian live in poverty. Vanguard 

newspaper, July 21 ,2021 reports put this way “ national poverty 

headcount rate is 40.1 percent. 

With the challenges facing majority of the state in Nigeria in the 

area of salary, this inform this question,  is there any programme to 

alleviate poverty in Nigeria from 2015 to October 2021. The answer 

is yes. Mohammed (2020) itemized steps taking by Buhari’s 

administration to alleviate poverty: 

i) 75 billion naira for National Youth Investment Fund 

(which is a part of the 2.3 trillion naira Economic 

Sustainability Plan), for the establishment of Micro, Small 

and Medium Enterprises Survival Fund,  

ii) One-off payment to support self-employed individuals 

with a one-time payment of 30,000 naira for 333,000 

youths, the N-POWER that engaged 500,000 youths,  

iii) The FINTECH, programme, FARMERMONI, 

TRADERMONI and MARKETMONI schemes from which 

over 2 millions Nigerians have benefitted, 

iv)  The Digital Youth Nigeria initiative, the Mobile Service 

Repair Training and the Graduate Internship Scheme, from 

which over 500,000 youths have benefitted.   

Commentators argued that unfortunately, these programmes impact 

have not significantly reduced the level of poverty rate in Nigeria- 

while Buhari (2021) declared that his administration has lifted 10.5 

million Nigerians out of poverty from 2019 to 2021( Premium 

Time, June 2021).  

Table 1: State by State Analysis of Poverty rate in Nigeria 

 Serial Number State Poverty 

Headcount % 

1 Sokoto 87.73 

2 Taraba  87.72 

3 Jigawa 87.02 

4 Ebonyi 79.76 

5 Adamawa 75.41 

6 Zamfara 73.98 



 
98 

 9یاپیپ ،1400 زمستان ،4 شماره سوم،  سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

7 Yobe 72.34 

8 Niger 66.11 

9 Gombe 62.31 

10 Bauchi 61.53 

11 Enugu 58.13 

12 Nasawara 57.30 

13 Katsina 56.42 

14 Kano 55.08 

15 Plateau 55.05 

16 Kebbi 50.17 

17 Kaduna 43.48 

18 Cross river 36.29 

19 Benue 32.90 

20 Abia 30.67 

21 Imo 28.86 

22 Kogi 28.51 

23 Ekiti 28.04 

24 Akwa-Ibom 26.82 

25 Rivers 23.91 

26 Bayelsa 22.61 

27 Kwara 20.35 

28 Anambra 14.78 

29 Ondo 12.52 

30 Edo 11.99 

31 Oyo 9.83 

32 Ogun  9.32 

33 Osun 8.52 

34 Delta 6.02 

35 Lagos 4.50 

36 Borno 29.9 
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Source: Natural Bureau of Statistics, adopted from Simona Varrella 

September 2021. 

Please see figures 1, 2 and 3 below  

 

Figure 1: World Poverty Clock placed it at 41% as at September 

2021 with the figure at 87 million 

 
 

In Alexander Irwin 2021 work of using data to combat crisis writes 

that the effect of  Convid 19 crisis, the national poverty rate in 

Nigeria is forecasted to jump from 40.1 percent in 2019 to 45.2 

percent in 2022 implying that 100. 9 million Nigerians will be living 

in abject poverty in 2022.  

Figure 2: The food inflation for 2021 is 22.7% and this alone 

increase the level of poverty when some states find it difficult to 

pay the minimum wage of 30,000 naira to grade level one in the 

State civil service.  
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Most of these poverty eradication strategies are in form of handouts 

and thus cannot alleviate poverty, which has become a web 

entangling every sector of Nigeria (Agbor, 2017). NAPEP for 

instance fail to make a dent on the poverty situation because of poor 

policy conception, poor implementation, short-sightedness and 

inadequate approach in addition to failure in considering the extent 

and dimensions of poverty in Nigeria (Babayo & Umar, 2019) 

 

Figure 3:  Percentage of Economic Strangulation 

(a) 
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(b) 

From 2015 to October, 2021, figure 3 shows rise in inflation rate in 

food, unemployment, exchange rate and public debts in Nigeria 

under president Muhammadu Buhari while figure 4 below shows 

the different growth per sectors from 1999 to 2021.    

Figure 4 
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Figure 5: Macro-economics indicators under Buhari 

Administration from 2015 t0 2021 

 
Source Channels TV, June 2021, Nigeria  

The question is what can we deduce from these images? From 

figure 3 to figure 5 there is a rise in inflation rate, food, 

unemployment, exchange rate, public debt amounting to increase in 

the poverty rate by state and in turn leading to high rate of insecurity 

in Nigeria.  

Corruption 

Corruption is a serious issue globally as Nigeria ranks 149 out of 

180 countries in the Transparency Index analysis, and this is an 
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indication of the unethical conduct of some public office holders 

(Transparency international index, 2020). 

 

Figure 6: 

 
Section 15(5) of 1999 Nigeria constitution (as amended in 2011) 

provides that government must eradicate all corrupt practices and 

abuses of power.  However, the incidents of corruption continued 

to rise and the high rate of corruption leading to different anti 

corruption programme (like War Against Indiscipline during the 

military  and the establishment of anti-graft agencies like the Code 

of Conduct Tribunal, Economic and Financial Crimes Commission 

(EFCC) and Independent Corrupt Practices and Other Related 

Offences (ICPC) (Saliu& Muhammad, 2007, Lame & Odekunle 

2000,). Despite the efforts of these agencies, the cases of corruption 

are on the increase as many politicians have been accused, arrested, 

prosecuted and convicted in different courts.  There are still reports 

that a lot of public money is stashed by public servants in foreign 

banks in Switzerland, United Kingdom, United States of America, 

safety tanks as reported by Nigerian dailies.   

The list of 103 high profile cases (HPCC) in 2017 was handed to 

the Attorney General of the Federation in Nigeria by Economic and 

Financial Crime Commission (EFCC). These names include 

judicial officers, Senators, Governors, ex-ministers, and other 

politicians (Bertrand 2017:38). Some of these cases started as far 

back as 2003, 2008, 2015 and are still in court uptil date while some 

are serving their jail terms as contained in table 2 below.  

Table 2:  Record of Accused Corrupt Public Officials and 

Politicians 
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S/N Accused Person Amount 

1 National Social Insurance 

Trust Fund 

N84bn 

2 Dr. Chimaroke Nnamani. 

Former Enugu governor 

5.3 billion 

3 Saminu Turaki. 

Former governor of Jigawa 

36 billion 

Approach, laundering 

4 Dr. Orji Uzor Kalu 

Former governor of Abia 

state 

Convicted for N7.6bn 

between 1999 to 2007, 

Premium time, 2021 

 

5 Joseph Dariye. 

Former governor of Plateau 

state, now in Jail 

N2bn 

 

6 Jolly Nyame( now in Jail 

Former governor of Taraba 

N64bn 

7 Maina Abdulrasheed; 

Pension Reform Task Force 

N100billion naira 

pension fraud 

8 Col. Dasuki 

Former national security 

adviser to president Jonathan 

Arm Deals  $2.1 bn 

dollars 

9 Ibrahim Magu Could not account for 

Interest on 550bn; 332 

recovered properties 

10 Theordore Orji 

 Fmr abia Governor 

N551bn 

11 James Bala Ngilari 

Former governor of 

Adamawa state 

 Accused of N30 billion 

12 Gabriel Suswan 

Former governor of Benue 

state 

 Accused of 20 billion 

13 Aboubakar Hima (From 

Niger Republic) 

N166bn arms supply 

fraud 

 

 

14 Oliza Metuh Alleged diversion of 

400 million naira  in 

2016 



 

 
 

105  
   Leadership Change in Nigeria: Promises, Expectations:  عنوان مقاله

15 Mr Mohammed Adoke  Alleged involvement in 

the controversial 1.1 

billion oil Malabu oil 

deal 2015 

16 Diezani Alison Madueke  Billion dollars fraud  20 

17 

Source: Guardian, Vanguard, Sun and Punch from 2007 to October 

2021. 

Security 

Defending lives, properties and sovereignty of the state 

constitutionally resides in the police, armed forces, state security 

services and other allied organs in the polity.( Petro, 2009). ThisDay 

Newspaper  reported that at least 19, 890  people were killed by 

non-state actors in Nigeria between 2015 and 2019 and that Fulani 

bandits conducted 106 attacks in North Central Nigeria in the first 

quarter of 2018( ThisDay Newspaper of July 1, 2018). New 

Telegraph, August 23, 2021 reports that Kidnappers and Bandits 

made 20 billion naira from ransoms paid by governments and 

individuals in about 500 attacks between 2019 and 2020. The 

underlisted table of killing in Nigeria was adopted from Abang 

(2017) and Abang (2019) for purpose of explanation in this paper 

with additional data.  

Table 3:  Record of Killings in Nigeria from 2015 to October 

2021 
S/

N 

States 

where 

Attacks 

took place 

Number 

of 

Casualti

es and 

dead 

Year Respons

e of 

governm

ent 

Source 

1 Desina 

Local 

governme

nt in 

Adamawa 

state 

28 

people 

killed; 

2,500 

farmers 

displace

d 

July 

2015 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem. 

Ofuoku&Isife 

2009”  in 

International 

Journal of 

Sociology and 

Anthropology 

Vol. 1 (2)  
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2 Agatu 

attacks  in 

Benue 

state 

affected   

Okokolo, 

Akwu, 

Ocholony

a, Adagbo, 

Ugboku 

and Aila 

villages 

 Not 

less 

than 

300  

people 

dead 

Februar

y 26, 

2016 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem. 

Daily Post 

Newspaper,   

February  26, 

2016 

3 Ugondo, 

Turan, 

Gabo, 

Nenzan in 

Logo 

Local 

Area in 

Benue 

state 

60 

persons 

killed 

2016 Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

the 

problem. 

The Guardian 

Newspaper,  June 

10,  2016 

4 Okokolo 

village, 

Agatu 

local 

governme

nt Benue 

state 

5 

persons 

killed 

by 

herdsm

en 

Februar

y 18. 

2016 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem. 

The Guardian 

Newspaper,  June 

10,  2016 

5 Tarfi 

village in 

Buruku 

Local 

governme

nt area of 

Plateau 

state.  

 

12 

people 

killed  

by 

herdsm

en, and 

many 

villager

s 

injured 

and 

others 

missing.  

Friday 

13, 

2016   

 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem. 

The Guardian 

Newspaper,  June 

10,  2016 
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6 Godogodo 

town in 

Jenaah 

Local 

governme

nt, 

Kaduna 

state 

Fulani 

Herdsm

en  

killed 

40  

natives 

October 

15, 

2016 

Govern

ment 

imposed 

curfew 

in the 

area. 

The Punch 

Newspaper, 

October 16, 2016 

7 Kigam, 

Kitakim, 

Ungunwa

n, Magaji, 

Unguwan

Rimi and 

Kizipi in 

Kaura 

local 

governme

nt in 

Kaduna 

Fulani 

Herdsm

en 

killed 

31  

natives 

Novem

ber  13, 

2016 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem. 

The Leadership 

Newspaper 

November 14, 

2016 

8 Kauru in 

Kaduna 

state 

Herdsm

en 

killed 

34 

Christia

ns, with 

100 

houses 

destroy

ed. 

Novem

ber 13, 

2016 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

www.christiantim

es.com 

9 RafinGon

a and 

Gbayi 

villages in 

Bosso 

local 

governme

nt of 

Niger state 

Nine 

people 

killed 

and six 

thousan

d 

displace

d 

January 

15, 

2017 

Govern

ment 

continue

s to 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

Vanguard January 

16, 2017. 

 

10 Lau Local 

governme

nt, Taraba 

state 

55 

people 

killed 

and 

January 

6 to 

April, 

2018 

Govern

ment 

continue

s to 

ThisDay April 30,  

2018 

 

http://www.christiantimes.com/
http://www.christiantimes.com/
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hundred

s  

displace

d 

make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

11

` 

Dundu 

village of 

Bassa 

local , 

Plateau 

state 

23 

killed 

March 

12  

Govern

ment 

imposed 

curfew 

in the 

area 

Sun, March 13, 

2018 

12 Logo and 

Guma 

local 

governme

nt Benue 

state 

71 

killed  

Dec 31 

to Jan 

6, 2018 

Govern

ment 

imposed 

curfew 

in the 

area 

Punch Jan 9, 2018 

13 Three 

local 

governme

nt 

affected, 

BarkinLad

i, Mangu 

and 

Riyom, 

Plateau 

state 

120 

killed 

June 

25, 

2018 

Dusk to 

dawn 

curfew 

Vanguard June, 

27 2018 

14 Mashema, 

Kwashaba 

and Birane 

district of 

Zumi local 

governme

nt of 

Zamfara 

state 

42 

killed 

July, 

2018 

Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

Dailytrust,August

19, 2018 

15 Bassa and 

Egbura 

communiti

es 

Nasarawa 

state 

31 

killed  

May, 

2018 

Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

Vanguard, May 

16 2018 
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the 

problem 

 

17  Gora 

village, 

Safana 

council of 

Katsina 

10 

killed 

Novem

ber, 20, 

2018 

Deploy

ment of 

security 

to check 

the 

incident 

from 

escalatio

n 

Guardian, 

November, 22 

2018 

18 Taraba 5 killed July10, 

2018 

Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

 

Punch July 11, 

2018 

19 Adamawa 50 

killed 

July10, 

2018 

Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

 

Punch July 11, 

2018 

20 Kaduna 

state 

85 

killed 

March 

13,  

2019 

Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

 

ThisDay March 

13, 2019 

21 Plateau 

state  

Attack 

of 

Bassa 

June 

13,  

2020 

Govern

ment 

continue 

to make 

ThisDay March 

2020 
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commu

nity 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

 

22 Niger state  Seven 

farmers 

killed 

by 

bandits 

Jan 1, 

2021 

Govern

ment 

continue 

to make 

efforts to 

resolve 

the 

problem 

 

Daily post, April 

2021 

Sources: Daily Post Newspaper, The Guardian Newspaper, The 

Sun Newspaper , The Vanguard Newspaper, Abuja Metro 

Newspaper, The Punch Newspaper, Leadership Newspaper, 

ThisDay Newspaper, New Telegraph, Premium Times adopted from 

Abang, 2019, ThisDay, July 7, 2020  and Daily post 2021 

 

5-Conclusion 

Buhari’s administration was assessed using these three guides-  

poverty, corruption and security from May 29 2015 to October 2021  

to ascertain the change slogan and the next level slogan promised 

by APC led administration.  From 2015 to October 2021 there have 

been arguments and counter arguments as to whether Buhari met 

the expectations of Nigerians. However, from 2015 to 2020, 

unemployment rate has almost doubled, many Nigerians living 

below poverty line, corruption rate is high even in the midst of anti-

corruption agencies, and that nepotism has become institutionalized 

while the economy score earn an average mark.   The public debt is 

ballooning at $86bn (Guardian, 2020). There is area of credit in 

Buhari’s administration but we choose poverty, corruption and 

security to check the level of change by depending on secondary 

information. We conclude without any equivocation that the 

realities have not matched the expectations of the Nigerian people. 

Unfortunately, developments in the first six months of 2021 have 

not given much hope. Within a three-year period covering July 

2018 to June 2021, the Federal Government recorded a fiscal 

deficit of 15.35 trillion naira. Statistics obtained from the Budget 
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Office of the Federation as shown by Amarachi Orjiude report in 

Punch Newspapers of 2021. 

 From the above data and analysis, we recommend that the planning 

department of the federal government should established offices in 

each local government in Nigeria for the purpose of data collection 

for analysis. This would help government to come out with 

programme that would solve some peculiar problem in both rural 

and urban areas.  
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ها در دولت   تی: وعده ها، انتظارات و واقعهیجریدر ن یرهبر رییتغ

 یبوهار

 

 

 3ه ی، باباتونده آدکونله اوکون 2مامو   کنای، ا1اوون آبانگ  یساند

 

 

 چکیده 

  ی م  29از   یرا در دولت محمدو بوهار  یسبک رهبر  تواندیرا استخراج کند که م  ییرهای از متغ یدارد برخ  یمقاله سع  نیا 
 دیمف هیجریمردم ن یچقدر برا  یدولت بوهار یها استیکه س سوال اساسی این استدهد.  ح ی توض 2021تا اکتبر  2015

ا  از منابع اط  نیاست؟ در  ا   یرادولت بوه  یرهبر  سبک  لیبه منظور تحل  هیثانو  یالعات پژوهش   نیاستفاده شده است. 
کرد،  دواریها امدر همه بخش  رییرا به تغ  هاهی جری، ن2019و  2015 یهاداده شده در سال یهامطالعه نشان داد که وعده

مطالعه    نیمحقق نشده است. ا   ییمواد غذا   متیو ق  یناامن   ر، فق  یهاها در حوزهوعده  نیاز ا   یاست که برخ  نیا   تیاما واقع 
 ی داشته باشند تا بتوانند دولت را به درست  هیجریدولت ن  یهایژگیاز و  یدرک روشن  د یبا  هیجریکه رهبران ن  کندیم  هیتوص

 .اداره کنند
 

 یرفتار، فساد و ناامن ه، یجریدولت ن ، ی رهبر ها:  دواژهیکل
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