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 آباد پارس مدارس از یشواهد: رانیمد یمدن یرفتارها یالگو

 
 

 خانلو حسن یمیفخ ینق ، 1رلویاج ییشفا جمال

 
 1401 مهر 15: رشیپذ خیتار              1401 مرداد 30: افتیدر خیتار

 

 

 دهیچک

 است، گرانید به نسبت ادب و احترام دهنده نشان که کند یم استفاده یاعمال و کلمات از یمدن رفتار
 یاجتماع تعامالت حفظ به بودن یمدن. نه ای دیباش موافق دهند یم انجام ای ندیگو یم آنها آنچه با خواه

 567 نیب در یمدن یرفتارها پرسشنامه یابیهنجار یبررس هدف  با حاضر قیتحق. کند یم کمک مثبت
 پرسشنامه از اطالعات یآور جمع یبرا. است گرفته انجام آباد پارس شهرستان مدارس رانیمد از نفر

 استفاده هیگو 26 با(  1399) یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن رانیمد یمدن یرفتارها شده استاندارد
 یاستنباط و یفیتوص  آمار از قیتحق یها هیفرض لیتحل و هیتجز  یبرا. بودند نفر 310 نمونه تعداد و شد
 دهیگرد استفاده( دمنیفر آزمون و یهمبستگ آزمون مستقل، جامعه دو یت آزمون ،یدییتا یعامل لیتحل) 

 یرفتارها ابعاد نیب و بود یمدن یرفتارها مدل یعامل ساختار دییتا از یحاک قیتحق یها افتهی. است
 . دارد وجود یتعامل رابطه رانیمد یمدن

 

 یسازمان یمدن یرفتارها ، مدارس ران،یمد ،یمدن یرفتارها:  یدیکل یها واژه

 

 مقدمه-1

 و تعلیم نظام نقش ارتقای جمله از متعددی خدمات دولتی نهاد یک عنوان به پرورش و آموزش
 مستمر، آموزشی های تربیتی،فعالیت تربیت،فعالیتهای و تعلیم نظام تعامالت توسعه و تربیت،تقویت

 اینگونه عملكرد که ازآنجا. دهد می انجام شهروندان به غیره و مهارتها یادگیری،افزایش دانش، توسعه
 رفتارهای تحلیل و بررسی بنابراین دارد، قرار آنها شغلی عملكرد تأثیر تحت زیادی حد تا سازمانها
 بنابراین. آورد فراهم آنها کارایی و اثربخشی افزایش برای را زمینه تواند می پرورش و آموزش مدیران

 مدیریتی، های مهارت با رابطه در یگرم شهرستان پرورش و آموزش مدیران عملكرد که است الزم
 .شود بررسی آموزشی های مهارت و فردی میان های مهارت ای، حرفه های مهارت

                                                           
1  
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 در رهبری نقش ها چالش نیا. اند شده مواجه دهاییچیپ های چالش با مدارس ریاخ دهه دو یط در
. است کرده تر تیاهم پر ها چالش با مقابله جهت مهم و راهبردی استیس کی عنوان به را مدرسه
 وهیش نیبهتر افتنی هدف با را ادییز پژوهشهای مدرسه، دستاوردهای به حصول در رهبری تیمحور

 به نفر کی به محدود و محور فرد كردییرو رهبری، به یسنت كردیرو. است داشته دنبال به رهبری از
 شجاعت، قدرت،) قهرمان کی اتیخصوص که دهیبرگز معلم کی ای ریمد کی ، است یرسم رهبر عنوان

 باشدیم دارا را...(  و روانیپ جانب از یسازمان اجابت و وفاداری از برخورداری ، نفس به اعتماد کنترل،
 (. ؛2004 ، اودر)

 است، گرانید به نسبت ادب و احترام دهنده نشان که کند یم استفاده یاعمال و کلمات از یمدن رفتار
 یاجتماع تعامالت حفظ به بودن یمدن. نه ای دیباش موافق دهند یم انجام ای ندیگو یم آنها آنچه با خواه

 یحضور صورت به - گرانید به نسبت چگونه که نوجوانان و کودکان به آموزش. کند یم کمک مثبت
 کالج، مدرسه، در یابیریمس یبرا را یمهم یاجتماع یهامهارت تواندیم کنند، رفتار یمدن - نیآنال و

 دارند یمتفاوت دیعقا که یافراد انواع با آن در که بدهد آنها به یاجتماع یهاطیمح ریسا و ندهیآ شغل
 (. 2020 ، نگیبول)  داشت خواهند تعامل

 افراد نیمع یازهاین به ییپاسخگو نقش که یاجتماع روابط و ها تیوضع نقش داریپا نسبتاً یساختارها
 (.2003 ، نویوالسك)شوند یم جادیا نهادها عنوان به دارند، را یاجتماع یکارکردها یبرخ یفایا ای جامعه

 تیریمد یبرا جامعه در که هستند یا افتهی سازمان یساختارها مجموعه انگرینما یعموم مؤسسات
 یكیبوروکرات یمعنا به ،یعموم ینهادها(. 2003 ، نسكویمار) اند شده جادیا یعموم خدمات و کاالها

 چالش با تواند یم که دهند یم نشان را دولت یاجتماع-یاقتصاد یسازمانده راه تنها دارند، امروزه که
 (.بودن یراض. کند مقابله یبشر یازهاین یدگیچیپ و تنوع ت،یجمع ادیز تعداد) تهیمدرن یها

 رهیغ و کشور از دفاع ،یفرهنگ ،یآموزش ،یبهداشت خدمات: مانند یخدمات و کاالها یعموم مؤسسه کی
 ص ،2003 نسكو،یمار) است یعموم منافع خدمت در یعموم مؤسسه کی هدف. کند یم «فروش» را

10.) 

 مختلف یرهایتفس به منجر که است متفاوت جهان سراسر در افراد نیب در یمدن به مربوط اتیتجرب 
 به کنند، یم ریتفس و تجربه مشاهده، را خود تجربه افراد که یندیفرآ. شود یم یمدن رفتار مورد در

 به و افتیدر یواقع یایدن از یمحرک هر. شود یم یگذار برچسب یاجتماع ادراک ای ادراک عنوان
 «ستندین یواقع» که است یادراک جهینت میشناس یم ما که ییایدن. شود یم ریتفس یادراک تجربه عنوان

 یابیهنجار دنبال به پژوهش نیا لذا،(.  2019 ، انتویآر و ایوسی)  هستند شده ادراک جهان یهمگ رایز
 .باشد یم مغان آباد پارس شهرستان مدارس رانیمد انیم در یمدن یرفتارها مدل

 

 یمدن یرفتارها ینظر اتیادب-2

 کی حفظ با تیمدن ارتباط دهنده نشان ،(شهر) civitas و( شهروند) civic کلمه، نیالت یها شهیر
 بهره یبرا هم که هستند یکسان متمدن افراد که است یمعن نیا به یبرخ یبرا و است، کارآمد جامعه
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 آباد پارس مدارس از یشواهد: رانیمد یمدن یرفتارها یالگوعنوان مقاله:  

 ؛2006 ، دیبو. )هستند مناسب یشهروند یها تیمسئول انجام یبرا هم و یشهروند یایمزا از یمند
 بر و کند یم جادیا نظم متقابل، شده دییتا یاجتماع یرفتارها از یکد عنوان به تیمدن(. 2002 ، پک

 توجه، ادب، ادب، شامل کلمه نیا از یکنون استفاده. کند یم تمرکز شهروندان همه مشترک منافع
 است ازمندانین به کمک یبرا ییها راه یجستجو ای ،یخودخواه از فراتر نگاه مراقبت، احترام، ،یمهربان

 فیتعر یفرد نیب روابط در گرانید به توجه ای نجابت عنوان به یسادگ به زین تیمدن(. 2000 ، ینكلیه)
 (.2002 ، سیفر) است شده

 و نزیلكیو) احترام حضور بر یمبتن رفتار مانند. ردیگ یم بر در را یعیوس نسبتاً حوزه تیمدن فیتعر 
(. 2002 س،یفر) ادب ای ،(1983 ، سیوید) یهمدل ،(2006 د،یبو) حقوق و تیمسئول ،(2010 همكاران،

 ادب، آداب، به یرسم تیمدن. کرد یبند دسته یماهو تیمدن و یرسم تیمدن به را تیمدن( 2006) دیبو
 تیعضو احساس ،یماهو تیمدن که یحال در. دارد اشاره چهره به چهره میمستق تعامالت ریسا ای ادب

 مدنی رفتار(. 2019 انتو،یآر و وشای)  است همراه یمختلف فیتكال و حقوق با که است جامعه کی در
 یــک وســیله بــه ســازمان یــا همكاران به کمک قصد به که است عملكردی و رفتارها مجموعه

 (1388 ؛یاسد و زاده رانیا ؛111: 2006 ، کوهن) گیــرد مــی انجــام فــرد

 آموزش را یدموکراس کی در یشهروند یها مهارت و دانش آموزان دانش به مدارس در یمدن آموزش
 مورد ریاخ یها سال در است، شده جیترو متحده االتیا سیتأس زمان از که یمدن آموزش. دهد یم

 پرداخت دادن، یرأ شود یم اشاره آنها به معموالً که یمدن یرفتارها. است گرفته قرار مجدد توجه
 (.2019 ، رسور) است یاسیس روند در مهم موضوعات از تیحما و اتیمال

(. 2002 پک،) است افتهی کاهش ریاخ یهاسال در جامعه و مدارس در تیمدن که معتقدند یاریبس
 ییتنها به یمدن یرفتارها اگرچه و( 2001 ، موراد) دارد فاصله بودن کامل از دیتردیب كایآمر جامعه

 رفتار آموزش. بخشند بهبود را جامعه توانندیم رفتارها نیا اما کند، جادیا درنگیب یاجامعه تواندینم
 مدارس در تیمدن آموزش. است تر مثبت و تر هماهنگ یا جامعه یسو به یگام مردم به تر متمدنانه

 فردا شرویپ شهروندان نوظهور نسل فرزندان(. 1998 ، هچ) کند یم کمک هدف نیا به یابیدست به
 است ممكن مدارس در تیمدن یها ارزش آموزش. کرد نو تمدن به دیام آنها در دیبا که یکسان هستند،
 کردن آماده یرسم یعموم آموزش هیاول هدف یخیتار هدف(. هچ پک،) کند قیتشو را تر یمدن جامعه

 شهروندی برای آمادگی(. 2002 پک،) بود جامعه یبرا مناسب شهروندان یبرا کودکان به دادن شكل و
 لیدل به(. 1998 ، سیلوئ و شاپس) بود متحده ایاالت تاریخ بیشتر طول در عمومی مدارس اولیه هدف

(. 1998 ، برمن) داشت انیدانشگاه با برابر یارزش آداب و ادب آموزش جامعه، و آموزدانش بر بالقوه ریتأث
 یم گرفته نظر در یا ساده کیآکادم مؤسسات عنوان به گسترده طور به مدارس ،یکنون روزگار در

 یمنیا یبرا یمل ینگران مدرن هدف(. 1998 برمن،) دهند یم آموزش را یفكر صرفاً مطالب که شوند
 قاتیتحق یمدن یرفتارها خصوص در. است افتهی شیافزا تجاوزگرانه اقدامات گسترده انتشار با مدارس

 : است شده آورده قاتیتحق نیا از یبرخ جینتا ادامه در که است گرفته انجام یادیز
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 آموزش در رانیمد یمدن یرفتارها یالگو یطراح هدف با( 1399) یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن
 ،یاجتماع یبرابر و عدالت سالمت، سواد اصلی شاخص شش  و اند داده انجام یگرم شهرستان پرورش و

 هیارا کیالكترون آموزش و یفرهنگ چند آموزش دار،یپا توسعه یبرا آموزش ،یاجتماع یریپذ تیمسئول
 بوده هم قیتحق نیا یاصل یمبنا که اند شده هیارا ها شاخص و ابعاد( 1) شماره جدول در که. اند کرده

 .اند

 (1399، یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن) رانیمد یمدن یرفتارها شاخص و ابعاد -1 جدول

 شاخص ابعاد

 سواد سالمت

 برقراری تعامل با مرکز بهداشتی شهر
 ایجاد گروه بهداشت یاران مدرسه

 آموزان با بیماریها و عوامل ایجاد بیماریهاآشناسازی دانش
 معرفی دانش آموزان دچار بیماری به مراکز درمانی

عدالت و برابری 
 اجتماعی

 برقراری تعامل با سازمان های قضایی شهر
مطالعه و شناخت حقوق متقابل دانش آموزان و معلمان نسبت به یكدیگر و نسبت به 

 اعضای جامعه
 آموزش حقوق شهروندی به دانش آموزان

 اجرای عدالت در موارد مورد اختالف و احقاق حقوق صاحبان حق
ت گوناگون، به شرطی که آن روش آموزش احترام به رو شهای زندگی، عقاید و نظرا

 ها، عقاید و آرا مبتنی بر رعایت حقوق دیگران باشند.
 آشناسازی دانش آموزان با ابعاد و برکات مذهب و تأثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی

مسئولیت پذیری 
 اجتماعی

 شرکت دادن دانش آموزان و والدین آنها در مباحث مربوط به مسائل راهبردی مدرسه
ویق و ترغیب دانش آموزان به مشارکت در امور مدرسه و استفاده از سازوکارهای تش

 انگیزشی در این زمینه
 دهی به دانش آموزان در امور مرتبط با مدرسه و دادن اختیار متناسب با آنمسئولیت

 استفاده از نظرات و عقاید آنها در برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه
با خانواده و سایر نهادهای تربیتی در واگذاری مسئولیت به دانش برقراری تعامل مدرسه 

 آموزان به منظور پیگیری تأثیرات و نتایح آن
تدارک جلسات و کارگاه های آموزش مهارت های روانی و فردی الزم برای زندگی 

 شهروندی

آموزش برای 
 توسعه پایدار

 تعلیم و تربیت و مدرسهمطالعۀ سند چشم انداز آموزشی پرورشی بیست سالۀ نظام 
 استفاده از نظرات و تجارب معلمان و دانش آموزان

شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بر اساس قابلیتها 
 و رفع کاستیها

آموزش چند 
 فرهنگی

شناخت فرهنگهای موجود بین دانش آموزن از طریق تعامل چهره به چهره با دانش 
 وامل مدرسهآموزان و ع

مطالعه و بررسی منابع علمی برای شناخت هر چه بیشتر فرهنگ ها و تشویق فعالیت 
 های بین فرهنگی در میان دانش آموزان
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اندیشی گروهی و فردی در راستای معرفی فرهنگ های مختلف برگزاری جلسات هم
 به منظور ایجاد فضای احترام گذاری به چندفرهنگی در مدرسه

آموزش 
 الكترونیک

 مطالعه و شناسایی امكانات فنّاورانۀ جدید و مفید برای محیط مدرسه
 رایزنی با عوامل آموزشگاه برای تأمین امكانات فنّاورانه
 آموزش نحوۀ استفاده درست از امكانات فنّاورانه مدرسه

 زمینه سازی برای کاربردی امكانات فنّاورانه در کالس های درس و فضای مدرسه

 

 

 طیمح در تطابق یارتباط مدل نیتدو و یطراح به مقاله در( 1397) همكاران و محمدحسن یفردوس
 یمدن رفتار یانجیم نقش: خوزستان استان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان یشغل عملكرد و کار

 یمدن رفتار قیطر از سازمان-فرد تطابق  که است آن از یحاک آنها یها افتهی و پرداخته یسازمان
 عملكرد با یسازمان یمدن رفتار قیطر از شغل-فرد تطابق نیهمچن. دارد رابطه یشغل عملكرد با یسازمان

 یسازمان یمدن رفتار قیطر از میرمستقیغ صورت به فقط گروه – فرد تطابق اما،. دارد رابطه یشغل
  نزیلكیو.  دارد ارتباط یشغل عملكرد با زین یسازمان یمدن رفتار. شود یم یشغل عملكرد یارتقا موجب

 «مدرسه متخصصان از ینظرسنج: آموزان دانش یمدن رفتار»  عنوان با یا مقاله در( 2020) همكاران و
 و دانند یم جامعه در تیمدن شیافزا یبرا یراه را آموزش سندگانینو از یاریبس که اند کرده انیب

 یتجرب یها داده حال، نیا با. اند درآورده اجرا به مدارس در تیمدن بهبود یبرا را یمداخالت زین یبرخ
 . دارد وجود آموزان دانش یمدن رفتار تیماه و زانیم مورد در یکم اریبس

 

 قیتحق یلیتحل مدل -3

(  1399) یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن یمدن یرفتارها پرسشنامه اساس بر قیتحق یمفهوم مدل
 توسعه یبرا آموزش ،یاجتماع یریپذ تیمسئول ،یاجتماع یبرابر و عدالت سالمت، سواد بعد شش با
 .است شده آورده 1 شكل در که باشد یم کیالكترون آموزش ،یفرهنگ چند آموزش دار،یپا
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 قیتحق یمفهوم مدل -1 شكل

 .است دهیگرد هیارا فوق مدل لیتحل یبرا ریز هیفرض قیتحق هدف و قیتحق یمفهوم مدل به توجه با

 یدارا اباد پارس شهرستان پرورش و اموزش مدارس رانیمد نیب در رانیمد یمدن یرفتارها پرسشنامه
 .باشد یم ییروا

 

 :قیتحق روش-4

 از ها داده لیتحل و هیتجز هنگام محققان رایز است عتریسر اغلب و است ینیع یکم قیتحق روش نیا
 یشناس روش از توانند یم نیمحقق چگونه نكهیا از یا نمونه. کنند یم استفاده یافزار نرم یها برنامه

 .است ها هیفرض از یا مجموعه شیآزما ای ریمتغ دو نیب رابطه یریگ اندازه کنند، استفاده یکم

 آنها تعداد که بوده آباد پارس شهرستان در فعال مدارس رانیمد همه پژوهش، نیا در یآمار جامعه. 
 .باشدیم نفر 567

 هومن روش از یدییتا یعامل لیتحل در یساختار یریگ اندازه مدل اساس بر نمونه حجم نییتع یبرا 
 هر یبرا نمونه حجم تعداد قیتحق مدل در شاخص 26 وجود به توجه با. است شده استفاده( 2000)

 یآمار جامعه نیب در  310 شتریب نانیاطم یبرا که پرسشنامه 260. شد گرفته نظر در نفر 10 عامل
 .شد لیتحل و هیتجز پرسشنامه 300 تاًینها و گردد عیتوز

 .باشد یم ساده یتصادف یریگ نمونه ،یریگ نمونه روش حاضر قیتحق در

 عنوان به( 1399)یرچیدم فهیوظ و قنبرلو نژاد حسن رانیمد یمدن یرفتارها شده استاندارد پرسشنامه از
 . شد خواهد استفاده نظر مورد یها داده به یابیدست یبرا اطالعات یآور جمع یاصل ابزار

 :باشد یم بخش دو در پرسشنامه سواالت

رفتارهای مدنی

آموزش 
الكترونیک

سواد سالمت

عدالت و برابری 
اجتماعی

مسئولیت پذیری 
اجتماعی

آموزش برای 
توسعه پایدار

آموزش چند 
فرهنگی
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  یعموم سواالت بخش •

  یاختصاص سواالت بخش •

 25 بیترت نیبد است شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون از قیتحق پرسشنامه ییایپا سنجش برای
 ،SPSS افزار نرم از استفاده با و آوری جمع سپس و دیگرد پخش یپژوهش جامعه نیب در پرسشنامه

 آلفای بیضر شده داده نشان 4-3 جدول در که یهمانطور شد، حساب را آنها کرونباخ آلفای بیضر
 . است پرسشنامه ییایپا بودن قبول قابل دهنده نشان لذا است 7/0 از شتریب پرسشنامه هر کرونباخ

 ها پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر -3 جدول

 ابعاد ضریب آلفای 

 سواد سالمت 91/0

 یاجتماع یعدالت و برابر 92/0

 یاجتماع یریپذ تیمسئول 90/0

 داریتوسعه پا یبرا آموزش 89/0

 یچند فرهنگ آموزش 90/0

 کیالكترون آموزش 92/0

 

 و کردن زیتم ،یآور جمع مانند تیفعال نیچند شامل معموالً که است یكیتكن ها داده لیتحل و هیتجز
 شوند، یم ها داده لیتحل و هیتجز افزار نرم شامل معموالً که ندهایفرآ نیا. است ها داده یسازمانده

 به نیهمچن ها داده لیتحل و هیتجز. هستند یضرور یتجار اهداف یبرا ها داده یساز آماده یبرا
 یبرا خام یها داده لیتحل و هیتجز علم عنوان به که شود یم شناخته ها داده لیتحل و هیتجز عنوان

 .شود یم فیتوص ها داده اساس بر آگاهانه یریگ جهینت

. باشد یم فراوانی و درصــــد شامل توصیفی روشهای ؛یفیتوص لیتحل و هیتجز در شده استفاده روش
 عیتوز صیتشخ جهت یچولگ و یدگیکش آزمون ابتدا  ؛یاستنباط لیتحل و هیتجز در شده استفاده روش
 یهمبستگ آزمون ، مستقل دوجامعه یت آزمون ،یدییتا یعامل لیتحل  از و است دهیگرد استفاده ها داده

 یافزارها نرم  از استفاده با ها لیتحل تمام. است دهیگرد استفاده سواالت لیتحل یبرا دمنیفر آزمون و
Amos  و SPSS است رفتهیپذ انجام. 

 

 

 قیتحق هیفرض یاستنباط آزمون - 4

 یدییتا یعامل لیتحل. است گرفته قرار استفاده مورد  تأییدی عاملی تحلیل قیتحق هیفرض لیتحل  یبرا
 نهفته( یها)سازه و شده مشاهده یرهایمتغ نیب یا رابطه که را هیفرض نیا تا دهد یم اجازه محقق به
 دو، هر ای یتجرب قاتیتحق ،یتئور دانش از استفاده با محقق. کند شیآزما را دارد وجود آنها ییربنایز
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. کند یم شیآزما یآمار صورت به را هیفرض سپس و کند یم فرض ینیشیپ صورت به را رابطه یالگو
 .باشد می شده مشاهده متغیر 47 و یاصل پنهان ریمتغ 11 یدارا پژوهش مدل نیا

 

 رهایمتغ بودن نرمال عیتوز

 استفاده ها داده بودن نرمال یبررس یبرا آموس افزار نرم کمک با  چولگی و  کشیدگی های شاخص از
 دامنه و کشیدگی برای قبول قابل بازه عنوان به+ 7 تا -7 دامنه از استفاده( 2010) بایرن. است شده

 چولگی نرمال عیتوز لیتحل جینتا اساس بر.  است نموده پیشنهاد نرمال توزیع چولگی برای+ 2  تا -2

 نیا بر لذا دارد قرار 397/0 تا -017/0 نیب آنها کشیدگی و -788/0 تا -197/0 بین ها¬آیتم تمام
 . باشند یم نرمال عیتوز یدارا رهایمتغ همه اساس؛

 

 نمونه حجم بودن مناسب

 است تیهو سیماتر کی یهمبستگ سیماتر که صفر هیفرض شیآزما یبرا بارتلت تیکرو آزمون
 و هستند نامرتبط شما یرهایمتغ که است یمعن نیا به تیهو یهمبستگ سیماتر. شود یم استفاده

 دهد یم نشان( 0.05 از کمتر معموالً) دار یمعن یآمار آزمون کی. ستندین آل دهیا یعامل لیتحل یبرا
 نشان ریز جدول در که همانطور( صفر هیفرض رد) یتیهو سیماتر کی واقع در یهمبستگ سیماتر که

 .ستین است شده داده

 نمونه حجم بودن مناسب آزمون -2 جدول

 0/920 بارتلت کرویت آزمون های شاخص

 4926/822 2آزمون خی

 325 درجه آزادی

 0/000 سطح معنی داری

 

 یم نشان نیا  و است بارتلت کرویت آزمون های شاخص 0/ 920مقدار دهد یم نشان 2 جدول جینتا
 یجزئ یهمبستگ کی وجود/  دارد یادیز یهمپوشان هم با رهایمتغ نیب در اطالعات زانیم که دهد

 .است قبول قابل یعامل لیتحل انجام رو، نیا از. یقو

 

 مدل گیری اندازه

 یپنهان یرهایمتغ مورد در یتوجه قابل دانش کسب از پس (CFA) یدییتا یعامل لیتحل و هیتجز
 کاوش را ییربنایز پنهان یرهایمتغ قبالً محقق ن،یبنابرا. شود یم انجام کند، مطالعه خواهد یم که

 (EFA) یاکتشاف یعامل لیتحل قیطر از که داند یم را ییها شاخص/ها تمیآ تعداد قاًیدق و است کرده
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 تناسب زانیم شیآزما CFA هدف ،EFA برخالف. شود یم یبارگذار آنها از کی هر یرو شدت به
 کندیم لیتحم قیتحق مدل بر را هاداده محقق گر،ید عبارت به. است یشنهادیپ قیتحق مدل با ها داده

 مدل به را هاداده نیا برازش ،یریگاندازه برازش یهاشاخص از یبرخ «چشم» قیطر از سپس و
 داده مدل که دهدیم نشان (x2) دو - یکا برازش ییكوین آزمون جینتا به  توجه با.  کندیم مشخص

 اند گرفته قرار پایایی بخش رضایت سطح در ها سازه دلیل نیهم  به است کرده برازش یخوب به را ها
 نرم از استفاده با. داشت اطمینان توان می کامل، نمونه برای گیری اندازه مدل کیفیت با رابطه در که

 آن برازش کلی های شاخص مقدار که بود گرفته قرار برازش مورد گیری اندازه مدل AMOS افزار
 (RMSEA) شاخص و بوده قبول قابل محدوده در برازش شاخص چهار. است آمده(  7-4) جدول در

 قبول قابل محدوده در دیبا برازش شاخص 3 حداقل نكهیا به توجه با و باشد یم قبول قابل محدوده در
 . است گرفته قرار تایید مورد رانیمد یمدن یرفتارها مدل بنابراین.  ردیگ قرار

 مدل برازش کلی های شاخص مقدار: 3 جدول

  

 مقدارمدل شاخص و محدوده قابل قبول

GFI 915/0 

AGFI 800/0 

NFI 912/0 

RMSEA 076/0 

TLI 88/0 

CFI 906/0 

 708/1262 کای اسكوئر

 293 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 

 و همگرا یها سازه¬روایی و گرفت قرار تایید مورد آزمایشی مرحله در معیار به وابسته و منطقی روایی
 ها سازه همگرای روایی عاملی بارهای مقدار و است شده بررسی کامل یها نمونه از استفاده با افتراقی

 روی ها بخش که هستند آن دهنده نشان( 5/0 حداقل) ادیز عاملی بارهای و است کرده بررسی را
 .هستند همگرا مشترک موضوعات برخی

 استفاده یدییتا یعامل لیتحل روش از رانیمد یمدن یرفتارها یبعدها یسازهها ییروا نییتع منظور به
 یرهایمتغ مجموعه کی یهاسازه ایو مكنون یرهایمتغ افتنی هدف، روش نیدرا. است دهیگرد

 . باشد یم یعامل لیتحل یرواساز از استفاده با شده یریاندازهگ
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 مدل نهایی -4-1
تحلیل شد از انجایی که آموس مقدار وزن رگرسیونی  22مدل کلی تحقیق با استفاده از نرم افزار آموس 

(Betaرا نمایش داده و مقدار تی )(t) دهد.را تحت عنوان وزن رگرسیونی نمایش می 
 و رگرسیون C.Rآزمون : 4جدول 

  Estimate S.E. C.R. P Label 

F3 <--- civicbeh 1.239 .135 9.185 ***  

F2 <--- civicbeh 1.070 .125 8.588 ***  

F1 <--- civicbeh 1.000     

F4 <--- civicbeh 1.029 .125 8.255 ***  

F5 <--- civicbeh .941 .127 7.428 ***  

F6 <--- civicbeh .835 .110 7.557 ***  

q4 <--- F1 1.000     

q3 <--- F1 1.050 .089 11.838 ***  

q2 <--- F1 .860 .074 11.611 ***  

q1 <--- F1 .652 .070 9.345 ***  

q8 <--- F2 1.000     

q7 <--- F2 1.029 .081 12.670 ***  

q6 <--- F2 .944 .082 11.529 ***  

q5 <--- F2 .821 .082 10.043 ***  

q14 <--- F3 1.000     

q13 <--- F3 .988 .068 14.555 ***  

q12 <--- F3 1.052 .071 14.921 ***  

q11 <--- F3 .834 .070 11.957 ***  

q19 <--- F4 .846 .082 10.343 ***  

q18 <--- F4 1.119 .090 12.496 ***  

q17 <--- F4 1.000     

q22 <--- F5 1.048 .072 14.458 ***  

q21 <--- F5 1.115 .074 15.044 ***  

q20 <--- F5 1.000     

q26 <--- F6 1.000     

q25 <--- F6 1.085 .077 14.122 ***  

q24 <--- F6 1.231 .085 14.439 ***  

q23 <--- F6 1.067 .087 12.294 ***  

q9 <--- F2 .986 .086 11.411 ***  

q10 <--- F2 .850 .079 10.760 ***  

q15 <--- F3 1.053 .071 14.792 ***  

q16 <--- F3 .877 .071 12.392 *  

معنا دار هستند  چون تمامی آنها خارج از  C.Rهای رگرسیونی استاندارد نشده طبق آزمون تمای وزن

کند. تغییر می 239/1تا  652/0بوده می باشند و مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از  ±96/1بازده 
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متغیر مشاهده شده در این تحقیق به گونه ای معنادار و منطقی توسط  26این مقادیر نشان می دهد که 
 شوند. عامل های بررسی شده نشان داده می

 
 

 
 : برازش غیر استاندارد شاخص ها و ابعاد 2شكل 
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 ها و ابعاد : برازش استاندارد شاخص 3شكل 

تغییر کرده و واریانس باقی مانده با کم کردن این مقادیر از  666/0تا   233/0واریانس بیان شده از 
داده است و و شاخص ها را باهم نشان  رهایمتغ یرابطه کل 3و  2شكل به دست آمده است که  1عدد 

 .مدل فوق می باشد عاملی ساختار تایید از حاکی نتایج کلی
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 غیراستاندارد یرابطه کل -4شكل 
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 استاندارد یرابطه کل -5شكل 
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 آموزش در ایاول مشارکت بر مدرسه یشورا یارتباط یها مهارت ریتاث یبررسعنوان مقاله:  

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5
مدارس  رانینفر از مد 567 نیدر ب یمدن یپرسشنامه رفتارها یابیهنجار یحاضر با  هدف بررس قیتحق

 یمدن یاطالعات از پرسشنامه استاندارد شده رفتارها یجمع آور یشهرستان پارس آباد انجام گرفته است. برا
  ینفر بودند. برا 310استفاده شد و تعداد نمونه  هیگو 26(  با 1399) یرچیدم فهیحسن نژاد قنبرلو و وظ رانیمد

دو جامعه  یآزمون ت ،یدییتا یعامل لی) تحل یو استنباط یفیاز آمار  توص قیتحق یها هیفرض لیو تحل هیتجز
 پردازش با استفاده از نرم افزار نیکه ا است دهی( استفاده گرددمنیو آزمون فر یمستقل، آزمون همبستگ

Amos  وSPSS  گرفته است. انجام 
ساس نتایج چولگی فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر ا

بر این اساس همه  .قرار دارد 397/0تا  -017/0و کشیدگی آنها بین  -788/0تا  -197/0بین  هاآیتم تمام
 .متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند

 مقدار که آنجایی از همچنین و باشد می درصد 5 از و کوچكتر 000/0برابر با  بارتلت نتایج آزمون
 عاملی خوب است. تحلیل برای هاداده یک( تناسب به نزدیک) است 920/0 برابر 1KMOشاخص

 نمونه گیری برای اندازه مدل کیفیت با رابطه در هستند، پایایی بخش رضایت سطح در ها سازه که آن دلیل به
( RMSEAداشت. چهار شاخص برازش در محدوده قابل قبول است و شاخص ) اطمینان توان می کامل،

شاخص برازش باید در محدوده قابل قبول قرار  3با توجه به اینكه حداقل  محدوده قابل قبول است،تقریبا در 
 .است تایید مورد مدل گیرد . بنابراین

ها خارج از بازده معنا دارند )تمامی آن C.Rهای رگرسیونی استاندارد نشده طبق آزمون همچنین تمای وزن

کند. این تغییر می 239/1تا  652/0وزن رگرسیون استاندارد شده از (. مقدار P<0/05بوده و بنابراین 96/1±
متغیر مشاهده شده به گونه ای معنادار، توسط عامل های مربوطه نشان داده  26مقادیر نشان می دهد که 

حسن نژاد قنبرلو نتایج تحقیق ، یافته های  .مدل است یساختار عامل دییاز تا یحاک جینتاشوند. در نتیجه می
را تایید می کند و نشان می دهد که مدل رفتارهای مدنی مدیران دارای روایی   (1399) یرچیدم فهیوظ و

 الزم می باشد.
 با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود:

با توجه به تایید فرضیه های تحقیق، وپذیرش اداعا محقق جهت بهتر شدن و تقویت متغیر رفتارهای مدنی 
 مدارس پارس اباد مغان پیشنهادات زیر ارایه می گردد:مدیران در 

پیشنهاد می شود میران مدارس به موارد زیر توجه و اهتمام جدی داشته  سواد سالمتبرای تقویت بعد 
 باشند:

 شهر یتعامل با مرکز بهداشت یبرقرار •

                                                           
1 Kaiser Meyer Olkin 
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 مدرسه ارانیگروه بهداشت  جادیا •

 هایماریب دجایو عوامل ا هایماریآموزان با بدانش یآشناساز •

 یبه مراکز درمان یماریدانش آموزان دچار ب یمعرف •

 شهر ییقضا یتعامل با سازمان ها یبرقراری اجتماع یو برابر عدالت •

 یو نسبت به اعضا گریكدیو شناخت حقوق متقابل دانش آموزان و معلمان نسبت به  مطالعه •

 جامعه

 به دانش آموزان یحقوق شهروند آموزش •

 عدالت در موارد مورد اختالف و احقاق حقوق صاحبان حق یاجرا •

و  دیکه آن روش ها، عقا یو نظرات گوناگون، به شرط دیعقا ،یزندگ یاحترام به رو شها آموزش •

 باشند. گرانیحقوق د تیبر رعا یآرا مبتن

 یو اجتماع یفرد یآن بر زندگ ریدانش آموزان با ابعاد و برکات مذهب و تأث یآشناساز •

توجه و اهتمام  ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ یاجتماع یریپذ تیمسئولبعد  تیتقو یبرا
 داشته باشند: یجد

 مدرسه یآنها در مباحث مربوط به مسائل راهبرد نیشرکت دادن دانش آموزان و والد •

در  یزشیانگ یدانش آموزان به مشارکت در امور مدرسه و استفاده از سازوکارها بیو ترغ قیتشو •

 نهیزم نیا

 متناسب با آن اریبه دانش آموزان در امور مرتبط با مدرسه و دادن اخت یدهتیمسئول •

 مدرسه یو پرورش یآموزش یآنها در برنامه ها دیاز نظرات و عقا استفاده •

به دانش آموزان  تیمسئول یدر واگذار یتیترب ینهادها ریتعامل مدرسه با خانواده و سا یبرقرار •

 آن حیو نتا راتیتأث یریگیبه منظور پ

 یشهروند یزندگ یالزم برا یو فرد یروان یآموزش مهارت ها یجلسات و کارگاه ها تدارک •

توجه و اهتمام  ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ داریتوسعه پا یبعد آموزش برا تیتقو یبرا
 داشته باشند: یجد

 و مدرسه تیو ترب مینظام تعل ۀسال ستیب یپرورش یسند چشم انداز آموزش ۀمطالع •

 از نظرات و تجارب معلمان و دانش آموزان استفاده •
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و رفع  تهایمطلوب بر اساس قابل تیبه وضع دنیرس یبرا یزیموجود و برنامه ر تیوضع شناخت •

 هایکاست

 یتوجه و اهتمام جد ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ یچند فرهنگ آموزشبعد  تیتقو یبرا
 داشته باشند:

تعامل چهره به چهره با دانش آموزان و  قیدانش آموزن از طر نیموجود ب یشناخت فرهنگها •

 عوامل مدرسه

 نیب یها تیفعال قیفرهنگ ها و تشو شتریشناخت هر چه ب یبرا یمنابع علم یو بررس مطالعه •

 دانش آموزان انیدر م یفرهنگ

مختلف به منظور  یفرهنگ ها یمعرف یدر راستا یو فرد یگروه یشیاندجلسات هم یبرگزار •

 در مدرسه یبه چندفرهنگ یاحترام گذار یفضا جادیا

داشته  یتوجه و اهتمام جد ریمدارس به موارد ز رانیشود م یم شنهادیپ کیالكترون آموزشبعد  تیتقو یبرا
 باشند:

 مدرسه طیمح یبرا دیو مف دیجد ۀامكانات فنّاوران ییمطالعه و شناسا •

 امكانات فنّاورانه نیتأم یبا عوامل آموزشگاه برا یزنیرا •

 استفاده درست از امكانات فنّاورانه مدرسه ۀنحو آموزش •

 مدرسه یدرس و فضا یامكانات فنّاورانه در کالس ها یکاربرد یبرا یساز نهیزم •

 

 

 ماخذ و منابع فهرست

 و آموزش در رانیمد یمدن یرفتارها یالگو یطراح(. 1399. )قادر یرچیدم فهیوظ ناصر، قنبرلو نژاد حسن
 .یگرم واحد یاسالم ازاد دانشگاه ،یدولت تیریمد ارشد یکارشناس نامه انیپا. یگرم شهرستان پرورش
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civic behavior of managers Model: Evidence from Pars 

Abad schools 
 
 

Jamal Shafaei Ajirlou, Naghi Fakhimi Hassan Khanlou 

 
 
Abstract 

Civil behavior is using words and actions that show respect and courtesy 

toward others, whether or not you agree with what they say or do. Being 

civil helps maintain positive social interactions. The present research was 

conducted with the aim of investigating the standardization of civil 

behavior questionnaire among 567 school principals in Pars Abad city. 

To collect information, the standardized questionnaire of managers' civil 

behavior by Hasannejad Qanberlou and Zazefi Demirchi (2019) with 26 

items was used, and the sample number was 310 people. Descriptive and 

inferential statistics (confirmatory factor analysis, independent 

population t-test, correlation test and Friedman test) were used to analyze 

the research hypotheses. The findings of the research indicated the 

confirmation of the factor structure of the civil behavior model and there 

is an interactive relationship between the dimensions of civil behavior of 

managers. 

 
Keywords: civil behavior, managers, schools, organizational civil 

behavior 
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هوش  یانجیطراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش م ریتاث یبررس

 سازمانی
  

 

 

 2*محسن گل زاده ،1شهرام بگ زاده

 
 1401 مهر 30: رشیپذ خیتار              1401 تیر 10: افتیدر خیتار

 

 چکیده

هوش سازمانی در  یانجیطراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش م ریتاث یبررسپژوهش حاضر با هدف 
 یفیها توصداده یگردآورنظر نحوه  ازو  یپژوهش از نظر هدف کاربردشهرداری اردبیل انجام گرفته است. این 

 یشهردار پنجگانهمناطق  یقرارداد یروهایندر پژوهش حاضر شامل  یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ
در  یعنوان نمونه آماربهنفر  234کوکران ساس فرمول بر ا حجم نمونهنفر می باشد.  600به تعداد  لیاردب

برای تصادفی طبقه ای می باشد.  یریگروش نمونه ،در پژوهش حاضر یریگروش نمونه نظرگرفته شدند.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه های استفاده گردیده است. جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های استاندارد 

استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می  آموسافزار از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم تحقیق
 705/0دهد که  در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی 

ی باشد در مرحله دوم م 407/0می باشد و ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی بر هوش سازمانی نیز برابر 
با ورود تنزیل پیدا کرد، بنابراین  428/0به  446/0ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی از 

پیدا کند  معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش به ی(هوش سازمانمیانجی )متغیر 
توان ادعا نمود متغیر هوش سازمانی در تاثیر طراحی سازمانی بر که در نتیجه می شوداحراز می میانجی گری

 عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

 

 ی، شهرداری سازمان ، هوش یعملکرد سازمان،  یسازمان یطراح: واژه های کلیدی

                                                           
 رانیا ، مغان آباد پارس ، یاسالم آزاد دانشگاه مغان، آباد پارس واحد ، تیریمد گروه 1
 نویسنده مسئول -رانیا ل،یاردب ،یاسالم آزاد دانشگاه ل،یاردب واحد ت،یریمد گروه ارشد یکارشناس یدانشجو 2
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 یسازمان هوش یانجیم نقش با یسازمان عملکرد بر یسازمان یطراح ریتاث یبررس : عنوان مقاله

 

 مقدمه-1
در سازمان ها  یبهره ور زانیم یریاندازه گ یمؤلفه ها نیاز مهم تر یکیکارکنان به عنوان  یعملکرد سازمان

 فیاز وظا یاریرود. چرا که بس یبه شمار م تیریدر مد نیادیبن میاز مفاه یکیعنصر  نیشود. ا یشناخته م
عملکردشان مشاهده  نهییدر آ انتو یسازمان ها را م تیموفق نی. همچنردیگ یبر اساس آن شکل م تیریمد

از سطح  یعملکرد آگاه یریگاندازه یفلسفه اصل بر همین اساس، (.1398ی، پاج زادهیعل و یمانیبر) کرد
 یموجود سازمان شناخته نشود نم تیکه وضع یاست که سازمان در آن قرار دارد. مطمئناً تا زمان یعملکرد

وکار است که سازمان در عرصه کسب ییازهایتوان آن را بهبود داد. عملکرد در واقع، همان مشخص کردن امت
در عملکرد، رفتار نهفته باید توجه داشت که؛  (.1397نجار،  انیعیفرجاد و مط ی)رجب ت آورده استخود به دس
ممکن است باعث انحراف در  کیستماتیعوامل س رایدانست. ز زیمتما جیعملکرد را از نتا دیاست و با

آن است. رفتارها از فرد  جینتا یرفتارها و هم به معنا یو برونداد ها( گردند. عملکرد هم به معنا جی)نتایخروج
کنند.  یم لیقابل مشاهده تبد جیبه عمل و نتا یک مفهوم انتزاعیشوند و عملکرد را از  یم یاجرا کننده ناش

براساس آن  رانیمد فیاز وظا یمورد توجه در سازمان بوده و بخش مهم یعملکرد کارکنان؛ موضوع کانون
 یاست. عملکرد شغل ینیب شیعملکرد کارکنان آن قابل پ نهییسازمان در آ تی. در واقع، موفقردیگ یشکل م

حالت عملکرد براساس  نیدانند. در ا یدر شغل م یاز نحوه عملکرد فرد یبیو ترک یوجه دچن یرا سازه ا
 (.1398 ،یو باران ی)داورزن شود یم فیافراد تعر قیمنابع سازمان از طر یریابتکار عمل و نحوه به کار گ

عملکرد شهرداری و نحوه ارایه خدمات از دو منظرِ عینی و ذهنی می تواند صورت گیرد. از بررسی و سنجشِ 
منظر عینی، کیفیت ارایه خدمات شهری بر پایه سنجش آنها نسبت به استانداردهای بیرونی صورت می گیرد. 

عملکرد  کیفیت»اما در منظر ذهنی، احساس مردم و میزان رضایت آنان از خدمات شهری، تعیین کننده 
 نیاز پرکارتر یکیاز دولت بوده و  یبه عنوان مظهر یشهردار .(1389و همکاران،  برک پور) است« شهرداری

از حجم  یشهر داریها در خصوص توسعه پا یشهردار تیو نقش و فعال د،یآ یبه شمار م یعموم یسازمان ها
ابعاد  املو ش یچند وجه ،یرشته ا نیب یتیفعال یو نوساز یباشد، شهرساز یبرخوردار م یو دامنه گسترده ا

 یها افتیضمن مرور از در یستیاست که با یو نظام یطیمح ستیز ،یاسیس ،یاقتصاد ،یحقوق ،یاجتماع
 یارتقاء دانش مل هیدر زمن افته،یتوسعه  یمثبت کشورها اتیو مشاهده آثار و تجارب گذشته، از تجرب ینظر

باشد  یم دانش و هوش سازمانی و طراحی سازمانی مناسب بر  هیتک موجود، یاز راهکارها یکیبهره مند شد. 
 تا سازمان عملکردی مطلوب در قبال جامعه داشته باشد. 

مدیریت در موقعیت ها و جایگاه های مختلف رفتارهای خاصی را می به همین منظور باید توجه داشت که 
طلبد تا مدیران بتوانند عملکرد مفیدی داشته باشند. بنابراین یکی از عوامل موثر بر عملکرد یک مدیر توانایی 

شاید اولین مفهومی که از  می باشد. توجه به طراحی و هوش سازمانی ومهارت وی در موقعیت های مختلف 
دای پیدایش سازمان ها تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و می گیرد مفهوم عملکرد سازمانی است. عملکرد ابت
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سازمان ها مفهومی است که به تنهایی قادر به توجیه وجود بقاء و حتی انحالل سازمان هاست و اصوال فلسفه 
جموعه های یک سازمان که یک سازمان ها همان عملکرد آن ها می باشد چرا که همه ی عناصر و زیر م

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می از طرف دیگر  نظام یا سیستم می سازند.
کند که نیروها می تواند پشتیبانی برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها، 

را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از سازمان ها و مؤسسات، تالش جلو برنده ای 
میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطالع 
از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر 

با توجه به  اهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.عملکرد میسر نخو
طراحی سازمانی بر عملکرد  ریتاثموضوع در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که میزان 

 در شهرداری اردبیل چقدر است؟هوش سازمانی  یانجیسازمانی با نقش م
 

 مطالعاتیادبیات نظری و پیشینه -2

 طراحی سازمانی-2-1
 طیدر مح یادراک تیو عدم قطع ینیع تیعدم قطع؛ متفاوت تیها با دو عدم قطعسازمان ی،مطالعات سازماندر 

 «1یتیدیبریه» ینظر فیتوان در ط ینامطمئن را م یسازمان یها طیدر مح یسازمان یساختارها. مواجه هستند
و بهبود عملکرد منابع  ییدر کارا یمناسب نقش عمده ا یسازمان. ساختار (2022، 2)لی یو و زنگ قرار داد

ها،  یموثر استراتژ یمنجر به اجرا یخوب ساختار سازمان یطراح نیهمچن .کند یم فایدر هر سازمان ا یانسان
 لیتسه ،یکاهش دوگانگ ،یمختلف کار یواحدها فینقش ها و وظا ییشناسا ،یبه اهداف سازمان یابیدست

 .(2022و همکاران،  3)گرابی شود یدر ارائه خدمات م ییکارا شیو افزا یو روابط درون سازمان تباطاتار
دهد؟ چگونه  یانجام م یچه کار یکند که چه کس یرا مطرح م یافراد در سازمان ها دائماً سؤاالت تیریمد
به افراد  دیشود؟ چگونه با جادیا دیبا یارتباط لیکرد؟ چه خطوط و وسا یها را با هم گروه بند تیفعال دیبا

را که  یما هر کار ایدرک کنند؟ آ دکمک کرد تا نقش خود را در رابطه با اهداف سازمان و نقش همکاران خو
از انعطاف  یبه درجه معقول میتوان یچگونه م م؟یده یانجام م میانجام ده دیرا که نبا یو کار میانجام ده دیبا
 (2008، 4)سی پید م؟یدر سازمان دار یادیز یضرور ریغ یتیریمد یها هیال ایآ م؟یابیدست  یریپذ
 یساختگ یاجتماع یهاستمیها، سشود. در واقع، سازمان یخود ظاهر نم یبه خود یسازمان به سادگ کی

هدف  ایهدف  کیبه  یابیدست یدواریو ام یریگیهمفکر از افراد به منظور پ یهاهستند که توسط گروه
 نینظر گرفته شود و قوان رد دیپردازد که با یم یبه عوامل و مسائل یسازمان ی. طراحشوندیم جادیا شدهنییتع

                                                           
1 hybridity 
2 Liu  & Zhang 
3 Ghorrabi 
4 CIPD 
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سازمان موفق و اثربخش اجرا شوند.  کی یتوسعه، اجرا و نگهدار ،یبا توجه به طراح دیکه با ییندهایو فرآ
 ی در نمودار سازمانکه معموالً یجعبه ها و خطوط -ساده است  یفراتر از ساختار سازمان یزیچ یسازمان یطراح
 یها ستمیاز جمله اطالعات و س یتا عوامل مختلف ابدی یگسترش م رونیو به ب -شوند  یم افتی یسنت

چشم انداز، ارزش  ت،یشامل مامور یفرهنگ سازمان ؛یریگ میو تصم تیریمد یندهایپاداش را شامل شود. فرآ
که کار  یآنها وجود دارد. و منابع انسان یکه سازمان برا یمقاصد ایشامل اهداف  ،یها و هنجارها؛ استراتژ

باعث شده  یطراح ندیموجود در فرآ تیسازمان را انجام خواهند داد. خالق ییبقا و شکوفا ت،یعالف یالزم برا
 (2015، 1مطرح نمایند )گاترمن« یسازمان یمعمار» رشته به عنوان نیاز ا یاست که برخ

 یها ینوآور رشیعامل مهم موثر بر پذ کیبه عنوان  یسازمان یعامل اصل کیشرکت به عنوان  کیساختار 
که عدم تقارن اطالعات  ییاز آنجاو همچنین  گزارش شده است تیریکنترل مد یها ستمیس یو طراح یادار

 هیهنگام تجز یسازمان یساختارها یدگیچیبه در نظر گرفتن پ ازیاست، ن شتریب تردهیچیپ یدر ساختار سازمان
 .(2022و همکاران،  2نووتنی) عملکرد وجود دارد زیآم تیموفق یاجرا یهامحرک لیتحلو 

در سازمان  یریانعطاف پذ شیاست که هدف آنها افزا یاقدامات سازمان یسر کیبر  یمتک یسازمان یطراح
توسط  یطور متفاوتبه هاوهیش نیتک تک کارکنان است. ا یو مهارت ها تیاز خالق شتریب یریو بهره گ

 رهیو غ «نیگزیجا» ،«هنوآوران»، «متعهد باال» ،«ریانعطاف پذ»، «با عملکرد باال»عنوان محققان به
 .(2008، 3)کولومبو و دلماسترو اندشده یگذاربرچسب

انسجام  جادیا یراه را برا نیاز عوامل ذکر شده در باال را متعادل کند و بهتر کیطراح سازمان موظف است هر 
 میتصم ندیبماند. فرآ یشود و باق لیتبد یرقابت تیبه منبع مز یسازمان یکند تا طراح نییآنها تع نیتناسب ب ای
 یندهایسازمان، فرآ یها وهیسازمان، ش مقاصدمهم با توجه به اهداف و  کیاستراتژ یشامل انتخاب ها یریگ

است. که  یطیمح راتییپاسخ به تغ یاز عناصر برا کیدر هر  راتییتغ یادغام افراد در سازمان و زمان بند
 (.2015، 5؛ گاترمن4،1977تیگالبر) کند یم تیسازمان فعال

سازمان  یطراح هیاول یهدف کل ،یسازمانده یبرا یو احتمال یتجرب کردیرو کیبه اتخاذ  ازیبا در نظر گرفتن ن
 نیبهتر»به  یابیسازمان، دست یطراح گرید یاست. اما هدف کل یانجام امور تجار یبرا باتیترت یساز نهیبه

 ریسازمان در ز یطراح قیکند. اهداف دق یم تیاست که سازمان در آن فعال یطیساختار و شرا نیب «تناسب
 آمده است.

 .و نحوه عملکرد آن یحاکم بر چه کار کیاهداف استراتژ - دیسازمان را روشن کن یاهداف کل •

                                                           
1 Gutterman 
2 Nowotny et al 
3 Colombo, M.G., Delmastro 
4 Galbraith 
5 Gutterman 
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 یشود، از جمله استفاده از فناور یبه آن هدف سازمانده یابیدست یبرا دیکه چگونه کار با دیکن فیتعر •
 ی.کار یندهایفرآ ریو سا

 .دیکن فیتعر قیدر انجام کار را تا حد امکان دق ریدرگ یدیکل یها تیفعال •

 یریجلوگ یرضروریغ یتکرارها ای یتا از همپوشان دیکن یبا هم گروه بند یها را به طور منطق تیفعال نیا •
 شود.

 .فراهم شود یمیو تالش و کار ت یبه همکار یابیها و دست تیفعال یکپارچگی یبرا •

 یهاو چالش هاتیبتوانند به سرعت با موقع یسازمان باتیتا ترت دیکن جادیا ستمیرا در س یریپذانعطاف •
 .سازگار شوند دیجد

 .دیاطالعات در سراسر سازمان فراهم کن عیارتباط سر یبرا •

بدانند که چگونه نقش خود را در  نفعیتا همه افراد ذ دیکن فیرا تعر یسازماننقش و عملکرد هر واحد  •
 .کند یم فایا یبه هدف کل یابیدست

 .دیرا روشن کن یفرد اراتیها و اخت تیها، مسئول نقش •

 .دیریرا در نظر بگ یفرد یو آرزوها ازهاین •

و سطوح  دیاستفاده را ببر نیصاحبان شغل بهتر یها تیتا از مهارت ها و ظرف دیکن یرا طراح یمشاغل •
 .دیآنها فراهم کن یبرا یدرون زهیاز انگ ییباال

مختلف  یندهایحاصل شود که فرآ نانیتا اطم دیو اجرا کن یزیرتوسعه سازمان را برنامه یهاتیفعال •
 .کنندیکمک م یسازمان یکه به اثربخش کنندیعمل م یادرون سازمان به گونه

 ای یاحرفه یهاتیپردازش، توسعه، فعال یهاتیمسئول یرا در صورت لزوم براپروژه  یهاو گروه هاگروه •
 .(2020، 1)بوتون و همکارن  دیکن میها تنظپروژه یاجرا یبرا ای یادار

 

 هوش سازمانی-2-2
 یکامل یهادارد. سازمان ازیهزاران نفر ن ایاداره مؤثر به ده ها، اگر نه صدها  یبرا یسنت یسازمان اطالعات کی

نفوذ  رقابلیاغلب غ یتیریمد رهیزنج کیو انتشار، و  ل،یو تحل هیپردازش، تجز ،یآوروجود دارند که حول جمع
به  یادگیری و توانایی از است 3عبارت هوش .(2014، 2لیسکا) انداختصاص داده شده تیو هدا یزیربه برنامه

تازه و در تعریفی  مشکالت و حل مسائل و تازه احوال و اوضاع با در سازگاری شده، گرفته یاد بردن آنچه کار
 و سپاریمیاد می به را هاشناخت کنیم،می پیدا آنها شناخت با که است استعدادهایی دیگر هوش مجموعه

 و ثابت محیط با و کنیم حل روزانه را زندگی مسائل تا بریممی کار به فرهنگ را دهنده تشکیل عناصر

                                                           
1 Burton et al 
2 Liska 
3 Intelligence organization. 
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داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی »هوش سازمانی  یعنی  (.1382)گنجی،  شویم سازگار تغییر در حال محیط
که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همة عوامل مثل مشتریان )جامعه و مخاطبان، 

.( که رجوع و رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندهای سازمانی )مالی، فروش، تولید، منابع انسانی و ..ارباب
گذارد، هوش سازمانی است. هوش سازمانی، شما تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمهای مدیریتی در سازمان می

 (.1386سازد )خان زاده، گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکتها توانمند میرا برای تصمیم
عوامل موثر بر سازمان  یرد تمامسازد تا در مو یما را قادر م یهوش سازمانبیان می کند که  (2007) هاوسون

به  یفور یدهد، وعده دسترس یم ریمد کیبه  یکه هوش سازمان ی. وعده امیکن یریگ میو شرکت ها تصم
 . (2021، 1)حبیب زاده و همکاران عملکرد است یو شاخص ها تالیجیسازمان با داشبورد د یتمام داده ها

 حل منظور به سازمان یک فکری توانایی  :کند می تعریف گونهرا این سازمانی ( هوش2005) 2سیمیچ

 هوش است. مسایل حل جهت در وی فنی هایتوانایی و انسان تلفیق وی بر تاکید سازمانی. مشکالت

است.)جمال  سازمانی مسایل درک و دانش تجربه، اطالعات، از ای مجموعه او، دقیقاً شامل نظر از سازمانی
 . (1388 زاده و همکاران،

 کیاست که در  ازیاطالعات مورد ن دیتول یبرا ازیمورد ن یذهن یها ییاز توانا یمجموعه ا یسازمانهوش 
 طیسازمان ها با شرا. در نظر گرفته شود کیاستراتژ تیظرف کیتواند به عنوان  یسازمان خاص وجود دارد و م

مواجه هستند. زنده ماندن  رییدائما در حال تغ یطیبا مح یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یکیتکنولوژ ،یاقتصاد
واکنش مناسب در  نیو همچن طینسبت به مح تیمستلزم اعمال حساس یا دهیچیو پ یرقابت طیشرا نیدر چن

 هاسازمان هوش سازمانی، که داشت توجه باید همچین (. 2021، 3)آلتین داغ و آونگول زمان مناسب است

 دانشمندان برخی .دهدمی قرار بررسی سازمانی مورد های جنبه و هادیدگاه تمامی از کار و و کسب از فارغ را

 دیدگاه عاطفی و رفتاری دیدگاه شناختی، دیدگاه :اندکرده بررسی شناختی معرفت از دیدگاه را سازمانی هوش

هوش  از جامعی درک تواندمی مختلف اندیشه مکاتب آمیزش چگونه هوش بدانیم، مقوله سه اجتماعی –
 نظریه که است فرایندی اجتماعی سازمانی هوش .دهد ارائه توسعه سازمانی ادبیات و مدیریت در سازمانی

 کاربرد .اندشده انگاشته نادیده تاکنون که محض بوده فردی هوش های نظریه مبنای آن بر زیربنایی های

( 2007، 4کند) آک گان را مشخص سازمانی هوش اجتماعی ماهیت نتوانسته است، خود نوبه به فردی هوش
شود. گفتنی های مختلفی وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می. در مورد هوش سازمانی نظرها و دیدگاه

ها را برند. هوش تجاری، سازماناست، برخی از محققان هوش تجاری را به جای هوش سازمانی به کار می
ها را فارغ از کسب و کار ش سازمانی، سازمانکند، ولی هواز دیدگاه عوامل کسب و کار و تجارت ارزیابی می

                                                           
1 Habibzade , Mohajeran , Ghaleei  Hasani 
2 Samech 
3 Altındağ & Öngel 
4 Akgun  
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 مات سودا مات سو داتی دیدگاه از سازمانی نماید. هوشهای سازمانی، بررسی میها و جنبهدیدگاه و از تمامی

 و انسانی هوش عامل دو از که ترکیبی داند می سازمان یک ذهنی مجموع تواناییهای را سازمانی هوش
 نظری تحلیل و فرایند، که تجزیه یک عنوان به سازمانی هوش :است جزء دو دارای و است هوش ماشینی

 اجماع، همکاری تعامل، هایویژگی دارای و سازد فراهم می فرعی فرایندهای از ای بامجموعه را سازمان یک

 و طرح و ترکیبی مشی که خط محصول، یک عنوان به سازمانی و هوش است؛ مساعی، تشریک یا
 جدا یکدیگر جزء از دو این البته .می کند ارائه برای سازمان اطالعاتی سیستم طراحی برایهایی راهنمایی

 (. 1389، و همکاران یکنند)باب الحوائجعمل می سازمان در یکدیگر به وابسته دو عامل عنوان به و نیستند
 دانش تعریف ایجاد بر پایه موثر عمل و یک عمومی عنوان به است سازمان یک سازمانی قابلیت هوشنهایتا 

 النه که داردبیان می و کندمی بررسی هوش وجود از لحاظ را هامورچه النه(  2016) 1مک مستر. شودمی

ایجادمی  حساسیت هوش، این ادراکات ها وحساسیت .است تعدیل قابل و قابل انعطاف نهایت بی هامورچه
 طور به هابعضی .یابدادامه می هاگونه بقای و النه حفظ و غذا برای یافتن کار این .گیردمی بازخورد و کند

 کار انجام این قابلیت و ظرفیت و هوش دانش، .سازندمی کاملی و سیستماتیک هایینکردنی خانه باور

 که بیابیم هاییمورچه داریم پس، انتظار .انبار و منبع مراکز نه و قوانین هاست، نهملکه در نه این کجاست؟

که  آینده از است منبعی سازمانی هوش .است ساخته را ارتباط، النه دانش و زیرکند. هوش و واقعاً هوشمند
کنیم )مک  متفاوت سازماندهی و کنیم، مدیریت متفاوت کنیم، متفاوت فکر تا داریم نیاز آن به دستیابی برای

 (. 2016مستر، 
تیمهای  ،3برای موفقیت در یک کسب و کار )سازمان( به داشتن عامل انسانی هوشمند 2کارل آلبرخت

برای پاسخگویی و جلوگیری از کُندذهنی گروهی، از  ایشان .کنداشاره می 5سازمانهای هوشمند و4هوشمند
ی ابعاد کند که داراکند. وی در مسئله هوش سازمانی مدلی را ارائه میعنوان هوش سازمانی استفاده می

، 10، روحیه9ق، اتحاد و تواف8میل به تغییر ،7سرنوشت مشترک ،6انداز استراتژیکهفتگانه به این شرح است: چشم
 (.2003، آلبرخت )12، فشار عملکرد11کاربرد دانش

                                                           
1 McMaster  
2 Albrecht 
3 Smart people 
4 Smart teams 
5 Smart organization 
6 Strategic vision 
7 Shared fate 
8 Appetite for change 
9 Alignment and congruence  
10 Sprit 
11 Knowledge deployment 
12 Performance 
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 عملکرد سازمانی -2-3
معتبر مرتبط با پول،  یبا توجه به اجرا.  مرتبط است یمورد بررس یاست که با شگفت یمنطق دهیا کیعملکرد 

حاصل از انتخاب  جیکه نتا یبودجه ا جینتا ایسازمان  کی یپول تیاست از تفاوت در وضع یاریعملکرد مع
 (2018، 1آزاد و چلیک)  و عملکرد آن انتخاب ها توسط افراد سازمان است یتیریمد یها

 یمانده است و محققان به طور مداوم عوامل مختلف یمعاصر باق اتیدر ادب یموضوع اصل کی یعملکرد سازمان
که  دهندیرا مورد بحث قرار م یانسان هیسرما یانسان هیو سرما کیاستراتژ ینوآور ،یمانند ساختار سازمان
عملکرد هر سازمانی تابع  .(2022، 2امبوگی و دئوسددیتا) کندیمختلف را مشخص م یهاعملکرد در سازمان

یران، فرصت ها، منابع و امکانات و نیز متاثر از سیستم های محیطی و سازمان های عملکرد کارکنان و مد
دیگر است. عملکرد کارکنان نیز تابع متغیر های فردی )توانایی ها و مهارت های ذهنی و روانی و پیشینه 

)منابع زندگی(، متغیرهای روانشناختی )ادراک، نگرش، شخصیت، یادگیری، انگیزه( و متغیر های سازمانی 
 (. 1381رهبری، پرداخت ها، ساختار وطرح شغلی( است )دوالن و شولر،

مدل های اخیر عملکرد شغلی، عملکرد را تابعی می دانند که تاکید بر  معتقدند که( 1997 همکاران )برمن و 
را بر ( نیز مدلی چند عاملی از عملکرد شغلی 1999کمپل و دیگران )و جنبه های جداگانه ی عملکرد دارند 

اساس مهارت های کاری تخصصی شغل، مهارت های عملکرد همکاران، سرپرستی، رهبری و مدیریت اداره 
پیشنهاد کرده اند. کمپل بر این باور است که در عملکرد رفتار وجود دارد و باید از نتایج متمایز باشد زیرا که 

ب نظران سازمانی عملکرد را به دو بعد عملکرد برخی از عوامل سیستم ها می توانند نتایج را از بین ببرند. صاح
 (.1394، یعبد ی ومیسل) زمینه ای و عملکرد وظیفه ای تقسیم کرده اند

سازمان یا شغل می « هسته فنی» ( آن را 2000) 3عملکرد وظیفه ای حتی با آنچه که بورمن و موتوویدلو
یا به طور غیر مستقیم با تبدیل منابع به محصول  نامند، ارتباط دارد و فعالیت هایی را شامل می شود که مسقیما

 در مبادالت اقتصادی انجام می گیرد. 

این نوع عملکرد به طور قابل توجهی از شغلی به شغل دیگر متفاوتند و بستگی به دانش، مهارت ها و توانایی 
 ها دارند و شامل نقش های معین و مشخصی می باشد.

عال نه ای ف یت هایی را در بر می گیرد که در حفظ و نگهداری محیط روانی و بین در حالی که عملکرد زمی
فردی که نیاز به پذیرش هستتتته ی تکنیکی برای عمل دارد. این نوع از فعالیت ها به انگیزه ها، تمایالت و 
ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارند و به ندرت به صورت نقش رسمی مکتوب هستند. عملکرد شغلی به 

سهیم  عنوان ارزش سازمان  ستیابی به اهداف  صورت مثبت یا منفی در د مجموعه رفتارهای کارکنان که به 

                                                           
1 Azad & Celik 
2 Mbugi & Deusdedita 
3 Borman and Motovidlo 
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می  هستند، تعریف شده است . این تعریف از عمکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارکنان
شوند: دو طبقه عم سته بندی می  سه طبقه د شغلی بطور کلی در  شد. رفتارهای مربوط به عملکرد  لکرد با

وظیفه ای و رفتار شهروندی است که هر دو بطور مثبت بر سازمان تاثیر می گذارندوطبقه سوم رفتار ضدبهره 
 .(2003، 1)یون وسو وری است که بطور منفی برسازمان تاثیر می گذارد

مباحث ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در  
این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و 

نی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفًا معطوف به عملکرد دوره زما
شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و 
سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت پذیری 

الیت ها و عملیات را هدف قرارداده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعیف برای بهبود کیفیت و بهینه سازی فع
و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی 
عملکرد با استفاده از تکنیک ها و روش های مدرن، توسعه پیدا می کند. حوزه تحت پوشش اندازه گیری 

 (6:1378می تواند سطح کالن یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد )طبرسا  عملکرد
ارزیابی عملکرد به فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره های مشخص به گونه ای که 

ه باشد، انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابالغ شد
 (4:1378اطالق می گردد. )طبرسا 

سازمان به عنوان مجموعه هماهنگ و هدف دار از اجزاء که برای دستیابی به هدف یا اهداف، با هم پیوند 
خورده و تشکیل یک سازمان داده اند و یکی از مهم ترین نیازهایی است که امروزه به ضرورت وجود آن تأکید 

مؤثر سازمان ها و ضرورت توجه به عملکرد و اثرات عملکرد آنها، ارزیابی  شده است. همچنین به دلیل نقش
عملکرد یک سازمان در حوزه فعالیت آن ضروری است. از آن جا که یک سازمان متشکل از اجراء و بخش 
های مختلف می باشد. لذا برای اطمینان از میزان موفقیت سازمان می باید به ارزیابی میزان تناسب، تطابق و 
کارایی عملکرد این اجراء بر مبنای شاخص های معیارهای صحیح عملکرد، در جهت اهداف سازمانی اقدام 
نمود. بر همین اساس برای ارزیابی یک سازمان، استفاده از نتایج ارزیابی کارکنان و بخش های مختلف یک 

 (1394ی، و سهراب یدیسازمان ضروری است )ص
ر رقابت جهانی با تغییر تکنولوژی و افزایش تنوع محصول به وجود آمده در طی دهه گذشته، افزایش سریعی د

که نقش بهبود عملکرد مداوم را به عنوان یک استراتژی و ابزار رقابت در اکثر سازمان های جهان مورد تأکید 
یابی قرار داده است. امروزه برای این که سازمان ها مزیت های رقابتی شان را حفظ و بهبود بخشند. از ارز

عملکرد به طور وسیع جهت سنجش، کنترل و بهبود فرایند کسب و کار خود استفاده می کنند. با این حال 
مطالعات اخیر نشان داده است که ارزیابی عملکرد به شیوه سنتی بر مبنای سیستم های گزارشی نامناسب 

وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار هستند. در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد ، مدل های کمی مثل معیار بهره 
                                                           

1 Yoon & Suh 
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کارآمدی با رویکرد اثر بخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی ، 
مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخالق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده 

 .(1391)رحیمی و وظیفه دمیرچی،  است
دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این 
مقیاس عباتند از: اثر بخشی، کارایی، سود و سود آوری، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، خالقیت و 

 (.43،1385نوآوری و کیفیت )رحیمی، 
 و متداول ترین الگوها و مدل های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اشاره می گردد: اجماالً به مهم ترین ادامهدر 
سیستم ها ارزیابی عملکرد جدید را می توان در درون طبقه های مشخصی گروه بندی کرد. آنهایی که بر   

ه به کار گرفته خود ارزیابی تأکید می کنند شامل: جایزه دمینگ )در آسیا و ژاپن( جایزه بالدریج )آمریکا( جایز
شده در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل تعالی سازمانی در اروپا و آنهایی که جهت کمک به مدیران برای 

( 1990اندازه گیری و بهبود فرایند کسب و کار طراحی شده اند شامل هرم عملکرد )مک نایر و همکاران 
( 1992و کارت امتیازی متوازن )کاپالن و نورتون  (1993ارزیابی عملکرد و پیشرفت اثر بخش )آدامز و روبرت 

 (.1391و همکاران،  درخشان طاشمکائیل) می باشد
 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی-3
، متغیر (1979) انوزاسیو  گایوبر اساس طراحی سازمانی در تحقیق حاضر با توجه به متغیرهای تحقیق در 

، رییبه تغ لیم، مشترک سرنوشت، کیانداز استراتژچشم با هفت بعد  (2003) کارل آلبرخت یهوش سازمان
کاپالن و نورتون  بر اساس نظرعملکرد سازمانی و همچنین  عملکرد فشار، دانش کاربرد، هیروح، و توافق اتحاد

که نمودار شماره یک بر اساس ارتباط  بعنوان چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند (2001)
 متغیرها مدل مفهومی تحقیق آورده شده است.

 
 
 
 
 
 
 

 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار شماره 
 

 باتوجه به مدل مفهومی فوق فرضیه های زیر برای تجزیه و تحلیل این تحقیق ارایه می گردند:

 یهوش سازمان

 یسازمان یطراح یعملکرد سازمان
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 فرضیه اصلی-4
 نقش میانجی دارد.عملکرد سازمانی بر طراحی سازمانی در تاثیر هوش سازمانی  .1

 فرضیه های فرعی
 تاثیر داردهوش سازمانی بر طراحی سازمانی  .1
 تاثیر داردعملکرد سازمانی بر طراحی سازمانی  .2
 تاثیر داردعملکرد سازمانی بر هوش سازمانی  .3

 

 روش تحقیق-5

 معادله مدلسازی همبستگی نوع از توصیفی ها داده تحلیل نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر حقیقت
عملکرد بر طراحی سازمانی در تاثیر هوش سازمانی ن نقش میانجی ییچرا که به دنبال تع باشد. می ساختاری
  باشد.یم یکم از نوعحاضر  قیتحق دادها، یآورجمع یبه استفاده از ابزار پرسشنامه برا با توجهاست. سازمانی 

 

 جامعه آماری و حجم نمونه
 1401در سال  لیاردب یشهردار پنجگانهمناطق  یقرارداد یروهایندر پژوهش حاضر شامل  یجامعه آمار

عنوان بهنفر ( 234) کوکران بر اساس فرمول حجم نمونهنفر گذارش شده است.  600 هاباشد که تعداد آنیم
 در نظرگرفته شدند.  ینمونه آمار

 

 ی و ابزار گردآوری اطالعاتریگروش نمونه
پرسشنامه در .  شده است استفاده پرسشنامه ابزار از قیتحق ازین مورد یهاداده یگردآور یبرا پژوهش نیدر ا

اطالعات جمعیت شناختی و سؤاالت اختصاصی تنظیم گردید. در بخش اول تحت عنوان  سه بخشنامه همراه،
وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری  عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطالعات بهعالوه بر بیان  نامه همراه،

 دهندگان در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد. بخش جمعیت شناختی شامل سؤاالت در مورد پاسخ صمیمانه
اختصاصی  باشد. آخرین بخش نیز شامل سؤاالت دهندگان از قبیل جنسیت، سن می مشخصات عمومی پاسخ

 است.و میانجی تغیرهای مستقل و وابسته در مورد م
 آمده است. 2ب سواالت پرسشنامه به در جدول شماره یترک

 پرسشنامه سؤاالت: ترکیب  2جدول شماره 

 جمع سواالت پرسشنامه یموردبررس متغیرهای

 17 (2001کاپالن و نورتون ) عملکرد سازمانی
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 49 (2003)  کارل آلبرخت یهوش سازمان

 16 (1979) انوزاسیو  گایو سازمان یطراح

طور خاص از مبنای کامال ً مخالف،  مقیاس به ای لیکرت است. این درجه مقیاس مورداستفاده طیف پنج
اساس از اعضای نمونه آماری درخواست گردید  کند. بر این بینظر، موافق و کامال ً موافق استفاده می مخالف،

 .پرسشنامه پاسخ دهند سؤاالتای لیکرت، به  تا بر اساس مقیاس پنج نقطه
بدین منظور یک نمونه اولیه منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این تحقیق به

ها و به های به دست آمده از این پرسشنامهپرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 25شامل 

میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد به دست آمده  SPSSافزار آماری کمک نرم
مورد استفاده، از قابلیت  یهاباشد. این اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامهیر میهر ابزار به شرح ز یبرا

 باشد. اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می
 قیپرسشنامه تحق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا: 3جدول 

 ییایب پایضر مورد بررسی متغیرهای

 92/0 یعملکرد سازمان

 79/0 یسازمان هوش

 87/0 سازمان یطراح

 باشد. یساده در دسترس م یتصادف یریگدر پژوهش حاضر، روش نمونه یریگروش نمونه

 

 فرضیه لیوتحله یتجزروش 
 کارگیری آزمون اولین گام به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با بهتحلیل دادهها در  و منظور تجزیه به

 گام بعد به ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاص دارد. شود. اسمیرنوف پرداخته می-کلموگوروف
 یروشها از هم و یفیتوص آمار یها روش از همها نمونه از آمده به دست یهاداده لیوتحلهیتجز یبرا ،ادامه در

ل یتحل از یو در بخش استنباط یتجمع درصد و درصد از، یفیتوص بخش. در است شده استفاده یاستنباط آمار
 انیروابط م یبررس یبرا یروش یمدل معادالت ساختار .است دهیگرد استفاده یانس ومعادالت ساختاریوار
پنهان  یرهای. منظور از متغردیگیدر نظر م زیرا ن ریپذمشاهده یرهایپنهان است که همزمان متغ یرهایمتغ

 زین ریپذمشاهده یرهای. متغشوندیداده م شینما یمدل مفهوم ایالگو  کیهستند که در  یهمان عوامل اصل
 .باشندیم یمربوط به سنجش عوامل اصل واالتس ای هاهیهمان گو

 

 های تحقیقیافته-6
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 مرداندرصد مربوط به گروه  90شده از آمار توصیفی پژوهش، بیشترین فراوانی معادل بر اساس نتایج حاصل 
درصد مربوط به گروه سنی  42بیشترین فراوانی معادل  ،زناندرصد مربوط به گروه  10فراوانی معادل  فقطو 

سال، بر اساس نتایج  50تر از درصد مربوط به گروه سنی باال 9سال و کمترین فراوانی معادل  40تا  30
درصد مربوط به گروه تحصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل  51شده ، بیشترین فراوانی معادل حاصل

درصد مربوط به کارکنان  42باشد و بیشترین فراوانی معادل از آن می دیپلمدرصد مربوط به گروه تحصیالتی  3
تر از درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری پایین 17رین فراوانی معادل سال و کمت 20تا  10با سابقه کاری 

هوش سازمانی در  یانجینقش م نییطور که ذکر شد هدف تحقیق حاضر، تعباشد. همانسال می  30تا 20
باشد، برای نیل به این هدف از مدل معادالت ساختاری استفاده طراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی می ریتاث

 می باشد. آموسافزار شده است که خروجی نهایی مدل با استفاده از نرم

 

 ارزیابی کفایت مدل برای تحلیل مسیری
استفاده شد. برای برازش مدل از روش درستنمایی  1برای برازش الگوی مفهومی به داده ها از تحلیل مسیری

ها به عنوان اطالعات ورودی وارد مدل شد. پس از برازش ماکسیمم استفاده و ماتریس واریانس کواریانس داده
داری ضرایب مدل ابتدا نیاز است بررسی شود آیا مدل مورد بررسی کفایت الزم برای بررسی روابط یعنی معنی

های مورد نظر با مقادیر های برازش استفاده شده است. شاخصبرای این منظور، از شاخصرا دارد یا خیر. 
ها تایید شود در جدول زیر ارائه شده است )تنسلی و برون، قابل قبول برای این که مدل مورد نظر توسط آن

2000.) 
 های برازش مورد نیازشاخص -4جدول 

 انواع شاخص امتیاز مطلوب

P>0.05 (1989کای دو ) بولن،ی آماره 

 (1984(  ) تاناکاو هوبا، GFIشاخص نیکویی برازش ) 0.9<

 (1984( )تاناکاو هوبا، AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده ) >0.9

 (1989(  )مک دوالند، CIشاخص مرکزیت ) 0.9<

 (RMSEAجذر میانگین مربعی خطای تقریب ) 0.08 >

 ( 1993گافین،  ( )CFIشاخص مقایسه ای برازش ) 0.9<

 (1980بنتلر وبافت، ( )NFIشاخص نرم شده برازش  )  0.9<

 ( 1973( ) تاکر لویس،  TLI orNNFIلویس ) -شاخص تاکر  0.9<

 (1989شاخص افزایشی برازش )بولن،  0.9<

                                                           
1 Path Analysis 
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توان روابط تعریف شده را از لحاظ ها، حال در قالب این مدل میپس از تایید برازش مدل نظری بر اساس داده
افزار ها، از نرمهای پژوهشی، مورد بررسی قرار داد. برای برازش مدل نظری به دادهداری و ارزیابی فرضیهمعنی

Amos 22  .استفاده شد 
 مدیریت ارتباط با مشترینمای مدل استاندارد با ضرایب استاندارد با نقش مبانجی  -5جدول 

بندی گروه
 هاشاخص

 برازش قابل قبول مدل اختصار نام شاخص

های شاخص
برازش 
 تطبیقی

 TLI 910/0 NNFI>90٪ لویس-شاخص برازش توکر

 NFI 903/0 NFI>90٪ شاخص برازش هنجار شده

 CFI 905/0 CFI>90٪ تطبیقیشاخص برازش 

 IFI 895/0 IFI>90٪ شاخص برازش افزایشی

های شاخص
برازش 
 مقتصد

 درصد 50باالتر از  PNFI 678/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 درصد 50باالتر از  PCFI 721/0 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 درصد 8کمتر از  RMSEA 049/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

پیداست، شاخصها دارای برازش مناسب هستند  Amosهمچنان که از جدول حاصل از اجرای نرم افزار  
 08/0به دست آمده است، که کمتر از  49/0(، نیز RMSEAهمچنین، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

های برازش مدل همانطور که می باشد بنابراین برازش مدل، مناسب ارزیابی می شود. همچنین سایر شاخص
 دهند. در جدول فوق نشان داده شده و با مقایسه آنها با حد قابل قبول وضعیت مناسبی را نشان می

 رای مدل مفهومی تحقیق در نمودار زیر ارائه شده است:ضرایب استاندارد تحلیل مسیری ب
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  یریمس لیاستاندارد تحل بیضرا -2نمودار 

 
 ضرایب غیراستاندارد تحلیل مسیری در نمودار زیر ارائه شده است:
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 دیاگرام مسیری با ضرایب غیر استاندارد  -3نمودار 
 

در جدول زیر هوش سازمانی داری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی بدون نقش میانجی بررسی معنی
 ارائه شده است:

 یهوش سازمانداری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی بدون نقش میانجی معنی -6جدول 

 تاثیر
ضریب 

 رگرسیونی
S.E. 

نسبت بحرانی 
(C.R) 

PVAL

UE 
 نتیجه

 0.705 عملکرد سازمانی --->طراحی سازمانی 
0.09

6 
 تایید *** 7.354
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 - - - - - یعملکرد سازمان --->هوش سازمانی 

 0.446 یهوش سازمان --->طراحی سازمانی 
0.07

2 
 تایید *** 6.158

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
میانجی گری  بر استتتاس نتایج جدول فوق، ضتتترایب تحلیل مستتتیری برای تمامی متغیرها در حالت بدون

 (. P<0.01دار بودند )معنی
در جدول زیر ارائه هوش سازمانی داری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی با نقش میانجی بررسی معنی

 شده است:
 یهوش سازمانداری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی با نقش میانجی معنی -7جدول 

 تاثیر
ضریب 

 رگرسیونی
S.E. 

نسبت بحرانی 
(C.R) 

PVAL

UE 
 نتیجه

 0.407 یعملکرد سازمان --->طراحی سازمانی 
0.07

9 
 تایید *** 5.157

 0.635 یعملکرد سازمان --->هوش سازمانی 
0.07

9 
 تایید *** 4.899

 0.428 یهوش سازمان --->طراحی سازمانی 
0.07

1 
 تایید *** 6.052

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
 (. P<0.01دار بودند )ضرایب تحلیل مسیری برای تمامی متغیرها معنی بر اساس نتایج جدول فوق،

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-7
روش رگرسیون ( به 1986) 1از مراحل پیشنهادی بارون و کنیبرای سنجش نقش میانجی هوش سازمانی 

قرار بود . مراحل اجرای این روش بدین گردیداستفاده  Amosدر « تحلیل مسیر» سلسله مراتبی هم زمان
دوم رگرسیون، طراحی  عملکرد سازمانی و در مرتبهروی رگرسیون، طراحی سازمانی  که در مرتبه اول ضریب

 عملکرد سازمانی به صورت هم زمان محاسبه شد. برای بررسی اثر غیر مستقیم سازمانی روی هوش سازمانی و
سازمانی از مرحله اول به مرحله دوم طراحی  طراحی سازمانی بر هوش سازمانی ، اختالف ضریب رگرسیون

معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل  بر پایه پیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر میانجی به بررسی شد.
با توجه به نتایج به دست آمده از نمودار های  شودگری احراز میپیدا کند واسطه از گام اول به گام دوم کاهش

ه هوش سازمانی نقش میانجی دارد و هنگامی که بدون نقش میانجی می باشد طبق نظر در هنگامی ک 3و 2

                                                           
1 Baron & Kenny 
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مشاهده گردید که در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی طراحی  7بارون و کنی در جدول 
می باشد و ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی بر هوش سازمانی نیز  705/0سازمانی روی عملکرد سازمانی 

می باشد هنگامی که در مرحله دوم هنگامی که از مسیر هوش سازمانی به سمت عملکرد سازمانی  407/0بر برا
دار بود و ضریب ( معنی079/0این ضریب مسیر ) 6فلشی ترسیم گردید طبق نتایج به دست آمده در جدول 

د، بنابراین بر اساس تنزیل پیدا کر 428/0به  446/0رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی از 
معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل از  به ی(هوش سازمانمیانجی )پیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر 

توان ادعا نمود متغیر هوش که در نتیجه می شوداحراز می میانجی گریپیدا کند  گام اول به گام دوم کاهش
 لکرد سازمانی نقش میانجی دارد.سازمانی در تاثیر طراحی سازمانی بر عم

 یدانش در سازمان ها تیریسازمان، عملکرد نوآورانه و مد یطراح ن( نشان داد که بی1396) مقدمتحقیق 
همگان اذعان ( بیان کرده که 1394و همکاران ) فر یطالع وجود دارد. یرابطه معنادار نیشهرستان خم یدولت

های سنتی سازمانی، اشتباهی نابخشودنی است. فعلی، استفاده از شکلدارند که در شرایط پرتنش و پررقابت 
الزامات دانشی، ریسک،  .های مهم پژوهشگران استهای جدید سازمانی از دغدغهاز این رو، نگاه به چهره

 فرایندی، منابع انسانی، حاکمیت و رهبری را از الزامات ساختاری پروژه سازمان بیان کرده است. 
 یها در سازمان به درست یو خط مش نیقوان یستیبا( نشان می دهد که 1393ی )قیتصدهمچنین یافته های 

گرفته شود و  یدر راس هرم سازمان ماتیگردد. تصم یریکارکنان جلوگ یگردند تا از هرگونه ابهام برا نیتدو
. با کاهش سطوح ردیصورت نگ اریاخت ضیاالمکان تفو یشود تا حت یو معاونتها ابالغ گردد و سع نیبه مسئول

را بهبود  یارتباطات سطوح مختلف سازمان، عملکرد سازمان یمناسب برا یبستر جادیو ا یو افق یعمود
(، 1393ی )قیتصد( ، 1396) مقدم(، 1394و همکاران ) فر یطالع یافته های این تحقیق با یافته های بخشند.

 مشابهت دارد.( 1999) گرانیکمپل و دو ( 1997برمن و همکاران ) 
شهرداری در جهت تقویت هوش  سئولیت  شود م صیه می  سازمانی تو با توجه به تایید نقش میانجی هوش 

 سازمانی کارکنان به توصیه های پژوهشی زیر توجه نمایند: 
ای و ارزیابی مجدد کنند. این گیری، بررسی دورهاندازهشهرداری های هوش سازمانی را در تک تک مؤلفه -

هوشمند، مورد نیاز  یشهردارشود که در تبدیل شدن به یک کار باعث ارتقای زیر سیستم هوش سازمانی می
 است.

شوند، رفع شوند. کنند، باید موانعی که موجب مقاومت میچون سازمانها در مقابل شرایط جدید مقاومت می -
ابطه، رهبران تحول آفرین و متعهد شتتتدن آنها به رستتتاندن ستتتازمان به ستتتطح مطلوبی از هوش در این ر

 سازمانی، اهمیت دارد.
 های مورد مطالعه.های مناسب با هدف افزایش جایگاه متغیرها، مقررات، روشها و رویّهتدوین ساختار -
 شود.هوش سازمانی در سازمان میهایی که باعث ارتقای طراحی سازمان و پشتیبانی مالی از برنامه -
 ی. شهرداربه منظور ارزیابی، ارتقا و حفاظت از قدرت ذهنی  یشهردارای در سازمان مادر ایجاد کمیته -
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و ایجاد آگاهی در این افراد  یشهردارهای آموزش ضمن خدمت جهت مدیران و کارشناسان برگزاری دوره -
جهت ایجاد  یشتتتهردارها در رد عملی و علمی این مؤلفههای هوش ستتتازمانی برای کاربنستتتبت به مؤلفه

 با درصد هوش سازمانی باال. شهرداری
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Surveying organizational design effect on organizational 

performance with the mediating role of organizational 

intelligence 

 
 

Shahram Bagzadeh, Mohsen Golzadeh 

 
 

Abstract 

The present study was conducted with the aim of investigating the impact 

of organizational design on organizational performance with the 

mediating role of organizational intelligence in Ardabil Municipality. 

This is a correlational research in terms of applied purpose and in terms 

of data collection method. The statistical population in the present study 

includes the lands of the five districts of Ardabil municipality with the 

number of 600 people. According to Cochran's formula, 234 people were 

considered as a statistical sample. The sampling method in this study is 

stratified random sampling. Standard questionnaires were used to collect 

information. To analyze the research hypotheses, structural equation 

models have been used using software. The findings of the research show 

that in the first stage of Barron's test, the regression coefficient of 

organizational design on organizational performance is 0.705 and the 

regression coefficient of organizational design on organizational 

intelligence is 0.407. In the second stage, the regression coefficient of 

organizational design on performance is 0. Organization decreased from 

0.446 to 0.428, therefore, with the entry of the mediating variable 

(organizational intelligence) into the equation, the effect of the exogenous 

or independent variable decreased from the first step to the second step. 

Organizational intelligence plays a mediating role in organizational 

design on organizational performance. 

 
Keywords: organizational design, organizational performance, 

organizational intelligence, municipality 
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عاطفی در کارکنان  تعهدو نقش میانجی آوریتاب با رابطه هوش معنوی

 اطالعات فناوری و ارتباطات ستاد مرکزی وزارت
 

  2سید کاوسیسادات سپیده ، 1هاشم پور بهار

 
 1401 مهر 30: رشیپذ خیتار              1401 یور شهر 10: افتیدر خیتار

 

 چکیده
 انجام عاطفی تعهد و سازمانی آوریتاب با معنوی هوش بین متغیرهای رابطه یافتن هدف با حاضر تحقیق
این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که هوش معنوی دارای توانایی هایی در رفتار حل مسأله .گرفت

است که به فرد کمک میکند تا با پدیده های اطراف سازگار شود و به یکپارچه سازی ذاتی و بیرونی برسد. 
 آماری . جامعۀش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، همبستگی استنوع پژوه

 انتخاب جهت باشد.می نفر 370به تعداد  اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ستادی کارکنان کلیه شامل
 سنجش برایشد.  آوریپرسشنامه تکمیل و جمع مورد 186 تعداد فرمول کوکوران استفاده و از نمونه حجم
 آمار از هاداده تجزیه و تحلیل جهت پرسشنامه روایی استفاده وبرای استاندارد کینگ پرسشنامه از هاسازه

 است آن در تحقیق نشانگر ساختاری معادالت هایشد. یافته استفاده و از آمار استنباطی جهت تحلیل توصیفی
= 96/1<5.76) تی ضریب با و(β=79/0)مسیر ضریب با مستقیم بطور سازمانی آوریتاب بر معنوی هوش که
T )با عاطفی تعهد بر معنوی هوش و (42/0=β )تی نمره با و (96/1<2.51=T )بر نیز عاطفی تعهد و 

بود. در نهایت با توجه  اثرگذار( T=96/1<2.31) تی نمره با و( β=37/0) مسیر ضریب با سازمانی آوریتاب
 ارائه شد.به آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی 

 

 تاب آوری سازمانی، تعهد عاطفی، معادالت ساختاری، هوش معنوی :کلیدواژگان

                                                           
 رانیا ،ینیان ،یاسالم آزاد دانشگاه ،ینیان واحد ،یشناس روان یآموزش گروه  ،یشناس روان رشته یدکت  یدانشجو  1

Bahaar.hashempour@gmail.com 
 رانیا ،ینیان ،یاسالم آزاد دانشگاه ،ینیان واحد ،یشناس روان یآموزش گروه  ،یشناس روان رشته یدکت  یدانشجو  2

Sepideh.kavousi2020@gmail.com 
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 مقدمه-1
تطابق انسان با نیازها و تهدیدهای زندگی جایگاه برجسته ای در حوزه روان شناسی تحولی و سالمت روان 

. آوری استمبحث تاب زااسترس رویدادهای مقابل در افراد هایپاسخ کننده تعیین فاکتورهای از دارد. یکی
(. 1398 میکاییلی، و فردطاهری) است گرامثبت شناسیروان در مطرح و مهم هایسازه از یکی آوری،تاب

 به را آنها تا هستند، متکی هاسازمان توسط شده فراهم برخدمات باشند آورتاب اینکه برای هاسازمان
 آوریتاب(. 2010 ،1استیفنسون)سازند قادر هابحران و اضطراری هایموقعیت برای بازیابی و پاسخ ریزی،برنامه
 آوریتاب لذا گردید خواهد زندگی زایتنش و سخت هایموقعیت با رویارویی هنگام در فرد به کمک موجب

با  (.1398 همکاران، و خرمی) است خطرناک شرایط در فرد روانی و زیستی تعادل برقراری در فرد توانمندی
توجه به پذیرش مهم بودن تاب آوری و تعهد عاطفی، محقق بر آن است تا به بسترسازی مناسب برای بروز 

 روزافزون توجه مورد سازمان در معنویت موضوع اخیر هایدهه درتعهد عاطفی و تاب آوری کمک نماید. 
 همکاران، و قربانی. )شودمی نام برده هوش نوعی عنوان به آن از که طوری به است گرفته قرار پژوهشها

 کرده پیدا افزایش آنها در روان سالمت که شوند آماده روانی و روحی نظر از ایگونه به باید کارکنان(. 1391
 کارکرد معادل توانمی را روان سالمت. رساند یاری فردی و اجتماعی مختلف هاینقش اجرای در را آنها و

 ،2فونگ -لی) اندکرده مطرح  اصطالح "روانشناختی بهزیستی" قالب در را آن و نموده تلقی روانشناختی مثبت
 موجب رفتار در پذیریانعطاف و لطافت بر عالوه که است هافعالیت از ایمجموعه معنوی هوش(.2019

 اهداف مادی، دنیای از فراتر که ایگونه به آن نمودن دارهدف و زندگی به فرد عمیق بینش و خودآگاهی
 دیگران رضایت و خشنودی جهت به محیط با فرد مناسب سازگاری موجب فرایند همین و گرددمی ترسیم

 سازه یک درون را را هوش و معنویت هایسازه معنوی هوش(. 1398 همکاران، و کوالیی خدابخشی)شودمی
 تعالی و باال هشیاری معنایابی، مقدس، عناصر یافتن برای جستجو معنویت، که حالی در. کندمی ترکیب جدید
 آگاهی، به که شودمی تعریف ذهنی هایظرفیت از ایمجموعه عنوان به معنوی هوش (.1398 ذوقی،) است
 پیامدهایی به منجر و کندمی کمک فرد یک وجود متعالی دو غیرمادی هایجنبه از تطبیقی استفاده و ادغام

 معنوی خصوصیات بیان معنوی هوش شود،می متعالی خود شناخت معنا، تقویت وجودی، عمیق تأمل همچون
 به که است مسئله حل رفتار در هاییتوانایی دارای معنوی هوش است، نگرش و اعمال افکار، طریق از ذاتی
 شامل رفتار این برسد، بیرونی و ذاتی سازییکپارچه به و شود سازگار اطراف هایپدیده با تا کندمی کمک فرد

 یکی(. 1399 همکاران، و هاشمی) است عاطفی و اخالقی شناختی، مختلف هایحوزه در رشد سطح باالترین
 درست درک و برتر نیرویی با ارتباط برای فرد ذهنی توانایی و قدرت به که باشدمی هوش سطوح عالیترین از
 و اشیاء افراد، به ظاهر و ماده از فراتر تا کندمی کمک فرد به ذهنی توانایی این. دارد اشاره زندگی معنای از

 کندمی کمک افراد به هوش این واقع در آورد دست به فرامادی درکی جهان و خود از و نماید توجه رویدادها

                                                           
1Stephenson 

2Lee-Fong  
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 کارکنان در یعاطف تعهدیانجیم نقش و یآورتاب با یمعنو هوش رابطهعنوان مقاله:  

 متمرکز ترگسترده زمینه یک در را خود هایفعالیت آگاهانه و کنند هدایت بزرگتر تصویری به را خود توجه تا
 بینش، آگاهی، و آیدمی بر وجود چرایی درک وجوی جست در معنوی، هوش (.1398 نوری، و پورسبزیان)کنند

 تحقیقی( 1398) ذوقی (.1395 خسروی، و برجعلی) شودمی شامل را وجودی هایپرسش عمیق فهم وظرفیت
 بررسی "ناجا مرزبانی فرماندهی ستاد کارکنان شغلی تعهد و خودکارآمدی با معنوی هوش رابطه"عنوان با را

 مثبت رابطه شغلی تعهد و معنوی هوش بین نیز و خودکارآمدی و معنوی هوش بین که و نشان دادند. کردند
 متغیر به باید مرزبانی فرماندهی ستاد کارکنان شغلی تعهد و خودکارآمدی افزایش برای بنابراین. دارد معناداری

 هوش و اخالقی هوش رابطه"عنوان با تحقیقی در(1396) عسکری .داشت ویژه توجه آنان در معنوی هوش
 آن از حاکی هاییافته. کرد بررسی را "سازمانی پذیزیجامعه میانجی متغیر نقش: سازمانی تعهد با معنوی

 و همکاران 1آرنوت .دارند سازمانی تعهد با معنوی هوش و اخالقی هوش بین داریمعنی و مثبت رابطه که است
 داست، معنوی هوش هایکننده بینیپیش عنوان به خودتأییدی و معنوی هوش عنوان با پژوهشی در( 2019)

 .بود خواهد باالتر فرد در روانی بهزیستی باشد، باالتر معنوی هایتوانایی و هوش هرچه که نمودند تأکید آنها
 همکارانش و پورتر. است آمده کندمی محدود را عمل آزادی که الزامی معنای به آکسفورد لغت فرهنگ در تعهد
 تعریف خاص سازمان یک در درگیری و مشارکت و سازمان یا فرد هویت تعیین نسبی درجه عنوان به را تعهد
 کل به نسبت افراد منفی یا مثبت هاینگرش از است تعهد عاطفی عبارت (.1398 زارع، و کاظمی) کنندمی

 .کنندمی فعالیت آن در که( شغل نه) سازمان
 که دادند نشان "عملکرد و عاطفی تعهد و اخالق تأثیر بررسی"عنوان با پژوهشی در( 2018) همکاران و 2ال

 عملکرد و عاطفی تعهد سازمانی، های سیاست از کارکنان ادراک بر مستقیمی تأثیر اخالقی کاری جو
 بین جزئی طور به شده ادراک سازمانی های سیاست این، بر عالوه. دارد مشتریان به خدمات ارائه کنشگرایانه

 کند.می ایفا را میانجی نقش عاطفی تعهد و کار اخالقی جو
 سیستم توانایی. شودمی تعریف اختالالت و تغییرات جذب در آنها توانایی و هاسیستم استقامت تاب آوری معیار

 است، موردنیاز مجدد سازماندهی یا نوسازی برای که عناصری حفظ توانایی. فجایع برابر در بازیابی و پاسخ در
 تریسی مطالعاتی در (.1397 همکاران، و امیری)دهدمی تغییر را سیستم کارکردی ساختار اختاللی، که وقتی

 اجتماعی، سرمایه آگاهی، انسانی، منابع :کندمی شناسایی اینگونه را سازمانی آوریتاب هایشاخص ،(2015)
 ،برای(2010)استیفنسون . ارتباطات و اطالعات و فرهنگ و رهبری عملیاتی، زیرساخت فیزیکی، منابع
 ظرفیت اساسی، هایپذیریآسیب مدیریت وضعیتی، آگاهی: کندمی شناسایی بعد چهار سازمانی آوریتاب

 بازیابی و جذب ریزی،برنامه توانایی و آمادگی(. شبکه اندازچشم و آوریتاب به تعهد)آوریتاب منش و انطباقی
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( 2017) 1سانساوینی و فنگ توسط شده اشاره هایویژگی نیز آمیز موفقیت انطباق و ناسازگار پیشامدهای از
 مشارکت هدف، وحدت وضعیتی، آگاهی را سازمانی آوریتاب ابعاد نیز ،(2016)2همکاران و کارولین. است

 خالقیت، و نوآوری کارکنان، مشارکت ریزی،برنامه هایاستراتژی رهبری، داخلی، منابع استراتژیک،
 تعداد، نیز همکاران و برنارد کنند،می عنوان فشار آزمایش هایبرنامه و ذهنی، سیلوهای شکستن گیری،تصمیم
 کنندمی مطرح را تجربه و دانش کسب و یادگیری فنی، و مالی منابع افراد، هایتخصص و هامهارت کیفیت،

 گیریجهت رابطه"عنوان با ایمطالعه طی( 1394) همکاران و ارفعی .صدیقی(1397 همکاران، و امیری)
 حاکی از آن است که هوش نتایج. کردند را بررسی "دانشجویان آوریتاب میزان با معنوی هوش و مذهبی
( تحقیقی را با 2020) 3یانگ لی و کرستوفر. دارد دانشجویان آوریتاب تبیین در را سهم بیشترین معنوی،
 یریگمیاز تصم نیبنابرا را بررسی کردند. "گردر حضور اثر فزون نیتام رهیشبکه زنج یآورتاب یبررس"عنوان

 به حاضر پژوهش کند. (.یم یبانیپشت یریپذدر بهبود انعطاف یگذارهیرمادر مورد س یترآگاهانه یتیریمد
 وجود ای رابطه چه سازمانی آوریتاب و عاطفی تعهد متغیر دو و معنوی هوش بین سؤال است که این دنبال
 و معنوی هوش متغیر دو بین تواندمی چگونه عاطفی تعهد که شودمی پرداخته سؤال این به همچنین دارد؟
 نماید؟ ایفا میانجی نقش سازمانی آوری تاب

 

 بیان مساله -2
تطابق انسان با نیازها و تهدیدهای زندگی جایگاه برجسته ای در حوزه روان شناسی تحولی و سالمت روان 

. آوری استمبحث تاب زااسترس رویدادهای مقابل در افراد هایپاسخ کننده تعیین فاکتورهای از دارد. یکی
(. 1398 میکاییلی، و فردطاهری) است گرامثبت شناسیروان در مطرح و مهم هایسازه از یکی آوری،تاب

 به را آنها تا هستند، متکی هاسازمان توسط شده فراهم برخدمات باشند آورتاب اینکه برای هاسازمان
(. 2010 ،4استیفنسون)توانمند سازند هابحران و اضطراری هایموقعیت برای بازیابی و پاسخ ریزی،برنامه

 لذا گردید خواهد زندگی زایتنش و سخت هایموقعیت با رویارویی هنگام در فرد به کمک موجب آوریتاب
 (.1398 همکاران، و خرمی) است خطرناک شرایط در فرد روانی و زیستی تعادل برقراری توانمندی در آوریتاب

 اشاره سازمان در هاآن شدن درگیر و هویت احساس ، کارکنان احساسی دلبستگی به عاطفی همچنین تعهد
 فرد. دارند سازمان در ماندن به مندیعالقه احساس دهندمی نشان خود از عاطفی تعهد که کارکنانی. دارد

 لذت آن در عضویت از و دارد مشارکت سازمان در است، سازمان به عاطفی وابستگی دارای سازمان، به متعهد
 کار، محل در حضور شغلی، رضایت قبیل از پیامدهایی با تعهد که است آن از حاکی هاپژوهش نتایج. برد می
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 و قربانی) دارد منفی رابطۀ شغل ترک به تمایل با و مثبت رابطۀ شغلی عملکرد و اجتماعی فرا سازمانی، رفتار
 (.1391همکاران،

با توجه به پذیرش مهم بودن تاب آوری و تعهد عاطفی، محقق بر آن است تا به زمینه سازی مناسب برای 
 روزافزون توجه مورد سازمان در معنویت موضوع اخیر هایدهه دربروز تعهد عاطفی و تاب آوری کمک نماید. 

 همکاران، و قربانی. )شودمی نام برده هوش نوعی عنوان به آن از که طوری به است گرفته قرار پژوهشها
 کرده پیدا افزایش آنها در روان سالمت که شوند آماده روانی و روحی نظر از ایگونه به باید کارکنان(. 1391

 کارکرد معادل توانمی را روان سالمت. رساند یاری فردی و اجتماعی مختلف هاینقش اجرای در را آنها و
 ،1فونگ -لی) اندکرده مطرح  اصطالح "روانشناختی بهزیستی" قالب در را آن و نموده تلقی روانشناختی مثبت
 سالمت با آن رابطۀ به مختلف، هایرشته پژهشگران که است متغیرهایی جمله از  معنوی هوش (.2019
 مرتبط هایمؤلفه مهمترین از یکی. اندداده نشان توجه روانشناختی حیطه از آوریتاب خاص طور به و روانی

 خصوصیات بیان معنوی هوش(. 1399 همکاران، و شرکت) باشدمی معنوی هوش روانشناختی بهزیستی با
 است مسئله حل رفتار در هاییتوانایی دارای معنوی هوش است، نگرش و اعمال افکار، طریق از ذاتی معنوی

 رفتار این برسد، بیرونی و ذاتی سازییکپارچه به و شود سازگار اطراف هایپدیده با تا کندمی کمک فرد به که
(. 1399 همکاران، و هاشمی) است عاطفی و اخالقی شناختی،مختلف  هایحوزه در رشد سطح باالترین شامل
 و خودآگاهی موجب رفتار در پذیریانعطاف و لطافت بر عالوه که است هافعالیت از ایمجموعه معنوی هوش
 گرددمی ترسیم اهداف مادی، دنیای از فراتر که ایگونه به آن نمودن دارهدف و زندگی به فرد عمیق بینش

 خدابخشی)شودمی دیگران رضایت و خشنودی جهت به محیط با فرد مناسب سازگاری موجب فرایند همین و
 ترکیب جدید سازه یک درون را را هوش و معنویت هایسازه معنوی هوش(. 1398 همکاران، و کوالیی

 ذوقی،) است تعالی و باال هشیاری معنایابی، مقدس، عناصر یافتن برای جستجو معنویت، که حالی در. کندمی
 آوریتاب و عاطفی تعهد متغیر دو و معنوی هوش بین سؤال است که این دنبال به حاضر پژوهش (.1398

 بین تواندمی چگونه عاطفی تعهد که شودمی پرداخته سؤال این به همچنین دارد؟ وجود ای رابطه چه سازمانی
 نماید؟ ایفا میانجی نقش سازمانی آوری تاب و معنوی هوش متغیر دو

 

 پژوهش پیشینه بر مروری و نظری مبانی-3

 هوش معنوی:-3-1
 تطبیقی استفاده و ادغام آگاهی، به که شودمی تعریف ذهنی هایظرفیت از ایمجموعه عنوان به معنوی هوش

 عمیق تأمل همچون پیامدهایی به منجر و کندمی کمک فرد یک وجود متعالی دو غیرمادی هایجنبه از
 افکار، طریق از ذاتی معنوی خصوصیات بیان معنوی هوش شود،می متعالی خود شناخت معنا، تقویت وجودی،
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 تا کندمی کمک فرد به که است مسئله حل رفتار در هاییتوانایی دارای معنوی هوش است، نگرش و اعمال
 رشد سطح باالترین شامل رفتار این برسد، بیرونی و ذاتی سازییکپارچه به و شود سازگار اطراف هایپدیده با
 سطوح عالیترین از یکی(. 1399 همکاران، و هاشمی) است عاطفی و اخالقی شناختی، مختلف هایحوزه در

 زندگی معنای از درست درک و برتر نیرویی با ارتباط برای فرد ذهنی توانایی و قدرت به که باشدمی هوش
 توجه رویدادها و اشیاء افراد، به ظاهر و ماده از فراتر تا کندمی کمک فرد به ذهنی توانایی این. دارد اشاره
 را خود توجه تا کندمی کمک افراد به هوش این واقع در آورد دست به فرامادی درکی جهان و خود از و نماید

 پورسبزیان)کنند متمرکز ترگسترده زمینه یک در را خود هایفعالیت آگاهانه و کنند هدایت بزرگتر تصویری به
 فهم وظرفیت بینش، آگاهی، و آیدمی بر وجود چرایی درک وجوی جست در معنوی، هوش (.1398 نوری، و

  (.1395 خسروی، و برجعلی) شودمی شامل را وجودی هایپرسش عمیق
 .کندمی فراهم را معنوی مسائل درک توانایی و وجودی هایدغدغه دربارة تفکر ظرفیت معنوی، هوش
 ساخت( 2 انتقادی وجودی تفکر( 1: کندمی پیشنهاد معنوی هوش برای مرکزی مؤلفۀ چهار( 2008)1کینگ
در این پژوهش، برای سنجش  (.2008 ، کینگ) هوشیاری کیفیت بسط( 4 و متعالی آگاهی( 3 شخصی معنای

قابلیت تعمق و تفکر با مباحثی چون  تفکر انتقادی وجودیم ای را مبنا قرار دادهگ کینهوش معنوی دیدگاه 
نقادانه در طبیعت وجودی، واقعیت،هستی، فضا، زمان و دیگر موارد وجودی/ متافیزیکی؛ همچنین، قابلیت 

به ؛ تولید معنی شخصی ( سر و کار داردازدیدگاه وجودی)تفکر در موارد غیر وجودی مرتبط با وجودیک فرد
 می پردازد توانایی اخذ معنی فردی و درک تجارب فیزیکی و ذهنی شامل قابلیت خلق و تسلط برهدف زندگی

در  (غیرمادی بودن)قابلیت شناسایی ابعاد متعالی خود، دیگران و جهان فیزیکی متعالب با محتوای آگاهی.
توسعه حالت خودآگاهی و در نهایت، فوق با خود؛  بط ابعادبا قابلیت شناسایی روا حالت طبیعی وهوشیاری همراه

مثل هوشیاری خالص، هوشیاری کیهانی، یگانگی، )توانایی ورود و خروج از حالت هوشیاری با محتوای آگاهی
( مرتبط است)عربشاهی و وفا، مثل تفکر عمیق، تعمق،دعا و نیایش)و دیگر حاالت تفکر در خود( یکی بودن

1400.) 
 فرماندهی ستاد کارکنان شغلی تعهد و خودکارآمدی با معنوی هوش رابطه"عنوان با را تحقیقی( 1398) ذوقی

 و معنوی هوش بین نیز و خودکارآمدی و معنوی هوش بین و نشان دادند که. کردند بررسی "ناجا مرزبانی
 ستاد کارکنان شغلی تعهد و خودکارآمدی افزایش برای بنابراین. دارد معناداری مثبت رابطه شغلی تعهد

 با تحقیقی در(1396) عسکری .داشت ویژه توجه آنان در معنوی هوش متغیر به باید مرزبانی فرماندهی
 را "سازمانی پذیزیجامعه میانجی متغیر نقش: سازمانی تعهد با معنوی هوش و اخالقی هوش رابطه"عنوان
 با معنوی هوش و اخالقی هوش بین داریمعنی و مثبت رابطه که است آن از حاکی هاییافته. کرد بررسی

 عنوان به خودتأییدی و معنوی هوش عنوان با پژوهشی در( 2019) و همکاران 2آرنوت .دارند سازمانی تعهد
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 باشد، باالتر معنوی هایتوانایی و هوش هرچه که نمودند تأکید آنها داست، معنوی هوش هایکننده بینیپیش
 .بود خواهد باالتر فرد در روانی بهزیستی

 

 تعهد عاطفی:-3-2
 همکارانش و پورتر. است آمده کندمی محدود را عمل آزادی که الزامی معنای به آکسفورد لغت فرهنگ در تعهد
 تعریف خاص سازمان یک در درگیری و مشارکت و سازمان یا فرد هویت تعیین نسبی درجه عنوان به را تعهد
 کل به نسبت افراد منفی یا مثبت هاینگرش از است تعهد عاطفی عبارت (.1398 زارع، و کاظمی) کنندمی

 تعیین نسبی درجه عنوان به را سازمانی تعهد همکارانش و پورتر. کنندمی فعالیت آن در که( شغل نه) سازمان
 (.1397 همکاران، و اکبری) کنندمی تعریف خاص سازمان یک در درگیری و مشارکت و سازمان یا فرد هویت
 مفاهیم و موضوعات زمره از کماکان پردازینظریه و تحقیق هاسال گذشت از پس کار محیط در تعهد مفهوم
 سازمانی رفتار عرصه گرانپژوهش و سازمانی و صنعتی روانشناسان توسط پژوهش مورد و برانگیزچالش

 عاطفی دلبستگی به که است سازمانی تعهد ابعاد از یکی عاطفی تعهد. (1395فر و محمدخانی، است)ناصحی
 از نوع این در. کندمی اشاره آن در ماندن به تمایل و آن از خشنودی آن، با همانندسازی سازمان، به کارکنان

 آن به و کندمی عاطفی و هیجانی گذاریسرمایه آن در شناسد،می سازمان با را خود هویت قویاً فرد تعهد،
 آنها که دلیل این به دهندمی ادامه سازمان در را خود اشتغال باال، عاطفی تعهد با کارکنان. است وابسته

 (.1397 همکاران، و اکبری) دهند انجام را کاری چنین خواهندمی
 که دادند نشان "عملکرد و عاطفی تعهد و اخالق تأثیر بررسی"عنوان با پژوهشی در( 2018) همکاران و 1ال 

 عملکرد و عاطفی تعهد سازمانی، های سیاست از کارکنان ادراک بر مستقیمی تأثیر اخالقی کاری جو
 بین جزئی طور به شده ادراک سازمانی های سیاست این، بر عالوه. دارد مشتریان به خدمات ارائه کنشگرایانه

 کند.می ایفا را میانجی نقش عاطفی تعهد و کار اخالقی جو
 

 آوری:تاب-3-3
 پاسخ در سیستم توانایی. شودمی تعریف اختالالت و تغییرات جذب در آنها توانایی و هاسیستم استقامت معیار

 وقتی است، موردنیاز مجدد سازماندهی یا نوسازی برای که عناصری حفظ توانایی. فجایع برابر در بازیابی و
( 1390) جوکار و هاشمی (.1397 همکاران، و امیری)دهدمی تغییر را سیستم کارکردی ساختار اختاللی، که

 کننده تهدید موقعیت داشتن با آمیز موفقیت سازگاری پیامد یا توانایی فرآیند، نوعی عنوان به را آوریتاب
 هایموقعیت با سازگاری و رویارویی در افراد به که است عاملی آوریتاب دیگر عبارت به. اندکرده تعریف
 زندگی کیفیت و درد با سازگاری توانایی. دهدمی کاهش را افسردگی. کندمی کمک زندگی زایتنش و سخت

                                                           
1Lau  
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 مواجهه در سازمان یک ظرفیت و توانایی معنای به آوری،تاب (.1394 همکاران، و احمدی)دهدمی افزایش را
 که است مهمی بسیار ویژگی کار، و کسب عادی شرایط به بازگشت توانایی و ها،چالش و هابحران با مقابله و

 فجایع به منوط صرفاً نگرانی حال، این با. باشند مجهز آن به کارشان و کسب تداوم و بقا برای باید هاسازمان
 مدنظر کنندمی روبرو چالش با را هاسازمان که هم کوچکی هایقطعیت عدم و هاانحراف بلکه شود؛نمی

 (. 1397 همکاران، و امیری) هستند
 آگاهی، انسانی، منابع :کندمی شناسایی اینگونه را سازمانی آوریتاب هایشاخص ،(2015) تریسی مطالعاتی در

استیفنسون . ارتباطات و اطالعات و فرهنگ و رهبری عملیاتی، زیرساخت فیزیکی، منابع اجتماعی، سرمایه
 هایپذیریآسیب مدیریت وضعیتی، آگاهی: کندمی شناسایی بعد چهار سازمانی آوریتاب ،برای(2010)

 ریزی،برنامه توانایی و آمادگی(. شبکه اندازچشم و آوریتاب به تعهد)آوریتاب منش و انطباقی ظرفیت اساسی،
 و فنگ توسط شده اشاره هایویژگی نیز آمیز موفقیت انطباق و ناسازگار پیشامدهای از بازیابی و جذب

 وحدت وضعیتی، آگاهی را سازمانی آوریتاب ابعاد نیز ،(2016)2همکاران و کارولین. است( 2017) 1سانساوینی
 و نوآوری کارکنان، مشارکت ریزی،برنامه هایاستراتژی رهبری، داخلی، منابع استراتژیک، مشارکت هدف،

 همکاران و برنارد کنند،می عنوان فشار آزمایش هایبرنامه و ذهنی، سیلوهای شکستن گیری،تصمیم خالقیت،
 مطرح را تجربه و دانش کسب و یادگیری فنی، و مالی منابع افراد، هایتخصص و هامهارت کیفیت، تعداد، نیز
 رابطه"عنوان با ایمطالعه طی( 1394) همکاران و ارفعی .صدیقی(1397 همکاران، و امیری) کنندمی

حاکی از آن است  نتایج. کردند را بررسی "دانشجویان آوریتاب میزان با معنوی هوش و مذهبی گیریجهت
( تحقیقی 2020) 3یانگ لی و کرستوفر. دارد دانشجویان آوریتاب تبیین در را سهم بیشترین معنوی، که هوش

از  نیبنابرا را بررسی کردند. "گردر حضور اثر فزون نیتام رهیشبکه زنج یآورتاب یبررس"را با عنوان
 کند. یم یبانیپشت یریپذدر بهبود انعطاف یگذارهیرمادر مورد س یترآگاهانه یتیریمد یریگمیتصم

 با توجه به مبانی نظری تحقیق مدل مفهومی به شرح زیر توسعه و فرضیه های زیر ارائه می گردد:
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1Fang & Sansavini 

2Caroline and et al  
3Yuhong Li and Christopher 

 یآورتاب

تفکر یکپارچگی 
  یانتقاد یوجود

 دیتول تیفیک
      یشخص یمعنا

توسعه حالت 
     یاریشوه

هوش 

 معنوی
 یمتعال یآگاه

 یتعهد عاطف
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 مفهومی: مدل نظری 1شکل 
 سازمانی اثر مثبت و معنادار دارد. یآورتاب ی بر هوش معنو :1 هیفرض
 مثبت و معنادار دارد. اثر یتعهد عاطف بر یهوش معنو :2 هیفرض
 مثبت و معنادار دارد. اثر یآورتاب ی بر : تعهد عاطف3 هیفرض

 

 شناسیروش-4

 اطالعات گردآوری حیث است و از میدانی مکانی، قلمرو وسعت لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش
 کارکنان تمامی شامل پژوهش این در آماری جامعۀ .است همبستگی –توصیفی هاداده تحلیل نظر از و میدانی
 دیپلم از باالتر آنها تحصیالت سطح که باشدمی تهران در مستقر اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ستادی

 370 خانه وزارت این انسانی سرمایه توسعه مرکز رییس رسانی اطالع و آمار گزارش طبق آنها تعداد که باشد
 این طبق که گردید استفاده کریسی -مورگان جدول از نمونه حجم انتخاب جهت تحقیق این در .باشدمی نفر

 توزیع نمونه اعضای بین در پرسشنامه 190 نهایت در گردید، و انتخاب نفر 190 حدود در اینمونه حجم جدول
 گیرینمونه روش. گردید آوریجمع نمونه اعضای توسط شده داده پاسخ پرسشنامه مورد 186 تعداد به و گردید

 از معنوی هوش سنجش برای .باشدمی ساده تصافی گیرینمونه نوع از احتمالی گیرینمونه صورت به
 پرسشنامه از است اینمره عاطفی سنجه است، تعهد 19مولفه و  4که شامل  (2009) کینگ استاندارد پرسشنامه
 پرسشنامه از آوریتاب سنجش سنجه است، و برای 9بعد و  3، که شامل (1389) وکیلی و پرورگل استاندارد
 است، استفاده شده است، که در بازه و سنجه 16 و مولفه 5 شامل که( 2003) کانر و دیویدسون استاندارد

 و های خبرگانای استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق مشاوره و قضاوتمقیاس لیکرت پنج گزینه
و پایایی ابزار از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در نرم افزار  .قرارگرفت تأیید مورد علمی هیات دانشگاهی اساتید

SPSS 703/0، ضریب پایایی متغیر تعهد عاطفی 728/0معنوی  صورت گرفت. ضریب پایایی متغیر هوش 
هستند، 7/0بدست آمد. با توجه به اینکه همه این ضرایب بیشتر از  714/0آوری و ضریب پایایی متغیر تاب

پایایی مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از معادالت ساختاری در قالب 
 تفاده شده است.اس Lisrelی افزارهانرم
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 پژوهش هاییافته-5

. شودمی گزارش پژوهش در کنندگانشرکت شناختیجمعیت اطالعات پژوهشی، هاییافته به پرداختن از قبل
 دهد.می نشان را پژوهش در نمونه آماری شناختی، اطالعات جمعیت1 جدول

 
  کنندگانشرکت شناختی جمعیت .اطالعات1جدول 

 درصد فراوانی سطح متغیر

 

 جنسیت

 

 

 سن

 

 

 

 مدرک تحصیلی

 

 

 

 سابقه کاری

 مرد
 زن

 کل
 سال 30تا  20
 سال 40تا  31
 سال 50تا  41

 سال 50باالی 

 کل
 فوق دیپلم             

 کارشناسی 
 ارشد و دکتری

 کل
 سال 10زیر 

 سال 20الی  10
 سال 20باالی 

 کل

152 
34 

186 
22 
62 
71 
31 

186 
57 
44 
85 

186 
39 
52 
95 

186 

81.7% 
18.3% 
100% 
11.8% 
33.4% 
38.1% 
16.7% 
100% 
30.6% 
23.7% 
45.7% 
100% 
21% 
28% 
51% 
100% 

 کنیم:استفاده می 1ابتدا جهت بررسی یکنواختی و نرمالیته بودن دادها از آماره اسمیرنوف و کولموگروف
 

 کولموگروف و اسمیرنوف : نتایج آماره2جدول 

 سطح معناداری متغیر

 هوش معنوی

 عاطفیتعهد 

0.068 
0.057 
0.062 

                                                           
1Kolmogorow – Smirnow  
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 تاب آوری

 
 استفاده لذا و است هاداده بودن نرمال دهنده نشان متغیرها در آماره احتمال در 05/0 باالی داریمعنی سطح

 .است فرضیات مجاز آزمون برای پارامتریک آزمون از
و  یهمبستگ زانیم ابتدا( Lisrelدر نرم افزار ) یمعادالت ساختار از طریق قیتحق اتیجهت آزمون فرض

محاسبه  :4جدول به شرح  رسونیپ یهمبستگ بیضر قیاز طر SPSSدر نرم افزار را  رهایمتغ نی( بRروابط )
 :شده است

 و کامل همبستگی همدیگر با %31.3 حدود در عاطفی تعهد با معنوی هوش : نشان داد که4نتایج جدول 
 %58 سازمانی آوریتاب با نیز معنوی هوش که گردید مشاهده طرفی از و دارند، داریمعنی و مثبت رابطه

 مثبتی همبستگی و دارمعنی رابطه %48.3 سازمانی آوریتاب با نیز عاطفی تعهد همچنین دارندو همبستگی
 .دارند

 تحقیق متغیرهای بین همبستگی : ماتریس3جدول 
 آوری تاب یعاطف تعهد یمعنو هوش متغیرها

 هوش معنوی

 - - 1 ضریب همبستگی

 - -. - سطح معنی داری

 - - 186 تعداد

 تعهد عاطفی

 - 1 **313. ضریب همبستگی

 - - 000. سطح معنی داری

 - 186 186 تعداد

 تاب آوری 

 1 **483. **579. ضریب همبستگی

 - 002. 000. سطح معنی داری

 186 186 186 تعداد

 
 با را علّی هایمدل متغیرها، بین علّی روابط وجود درباره هاییفرضیه پایه بر 1ساختاری معادالت یابیمدل   

 مفروض و معین ساختاری شرایط بین نظری روابط ،SEM ترتیب، بدین. کندمی آزمون خطی معادله دستگاه
 گیریاندازه متغیرهای میان روابط نیز و( نشده مشاهده) مکنون متغیرهای میان علّی روابط برآورد و آزمایدمی را

                                                           
1Structural Equation Model 
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 متغیره چند تحلیل نیرومند فن یک که ساختاری معادالت مدل در. سازدمی پذیر امکان را( شده مشاهده) شده
( مسیر تحلیل)ساختاری از طریق معادالت ادامه شود در می تحلیل مجزا خطاهای با هاگویه تک تک است،

 کنیم،می بررسی را
 عاملی بارهای همان شده، مشاهده متغیر به پنهان متغیر اتصال پیکان در مندرج هایداده 2 شکل مدل در

 و 03/1 برابر  H1 هایمؤلفه برای شده مشاهده متغیر نخستین عاملی بارهای نمونه برای. هستند استاندارد
 لذا است مشاهده قابل %26 خطای با 36/0 برابر A2 عاملی بار و درصد %40 برابر نیز محاسبه این خطای
 تبیین را مستقل متغیر تواندمی بهتر شده مشاهده متغیر باشد، نزدیکتر 1 عدد به و بزرگتر عاملی بار هرچه
 عاملی بار. شودمی صرفنظر آن از و شده گرفته درنظر ضعیف رابطه باشد، 3/0از کمتر عاملی بار اگر. نماید
 بار است مشاهده قابل زیر شکل در است، مطلوب خیلی باشد، 6/0 از بزرگتر اگر و قبول قابل 6/0 و 3/0 بین

 .هستند قبول قابل و باشدمی 3/0 از بیشتر هامولفه تمامی برای عاملی

 
 استاندارد حالت تخمین در ساختاری معادالت مدل :2 شکل

بنابراین با توجه بارهای عاملی و ضرایب تحلیل مسیرها مدل مورد قبول واقع گردید چون ضرایب بیشتر از 
 شدند.مشاهده  3/0
 RMSEA≤ 081/0 مدل خطاهای مجذور میانگین میزان چون ساختاری معادالت استاندارد مدل به توجه با

ها نیز اعم از و سایر شاخص .گردید حاصل مدل بودن مطلوب بنابراین هستند P≤ 000/0  داریمعنی وسطح
 شده هنجار ، برازش98/0برابر  (NFI) شده هنجار ، برازش92/0برابر با  (GFI) برازندگی نیکویی شاخص
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(CFI)  برازندگی تعدیل ،شاخص96/0برابر (AGFI)  هامانده پس مجذور و میانگین 85/0برابر (RMR) 
 باشند.نشاندهنده روابط مثبت و تائید مدل ساختاری می 015/0

 
 معناداری T-Values حالت در ساختاری معادالت مدل :3 شکل

-T ضرایب گردد، تمامیمی مشاهده 3و  2های در شکل لیزرل افزارنرم خروجی اساس بر که همانطور

Value معنادار است، مربوطه آشکار متغیر و پنهان متغیر بین همبستگی میزان دهنده نشان معناداری که 
 وزارت پرسنل آوریتاب و عاطفی تعهد بر معنوی هوش هایمولفه است، بنابراین تاثیر 96/1 از بیشتر و بوده

 مقادیر و بتا شده استاندارد ضرایب شکل، این در بنابراین اطالعات مثبت و معنادار است. فناوری و ارتباطات
 بوده، دارمعنی متغیرها بین روابط تمامی آن اساس بر که است شده مشخص پژوهش متغیرهای برای خطا
 در است قادر عاطفی تعهد یعنی شود؛می پذیرفته پژوهش نهایی مدل عنوان به و تأیید پژوهش نظری مدل

 ایفا میانجی نقش فناوری و ارتباطات وزارت پرسنل منظر از سازمانی آوریتاب بر معنوی هوش تاثیرگذاری
های استاندارد : روابط و ضرایب تأثیر مسیرها )بتا( و تحلیل فرضیات با توجه به مدل5در ادامه جدول   .کنند

 آمده است. ساختاری معادالت معناداری مدل T-Value شده و ضرایب

 : روابط متغیرهای تحقیق4جدول 

 نتیجه )معناداری(T (βضریب مسیر) متغیر

ی آورتاب ←یمعنو هوش

 سازمانی

79/0 
42/0 
37/0 

76/5 
51/2 
31/2 

 تایید فرضیه 
 تایید فرضیه
 تایید فرضیه
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تعهد  ← یهوش معنو

 ی             عاطف

 آوریتاب ← عاطفی تعهد

 سازمانی

 

 
 معادالت مدل و برازش نیکویی هایشاخص آن، تعمیم قابلیت بررسی نیز و مدل برازش بررسی جهت ادامه در

برازش در جدول زیرنشان  نیکویی هایشاخص است. بررسی شده ارائه T آزمون داریمعنی درحالت ساختاری

 داده شده است:

  در مدل ساختاریبرازندگی  آزمون پیرامون برازش نیکویی های: شاخص5جدول 

 گزارش مقدار پذیرش مورد دامنه شاخص
 شده

 نتیجه

 و مورد شده مشاهده فراوانی تفاوت 
 (χ2) انتظار 

 مطلوب 132.47 معنادار باشد

 نسبت مجذور کای به درجه آزادی  

(χ2df()41÷132.47) 
 مطلوب 3.31 باشد 5و  1بین 

خطای مجذورات میانگین  
(RMSEA   ) 

 مطلوب 081/0 1 کوچکتر از عدد

 مطلوب 92/0 9/0 از بزرگتر یا برابر (              GFIشاخص نیکویی برازندگی   )

 مطلوب 96/0 9/0 از بزرگتر یا برابر (         CFIشاخص برازندگی تطبیقی)

 مطلوب 94/0 9/0 از بزرگتر یا برابر (NFIشده ) هنجار برازش

 مطلوب 98/0 9/0 از بزرگتر یا برابر ( IFIشاخص برازندگی فزاینده )

میانگین مجذور پس مانده ها 
(RMR     ) 

هر چه به صفر نزدیکتر 
 باشد

 مطلوب 015/0

نزدیک  1هر چه به عدد (          AGFIشاخص تعدیل برازندگی )
 باشد

 مطلوب 85/0

ساختاری تحقیق  های برازندگی مدلگردد که مهمترین شاخصبر اساس خروجی نرم افزار لیزرل مشاهده می
 گردند.ها تمامی فرضیات تحقیق تایید میمطلوب و طبق این شاخص
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 پیشنهادها و گیرینتیجه-6

 عاطفی تعهد و سازمانی آوریتاب با معنوی هوش متغیر بین همبستگی روابط تبیین هدف با حاضر تحقیق
نتایج فرضیه اول . گردید استفاده اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت پرسنل دیدگاه از امر این در و انجام

 و مثبت اثر سازمانی آوریتاب بر 76/5و با تی معناداری  79/0با ضریب مسیر  معنوی نشان داد که هوش
 آوری،تاب با معنوی هوش رابطه بررسی در ایمقاله در( 1394) همکاران و زادهدارد، همانطور که عبداله معنادار

دارد و همچنین  وجود کلی آوریتاب و معنوی هوش بین داریمعنی تگیهمبس %66 حدود در که دریافتند
 با معنوی هوش هایمؤلفه که دادند نشان خودشان تحقیق در(1392) همکارانش و کوالیی خدابخشی

 شخصی، معنای تولید و وجودی انتقادی تفکر یعنی معنوی؛ هوش مؤلفه دو و دارند داریمعنی ارتباط آوریتاب
 وجود از حاکی مشاهدات نیز حاضر تحقیق هاییافته در لذا. اندداشته آوریتاب با را همبستگی بیشترین

 آگاهی" بعد به متعلق همبستگی بیشترین و است سازمانی آوریتاب با معنوی هوش ابعاد تمام همبستگی
 کوالیی خدابخشی تحقیق نتایج همچنین. باشدمی %69 ضریب با انتقادی تفکر بعد و %81 ضریب با "متعالی

 نتایج با این فرضیه نتایج همچنین. دارند همسویی حاضر تحقیق نتایج با همکاران و زادهعبداله و همکارانش و
 لذا اختصاص .هستند همراستا حدودی تا(1394) همکاران و ارفعی صدیقی و( 1398) میکاییلی و فردطاهری

 در آن تحلیل و تفسیر و پرسنل به مدیران توسط سازمانی و فردی اهداف پیوند مورد در تفکر زمانی بازه
 بروز چرایی مورد در تفکر و حساس وقایع روش از استفاده جهت پرسنل گردد، و تشویقسازمان پییشنهاد می

 سازمانی، کالن هایاستراتژی تدوین شود درمی پیشنهاد گردد،و مثبت توصیه می تجارب به تبدیل و آن
از طرف  .گیرد قرار اطالعات فناوری و ارتباطات وزارتخانه توجه مورد سازمان معنوی هایاستراتژی مقوله

 مثبت معناداری تی عدد با و 37/0مسیر  ضریب با عاطفی تعهد دیگر نتایج فرضیه دوم نشان داد که
(2.31>96/1 =T)، باهم متغیر دو این درصد %48.3 حدود در و دارد علی رابطه سازمانی آوریتاب با 

 سازمانی آوریتاب افزایش زمینه در گردد کهمی پیشنهاد بنابراین دارند، معناداری و مثبت رابطه و همبستگی
 عاطفی راستای در کردن متعهد برای آموزشی هایدوره اطالعات فناوری و ارتباطات وزارتخانه پرسنل بین در

 گرفته نظر در سازمانی آوریتاب توانمندساز زمینه و بافت عنوان به عاطفی و تعهد گردد، برگزار کارکنان بودن
 از یک هیچ آوری،تاب توانمندساز رفتار و منش و آوریتاب به تعهد بدون که معناست بدان این. است شده

 دلیل به که، است این آتی محققان به بعدی توصیه .رسید نخواهد مطلوب سرانجام به آوریتاب اقدامات
 مورد مطالعه در .دهد نشان را تریافزون مشاهدات تواندمی کیفی مطالعات بررسی شده، انجام پژوهش ماهیت
 وزارت پرسنل سازمانی آوریتاب و معنوی هوش بین رابطه در عاطفی تعهد میانجی نقش به فقط بررسی

 مؤثر رابطه این در است ممکن که دیگر مناسب متغیرهای سایر و شده توجه اطالعات فناوری و ارتباطات
 متغیرهای سایر به توجه با ایبررسی چنین که شودمی پیشنهاد بنابراین،. است نشده گرفته درنظر باشند،
 تمایل پژوهش و عدم محیط در تردد شدن و نهایتا مشکل .گیرد انجام دیگر گرانپژوهش توسط گرتعدیل
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های عمده آوری محدودیت جمع زمان شدن طوالنی و پرسشنامه به پاسخ در حداکثری مشارکت به هاآزمودنی
 روند.تحقیق بشمار می
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 مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس سومین آوری،تاب میزان افزایش
 .فرهنگی و اجتماعی

 یازدهم سال وری،بهره مدیریت سازمانی، آوری تاب برای مدلی طراحی:1397ک، فیضی، ل، الفت، م، امیری،
 .35-65 صص بهار، چهار و چهل شماره

 تربیتی، نوین هایاندیشه فردی، هویت و معنوی هوش هایمولفه میان رابطه:1395ز، خسروی، ز، برجعلی،
 .1 شمارة ، 12 دورة الزهراءس، دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکدة
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 صفحات خردادماه، دوم، و سی شماره چهارم، دوره رفتاری، علوم در نوین هایپیشرفت مجله آموزان،دانش

75-61. 
 مرزبانی فرماندهی ستاد کارکنان شغلی تعهد و خودکارآمدی با معنوی هوش رابطه بررسی: 1398 ل، ذوقی،

 .بهار ،1 شمارة هفتم، سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش ناجا،
 آوریتاب اجتماعی، اضطراب در شناخت بر مبتنی آگاهی ذهن اثربخشی: 1398 ن، میکاییلی، م، فرد،طاهری

 .بهار ، 51 ی شماره سیزهم، دوره رفتار، و اندیشه خانگی، خشونت قربانی زنان هیجان تنظیم و
 سازمانی تعهد و معنوی هوش رابطه بررسی: 1391 م، آرش، رسته ا، تجریشی، محمدعلی م، حقیقی، م، قربانی،
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 هایبیمارستان پرستاری مراقبت کیفیت بژر معنوی هوش تأثیر بررسی ،1398 ث، نوری، و ز، پور،سبزیان

 (.1)27سینا، ابن مامایی و پرستاری مراقبت مجلهی. همدان شهرستان درمانی و آموزشی
 بر مبتنی معنوی هوش آموزش اثربخشی مقایسه:1399م، عابدی، م، آذربایجانی، م، کالنتری، م، شرکت،

 ،"دانشجویان روانشناختی بهزیستی بر باول دیدگاه براساس معنوی هوش آموزش و قرآنی هایآموزه
 .1125-1139 ص/  93 شمارة /نوزدهم دورة /روانشناختی علوم مجلۀ
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Surveying the relationship between spiritual intelligence 

and resilience and the mediating role of emotional 

commitment in employees of the central headquarters of 

the Ministry of Communications and Information 

Technology 
 

Bahar Hashempour, Sepideh Sadat Seyyed Kaousi 

 

Abstract 

The current research was conducted with the aim of finding the 

relationship between the variables of spiritual intelligence with 

organizational resilience and emotional commitment. This issue is 

important from the point of view that spiritual intelligence has abilities in 

problem solving behavior that helps a person to adapt to the surrounding 

phenomena. and achieve internal and external integration. The type of 

research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational 

in terms of nature and method. The statistical population includes all 370 

employees of the Ministry of Communications and Information 

Technology. To select the sample size, the Kokoran formula was used and 

186 questionnaires were completed and collected. To measure the 

constructs, King's standard questionnaire was used, and for the validity of 

the questionnaire, descriptive statistics and inferential statistics were used 

for data analysis. The findings of the structural equations in the research 

indicate that spiritual intelligence is directly related to organizational 

resilience with the path coefficient (β=0.79) and with T coefficient 

(T=1.96>5.76) and spiritual intelligence is related to emotional 

commitment with (0.42) (β=β) and with T-score (T=1.96>2.51) and 

emotional commitment also had an effect on organizational resilience 

with path coefficient (β=0.37) and with T-score (T=1.96>2.31). Finally, 

according to the test of the hypotheses, some suggestions were presented. 

 

Keywords: organizational resilience, emotional commitment, structural 

equations, spiritual intelligence 
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 در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های بررسی تاثیر مهارت

  آموزش
 

 4، رفیقه محمودی3، شجاعت قاسم زاده2، سیما امیدی1ساسان شکری شکراب

 
 1401 آبان 15: رشیپذ خیتار              1401 شهریور 20: افتیدر خیتار

 

 چکیده
 پژوهش این آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از اجرا لحاظ هست و کاربردی هدف از لحاظ حاضر تحقیق

 60 حدود آنها تعداد تشکیل می دهند که اباد پارس المهدی دبیرستان مربیان و اولیا انجمن در فعال اولیای را
 نمونه روش. شدند انتخاب نمونه 52 مورگان جدول اساس بر حاضر، پژوهش در نمونه حجم. باشد می نفر

 استاندارد؛ پرسشنامه طریق از تحقیق این در اطالعات گردآوری است. ابزار هدف مبنای بر تحقیق این در گیری
می ( 1394) قاسمی مدرسه شورای ارتباطی های مهارت و( 1390) سراوانی و حبیبی آموزش در اولیا مشارکت

 از تحقیق این های پرسشنامه پایایی برآورد برای و شد تایید صوری روایی طریق از پرسشنامه روایی باشد، 
 در مطالعه مورد متغیرهای از یك هر برای مقدارآلفا نتایج اساس این بر و گردیده استفاده کرونباخ آلفای روش

 آزمون نوع تعیین برای .باشد می پرسشنامه باالی پایایی دهنده نشان و است آمده( 1) جدول در تحقیق این
که  شده استفاده اسمیرنوف – کولموگروف نرمال توزیع آزمون از تحقیق های فرضیه تحلیل در استفاده مورد

 نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 
 با و دارند آموزش در اولیا مشارکت بینی پیش در داری معنی تاثیر  مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

 تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های مهارت که گفت توان می درصد 95 اطمینان
 .دارد

 آموزش در اولیا مشارکت مدرسه، شورای ارتباطی های : مدرسه، مهارتواژگان کلیدی

                                                           
 رانیا آباد، پارس ،یالمهد رستانیدب متوسطه، آموزش آباد، پارس پرورش و آموزش 1
 رانیا آباد، پارس ،مدرسه راه دور ستایش متوسطه، آموزش آباد، پارس پرورش و آموزش 2
 رانیا آباد، پارس ،یالمهد رستانیدب متوسطه، آموزش آباد، پارس پرورش و آموزش 3
 رانیا آباد، پارس ،وحدت رستانیدب متوسطه، آموزش آباد، پارس پرورش و آموزش 4
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 مقدمه-1
 مدرسه و جامعه و شود می آغاز خانواده در آن بنای ، هاست ملت ممات و حیات ی مسأله تربیت، ی مسأله

 مردم و والدین دست در خدا از داری امانت و تربیت موضوع گونه فرشته موجود این طفل گردد. می تکمیل
 میزان حد چه به گردد معلوم ها آن بر تا داده قرار والدین برای ای فتنه و آزمایش مورد را او خداوند. است
قائمی، )کنند  می استفاده امانت این صیانت و اداره برای او تعالیم از چگونه و خداوندند داری امانت الیق

1388 :6). 
 گیرد می شکل آموزشی محتوای آن طریق از که است مهمی نکته آموزان دانش مدرسه از خارج های فعالیت

 کتاب، نوشته، از تر بیش مراتب به دار هدف بازدید یك گاهی. سازد می فراهم را آموز دانش یادگیری امکان و
 کند هضم ای گونه به را یادگیری موضوع بتواند آموز دانش اگر. است مؤثر یادگیری در معلم کالم و تدریس

 بلکه گیرد؛ می یاد را مطلب تنها نه دهد، پیوند اش جامعه و مردم شهر، زندگی، با را آن مفهوم و معنا که
. رفت خواهد تر تازه اطالعات جوی و جست به و شد خواهد تر بیش یادگیری به اش عالقه میزان و درجه

 و کنند استفاده اجتماعی شناسی روان مهم اصل این از توانند می( معلمان و مادران پدران،) دهندگان یاد
 ، نظری صفاری) سازند مرتبط گیرندگان یاد اجتماعی و خانوادگی شخصی، عوامل با را دادنی یاد مطالب
پرداخته  آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های مهارت تاثیر در این تحقیق به بررسی (.1398

 شده است.

 

 مفهوم آموزش و مدرسه-2
 مهارت پرورش یا دانش انتقال جمله از معینی اهداف به دستیابی جهت در که است هدفمند فعالیتی آموزش

 صداقت و مهربانی عقالنیت، درک، توسعه شامل است ممکن اهداف این. است شخصیتی های ویژگی و ها
 از برخی. دارند تاکید تلقین از تربیت و تعلیم تشخیص برای انتقادی تفکر نقش بر مختلف پژوهشگران. باشد

 بی تعریفی دیگر برخی که حالی در شود، آموز دانش بهبود به منجر آموزش که خواهند می پردازان نظریه
 به بلکه فرآیند، به نه است ممکن آموزش متفاوت، کمی معنای به. دهند می ترجیح را اصطالح این از ارزش

 به پرورش و آموزش. کرده تحصیل افراد تمایالت و ذهنی حاالت: باشد داشته اشاره فرآیند این محصول
 شامل ایفزاینده طور به آموزشی اهداف امروزه،. شد آغاز دیگر نسل به نسلی از فرهنگی میراث انتقال عنوان

 پیچیده هایمهارت و همدلی مدرن، جامعه برای نیاز مورد هایمهارت فراگیران، آزادی مانند جدیدی هایایده
 آموزش. شود می تقسیم رسمی غیر و رسمی غیر رسمی، آموزش به معموال آموزش انواع .شودمی ایحرفه

 می ساختار درسی مقاصد و اهداف اساس بر معموالً شود، می انجام آموزشی و آموزشی مؤسسات در رسمی
 اجباری خاص سن یك تا رسمی آموزش مناطق، اکثر در. شود می هدایت معلم توسط معموالً یادگیری و یابد
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 رسمی غیر آموزش. شود می تقسیم دبیرستان و دبستان مهدکودک، مانند آموزشی مراحل به معموالً و است
 (.2015، 1دهد )سینگ می رخ رسمی آموزش برای جایگزین یا مکمل عنوان به

است  شده ارائه مختلف های حوزه به متعلق پردازان نظریه توسط پرورش و آموزش از متعددی تعاریف
 معینی اهداف به دستیابی جهت در که است هدفمند فعالیتی آموزش که موافقند بسیاری (.2014، 2)متوسان

 پرورش مانند شوند،می نیز دیگری اهداف شامل اغلب آنها اما (.2022، 3است )کزبان دانش انتقال ویژه به
 مورد در کلی، های ویژگی این کنار در حال، این با (2018و، 4شخصیتی )یونیسك هایویژگی و هامهارت
 فرآیندی اول درجه در این تصورات، برخی اساس بر. دارد وجود عمیقی نظرهای اختالف آموزش دقیق ماهیت

 یك عنوان به نه را آن دهد . دیگران می رخ یادگیری و تدریس مدرسه، مانند رویدادهایی طول در که است
 این در. کنند می درک است، آمده دست به فرآیند این توسط که محصولی یا دستاورد عنوان به بلکه فرآیند،
 که روانی و روحی حاالت و حاالت یعنی دارند، تحصیلکرده افراد که است چیزی همان تحصیل دیدگاه،

 در که فرآیندهایی و ها روش آکادمیك مطالعه به است ممکن اصطالح این حال، این با. آنهاست مشخصه
 5کند )کورتیس اشاره دهد، می رخ فرآیندها این در درگیر اجتماعی نهادهای همچنین و یادگیری و تدریس طول

 (.2013و همکاران، 
 برای که است تربیتی و آموزشی سازمان تربیت، و تعلیم های فرصت و خدمات عرضه کانون عنوان به مدرسه
 براساس متوسطه، دوم دوره پایان تا دبستان از تحصیلی، های دوره از یك هر در عمومی رسمی تربیت تحقق
 اهداف، پرورش، و آموزش عالی شورای مصوبات چارچوب در و پرورش و آموزش وزارت معیارهای و ها مالک

 اندازی راه تأسیس، ترکیبی، و( مجازی) غیرحضوری /حضوری صورت به مصوب های رنامه وب ها سیاست
 .(1400مدارس،  اجرایی نامه شود )آیینمی اداره و

 معلم نقش و دیدگاه بر محور معلم تعاریف. کرد مشخص آموز دانش یا معلم دیدگاه از توان می را آموزش
 اخالقی ای شیوه به را کار این که حالی در مهارت و دانش انتقال قالب در مثال، عنوان به کنند، می تمرکز

 تجربه اساس بر را آموزش محور، آموزدانش تعاریف دیگر، سوی از (.2018، 6دهند )بکت می انجام مناسب
 بعدی هایتجربه آموزش چگونه اینکه اساس بر مثال، برای کنند،می ترسیم یادگیری فرآیند در آموزدانش

 دو هر گرفتن نظر در با هایی سازی مفهوم حال، این با (.2011کند )جکسون، می غنی و متحول را هاآن
 مشترکی دنیای مشترک تجربه عنوان به فرآیند توصیف شکل به تواند می این. است پذیر امکان نیز دیدگاه

 (.2011است )بکت،  مشکالت حل و طرح همچنین و کشف شامل که باشد

                                                           
1 Singh 
2 Matheson 
3 Chazan 
4 UNESCO 
5 Curtis 
6 Beckett 
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 خانواده و تربیت و تعلیم -3
 و رفتارها کلیه بر او کند، می ایفا مؤثری نقش کودک سرنوشت و تربیت در معلم که نیست پوشیده کسی بر

 حیات در آب که نتایجی همان و گذارد می زمین بر آفتاب که تأثیری همان. است گذار تأثیر فراگیران عملکرد
 پیشرفت جهت در یکدیگر دست در دست گوناگون های نهاد و ها سازمان بشر زندگی در. گذارد می جای بر

 ای ویژه جایگاه از مختلف دالیل به پرورش و آموزش سازمان رسد می نظر به اما ، کنند می تالش جوامع
 : جمله از است برخوردار

 حال ، دارند کار و سر پرورش و آموزش با مملکت یك افراد تمامی تقریباً ، گستردگی خاطر به که این اول
 دانش چند یا یك ها خانواده اتفاق به قریب اکثر نمونه برای. باشد مستقیم غیر یا مستقیم تواند می ارتباط این
 مستقیم رابطه نمونه دو این که اند داده تحویل جامعه به آموزگار چند یا یك ها خانواده از خیلی. دارند آموز
 و آموزش سازمان با مستقیم غیر طور به نیز افراد سایر. دهد می نشان پرورش و آموزش با را جامعه افراد

 دارند. ارتباط پرورش
آموزش و پرورش سازمان  ودوم اینکه این سازمان عامل اصلی توسعه یعنی نیروی انسانی را تربیت می کند 

انسان سازی است. سوم به دلیل اینکه درصد بسیار باالیی از افراد جامعه از ناحیه سازمان آموزش و پرورش 
تی از بودجه دولت ها صرف مخارج این سازمان می گردد بنابراین اگر ما به امرار معاش می کنند. منابع هنگف

دنبال جامعه ای پیشرفته هستیم ، و اگر به دنبال تحقق اهداف تعلیم و تربیت می باشیم و اگر در فکر داشتن 
 اجتماعی سالم دور از جرائم و بزهکاری ها هستیم باید به دو رکن اصلی آن توجه مبذول داریم :

 معلمان -1
 .(1387فر،  )رحیمی اولیای دانش آموزان  -2

 آموزشگاه و پرورشگاه تریناصلی و ترینمهم نخستین، بدیل،بی و مقدس نهادی عنوان به ،خانواده شكبی
 سخن گونه هر بیان بنابراین. است جامعه عمدة پرورشی و آموزشی نهادهای از یکی و شودمی محسوب فرد

 حیاتی نقش به توجهبی آنان از انتظاری گونه هر داشتن و نوجوانان و کودکان تربیت دربارة ایاندیشه و
 .(1394الف  پژوه،به) است بیهوده و عبث انتظاری و شودمی قلمداد نادرست ایاندیشه و سخن خانواده،
 و شودمی بزرگ آید،می دنیا به ایخانواده در فردی هر. سازدمی سالم هایخانواده را سالم جامعة یك اساس
 به که است ایخانواده ،سالم خانوادة. دهدمی پرورش سالم انسان که است سالم خانوادة این. یابدمی تکامل

 به آنان نیازهای و انتظارها به کندمی سعی و دارد توجه حیات گسترة در خود اعضای جانبةهمه نیازهای
 و است رشید هایانسان پرورش اندیشة در که است ایخانواده ،سالم خانوادة. دهد پاسخ درست هایشیوه

 همه رشد به شدن نایل برای است بدیهی. اندشده نایل جانبه همه رشد به که هستند کسانی رشید، هایانسان
 .(1394ب  پژوه،به)است  ضروری جانبه همه آموزش و جانبه همه نیازهای به توجه جانبه،
 موفقیت را هایی مالک کمك به خانواده. باشند می کودک شخصیت اصلی های پایه گذار بینای خانواده و خانه
 پرورش در خانواده نقش گفت باید حقیقت در .بخشد می اش آینده مورد در انتظاراتی کودک به و آموزد می
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 و رأی به ها، انسان حقوق به که آموزد می کودک خانه در. باشد می مؤثرتر و حیاتی بسیار فرزندان اجتماعی
 انجام بر اصرار با خانواده. فراگیرد را دینی های ارزش و بگذارد احترام ها انسان تساوی و ها انسان ی عقیده

 .(1387فر،  است )رحیمی برداشته گام مدرسه در معلمان با همسو خویش فرزندان توسط امور این
 شکل و تربیت در خانواده که نقشی هر. دارد انکار قابل غیر نقشی افراد، زندگی ابعاد همه در خانواده نقش
 یك را خانواده دلیل همین به گذارد،می تأثیر جامعه در مستقیماً کنند،می پیاده خود فرزندان اخالقیات دهی
 نمونه چند در شویم، آشنا خانواده نقش با بیشتر اینکه برای. آورندمی حساب به جامعه از شده کوچك نمونه
   .دهیممی قرار بررسی مورد را آن مهم

 منابع تأمین .1

 پشتیبانی و پرورش .2

 اخالقی هایارزش پرورش .3

 زندگی هایمهارت توسعه .4

 خانواده سیستم مدیریت و نگهداری .5

 نقش تخصیص .6

 روانی و جسمی سالمت کیفیت بهبود و حفظ .7

 هدایت و راهنمایی .8
 تغییر هرگز خانواده نقش اهمیت. کندمی اجرا خود اعضای از یك هر قبال در زیادی هاینقش خانوادهای هر

 اما باشد، داشته وجود اختالفاتی خانواده در گاهی است ممکن چه اگر گرانبهاست، چیز یك این. کرد نخواهد
 حساب هاآن کمك روی همیشه توانیدمی که بود خواهد شما برای همیشگی و حمایتگر نهاد یك خانواده

 شادتر و ترسالم تر،موفق نیز جامعه افراد کنند، ایفا خوبی به را خود هاینقش هاخانواده که صورتی در. کنید
 .(1389بود )ایلنا،  خواهند

 

 شورای مدرسه -4
 شورای سیستم این. است ایران در آموزشی های کالج و دولتی مدارس های ویژگی از یکی مدرسه شورای

 یك معلمان و آموزان دانش همه که است دولت کنترل تحت خانه سیستم با آموز دانش و معلم مشترک
 شوراهای. آورد می دست به را سمت باالترین مدیر و کنند شرکت آن در باید پرورش و آموزش یا مدرسه
 . شوند می تشکیل و پرورش آموزش اداره ایران، دولت پرورش و آموزش وزارت مقررات و دستور به مدارس

 مشارکت و جویی مشارکت های زمینه تحقق منظور به و محوریمدرسه سیاست راستای در -13 بر اساس ماده
 ریزی، برنامه فرایند بهبود و آموزان دانش تربیت و تعلیم فرایند در محلی جامعه و مؤثر و سهیم عوامل پذیری
 و اعضا ترکیب با مدرسه شورای آنها، بر نظارت و مدرسه های فعالیت و ها برنامه اجرای و گیری تصمیم
 .(1400مدارس،  اجرایی نامه شود )آیین می تشکیل وظایف
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 مدرسه هایفعالیت بر نظارت و مراقبت (1

 و مربوط هایدستورالعمل و پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات اجرای حسن بر نظارت (2
 عوامل آموزش و توجیه برای ریزیبرنامه و پرورش و آموزش وزارت سوی از ابالغی هایبخشنامه

 .ربطذی

 و مقررات چارچوب در مدیر، سوی از که مدرسه یساالنه پیشنهادی هایبرنامه تأیید و بررسی (3

 .شودمی ارائه شورا به مربوط، ضوابط

 و اولیا انجمن معلمان، شورای سوی از شده ارائه پیشنهادهای مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (4

 .آموزان دانش  شورای و مربیان

 و انقالبی و دینی مختلف هایمناسبت و اهللایام بزرگداشت به مربوط هایبرنامه تأیید و بررسی (5

 .ملی

 .مدرسه سطح در هنری و فرهنگی ورزشی، علمی، مسابقات به مربوط هایبرنامه تأیید و بررسی (6

 با ایحرفه فرهنگی، علمی، مراکز از آموزان دانش بازدیدهای و اردوها یبرنامه تأیید و بررسی (7

 .نامهآیین این 107 یماده رعایت

 هایدستورالعمل و مقررات رعایت با امتحانات برگزاری گونگی چه مورد در تصمیم اتخاذ و بحث (8

 .مربوط

 آموزان دانش تنبیه و تشویق مورد در گیریتصمیم (9

 با شایسته الگوهای یارائه منظور به نمونه آموزاندانش و کارکنان از تقدیر برای ریزیبرنامه (10

 .مربیان و اولیا انجمن همکاری

 تخلفات به رسیدگی ینامهآیین برابر آموزاندانش داخلی امتحانات تخلفات مورد در گیریتصمیم (11

 .امتحانی

 فصل در مندرج ضوابط و مبانی چارچوب در آموزان،دانش پوشش و لباس مورد در گیریتصمیم (12

 .نامهآیین این پنجم

 برای آن تأیید و معلمان شورای سوی از شده ارائه درسی یبرنامه بندیبودجه فرآیند بر نظارت (13

 .اجرا

 و اندمواجه پرورشی و آموزشی نظر از خاصی مسائل با که آموزانیدانش موردی مشکالت بررسی (14
 کمیسیون اختیارات به توجه با مربوط پرورش و آموزش ادارات خاص کمیسیون به پیشنهاد یارائه

 .مذکور

 تحصیلی جهش امتحان و داخلی[ 1]پایانی امتحان در که آموزیدانش از امتحان اخذ مجوز صدور (15

 .امتحانات پایان از پس هفته دو تا است داشته موجه غیبت رشته تغییر و
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 یدوره آموزان دانش تحصیلی یپایه تعیین مورد در معلمان شورای پیشنهاد تصویب و بررسی (16

 .نامهآیین این 43 یماده مشمول ابتدایی

 دارا را نامهآیین این 54 یماده از استفاده شرایط که آموزانیدانش به کمك برای ریزیبرنامه (17

 .باشندمی

 هایفعالیت برای فراغت، اوقات و رسمی تعطیل ایام در مدرسه بودن دایر مورد در گیریتصمیم (18

 .مدرسه مدیر مستقیم مسؤولیت با پرورشی، و آموزشی یبرنامه فوق

 .مدرسه کارکنان و معلمان دانش تربیش چه هر ارتقای برای ریزیبرنامه (19

 مکارم و نماز و قرآنی دینی، اعتقادات تقویت و پرورشی آموزشی، هایفعالیت گسترش و ترویج (20

 .سیاسی عبادی گوناگون مراسم یشایسته برگزاری های یزمینه و امکانات آوردن فراهم و اخالقی

 دانش نیاز مورد اجتماعی و زندگی هایمهارت ارتقای گونگی چه مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (21

 .آموزان

 یتوسعه و حفظ ورزشی، امکانات وضع بهبود بدنی، تربیت یتوسعه منظور به مناسب ریزیبرنامه (22
 تجهیزات و فضا وضعیت بهبود بهداشت، سطح ارتقای اسالمی، آداب و اخالق عینی نمودهای

 .زیست محیط حفظ و نمازخانه و آزمایشگاهی کارگاهی،

 مدرسه از خارج آموزشی هایدستگاه و مؤسسات مشارکت ینحوه مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (23

 .مربوط های ینامهآیین اساس بر آموزان دانش عملی و علمی هایآموزش در

 آموزشی هایفعالیت از حاصل خدمات یارائه و تولیدات یعرضه مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (24

 .مربوط هاینامهآیین اساس بر متقاضیان به آموزان دانش( کارگاهی – عملی)

 مندیبهره منظور به محلی یجامعه و مدرسه بین تعامل و ارتباط برقراری برای مناسب ریزیبرنامه (25

 .مدرسه کیفی و کمی امور ارتقای در مدرسه پیرامون هایظرفیت و امکانات از

 یادامه متقاضی و کرده تحصیل خارجی آموزشی نظام در که آموزی دانش تحصیلی یپایه تعیین (26
 مدارک ارزشیابی ینامهآئین مفاد رعایت با است، کشور از خارج ایرانی یمدرسه در تحصیل

 .خارجی تحصیلی

 موجود انتقال محل کشور در آنان تحصیلی یرشته که آموزانی دانش تحصیلی یرشته تغییر (27
 کند شرکت رشته تغییر عنوان به دروس از برخی امتحان در باید آموز دانش چنانچه) باشدنمی
 سال پایان تا را مربوط دروس نظر، مورد یرشته در تحصیل یادامه و نام ثبت ضمن تواندمی

 دهد امتحان تحصیلی

 .روزیشبانه مدارس اساسنامه رعایت با روزیشبانه یمدرسه در تحصیل جهت آموز دانش انتخاب (28

 با اندمواجه خاص رفتاری و اخالقی مشکالت با که آموزانی دانش مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی (29
 یماده مشمول آموزان دانش مورد در گیریتصمیم و آنان انسانی کرامت و شأن رعایت و حفظ
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 مدیر، انتخاب به معاونین از یکی مدیر، حضور با موضوع مواردی چنین در ی،نامه آیین این 84
( مدرسه در مشاور وجود صورت در) مدرسه مشاور و مربیان انتخاب به تربیتی امور مربیان از نفر یك

 .(1400مدارس،  اجرایی نامه شود )آیینمی اتخاذ الزم تصمیم و بررسی
 

 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق -5
( و 1390) سراوانی و مدل مفهومی تحقیق حاضر بر اساس برای مشارکت اولیا در آموزش یافته های حبیبی

( نشان داده 1در شکل شماره )( 1394) قاسمی برای سنجش مهارت های ارتباطی شورای مدرسه  از نظریه
 شده است.

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 (: مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره )
 

 مفهومی فوق فرضیه های زیر برای بررسی اهداف تحقیق ارایه گردیده است.با توجه به مدل 
 آموزش تاثیر دارد. در اولیا بر مشارکت مدرسه شورای ارتباطی های فرضیه اصلی : مهارت

 

 روش تحقیق-6
 همچنین و هست مشکلی حل دنیال به چون هست، کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ به حاضر تحقیق

اولیای فعال در انجمن اولیا و مربیان  را پژوهش این آماری جامعه .باشد می همبستگی نوع از ااجر لحاظ از
بر  حاضر، پژوهش در نمونه حجم .نفر می باشد 60که تعداد آنها حدود  تشکیل دبیرستان المهدی پارس آباد

 . است مبنای هدفبر  تحقیق این در گیری نمونه نمونه انتخاب شدند. روش 52اساس جدول مورگان 

مشارکت اولیا 

 آموزش در

مهارت های 

ارتباطی شورای 

 مدرسه  

  اولیا سواد سطح

 اولیا درآمد سطح

 خانواده روانی امنیت و روانی وضعیت

 درسی وضعیت به اولیا رسیدگی میزان

 فرزندان فراغت اوقات

 مدرسه عوامل با اولیا تعامل میزان



 

 
 

71  
 آموزش در ایاول مشارکت بر مدرسه یشورا یارتباط یها مهارت ریتاث یبررس : عنوان مقاله

 و حبیبی آموزش در اولیا مشارکت استاندارد ؛ پرسشنامه طریق اطالعات در این تحقیق از گردآوری ابزار
سوال   10 با (1394) قاسمی  مدرسه شورای ارتباطی های مهارت سنجش گویه و 18با  ( 1390) سراوانی

 های پرسشنامه پایایی برآورد تایید شد و برایاستفاده شده است. روایی پرسشنامه از از طریق روایی صوری 
 متغیرهای از یك هر برای مقدارآلفا نتایج اساس این بر و گردیده استفاده کرونباخ آلفای روش از تحقیق این

 .باشد می پرسشنامه باالی پایایی دهنده نشان و است آمده( 1) جدول در تحقیق این در مطالعه مورد

 
 پرسشنامه پایایی -1 جدول

 کرونباخ آلفای مقدار متغیرها

 820/0 آموزش در اولیا مشارکت

 865/0   مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

 –برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده در تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون توزیع نرمال کولموگروف 

 نتایج آن ارایه گردیده است. 2استفاده شده که جدول شماره    اسمیرنوف

 توزیع نرمال متغیرهای تحقیق -2جدول 

  متغیرهای تحقیق

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره

 061/0 170 053/0 آموزش در اولیا مشارکت

 076/0 170 043/0   مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

درصد بیشتر باشد با توجه به نتیجه آزمون فرض نرمال بودن آن  5هر متغیری که سطح معنی داری آن از 

درصد باشد، فرض صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته  5پذیرفته می شود، ولی اگر کمتر از 

ه و بر اساس نتایج سطح درجدول نشان داد  اسمیرنوف –کولموگروف نمی شود. نتایج آزمون نرمال بودن 

است و نشان دهنده  نرمال بودن متغیرها واستفاده از آزمون پارامتریك   05/0داری همه متغیرها باالی معنی

 برای آزمون فرضیه های این تحقیق است. 

با توجه به نرمال   استنباطی آمار و توصیفی آمار هایروش از پژوهش هایداده آماری تحلیل و تجزیه برای 
جهت تجزیه و تحلیل بهره گرفته  Spss افزار نرم شده و از رگرسیون خطی استفاده بودن داده ها از  آزمون

 شده است.
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 یافته های تحقیق -7

 یافته های توصیفی -7-1
درصد از نمونة  65که  آوری شده برای سؤال جنسیت نشان های جمعپاسخهای بدست آمده از پرسشنامه

 را زنان تشکیل می دهند.درصد  35و  را مرداناری آم

ن پاسخگویا درصد از 30 مدرک تحصیلیآوری شده برای سؤال های جمعپاسخهای بدست آمده از پرسشنامه

از نمونة  درصد 20مدرک تحصیلی کارشناسی،  درصد از آنها دارای 50داری مدرک فوق دیپلم و پایین تر ، 

بر اساس یافته ها گروه  است. تشکیل داده و باالتر آماری را دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

 تحصیلی با مدرک کارشناسی دارای بیشتربن درصد فراوانی هستند.

آموزش  در اولیا مشارکتشاخصهای مرکزی و پراکندگی توزیع پاسخهای داده شده به سؤاالت مربوط به متغیر 

 مدرسه شورای ارتباطی های مهارتمتغییر دهد، میانگین را نشان می مدرسه شورای ارتباطی های مهارت و

 می باشد. 15/3آموزش  در اولیا مشارکت و  25/4توسعه  برای

 

 آزمون فرضیه تحقیق -7-2

 .دارد تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های مهارت

فرضیه تحقیق دو فرض آماری ارائه شده و از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده  برای تجزیه و تحلیل

 است.

 آموزش تاثیر دارد. در اولیا بر مشارکت مدرسه شورای ارتباطی های مهارتفرض محقق: 

 آموزش تاثیر ندارد. در اولیا بر مشارکت مدرسه شورای ارتباطی های مهارتفرض صفر: 

 شییورای ارتباطی های آموزش به عنوان متغیر وابسییته و  مهارت در اولیا در فرضیییه حاضییر متغیر مشییارکت

به عنوان  متغیر مستقل می باشند و اگر ضریب متغیر مستقل معنی دار باشد نتیجه گیری می شود   مدرسه

 قادر به پیش  مدرسه شورای ارتباطی های که آن متغیر تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته دارد و یعنی مهارت

آموزش می باشیییند. در نتیجه نتایج تحلیل رگرسییییون زمانی معتبر خواهد بود که  در اولیا بینی مشیییارکت

مفروضات )مفروضات رگرسیون کالسیك( آن برقرار باشد و از جمله مفروضاتی که در تحلیل رگرسیون مد 

وت بین مقادیر واقعی و مقادیر نظر قرار می گیرد؛ عبارتند از: نرمال بودن توزیع متغیر وابسییته، و خطا ها )تفا

پیش بینی شییده توسییط رگرسیییون(، آزمون معنی داری کل رگرسیییون )وجود رابطه خطی بین متغیر های 

 مستقل و وابسته(و ناهمبسته بودن خطاها ) استقالل خطا ها(.
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سته بودن خطا ها از یکدیگر می ب ستقالل خطا ها یا ناهمب سیون خطی، ا شد یکی دیگر از فرض های رگر ا

ستقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین ستفاده قرار می گیرد. مقدار -که به منظور بررسی ا واتسون مورد ا

سون بین  صفر و  شد. چنانچه آماره دوربین 4آماره دوربین وات سون در بازه -می با قرار گیرد،  5/2تا   5/1وات

 عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود.

سیونی برابر   3 با توجه به جدول  سون برای مدل رگر شود  73/1آماره دوربین وات شد. که نتیجه می  می با

قرار می گیرد. بنابراین می توان بیان کرد که فرض اسیییتقالل خطاها  5/2تا   5/1این  مقدار در بازه در بازه 

ضریب ست  و مقدار  سته بودن خطا ها نیز برقرار ا شود و ناهمب سیونی رد نمی  شان می  در مدل رگر تعیین ن

 مدرسه شورای ارتباطی های آموزش توسط مهارت در اولیا درصد از تغییرات مشارکت 46دهد که که حدود 

 توجیه می شود.

 : نتایج رگرسیون خطی 3جدول 

دوربین  متغیرها پیشبین

 واتسون

R  ضریب

 تعیین

 F  معنی

 Fداری 

T  معنی

 T داری

 000/0 38/6 000/0 90/20 461/0 679/0 73/1 مقدار ثابت

 هییای مییهییارت
باطی  شیییورای ارت
   مدرسه

     11/6 000/0 

 

( بدسییت آمده برای آن مربوط به آزمون 000/0( و سییطح معنی داری )90/20فیشییر ) Fآزمون  3 در جدول

آموزش می باشد و با  در اولیا مشارکت   مدرسه شورای ارتباطی های قطعیت وجود رابطه خطی بین مهارت

سطح معنی داری این آزمون نیز کمتر از توجه به  ست، لذا می توان گفت: که رابطه خطی بین  05/0اینکه  ا

 متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد و کل مدل رگرسیونی معنی دار است.

 های و مقدار تی مهارت 000/0با سیییطح معنی داری  38/6( مقدار ثابت tهمچنین با توجه به مقدار تی )
سه رایشو ارتباطی سطح معنی داری  11/6 مدر شارکت 000/0با  ستقیم به م آموزش  در اولیا دارای تاثیر م
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سون خطی  ست آمده از رگر سطح معنی داری بد شود که  شاهده می  ست و کمتر از  000/0دارند. م   05/0ا
پیش بینی تاثیر معنی داری در   مدرسه شورای ارتباطی های می باشد. لذا؛ نتیجه گرفته می شود که مهارت

درصد با رد فرضیه صفر می  95آموزش دارند. پس با توجه به مطالب گفته شده؛ با اطمینان  در اولیا مشارکت
 .دارد تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر مدرسه شورای ارتباطی های توان گفت: مهارت

 

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-8
 ارتباط« .است کاری و شخصی موفقیت کلید انسانی، ارتباط یعنی ارتباط، برقراری» میر جی پاول گفته به

 بهترین ارتباط این. است پیچیده و سخت بلکه نیست، آسان تنها نه که است مؤثر ارتباط همان از نوعی انسانی
 رهبران موفقیت رموز از یکی ارتباطی، هایمهارت توسعه .است مقابل طرف به نیت و پیام رساندن برای شکل

 آنکه ضمن باشید، داشته مهارتی چنین وقتی. است فردی توسعه زمینه در باألخص هاعرصه همه در برجسته
 شبکه یك وقتی و داشت خواهید هم بیشتری اثرگذاری هاآن روی کنید، درک بهتر را دیگران توانیدمی

 .رودمی پیش بهتر چیز همه شود، ایجاد مجموعه کل در کارآمد ارتباطی
 را همیشگی گروهی ارتباط و کالس سر معمول مجازی یا فیزیکی حضور تنها هامعلم از بسیاری کهدرحالی

 ؛ عبارتند از: دارد وجود آموزاندانش با موثر ارتباط برقراری برای مختلفی هایراه شناسند،می

 نفر به نفر ارتباط (1

 گفتگو برای مشترک دغدغه از استفاده (2

 محور داستان تدریس (3

 آموز دانش با ارتباط برای موثر راهی طنز؛ و شوخی (4

 کالس از خارج موضوعات حول گفتگو (5
 آموزان، دانش با ارتباط برقراری هنگام: برندمی بهره مختلف زمینه سه در خوبی ارتباطی مهارتهای از معلمان
 .همکاران و والدین

 بینی پیش در داری معنی تاثیر  مدرسه شورای ارتباطی های مهارت یافته های تحقیق حاکی از آن است که
 مدرسه شورای ارتباطی های مهارت گفت که توان می درصد 95 اطمینان دارند و با آموزش در اولیا مشارکت

 .دارد تاثیر آموزش در اولیا مشارکت بر
بر همین اساس پیشنهاد می شود؛ شورای مدرسه در جهت تقویت مهارت های ارتباطی خود با اولیا موارد زیر 

 ه تقویت نمایند:را را در مدرس

 بیاموزید را غیرکالمی ارتباط اصول (1

 نکنید تکیه بصری، ابزارهای به فقط (2



 

 
 

75  
 آموزش در ایاول مشارکت بر مدرسه یشورا یارتباط یها مهارت ریتاث یبررس : عنوان مقاله

 بخواهید بازخورد (3

 شود. ارزیابی مخاطب عالئق و آگاهی عقاید، سطح (4

 دهید پایان و کنید آغاز کلیدی نکات با را بحث (5

 بیاموزید را بندیزمان هنر (6

 بشناسید را مخاطبانتان (7

 کنید استفاده ارتباط برقراری در خالقانه هایروش از (8

 کنید تمرکز احترام کسب روی (9

 باشید. شنونده (10

 

 منابع و ماخذ
جلسه کمیسیون معین شورای عالی ( 41آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب چهل و یکمین ) (1

 10/5/1400آموزش و پرورش تاریخ 

 .آوای نور : انتشاراتتهرانبا نیازهای ویژه )چاپ دوم(.  (. خانواده و کودکان1394، احمد )پژوهبه (2

 : انتشارات(. تهران(. ازدواج موفق و خانوادة سالم، چگونه؟ )چاپ چهارم1394، احمد )پژوهبه

 اولیا و مربیان انجمن

(. رابطه مشارکت والدین در فرآیند آموزشی فرزندان 1390حبیبی, شراره, سراوانی, محمد علی. ) (3

ی ابتدایی. فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد واحد با پیشرفت تحصیلی آنان در دوره 

 .27-1(, 29)7بجنورد, 

، نقش خانواده در تربیت فرزندان و رشد انسان چیست ؟، 1398خبرگزاری ایلنا،  (4

https://www.ilna.ir/ 
، زمینه های مشارکت خانواده در آموزش و پرورش، وبالگ: نکات 1387رحیمی فر منصور ،  (5

-http://karshenasiتربیتی مورد نیاز معلمان و والدین دانش آموزان،  علمی و
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 آموزش در ایاول مشارکت بر مدرسه یشورا یارتباط یها مهارت ریتاث یبررس : عنوان مقاله

Investigating the effect of school council communication 

skills on parents' participation in education 
 
Sasan Shokri Shakrab, Sima Omidi, Shujaat Ghasemzadeh, Rafiqeh Mahmoudi 

 
Abstract 

The current research is practical in terms of purpose and correlational in 

terms of implementation. The statistical population of this research is 

made up of active parents in the Parents and Teachers Association of Al-

Mahdi High School, Parsabad, and their number is about 60 people. The 

sample size in the current study was based on Morgan's table, 52 samples 

were selected. The sampling method in this research is purpose-based. 

The tool for collecting information in this research is through a standard 

questionnaire; Parents' participation in the education of Habibi and 

Saravani (2013) and the communication skills of Ghasemi School 

Council (2014), the validity of the questionnaire was confirmed through 

face validity, and the Cronbach's alpha method was used to estimate the 

reliability of the questionnaires of this research, and based on this, the 

results The alpha value for each of the variables studied in this research 

is shown in Table (1) and shows the high reliability of the questionnaire. 

To determine the type of test used in the analysis of the research 

hypotheses, the Kolmogorov-Smirnov normal distribution test was used, 

and the results showed that the research variables have a normal 

distribution. The findings of the research indicate that the communication 

skills of the school council have a significant effect in predicting the 

participation of parents in education, and with 95% confidence it can be 

said that the communication skills of the school council have an effect on 

the participation of parents in education. 

 

Keywords: school, communication skills of the school council, parents' 

participation in education 
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نقش نوآوری، آگاهی مشتری و انعطاف پذیری در عملکرد پایدار شرکت و 

 مدیریت زنجیره تأمین پایدار
 

 2بیگلوخان، افشین رهنما قره1محمد آئینی

 
 1401 آبان 20: رشیپذ خیتار              1401 وریشهر 30: افتیدر خیتار

 

 چکیده
بررسی نقش نوآوری، آگاهی مشتری و انعطاف پذیری در عملکرد پایدار شرکت و مدیریت  هدف پژوهش حاضر

کلیه مدیران شرکت های فعال در شهرک جامعه آماری این تحقیق را زنجیره تأمین پایدار پرداخته می باشد. 
حجم نمونه به نفر به عنوان  304تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد  صنعتی استان البرز

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی  صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.
ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده  و از شاخه معادالت ساختاری می باشد.

ان خبره مورد تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی از نظر اساتید دانشگاهی و مدیران عالی رتبه و کارشناس
درصد به دست آمد و بنابراین پایایی  7/0از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی هر یک از معیارها باالتر از 

پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد آگاهی مشتری، نوآوری و 
یری بر هر دو متغیر مستقل یعنی عملکرد پایدار و مدیریت زنجیره تامین پایدر تاثیر مثبت دارند. انعطاف پذ

 همچنین مشخص شد عملکرد پایدار نیز بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار تاثیر مثبت دارد.
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 مقدمه-1
مدیریت زنجیره تامین فرآیندی است که روند کسب و کار را از تأمین کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی 
یکپارچه می نماید و هر دو نوع محصول یعنی کاال و خدمات را در بر می گیرد. یکپارچه سازی فرآیند کلیدی 
کسب و کار از طریق مدیریت زنجیره تامین می تواند برای تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذینفعانی که در 

 (. 1392این زنجیره وجود دارد ایجاد ارزش نماید)طالبی اردکانی، 
آنچه در راستای اجرای مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عامل ایجاد ارزش ایجاد مسئله می نماید عملکرد 

ایدار یک کسب و کار می باشد که در فضای کسب و کار امروز پایداری مدیریت زنجیره تامین را تحت تاثیر پ
(. در ادبیات موضوعی پایداری عملکرد کسب و کار، پایداری به 2019و همکاران،  1قرار می دهد )گودوین

توسعه نیازهای خود به  توسعه ای گفته می شود که بدون محدود کردن توانایی های نسل های آینده در
نیازهای نسل فعلی که یک کسب و کار با هدف بر طرف نمودن آن ایجاد شده است، برطرف نماید. پایداری 
بنگاههای اقتصادی به طور فزآینده ای اهمیت پیدا کرده است زیرا آنها با نظارت جدی از طرف ذینفعان 

عی بین تجارت و جامعه حمایت می شوند)پولرج، چن مختلف روبرو می شوند و از عناصر اصلی قرارداد اجتما
 (.2017، 2و بلوم

تا کنون تحقیقات زیادی جهت پایداری زنجیره تامین صورت گرفته است و در بیشتر این تحقیقات بر روی 
(. اما نگاه 1391مزیت های رقابتی که بر مبنای پایداری زنجیره تامین می باشد تاکید شده است)مریخی، 

سازمانی و برون سازمانی در جهت ایجاد مدیریت زنجیره تامین پایدار کمتر مورد توجه قرار گرفته های درون 
است که از جمله عوامل مهم در دستیابی به آن می باشد و مشکالت کسب و کارهای امروز بیشتر از این 

یک کسب و کار عالوه در واقع بررسی عملکرد پایدار و مدیریت زنجیره تامین پایدار . جهت ایجاد می گردد

بر عوامل درون سازمانی نیاز به نگاهی به بیرون سازمان نیز دارد لذا در این تحقیق به بررسی نقش نوآوری و 
انعطاف پذیری به عنوان عواملی درون سازمانی و آگاهی مشتری به عنوان عاملی برون سازمانی مورد بررسی 

 (.1397قرار خواهد گرفت)نورمحمدی، 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی -2
 نجیره تأمین پایدارمدیریت ز-2-1

های آینده برای که توانائی نسلدهد؛ بدون آنای است که نیازهای نسل فعلی را پاسخ میتوسعه پایدار توسعه
های ها،کسب و کارها،آژانسگویی به نیازهایشان را کاهش دهد. عالوه بر دانشگاهیان، جوامع و دولتپاسخ

ای دغدغه داشتن ابزاری مناسب به منظور نظارت بر فزایندههای غیر دولتی به طور بین المللی و سازمان

                                                           
1 Godwin  et, al. 
2 Paulraj, Chen and & Blome 
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ها عملکرد و ارزیابی پیشرفت به سوی توسعه پایدار را دارند. از جمله عواملی که منجر به توجه بیشتر سازمان

برای مثال فشارهای  هابه موضوع توسعه پایدار شده است، انتظارات مشتریان و فشارهای وارده از سوی دولت
باشد. مدیریت زنجیره های محیطی و توجه به بهداشت و سالمت کارکنان( میجهت کاهش آالینده دولت

های سرمایه و همکاری بین سازمان ها در طول زنجیره به عنوان مدیریت مواد، اطالعات و جریان تامین پایدار
امل بعد اقتصادی، اجتماعی نحوی که اهداف مربوط به هر سه بعد توسعه پایدار ششود؛ به تامین، تعریف می

 و زیست محیطی برآورده شود.
مدیریت زنجیره تأمین پایدار ریشه در پایداری داشته و شامل یک رویکرد گسترده به مدیریت زنجیره تأمین 
است. پایداری در زنجیره تأمین به معنای سوق دادن زنجیره تأمین به سمت توجه به جنبه های اجتماعی، 

 محیطی و رفع مشکالت موجود این جنبه ها در  زنجیره تأمین سنتی است.اقتصادی و زیست 
پایداری در زنجیره تامین به عنوان بحثی جدید و بسیار تاثیرگذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت 
زنجیره تامین را به خود معطوف ساخته است. امروزه لحاظ کردن مفهوم پایداری در طراحی شبکه زنجیره 
تأمین، با توجه به اثرات رو به رشد جمعیت جهانی و در نتیجه آن افزایش فعالیت های انسانی، به موضوع 

 (.1398مهمی برای سازمانها، دولتها و مردم به ویژه دوستداران محیط زیست تبدیل شده است)محمودیه، 

 

 آگاهی مشتری-2-2
گیلمور در مقاله ای مطرح شد. آنها معتقدند  توسط پاین و 1998مفهوم آگاهی مشتری برای اولین بار در سال 

که تجارت موفق افراد را از طریق درگیر کردن در تجارب واقعی که منجر به ارزش شخصی می شود، تحت 
یک تجربه، به طور معناداری می تواند  1«شخصی سازی»تأثیر قرار می دهد. همچنین کامالً واضح است که 

متأثر ساخته و تجربه کلی آنها از داد و ستد با سازمان را بهتر نماید. درک و تصور مشتریان از کیفیت را 
همانگونه که محققان و تحلیلگران متعددی که درباره مدیریت ارتباط با مشتری مطالعه می کنند، تا حد زیادی 
 اهمیت مدیریت کردن آگاهی مشتری را دریافته اند. درک مشتری از یک سازمان در طور تعاملش با تمام

کانال های ارتباطی مربوط به آن سازمان )شامل وب، تلفن، ایمیل، موبایل و ...( شکل می گیرد و در نهایت 
 (.2013و همکاران،  2تجربه مثبت مشتری منجر به تکرار داد و ستد می گردد)ژو

آگاهی مشتری را روشی جدید برای سنجش میزان رضایت مشتری می داند که برای کمک به  3جان کیسکا
عملکرد مدیران در سازمان ها، چارچوبی برا ایجاد روابط قوی حمایت کننده ارائه می دهد. این شیوه از مزایای 

 (.2018، 4حاصل از تکنولوژی برای قوی ترین ارتباطات بین مشتری و سازمان استفاده می کند)اسچرر
                                                           

1 . Personalisation 

2 . Zhu 
3 . John Kiska 

4 . Scherer 
 



 

 
 

  تیریمد و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش : عنوان مقاله  81

 

 

  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

باشد. مشتریان در تصمیم آگاهی مشتری عاملی است که در توسعه پایداری شرکت می تواند نقش داشته 
گیری خرید اطالعات مربوط به شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند که در بسیاری از این موارد نمی 

( از این رو آگاهی مشتری به 2019، 1توانند آگاهی الزم را از پایداری شرکت کسب نمایند)گونگ و همکاران
 پایداری عملکرد و مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گیرد.عنوان یک عامل بیرونی می تواند در راستای 

 نوآوری-2-3
نوآوری یک تفکر خالق است که می تواند در هر سازمانی زمینه های موفقیت را فرآهم آورد. با توجه به 
سرعت تغییرات در فضای بازارهای امروز نوآوری به عنوان یک عامل مهم در عدم توقف سازمان ها می باشد. 

انی که حرف از نوآوری به میان می آید بیشتر تولید یک محصول جدید در ذهن متبلور می شود؛ این درحالی زم
است که نوآوری در تمامی جنبه های سازمان جاری می باشد و سازمان های نوآور نوآوری را در تولید محصول 

ند سازمان می تواند تاثیر شگرفی جدید و یا ارائه خدمت جدید محدود نمی سازند. گاهی نوآوری در یک فرآی
ای نیست که فقط یک بار رخ دهد، بلکه فرایندی نوآوری پدیده در پیشبرد محصوالت پیشین داشته باشد.

گیری سازمانی در تمام مراحل، از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن آن مستمر و متشکل از فرایند تصمیم
دید مشتری یا روش جدید تولید دارد و از طریق جمع آوری اطالعات باشد. ایده جدید اشاره به درک نیاز جمی

یابد. در فرایند کاربردی شدن ایده جدید، به صورت محصول، فرایند یا خدمت، با دیدگاه کارآفرینانه توسعه می
 (.2020و همکاران،  2وری باید توجه شود)دونبسوربه کاهش هزینه و افزایش بهره

نوآوری هرچه بیشتر سازمان نقش داشته باشد وجود انعطاف پذیری در یک سازمان می آنچه می تواند در 
باشد. انعطاف پذیری در یک سازمان به میزان مقاومت سازمان در برابر تغییرات گفته می شود. هرچه میزان 

عطاف پذیری مقاومت در برابر تغییرات باال باشد سازمان دارای انعطاف پذیری کمتری می باشد و بالعکس. ان
یک سازمان در ایجاد تغییرات در به طبع عملکرد سازمان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. تحقیقات صورت 
گرفته در زمینه نوآوری نشان می دهد، نوآوری می تواند پایداری در سازمان را مورد تاثیر قرار دهد)بگ و 

 (.2018همکاران، 

 انعطاف پذیری-2-4
واقعیت ناشی از ظهور عصر   به نظر می رسد و این ها مشکلیت و بقاء سازمانامروزه دستیابی به موفق

جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییر، تلفیق 
های جدید، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. تحوالت ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت

یع و پویایی بازارهای رقابتی، دستیابی به انعطاف پذیری را برای سازمان ها بیش از گذشته ضروری کرده سر
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است. انعطاف پذیری پدیده ای خودجوش و غیرارادی نیست، بلکه سازمان ها باید عوامل اثرگذار بر انعطاف 
کند تا چالش های کوتاه مدت به پذیری را شناسایی و آن ها را ایجاد کنند، داشتن انعطاف پذیری کمک می

موفقیت های بلند مدت تبدیل شوند. سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی را 
به سازمان ها برای انطباق بسیار سریع به وجود آورده است و تغیرات در سطوح باال را منجر شده است. 

و ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در دنیای متغیر فعلی، بیش چالش سازمان ها برای ایجاد ساختارهای منعطف 
از گذشته است. بنابراین انعطاف پذیری برای متناسب شدن با محیط پرتالطم کسب و کار در جهت حفظ 

 (.1397مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروز است)فدایی، 
ی سازمان به واکنش فعال به محیط رقابتی در حال تغییر تصور انعطاف پذیری سازمانی به عنوان قابلیت پویا

شده است که ممکن است مزیت پایدار برای سازمان به وجود آورد. به طور کلی، انعطاف پذیری را به عنوان 
شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی اش برای جذب عدم قطعیت، درجه پویایی سیستم و 

(. بنابراین با توجه به 2017، 1ی تغییر و سازگاری می توان در نظر گرفت)سوشیلهمچین به عنوان توانای
اهمیت یافتن مدیریت زنجیره تأمین پایدار و عملکرد پایدار، انعطاف پذیری سازمان به عنوان یک عامل درونی 

 می تواند نقش مهمی در سازمان ها در رسیدن به اهداف پایداری ایجاد نماید.

 یقمدل مفهومی تحق-2-5
چهارچوب الگوی نظری مبتنی بر ، الگویی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد 
مسائل مورد پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این چهارچوب نظری با بررسی سوابق پژوهشی در 

برگرفته از همین چهارچوب  قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند و مدل مفهومی تحقیق نیز
 است. بر اساس مرور مبانی نظری در این فصل مدل مفهومی تحقیق مطابق شکل زیر است:
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 نوآوری

 مدیریت زنجیره تامین پایدار

 عملکرد پایدار شرکت

 انعطاف پذیری

 آگاهی مشتری
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 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

؛ گودوین و همکاران، 2018همکاران، ؛ بگ و 2019:  مدل مفهومی تحقیق)گونگ و همکاران، 1شکل 
2019) 

 
 با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیات تحقیق به صورت زیر می باشد:

 فرضیه اول: آگاهی مشتری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر معناداری دارد.
 فرضیه دوم: آگاهی مشتری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد.

 نوآوری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر معناداری دارد.فرضیه سوم: 
 فرضیه چهارم: نوآوری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد.
 فرضیه پنجم: انعطاف پذیری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر معناداری دارد.
 ی دارد.فرضیه ششم: انعطاف پذیری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معنادار

 فرضیه هفتم: عملکرد پایدار شرکت بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد.

 

 روش تحقیق-3
با توجه به اینکه این تحقیق با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادین که در گذشته صورت گرفته و همچنین 

ر زمینه عملکرد پایدار و مدیریت زنجیره نتایج به دست آمده از آن می تواند بخشی از نیازهای سازمان ها د
 تامین را رفع نماید از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید.

همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی وضع موجود به منظور شناخت بیشتر و کمک به تصمیم 
وصیفی قرار داد. از طرفی با توجه به انجام گیری مدیران پرداخته می شود؛ می توان آن را در دسته تحقیقات ت

فعالیت های میدانی برای جمع آوری داده ها در این تحقیق، می توان روش مورد استفاده در این تحقیق را 
 پیمایشی عنوان نمود. –توصیفی 

جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران شرکت های فعال در شهرک صنعتی استان البرز می باشد.بر 
شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان البرز وجود دارد که بر این اساس  1439س آمارهای موجود تعداد اسا

مدیر شرکت های فعال تولیدی به عنوان حجم نمونه انتخاب می  304و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 
آوری در این تحقیق برای گردشوند. در این تحقیق از روش تصادفی ساده جهت نمونه گیری استفاده می شود. 

ها و از پرسشنامه برای نامهای مانند مطالب موجود در کتابها، مقاالت، نشریات ، پایانها از منابع کتابخانهداده
 جمع آوری اطالعات استفاده شد.

از به دو روش روایی صوری که به تأیید استاد راهنما سواالت در این تحقیق برای تعیین روایی پرسشنامه 
با استفاده از تکنیک تحلیل  "روایی سازه "منابع معتبر گزیده شده است و روایی محتوایی پرسشنامه به روش 
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عاملی تاییدی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است که در فصل چهارم نتایج به دست آمده مشخص می 
 باشد.

. پایایی مقدماتی یا پایلوت بر استفاده شداز ضریب آلفای کرونباخ  جهت بررسی پایایی متغیرها و پرسشنامه
( آمده است. ضریب همبستگی آلفای 1نمونه انجام شد و نتایج آزمون پایلوت نتایج در جدول شماره ) 30روی 

کرونباخ نوعی اندازه پایایی ثبات درونی است. پایایی ثبات درونی، همانند تحلیل عاملی روشی برای مشاهده 
توان و باالتر باشد، می 7/0چنانچه مقیاسی دارای میزان آلفای کرونباخ است. شدت همبستگی بین گویه ه

 .گفت که آن مقیاس دارای پایایی است

 

 : میزان پایایی در مرحله پایلوت به روش آلفای کرونباخ1جدول

 آلفای کرونباخ متغیرها

 86/0 نوآوری

 74/0 آگاهی مشتری

 75/0 انعطاف پذیری

 85/0 عملکرد پایدار شرکت

 77/0 مدیریت زنجیره تامین پایدار

 
برای آگاهی مشتری تا حداکثر  74/0دهد که میزان پایایی از حداقل بررسی مقادیر آلفای کرونباخ نشان می

شود میزان آلفای کرونباخ تمامی متغیرها برای نوآوری بدست آمده است. همان طور که مشاهده می 86/0
نشان از این دارد که پایایی تمامی متغیرها و در نتیجه پایایی پرسشنامه تایید می است که  7/0بیشتر از مقدار 

 شود.
در بخش توصیفی به های استنباطی ارائه شده است. های توصیفی و یافتهیافته های آماری در دو سطح یافته

توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی با استفاده از فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار 
پرداخته شد و در بخش استنباطی، روایی و پایایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد، روابط بین 

استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری آزمون متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون و مدل پژوهش با 
 انجام شد. LISREL 5/9 و  SPSS 26 شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده-4
 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی و روایی واگرا: ماتریس 2جدول

 نوآوری متغیرها
آگاهی 
 مشتری

انعطاف 
 پذیری

عملکرد 
 پایدار شرکت

مدیریت 
زنجیره تامین 

 پایدار

    77/0 نوآوری
 

   77/0 45/0**  آگاهی مشتری
 

  71/0 34/0**  37/0**  انعطاف پذیری
 

 79/0 52/0**  45/0**  42/0**  عملکرد پایدار شرکت
 

 81/0 58/0**  49/0**  42/0**  21/0**  مدیریت زنجیره تامین پایدار

     **   p =≤ 01/0و  *       p =≤ 05/0توجه:     
 

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیرهای مدل با یکدیگر رابطه وجود دارد و جهت تمامی 
نتایج نشان می دهد که متغیر وابسته عملکرد مدیریت زنجیره (. p<05/0روابط بدست آمده مثبت است )

تامین پایدار با همه متغیرهای همبستگی مثبت دارد. قوی ترین رابطه مدیریت زنجیره تامین پایدار به ترتیب 
( مشاهده می شود. همچنین نتایج r=49/0(، و انعطاف پذیری )r=58/0با متغیرهای عملکرد پایدار شرکت )

( و قوی p<05/0متغیر میانجی عملکرد پایدار شرکت با تمامی متغیرهای مستقل رابطه مثبت دارد )نشان داد 
 دارد. 45/0و آگاهی مشتری با ضریب  52/0ترین همبستگی را با انعطاف پذیری با ضریب 

انس برای ارزیابی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر استفاده شد که در این روش اگر جذر میانگین واری
استخراج شده بیشتر از مقدار همبستگی سازه با سازه های دیگر باشد نشان از این دارد که روایی واگرا تایید 

( است و سایر اعداد AVEقطر اصلی مربوط به جذر میانگین واریانس استخراج شده ) 2شده است. در جدول 
مه مقادیر جذر میانگین واریانس مربوط به همبستگی بین متغیرها است. همانطور که مشاهده می شود ه

استخراج شده ی هر متغیر، بزرگتر از همبستگی آن متغیر با متغیرهای اصلی دیگر است و نشان دهنده تایید 
 روایی واگرا است.

( و با استفاده از نرم SEMیابی معادالت ساختاری ) به اختصار مدل نظری پژوهش با استفاده از تکنیک مدل
مدل تحقیق را در  3مدل تحقیق را در حالت معنی داری )مقدار تی(  و شکل  2آزمون شد. شکل افزار لیزرل 

شاخص های  3ارائه شده است و جدول  4حالت ضرایب استاندارد نشان می دهد. نتایج آزمون مدل در جدول 
 برازش مدل را نشان می دهد.
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 :مدل تجربی پژوهش در حالت مقدار تی )معنی داری( 2شکل 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 
 : مدل تجربی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد 3شکل

 بررسی شاخص های برازش
های شود این است که تا چه حد مدل موردنظر با دادهپس از تخمین پارامترهای مدل، سوالی که مطرح می

این، در پذیر است. بنابرمربوطه سازگاری دارد. پاسخ به این سوال تنها از طریق بررسی برازش مدل امکان
ها باید از برازندگی مدل تحلیل معادالت ساختاری محقق متعاقب انجام تخمین پارامترها و قبل از تفسیر آن

(. نکته مهمی که در تفسیر شاخص های برازش باید مورد توجه قرار 127:1387اطمینان حاصل کند )کالنتری
مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا برازندگی گیرد این است که برازش مدل باید از طریق روش ها و معیارهای 

 .آن از ابعاد مختلف بررسی شود

 : شاخص های برازش مدل پژوهش3جدول

 نتیجه تفسیر
مقدار قابل 

 قبول
 شاخص ها

 93/0 برازش قابل قبول
)بزرگتر از  

90/0) 
GFI)شاخص نیکویی برازش( 
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 062/0 برازش قابل قبول
)کوچکتر  

 (08/0از

RMSEA برآورد واریانس خطای )جذر
 تقریب(

 92/0 برازش قابل قبول
)بزرگتر از  

90/0) 
CFI)شاخص برازش تطبیقی( 

 90/0 برازش قابل قبول
)بزرگتر از  

90/0) 
NFI)شاخص برازش نرم شده( 

 88/0 برازش متوسط
)بزرگتر از  

90/0) 
IFI)شاخص برازش افزایشی( 

 64/0 برازش قابل قبول
)بزرگتر از  

50/0) 
AGFI)شاخص برازندگی تعدیل شده( 

 73/0 برازش قابل قبول
)بزرگتر از  

50/0) 
PGFI)شاخص نیکویی برازش مقتصد( 

 (5تا  1)بین   10/3 برازش قابل قبول
/df  Chi-Square نسبت کای(

 اسکوئر بر درجه آزادی(

های برازش شاخص توان استنباط کرد که( می3های برازش )جدول در مجموع با ارزیابی تمامی شاخص
بدست آمده در مجموع نشان از برازش قابل قبول و مناسب داده ها با مدل دارد و می توان برازش مدل را با 
توجه به شاخص های برازش بدست آمده قابل قبول دانست. اکثر شاخص های برازش )هفت شاخص برازش 

 نشان از تایید برازش مدل دارند. مقدار مناسب و قابل قبول و یک شاخص برازش مقدار متوسط( جدول

 نتایج آزمون مدل ساختاری
نتایج آزمون مدل ساختاری گزارش شده است. نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری نشان  4در جدول 

 (.p<05/0داد از تمامی هفت رابطه در مدل تایید شده است )

 : نتایج آزمون مدل سازی معادالت ساختاری )جدول ضرایب( 4جدول

 نتیجه pمقدار  tمقدار  ضریب استاندارد  نوع رابطه

 تایید <001/0 62/8 43/0 تاثیر آگاهی مشتری بر عملکرد پایدار شرکت

 تایید <001/0 13/8 45/0 تاثیر آگاهی مشتری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار

 تایید 032/0 17/2 13/0 بر عملکرد پایدار شرکتتاثیر نوآوری 

 تایید <001/0 25/7 32/0 تاثیر  نوآوری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار



 

 
 

  تیریمد و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش : عنوان مقاله  89

 

 

  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 تایید <001/0 14/9 47/0 تاثیر انعطاف پذیری بر عملکرد پایدار شرکت

 تایید <001/0 48/11 58/0 تاثیر انعطاف پذیری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار

تاثیر عملکرد پایدار شرکت بر مدیریت زنجیره 
 تامین پایدار

 تایید <001/0 52/13 61/0

 

 فرضیه اول: آگاهی مشتری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر معناداری دارد.
(. جهت تاثیر آگاهی مشتری بر عملکرد p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه اول پژوهش تایید می شود )

 است  43/0پایدار شرکت مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

 فرضیه دوم: آگاهی مشتری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد.
(. جهت تاثیر آگاهی مشتری بر مدیریت p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه دوم پژوهش تایید می شود )

 است. 45/0تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با  زنجیره

 فرضیه سوم: نوآوری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر معناداری دارد.
(. جهت تاثیر نوآوری بر عملکرد پایدار p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه سوم پژوهش تایید می شود )

 است. 13/0شرکت مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

 چهارم: نوآوری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد. فرضیه
(. جهت تاثیر نوآوری بر مدیریت زنجیره p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه چهارم پژوهش تایید می شود )

 است. 32/0تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

 شرکت تاثیر معناداری دارد.فرضیه پنجم: انعطاف پذیری بر عملکرد پایدار 
(. جهت تاثیر انعطاف پذیری بر عملکرد p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه پنجم پژوهش تایید می شود )

 است. 47/0پایدار شرکت مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

 فرضیه ششم: انعطاف پذیری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد.
(. جهت تاثیر انعطاف پذیری بر مدیریت p<05/0نشان داد فرضیه ششم پژوهش تایید می شود )یافته ها 

 است. 58/0زنجیره تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

 فرضیه هفتم: عملکرد پایدار شرکت بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر معناداری دارد.
(. جهت تاثیر عملکرد پایدار شرکت بر p<05/0ش تایید می شود )یافته ها نشان داد فرضیه هفتم پژوه

 است. 61/0مدیریت زنجیره تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با 
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 بحث و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات -5

(. جهت تاثیر آگاهی مشتری بر عملکرد پایدار p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه اول پژوهش تایید می شود )
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل آماری مورد  43/0رکت مثبت است و شدت تاثیر برابر با ش

تایید قرار می گیرد. از آنجا که آگاهی مشتری بر عملکرد پایدار شرکت تاثیر دارد لذا مدیران می بایست به 
عملکرد پایدار شرکت مدیران باید  آگاهی مشتری توجه خاص مبذول نمایند. به عبارت بهتر به منظور بهبود

به عواملی چون اطالع رسانی های مطلوب به مشتریان، توجه به تنوع تولید و بازتاب تولیدات مختلف، اطالع 
رسانی از چگونگی تامین منابع از طریق شرکت، فعال سازی فضای مجازی مرتبط به شرکت و ارتباط مشتریان 

ایند. آگاهی مشتری امکان حفظ مشتریان باارزش و سابقه دار را فراهم به این کانال ها توجه خاص مبذول نم
می کند. آگاهی مشتری یک دید آینده نگر از آنچه مشتریان انتظار دارند را ارائه می دهد و به طور مستقیم 
 صدای مشتری را به تصویر می کشد. بنابراین تمام بخش های سازمان ایجاد می کند که می توانند به هنگام
تصمیم گیری، صدای مشتری را مورد توجه قرار دهند. از طریق همین تمرکز عالی روی مشتری است که 

( 2019سازمان ها بهتر می توانند از خود در مقابل ارتداد و فرار مشتری محافظت نمایند. گودوین و همکاران)
ها آگاهی مشتری با مفاهیم ( به نتایج مشابهی دست یافته اند و در تحقیقات آن2019و گونگ و همکاران)

مختلف می تواند بر عملکرد و یا پایداری عملکرد تاثیر گذار باشد و از این باب با نتایج به دست آمده از این 
 فرضیه همسو می باشند.

از آنجا که تاثیر آگاهی مشتری بر عملکرد پایدار شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهادات زیر در این 
 ارایه می شود:راستا 
فعال سازی روابط عمومی شرکت به منظور اطالع رسانی های گسترده از طریق موادی عمومی و  ▪

 اختصاصی
فعال سازی کانال های اطالع رسانی فعال در فضای مجازی و تولید محتوای هدفمند به منظور  ▪

 جذب مخاطب و مشتریان بالقوه و بالفعل.

(. جهت تاثیر آگاهی مشتری بر مدیریت p<05/0تایید می شود )یافته ها نشان داد فرضیه دوم پژوهش 
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل  45/0زنجیره تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

ران آماری مورد تایید قرار می گیرد. از آنجا که آگاهی مشتری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر دارد لذا مدی
می بایست به آگاهی مشتری توجه خاص مبذول نمایند. به عبارت بهتر به منظور بهبود مدیریت زنجیره تامین 
پایدار شرکت مدیران باید به عواملی چون بررسی مدام فرآیندهای تولید تا فروش و بازتاب مناسب آن، اطالع 

ختلف شرکت توجه خاص مبذول نمایند. رسانی امکانات و محصوالت شرکت و آشناسازی مشتریان به ابعاد م
آگاهی مشتری رویکردی فراهم می کند که ایجاد و حفظ روابط با مشتری را ممکن می سازد، جزء کلیدی 

است که  –از تحقیق تا توسعه مدیریت منابع انسانی –آگاهی مشتری کاربرد آن در تمام بخش های سازمان 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

که مشتریان از تمام بخش های سازمان می دهند، یک شرکت  از طریق جمع آوری و بهره جویی از بازخوردی
(، گونگ و 2019(، گودوین و همکاران)1397مشتری محور، شروع به گسترش می کند. نورمحمدی)

( به نتایج مشابهی دست یافته اند و در تحقیقات آنها مفاهیم تاثیرگذاری آگاهی 2017( دمیتری)2019همکاران)
امین پایدار مشاهده می شود و از این باب با نتایج به دست آمده از این فرضیه مشتری بر مدیریت زنجیره ت

 همسو می باشند.
از آنجا که تاثیر آگاهی مشتری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهاد 

 می شود:
ش ها جهت اطالع رسانی برگزاری جلسات مشترک بین مشتریان و مدیران شرکت در قالب همای ▪

 مطلوب به مشتریان. باید توجه داشت این همایش ها برای مشتریان جذابیت داشته باشد.
تهیه ویدئوهای مستند از مراحل تولید تا فروش و انتشار گسترده آن در کانال های پر مخاطب در  ▪

 فضای مجازی و شبکه های ملی

(. جهت تاثیر نوآوری بر عملکرد پایدار شرکت p<05/0شود )افته ها نشان داد فرضیه سوم پژوهش تایید می ی
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل آماری مورد تایید قرار  13/0مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

می گیرد. از آنجا که نوآوری بر عملکرد پایدار تاثیر دارد لذا مدیران می بایست به نوآوری توجه نمایند. به 
بارت بهتر به منظور بهبود عملکرد پایدار شرکت مدیران باید به عواملی چون تغییر نوآورانه فرآیندهای ع

تولیدی، تجاری و پشتیبانی، توقف محصوالت با بازدهی پایین و جایگزینی محصوالت جدید، ارائه محصوالت 
نی از نوآوری و خالقیت در شرکت و نوآورانه و جذاب برای مشتریان، تبدیل ایده ها به فرآیند تجاری، پشتیبا

برداشت موانع و سنجش کارکنان بر اساس میزان نوآوری و خالقیت آن ها توجه خاص مبذول نمایند. در 
امتداد پارادایم نوآوری دو تعبیر از سازمان نوآور را میتوان از یکدیگر متمایز نمود؛ نخست سازمان با قابلیت 

در عصر نوآوری. سازمان با قابلیت عرضه نوآوری، سازمانی است که  عرضه نوآوری و دیگری سازمان موفق
متناسب با منحنی عمر سازمانی خود و منحنی عمر محصوالت و خدماتش، با پذیرش نوآوریها در ورودیها و 
فرایندهای پردازشی خود، تغییراتی را در خروجیهای خود ارائه نماید خواه این تغییرات بنیادین و در نوع 

ت و خدمات آن باشد خواه تغییرات جزیی در یک یا چند ویژگی از محصوالت و خدمات پیشین باشد. محصوال
(، بگ و 2019(، گونگ و همکاران)1395نتایج به دست آمده از این فرضیه با تحقیقات کزازی و همکاران)

 ( همسو می باشد.2017( دمیتری)2018همکاران)
 یدار شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهاد می شود:از آنجا که تاثیر نوآوری بر عملکرد پا

سنجش عملکرد کارکنان بر مبنای نوآوی و خالقیت آنها و اختصاص پاداش و مزایا بر اساس این  ▪
 شاخص

 تشکیل بانک ایده در شرکت و استفاده از تیم های متخصص جهت تجاری سازی ایده های جدید ▪
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(. جهت تاثیر نوآوری بر مدیریت زنجیره p<05/0پژوهش تایید می شود )یافته ها نشان داد فرضیه چهارم 
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل آماری  32/0تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

مورد تایید قرار می گیرد. از آنجا که نوآوری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر دارد لذا مدیران می بایست 
ایند. به عبارت بهتر برای بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار مدیران باید به عواملی چون به نوآوری توجه نم

اطالعات مدیریت عملکرد به جای کنترل برای بهبود محصول و خدمات، مدل کسب و کار بر اساس هدف 
آوری شرکت استراتژیک، انتشار پیام و اصول نوآوری را به طور موثر در سراسر شرکت، همسویی چشم اداز نو

با فرآیندهای تولیدی، ایجاد مجموعه منسجم از فعالیت های نوآورانه، تعامل کارکنان برای خلق ارزش در 
زنجیره تولید توجه خاص مبذول نمایند. به عبارت بهتر به منظور بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار شرکت 

ن موفق در عصر نوآوری، سازمانی است که مدیران باید به عواملی چون توجه خاص مبذول نمایند. سازما
فلسفه وجودی، مأموریت و شعار خود را با توجه به اهداف عصر نوآوری بازنگری نماید و به جای عرضه 
محصول یا خدمتی خاص، کارکرد خود را بر رفع نیاز واقعی بشر در حیطه کسب و کار خود معطوف نماید. 

خدمات خود و سپس کلیه فرایندهای اصلی و پشتیبان خود را  بدون شک چنین سازمانی، ابتدا محصوالت و
با توجه به مأموریت جدید خود بازتنظیم می کند. نتایج به دست آمده از این فرضیه با تحقیقات 

( همسو می 2018(، بگ و همکاران)2019(، گونگ و همکاران)2019(، گودوین و همکاران)1397نورمحمدی)
 باشد.

وری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهاد می از آنجا که تاثیر نوآ
 شود:

تشکیل تیم های تحقیق و توسعه با حضور تامین کنندگان جهت استفاده از ایده های نوآورانه آنها  ▪
 در فرآیند مدیریت زنجیره تامین

 جاد زنجیره تامین خالق و نوآور بازنگری استراتژی های سازمانی با رویکرد خالقانه جهت ای ▪

(. جهت تاثیر انعطاف پذیری بر عملکرد p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه پنجم پژوهش تایید می شود )
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل آماری  47/0پایدار شرکت مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

نعطاف پذیری بر عملکرد پایدار تاثیر دارد لذا مدیران می بایست به مورد تایید قرار می گیرد. از آنجا که ا
انعطاف پذیری توجه نمایند. به عبارت بهتر برای بهبود عملکرد پایدار مدیران باید به عواملی چون تعدیل رفتار 

طراحی با توجه به میزان ارتباط و خدمات به مشتری، اصالح سریع سیستم ها به منظور افزایش توان رقابت، 
سیستم تولید با اقالم خریداری شده از منابع تامین و تغییرات طراحی محصول برای ایجاد سهولت در تولید 
توسط تامین کنندگان توجه خاص مبذول نمایند. انعطاف پذیری سازمانی با توجه به منابع سازمان و توانایی 

را با محیط منطبق کند. پاسمور معتقد است های مدیریتی به سازمان اجازه می دهد در تغییرات محیطی، خود 
که انعطاف پذیرتر شدن یک سازمان باعث می شود که آن سازمان نسبت به تغییر، پاسخگویی بهتری داشته 
باشد. زمانی که از اصطالح انعطاف پذیری در همه جا استفاده می شود، به معنای روشن و واضح بودن مفهوم 

ه اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم آن نیست. فعالیت سازمان باید ب
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

فرصت های موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. نتایج به دست آمده از این فرضیه با 
(، گونگ و 2019(، گودوین و همکاران)1395(، کزازی و همکاران)1397تحقیقات نورمحمدی)

 ( همسو می باشد.2017( دمیتری)2018بگ و همکاران)(، 2019همکاران)
 از آنجا که تاثیر انعطاف پذیری بر عملکرد پایدار شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهاد می شود:

( جهت انطباق هرچه play to winانتخاب روش های نوین برنامه استراتژیک مانند بازی برد) ▪
 بیشتر شرکت با تغییرات محیطی

 یم بوم کسب و کار برای شرکت و تغییرات سیع جهت تنظیم شرکت با محیطتنظ ▪

(. جهت تاثیر انعطاف پذیری بر مدیریت p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه ششم پژوهش تایید می شود )
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل  58/0زنجیره تامین پایدار مثبت است و شدت تاثیر برابر با 

آماری مورد تایید قرار می گیرد. از آنجا که انعطاف پذیری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر دارد لذا مدیران 
عطاف پذیری توجه نمایند. به عبارت بهتر برای بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار مدیران می بایست به ان

باید به عواملی چون عرضه تامین کندگان در مدت زمان کوتاه تر، آمادگی و سرعت سیستم ناوگان تامین 
ه یادگیری کنندگان، تحمل پذیرش تغییرات در حجم زیاد توسط تامین کنندگان، تمایل تامین کنندگان ب

سیستم خریدار و مطابقت با آن و اشتراک گذاری برنامه های هفتگی تولید محصول و نیاز مواد را با تامین 
کنندگان اصلی توجه خاص مبذول نمایند. سازمان ها معموالً انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری را ترکیب می 

دی به جای گرایش ساده به سوی انعطاف کنند و آنچه که امروزه در حال ظهور است، جایگزین های جدی
های منعطف فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از پذیری بیشتر است. سازمان

های خود ها و شایستگیخاطر نوآوری های بالقوه در یک محیط متالطم و کسب یک موقعیت ثابت بهفرصت
نعطاف پذیری سازمان را  قادر می سازد تا با الزامات متنوع  و  در حال از منظر قابلیت های حیاتی، اهستند. 

نتایج به  تغییر محیط بیرونی اش سازگار شود و  به مزیت رقابتی و  عملکرد باالتر برسد و آن را حفظ کند.
(، گودوین و 1395(، کزازی و همکاران)1397دست آمده از این فرضیه با تحقیقات نورمحمدی)

 ( همسو می باشد.2017( دمیتری)2018(، بگ و همکاران)2019(، گونگ و همکاران)2019همکاران)
از آنجا که تاثیر انعطاف پذیری بر مدیریت زنجیره تامین پایدار شرکت مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهاد 

 می شود:
ر تقابل با تشکیل تیم های اجرایی استراتژیک مشترک با تامین کنندگان به منظور هماهنگی د ▪

 تغییرات محیطی
استفاده از استراتژی ادغام افقی جهت یکپارچه سازی زنجیره تامین جهت مدیریت بهتر تغییرات  ▪

 بازار و محیط خارجی

(. جهت تاثیر عملکرد پایدار شرکت بر p<05/0یافته ها نشان داد فرضیه هفتم پژوهش تایید می شود )
است. این فرضیه مبتنی بر نتایج تجزیه و  61/0شدت تاثیر برابر با  مدیریت زنجیره تامین پایدار مثبت است و
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تحلیل آماری مورد تایید قرار می گیرد. از آنجا که عملکرد پایدار شرکت بر مدیریت زنجیره تامین پایدار تاثیر 
ت زنجیره دارد لذا مدیران می بایست به عملکرد پایدار شرکت توجه نمایند. به عبارت بهتر برای بهبود مدیری

تامین پایدار مدیران باید به عواملی چون یکپارچه سازی و مشارکت در عملکرد شرکت، هزینه تامین منابع و 
تولید با صرفه اقتصادی، اعتماد و ارتباط متقابل خریدار و فروشنده، صرفه اقتصادی هزینه زنجیره تامین، درک 

تکنولوژی با سرعت مناسب در شرکت توجه خاص  عدم تعادل بازار در شرکت و ارکان آن، توسعه فرهنگ و
مبذول نمایند. عملکرد یک سازمان و افراد آن وابسته به بسیاری از عوامل مانند مهارتهای فردی یادگیری 
سازمانی و نو آوری در سازمان است. این عوامل با هم در ارتباط بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر 

ت. موضوع عملکرد سازمانی یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه ی وسیعی از عملکرد سازمان موثر اس
رشته ها و صاحبنظران بر آن اثر گذار بوده اند و گزارشها و مقاالت جدیدی درباره ی آن نوشته شده است. 

(، کزازی و 1397(، هاشمی ساالنقوچ)1397نتایج به دست آمده از این فرضیه با تحقیقات نورمحمدی)
( 2018(، بگ و همکاران)2019(، گونگ و همکاران)2019(، گودوین و همکاران)1395مکاران)ه

 ( همسو می باشد.2017دمیتری)
از آنجا که تاثیر عملکرد پایدار شرکت بر مدیریت زنجیره تامین پایدار مورد تایید قرار گرفته است لذا پیشنهاد 

 می شود:
سازی سیستم مدیریت مشارکتی در سطوح عملیاتی و یکپارچه سازی و مشارکت از طریق پیاده  ▪

 وظیفه ای سازمان
جهت اصالح و بهبود هزینه های ناشی از  DFDبازنگری فرآیندهای تامین از طریق نمودارهای  ▪

 تامین
 ایجاد تفاهم با دانشگاه ها جهت استفاده از طرح های تکنولوژیکی دانشجویان و اساتید ▪

 

 منابع
(، اندازه گیری سطح پایداری توسعه در مدیریت زنجیره تامین، پایان نامه 1392)طالبی اردکانی، الهه، 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس
(، تاثیر انعطاف پذیری بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی گری اعتماد سازمانی، 1397فدایی، سکینه، )

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
(، ارزیابی انعطاف پذیری اجزای زنجیره 1395زازی، ابوالفضل، فیضی، کامران، خاتمی، علی، اسالمی، سعید، )ک

، شماره 15تامین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادالت ساختاری، کاوش های مدیریت بازرگانی، دوره 
 264-241، صص 15

مدیریت زنجیره تأمین پایدار به صورت چند (، نقش رهبری زنجیره تأمین در 1398محمودیه، مهدی، )
 سطحی)مطالعه موردی شرکت مپنا(، پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رجاء
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

(، تجزیه و تحلیل محرک های توسعه پایدار در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز ایران، 1391مریخی، بابک، )
 شت انرژی، تهراندومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهدا

(، بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر مزیت رقابتی با نقش میانجی قابلیت 1397نورمحمدی، علی، )
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

The Role of Innovation, Customer Awareness and Flexibility in 

Sustainable Company Performance and Sustainable Supply Chain 

Management 
 

Mohammad Aeini, Afshin Rahnama Qarekhanbiglou 

 

Abstract 
In this research, which is applied in terms of purpose and descriptive 

survey method and structural equations, it tries to investigate the role of 

innovation, customer awareness and flexibility in the company's 

sustainable performance and sustainable supply chain management. The 

statistical population of this research consists of all managers of 

companies operating in the industrial town of Alborz province. Using 

Cochran's formula, 304 people were selected as the sample size by simple 

random sampling. The data collection tool was a questionnaire whose 

face validity was confirmed using the opinions of professors, senior 

managers and experts. Cronbach's alpha was used to calculate the 

reliability. The reliability of each criterion was higher than 0.7% and 

therefore the reliability of the questionnaire was confirmed. Descriptive 

statistics such as mean, standard deviation and frequency as well as 

inferential statistics such as correlation coefficient and structural 

equations have been used to analyze the collected data. The results of the 

study show that customer awareness, innovation and flexibility affect 

both independent variables, namely sustainable performance and 

sustainable supply chain management. It was also found that sustainable 

performance also has an impact on sustainable supply chain management. 

 

Keywords: Customer Awareness, Innovation, Flexibility, Sustainable 

Performance, Sustainable Supply Chain 
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ایران و نقش عوامل  حقوق در کیفری عناوین کاهش ضرورت بررسی

 فرهنگی در آن
 

 1مالک طرالنی مغانلو

 

 1401 آبان 30: رشیپذ خیتار              1401 وریشهر 30: افتیدر خیتار

 

 چکیده

 ببرد، بين از را حقوقي مقررات و قواعد به جهل مساعد هاي زمينه تواند مي كه فرهنگ بخش آگاهي نقش

 در جرم از پيشگيري واجب هاي مقدمه و منابع از یكي یا بخشي آگاهي براي ابزاري عنوان به اساس از

 نقش شد قائل توان مي حقوقي حوزة بر آن تأثير و فرهنگ براي كه دیگري نقش .شود مطرح جامعه

قوانين كيفري كشور ما در دو سه دهه اخير سخت متورم گشته است. مجموعه   است. فرهنگ هنجارساز
 با مطالعه حاضررویه قطور شده است. شناسي، بيهاي وثيق جرمها و یافتهتوجه به دادهقوانين كيفري بي

ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق ایران طراحي و تدوین شد. تحقيق عوامل فرهنگي و  هدف بررسي
 تحليلي است. روش گردآوري اطالعات كتابخانه است. تجزیه -از نوع مطالعات كيفي از نوع توصيفيحاضر 

تحليلي انجام گرفته است. نتایج بررسي نشان داد كه قوه مقننه مي  -صورت توصيفي و تحليل اطالعات به
مچنين نتایج بررسي تواند با وضع و  تصویب قوانين شفاف و صریح بر كاهش عناوین كيفري همت گذارد. ه

نشان داد كه در قانون اساسي تنها به تعبير اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم اكتفاء شده است بدون 
شده باشد و قلمرو اختيارات و وظایف قوه قضائيه در این بيني اینكه سازوكارها و ابزارهاي اقدام مناسب پيش
باید تبيين شده تا امر پيشگيري « اقدام مناسب»ره و گستره خصوص نيز احصاء و تعيين نشده است، لذا دای

عوامل  نيز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. در كل نتایج بررسي نشان داد كه
فرهنگي و آگاه سازي افراد جامعه از ابعاد جرم و عواقب آن مي تواند در عدم وقوع جرم تاثير مثبتي داشته 

 باشد.

 عوامل فرهنگيعناوین كيفري، تورم كيفري،  ت کلیدی:کلما
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 دهیچک
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 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 مقدمه -1
یكي از مهم ترین مسائل سيستم هاي حقوقي در جهان امروز به ویژه جامعه كنوني ایران، مشكل تورم عناوین 
كيفري است كه باعث فزوني جرایم در قانون مدون كيفري مي شود، و باعث قطور شدن مجموعه قوانين 

رویه مجموعه مقررات كيفري و قطور نمودن بي ضرورت بدون منظور از تورم كيفري، تصویب جزایي مي گردد.
انگاري هاي جدید است. اگر چـه در حـال حـاضر، كشور ما سخت با بحران تورم كيفري جرم قوانين جزایي با

نيمه  در 1«منتسكيو»ارد. و اختصاص به زمان ما و كشور ایران ند نداشته تازگي روبـروست، امـا این پدیده
به این  دوم جهاني قـبل از جنگ 3«پيـناتل»و 2«بوزا»اول قرن هجدهم، و نيز برخي از نویسندگان مـانند

و موجب سردرگمي قضات،  گشته تر و وسيع تراند. تورم عناوین كـيفري، هر روز پيچيدهمسأله اشاره كرده
شود یني ميیـا جـرایم جدید پيش جـدید، قوانين گردد. هر روز یا هر هفته با تصویبمجریان و افراد جامعه مي

 (.  1380باید )حبيب زاده و همكاران، ین مجرمانه موجود، وسعت مـيو یا اینكه دامنه عناو
و رهایي از محدودیت است، در حالي كه دولت اصرار دارد كه  فطرت خویش، مایل به آزادي حكم انـسان بـه

 او نيازهاي فطرت بشر و با كيفري قابليت انطباق مقررات گردند. اگر اجراي مـقررات و قـوانين، وادار مردم به
بـه زیـان مردم خواهد بود؛  هـمواره را نداشته باشد و بـالعكس بـا حقوق فطري و طبيعي فرد در تضاد باشد،

مقابله كنند. پذیرا شدن آن موجب از دست  شوند یا با آن پذیـرا را مجبورند مـحدودیت هایي یا زیرا مردم
 شود. هر گاه دولت، این حـلقه مـحاصر )تحدیدمي مـجازات هایي دادن آزادي و مقابله با آن موجب تـحمّل

و نتيجه هـر چـه باشد؛بر ضرر حكومت و  گرددمي موجب اعتراض مردم بـيشتر كـند، تـنگ تر آزادي( را
 تـدوین بهمـدبّرانه و منطقي عليه آنها، نظرها  و مـبارزه جامعه است. اصوالً اگر به جاي بررسي اعمال نابهنجار

جـلب شـود، جز افزایش حجم مجموعه قـوانين جـزایي، طوالني كردن سياهه جرایم،  كيفري قوانين و وضع
هاي سنگين براي ها، ایـجاد هزینهخانمان كردن خـانوادهانباشتن زندان ها از افراد، نابود كردن انسان ها، بي

اعتنا بارآوردن افـراد اجـتماع و نت واداشـتن مردم، بينـابود سـاختن نـيروهاي فعال، به خـشو اجتماع،
 (1356اي در بر نخواهد داشت. )مظلومان، عدالتي، نتيجهگسترش بي

بزهكار و عمل بزهكارانه وي محصول محيط اجتماعي اوست و یا این كه بيماري هایي جسم او را احاطه 
و مناقشه آميز دارد خصوصاً در كشوري مثل جرم بر خالف تصور برخي، مفهومي كامالً غامض  .كرده است

ایران كه آبستن تحوالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي سریع و گسترده اي است كه البته این امر به 
طور ناخواسته كميت و كيفيت قانونگذاري را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد، بنابراین قواعد حقوقي و 

جرم »ش هاي حقيقي جامعه را منعكس نمایند در غير این صورت جز خاصيت قوانين باید همچون آیينه ارز
و زدودن اهميت اخالقي رفتارها از اذهان عمومي، ارمغاني براي جامعه نخواهد داشت، قانونگذار هنگامي « زایي

                                                           
1.  Montosqieu 
2.  Bouzat 
3.  Pinatel 
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كرده و  كه در مقام مقابله با یک پدیده ضد اجتماعي بر مي آید مي بایست ابتدائاً علت العلل آن را شناسایي
به از بين بردن این علت ها بپردازد چرا كه تا علت وجود دارد، مبارزه با معلول نتيجه اي نخواهد داشت. 

 (. 1387)ظفري، 
متأسفانه در قوانين كيفري ایران در هنگام قانونگذاري معلوالت را مد نظر قرار داده و در مواجهه با هر پدیده 
اجتماعي كه مخل نظم و امنيت جامعه است، ساده ترین طریق یعني توسل به ابزار كيفري را اتخاذ نموده 

مواجه شده ایم بدون در نظر گرفتن  است لذا در حال حاضر با موضوع تورم كيفري و تكثير عناوین كيفري
علل و عوامل آنها و بدون كنكاش براي یافتن راهكارهاي مناسب براي مقابله با علل و عوامل. در طي سال 
هاي گذشته همواره قانونگذار ایراني افعال یا ترک افعال را جرم تلقي و مشمول مجازات قرار داده و به ندرت 

ده است، برخي از عناوین مجرمانه، كه در حال حاضر در قوانين دیده مي شود، از عناوین جزایي جرم زدایي كر
بعضاً موضوعيت ندارند یا منطبق با مقتضيات زمان و شرایط مكاني نيستند لذا موضوع مبارزه با عوامل جرم و 

ید در پيشگيري از آن و كاهش عناوین كيفري با اعمال مجازات و كيفر تحقق نمي یابد و ابزار كيفري با
 (.1378مواضعي به كار گرفته شود كه سایر طرق ممكن یا موثر نيست. )علي آبادي، 

 اگر بپذیریم فرهنگ از طرفي در تعالي حقوق تأثيرگذار و بالعكس حقوق هم در تعالي فرهنگ مؤثر است، شاید
ورهایي را براي بتوان گفت كه در نقش اول یعني زماني كه فرهنگ ميتواند در تعالي حقوق مؤثر باشد، مح

این تأثيرگذاري تصور كنيم. براي مثال نقش آگاهي بخش فرهنگ كه مي تواند زمينه هاي مساعد جهل به 
قواعد و مقررات حقوقي را از بين ببرد، از اساس به عنوان ابزاري براي آگاهي بخشي یا یكي از منابع و مقدمه 

ري كه براي فرهنگ و تأثير آن بر حوزة حقوقي هاي واجب پيشگيري از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگ
مي توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازي جامعه از راه فرهنگ یكي از كارهایي است كه 
مي تواند به پيشگيري از وقوع جرم كمک كند. محور دیگري كه فرهنگ ميتواند در آن مؤثر باشد، نقش 

د به عنوان بستري مناسب به منظور توسعه هنجارهاي حقوقي یا بسترساز فرهنگ است كه فرهنگ ميتوان
مسائل مربوط به پيشگيري مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امري انكارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسيب 
شناسانه فرهنگ نيز مي تواند در برخورد با مسائل و معضالت اجتماعي زمينه هاي فرهنگي جرم به ما كمک 

ابزار فرهنگ دست به آسيب شناسي اجتماعي بزنيم طبيعتاً مي تواند به ما كمک كند تا برخي كند. اگر با 
 .راهكارها را بشناسيم و در راستاي پيشگيري از جرم استفاده كنيم

 با توجه به اهداف تحقيق سئواالت زیر مطرح مي شود:
 سؤال كلي:

 اهكارهاي مؤثر در آن چيست؟ ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق جزاي ایران و ر        
 سؤاالت فرعي:

با توجه به ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق جزاي ایران، نقش قوه قضائيه در این راستا چگونه  .1
 مي باشد؟
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

با توجه به ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق جزاي ایران، نقش قوه مقننه در این راستا چگونه  .2
 مي باشد؟

 ؟تاثير مي گذاردكاهش عناوین كيفري حقوق جزاي ایران  برچگونه  عوامل فرهنگي .3

 روش تحقیق-2

روش گردآوري اطالعات با توجه به نوع تحقيق با  .اسنادي است -ايتحقيق حاضر از نوع مطالعات كتابخانه 
ها و همچنين ها و نشریات ادواري موجود در كتابخانهمراجعه به منابع و مأخذ علمي شامل كتاب، مجله

همچنين  هاي اینترنتي حاوي تحقيقات و مقاالت علمي معتبر اطالعات مورد نياز تحقيق گردآوري شدسراچه
آوري اطالعات بعد از مأخذ شناسي و اي، براي جمعبر اساس روش تحقيق كتابخانه ابزار گردآوري اطالعات

صورت كه بعد اده خواهد شد. بدین هاي مربوط به نكته برداري استفگردآوري منابع، از ابزارهاي فيش و برگه
از مأخذ یابي كتب، مجالت و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نياز را تهيه و سپس با 

برداري شروع و مطالب با استفاده از تكنيک مأخذ گذاري به روش علمي ها، مرحله فيشسازي فيشآماده
 .تنظيم شد

 اجتماعی فرهنگ معنای جرم از دیدگاه-3

پردازان واكنش اجتماعي، فرایند جرم انگاري اعمال را بخشي از فرآیند كلي تعریف و سركوب نظریه        
 كنند.كژروي در جامعه تلقي مي

اي است ضداجتماعي كه موجب اختالل در نظم و امنيت جامعه و كشور شناسي جرم پدیدهاز دیدگاه جامعه
حال پاسداري از حقوق فردي وظيفه حقوق جزا و قانون ال تجاوز و درعينشود و حفظ حقوق جامعه در قبمي
شده باشد باشد؛ اما در قانون مجازات اسالمي هر فعل یا ترک فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيينمي

شود. تعيين جرم و تعقيب و كيفر بزهكاران در انحصار دولت است نه اشخاص خصوصي و جرم محسوب مي
 (.1380شجاعي، راي قواعد حقوقي جزایي با محاكم دادگستري است )لذا اج

 معنای جرم از دیدگاه حکومتی-4

كارگزاران عدالت كيفري، به بخشي از گستره خيلي وسيعي از سازوكارهاي واكنش اجتماعي ازجمله رفاه، 
هاي نظور كنترل جمعيتمها به اند كه حكومت از تمامي آنهاي گروهيوپرورش، رسانهسالمت رواني، آموزش

 (.1380شجاعي، كند)ساز استفاده ميمشكل
تنها جرائم شناس نه شناسي با قلمرو جرم در حقوق جزا متفاوت است براي جرمهرحال قلمرو جرم در جرمبه 

ا هتوانند جرم به معناي رفتار ضد اجتماعي باشند كه هرچند براي آنقانوني كه بلكه اعمال ضداجتماعي نيز مي
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در « عمل ضد اجتماعي»و « جرم»كيفري در نظر گرفته نشود بكار بردن اصطالحات تا حدي مترادف 
دیگر در عبارت تر از حقوق جزا است به شناسي بسيار وسيعشناسي نيز مؤید این امر است كه قلمرو جرمجرم
م از اهميت بسياري نظر از قانوني بودن جرفرد صرف« ضداجتماعي»و یا « حالت خطرناک»شناسي جرم

 (.1386برخوردار است )نوربها، 

 تقسیمات کلی جرم-5

موجب قوانين كيفري انجام دادن جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارت است از هر فعلي كه به  -1
برداري، سرقت و غيره از حيث عنصر قانوني و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كاله

شده است؛ و از حيث جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرائم، فعل خاصي است كه در قانون تصریح
 (.1386هاي مادّي تحقّق یابد )اردبيلي،عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زیان و خسارت

به جبران آن ملتزم  شود كه من غير حقٍ، زیاني به دیگري وارد و فاعل راجرم مدني: به فعلي اطالق مي -2
هر كس مال غير را »قانون مدني:  328كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادة 

كرده باشد یا تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قيمت آن را بدهد اعمّ از اینكه از روي عمد تلف 
اقص یا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن بدون عمد و اعم از اینكه عين باشد یا منفعت و اگر آن را ن

 (.1386)اردبيلي،« مال است.
تبع عضویت در جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررات صنفي یا گروهي كه اشخاص به 

هاي صنفي وكال، سردفتران، پزشكان و...مانند اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونگروه آن را پذیرفته
اي زرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه یا اتحادیۀ صنفي و حرفهجامعۀ ب

 (.1386است)اردبيلي،

 

 جرم از دیدگاه جامعه شناسی و فرهنگی-6
دوركيم،جامعه شناس فرانسوى، معتقد است كه جرم تا حدى یک پدیده طبيعى براى تمام جوامع است، در 

 .از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشى مى شودتمام زمان ها وجود داشته و 
دوركيم علل بروز جرایم را در محيط اجتماعى، مورد مطالعه قرار داده و معتقد است كه جرم یک پدیده عادى 
اجتماعى است و نباید یک پدیده غيرعادى اجتماعى تلقّى گردد. در هر اجتماعى، بزه كارى وجود دارد و جامعه 

وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سالمتى عمومى و جزء الینفک هر اجتماع سالم اى نيست كه در آن، بزه 
است و علل استثنایى در نوع جرایم تأثيرى ندارند. چون جرایم، ناشى از فرهنگ و تمدن هر اجتماع است، لذا 

را جرم زی ;بررسى انواع جرایم بدون توجه به خصوصيات فرهنگى و تمدن از دیدگاه جرم شناسى بى ثمر است
 (.1369)برهام، مربوط به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مكان نمى باشد

مطالعات انجام شده در تمام كشورهاى جهان ـ على رغم اختالفات فرهنگى و اقتصادى ـ بيانگر این مطلب "
هنگى، است كه اكثر بزه كاران افرادى متعلق به خانواده هاى مستضعف )مادى و معنوى( بوده كه فقر فر
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

سستى اعتقادات مذهبى، بى قيد و بند بودن از جهات اخالقى، تغذیه و مسكن نامناسب و بى كارى از صفات 
 "آنان نسبت به خانواده هایى است كه تعداد بزه كاران در آن ها كم تر است.

س ـ محيط شغل: همان گونه كه داشتن یک محيط خانواده شخصى هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عك
متشنج و ناآرام به وجود مى آورد، به طور مستقيم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا 
خالف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلى را كه فرد براى تأمين معيشت و گذران خرج زندگى خود انتخاب مى 

و شده، زمينه را براى ارتكاب اعمال خالف كند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبى اش نباشد، سبب نگرانى ا
و جرایم در او آماده مى كند. محيطى را كه شخص در آن به انجام كار مشغول مى شود و در كنش با افراد 

مثالً، كاركنان در  ;مختلف قرار مى گيرد از ناحيه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهاى افراد متأثر مى شود
كار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه كاران، بيش از دیگران غذاخورى ها به سبب سر و 

 (.1377)نجفي، در معرض ارتكاب جرایم قرار مى گيرند و به آن آلوده مى شوند
 وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشري را با بحرانهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روبرو مي

 سازد. 
یافته كه این  باشد، سطح سواد افراد در جامعه افزایش باالهاي بخش آموزش در جامعه  ان هزینههرچقدر ميز

خود موجب افزایش آگاهي و فرهنگ در جامعه شده و درنتيجه باعث كاهش رغبت افراد به سمت ارتكاب 
 (.1397)حكمتي و همكاران، جرم خواهد شد

كند. البته این موضوع به ساختار فرهنگي جوامع نيز ارتباط د ميفاصله زیاد طبقاتي احساس فقر را در افراد ایجا
شدت تمایل به داشتن همه  دارد. در جوامعي بسته كه چشموهمچشمي در بين شهروندان باال است، افراد به

ب هاي ارتكا امكاناتي دارند كه افراد مرفه آن جامعه از آن برخوردار هستند. این تمایل با تأثيرات رواني، زمينه
 (.1397)حكمتي و همكاران، دهد جرم را افزایش مي

 كه منتهي گيرند مي قرار هم كنار در علل از زنجيرهاي .است متعددي هاي زمينه پيش از متاثر جرم وقوع

 (.1396)شاه جهان پور، مي شوند جرم وقوع به
 اند دانسته فرد كننده حمایت ستون پنج را و مدرسه اجتماع مذهب، فرهنگ، خانواده، نویسندگان، از برخي

 براي فضایي اند، ساخته برقرار كننده حمایت ستون این پنج بين صحيحي تناسب كه هایي كشور معتقدند و

 .دارند اقتصادي و موفقيت باكيفيت زندگي كرده، ایجاد قوي رهبري
 دانش حقوقي ارتقاي آن موازات وبه ازجرم تواننددرپيشگيري مي مختلفي هاي شيوه به گروهي هاي رسانه

 هاعبارتنداز: شيوه گونه موارداین ترین مهم كه باشند مؤثرمي جامعه

 عمومي؛ آموزش ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -1
 اخباردرجراید؛ صحيح انعكاس ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -2

 منجر به واجتماعي حقوقي،قضایي مختلف عوامل صحيح انعكاس ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -3
 جرم؛
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 نمایشي؛ هاي برنامه وبهبودومحتواي اصالح ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -4
 .ملي جرایم افشاي ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -5

 معنای اصطالحی و مفهومی تورم عناوین کیفری-7

به تورم كيفري « روح القوانين»ميالدي با انتشار كتاب  1748منتسكيو نخستين كسي است كه در سال      
اعتمادي مردم نسبت به هيأت حاكمه دانسته است. از دانشمندان معاصر نيز، اشاره داشته و آن را موجب بي

اند. اخيراً دوم به این مهم پرداخته بوزا و پيناتل از حقوقدانان مشهور فرانسوي هستند كه قبل از جنگ جهاني
كرده و آن را خطري براي جامعه شناسي خود به این موضوع اشارهاستاد فرانسوي در آثار جرم« 1ریموندگسن»

 (.1371دانسته است )گسن، ترجمه نجفي ابرندآبادي، 
يفري و قطور ( تورم كيفري را چنين تعریف مي كند: تـصویب بدون ضرورت مقررات ك1380حبيب زاده )

هاي غيرضرور است كه در عمل، موجب سردرگمي انگاريحد و حصر مجموعه قوانين كيفري و جرمكردن بي
رو تورم عناوین كيفري، نوعي جرم از این گردد. عـدالت كيفري مي شهروندان و حتي قـضات و مـجریان

موجب عدم كارایي آن گردد. درواقع گسترش رویه آن اي كه افزایش بيگونهگذار است به انگاري متعدد قانون
 (.1380)حبيب زاده، وسيع عناوین مجرمانه را تورم كيفري گویند

 جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری-8

در این قسمت از بحث، به مطالبي در خصوص جرم انگاري از دیدگاه مكاتب حقوق كيفري در قالب، 
، مكتب كالسيک، مكتب تحققي، مكتب دفاع، مكتب نئوكالسيک مكتب فایده اجتماعي، مكتب عدالت مطلق

 و مكتب نئوكالسيک اشاره خواهد شد. 

كه انتقام خصوصي به تعدیل نسبي و سپس به تعدیل كلي تغيير هنگامي:  مکتب فایدۀ اجتماعی-8-1

آید انتقام مي هایي كه بر این طرز تفكر واردگردد. با یورشدهد و به انتقام اجتماعي تبدیل ميشكل مي
شود لذا فایدة اجتماعي اساس كند و براي مجازات محاسبه فایده منظور مياي نارسا و ناموزون جلوه ميكلمه

توان به روسو و بكاریا عنوان مكتب فایدة اجتماعي، از طرفداران مكتب فایده اجتماعي مي گردد بهمكتبي مي
دهد كند اختيار خود را به جامعه ميما چون در اجتماع زندگي مياشاره كرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است ا

 و جامعه نيز در مجازات او باید فایده اجتماعي را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را براي كار خير آماده سازد.

                                                           
1. Raymond Gassin 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

اجتماعي فایده ها خود ضروري بودن مجازات، تقنيني بودن و قاطعيت مجازات براي رسيدن بهبكاریا در اندیشه
 (.1386)صالحي، مجازات را در نظر داشت

دهد، درواقع به شناخت مجازات و فایده به مجازات بيش از مجرم اهميت مي : مکتب عدالت مطلق-8-2

كند كه باشد كه معتقد است عدالت و اخالق ایجاب مياندیشد یكي از طرفداران این مكتب كانت ميآن مي
 (1386، بزهكار كيفر داده شود. )نوربها

تالش این مكتب براي یافتن راهي است كه اخالق و عدالت را از طرفي بافایده  :مکتب کالسیک-8-3

گيري نسبت به مجرم زا بودن مجازات براي اجتماع و از طرف دیگر با پيشگيري از تكرار جرم و عدم سخت
گيرد درواقع در صورت پذیرش مي در مقابل جبر قرار« اراده مختار»سازش دهد، طرفداران  این مكتب معتقدند 

 .(1386اراده آزاد باید حدود مسئوليت اخالقي را شناخت و نسبت به آن تعيين كيفر كرد)نوربها، 

جبري بودن پدیده بزهكاري و عدم اراده آزاد در مكتب تحققي موردپذیرش قرارگرفته : مکتب تحققی-8-4

شب  عروسک خيمه»سئوليت اخالقي بزهكار همانند است طرفداران  این مكتب معتقدند كه به دليل عدم م
ها اقدامات تأميني كنند به دليل حالت خطرناک باید در مورد آناست طرفداران این مكتب پيشنهاد مي« بازي

 (1386به كار رود. )نوربها، 

مكتب اصالت  -2مكتب اثباتي انتقادي؛  -1صورت به وجود آمد:  6مكتب دفاع به : مکتب دفاع-8-5

مكتب  -6مكتب دفاع اجتماعي جدید   -5مكتب نفي حقوق جزا  -4دفاع اجتماعي تركيبي  -3عمل كيفري 
 (1386دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي)نوربها، 

نئوكالسيک ها در پي اصالح و تكميل مكتب كالسيک بودند و در واقع معتقد : مکتب نئوکالسیک-8-6

 ها بود.سيک باید در پي اصالح آنجاي طرد اصول مكتب كال بودند به

گویند این واقعيت را باید بپذیریم كه مجازات طرفداران  این مكتب مي: مکتب نئوکالسیک جدید-8-7

بایستي مبتني بر اصل اختيار مسئوليت باشد و این همان اصلي است كه مكتب كالسيک هم بدان معتقد است 
منتهي به نظر ما اصل باید با در نظر گرفتن شخصيت و اعمال رواني مجرم اعمال و احراز شود، معتقدان این 

گویند مجازات باید همان مختصات اساسي و قدیمي خود كتب برخالف طرفداران مكتب دفاع اجتماعي ميم
را حفظ كند النهایه اعمال و اجراي مجازات درباره هر یک از مجرمين باید با توجه به شخصيت و خصوصيات 
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بوده و عقيده  فردي او صورت گيرد و برخالف مكتب كالسيک مخالف تقسيم مجازات به درجات مختلف
 (.1386)صالحي، دارند تمام مجرمين باید تحت مداوا قرار گيرند 

 زدایی عملی و جزم زدایی رسمیجرم-9

عنوان واكنشي زدایي، فرایند سلب صالحيت نظام كيفري براي اعمال ضمانت اجراها بهمنظور از جرم
زدایي رسمي ـ مقام تقنيني ـ جرم نسبت به شكل خاصي از یک رفتار مجرمانه خاص است. این پروسه توسط

 شود.زدایي عملي ـ محقق ميگاه توسط مقام قضایي ـ جرم

 زدایی عملیجرم-9-1

هاي نظام عدالت كيفري در قبال اشكال زدایي عملي پدیده تدریجي كاهش فعاليتمقصود از جرم
رسمي صورت نپذیرفته باشد. هاي ویژه است. اگرچه تغييري در صالحيت قانوني و خاصي از رفتار یا وضعيت

زدایي عملي عدول از فرایند اصلي رسيدگي است كه در هر دو سيستم مقتضي بودن و قانوني در واقع جرم
 (1385بودن تعقيب وجود دارد. )موسوي مجاب، 

 زدایی رسمی )قانونی(جرم -9-2

رسمي و قانوني این زدایي رسمي است كه در واقع تغيير در صالحيت زدایي تقنيني همان جرمجرم
 .گيردنظام صورت مي

 لزوم کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران-10

هاي امروزه بطالن نظریه كساني كه معتقد بودند براي امنيت و آرامش جامعه و نيز حفظ حقوق و آزادي   
پوشيده حل مسئله بزهكاري و مشكل بزهكاران برخورد كيفري محض با ایشان است بر كسي فردي تنها راه

هاي كيفري مختلف معتقدند كه در كنترل و مقابله با جرائم عالوه بر سركوب گري و نيست از همين رو نظام
تر كردن اثرات رنگهاي ارتكاب جرائم را شناخت و براي هر چه كمواكنش بعد از ارتكاب جرم بایستي زمينه

شناسي ش جرائم كوشيد، این هدفي است كه جرممنظور كاهها به آن و جلوگيري از بروز و پيدایش این زمينه
صورت مطلق در مورد تمام جرائم و رفتارهاي زدایي و كاهش عناوین كيفري به البته جرم كند.دنبال مي

زدایي از برخي از جرائم نظير قتل عمد، سرقت پذیر نيست. مثالً در كشور خودمان امكان جرمممنوعه امكان
پذیر نيست شرعي آن و موافقت حكومت سياسي با اجراي موازین شرعي امكان حدي و غيره به لحاظ مباني

زدایي به ولي در جرائمي كه از اهميت كمتري برخوردار هستند عمدتاً جزء احكام اوليه و ثانویه هستند جرم
 پذیر است.سهولت امكان
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 انواع پیشگیری-11

ن پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي، تواشود: كه از آن جمله ميپيشگيري به انواعي تقسيم مي
 (1391زودرس یا رشد مدار را نام برد. )كاوه، 

پيشگيري كوتاه ، پيشگيري ثالث یا سومين، پيشگيري ثانویه یا دومين، پيشگيري اوليه یا نخستين
پيشگيري ، پيشگيري بلند مدت یا كالن، یا زودرس پيشگيري رشد مدار،  پيشگيري اجتماعيد، مدت یا خُر

، پيشگيري قضایي، پيشگيري واكنشي یا كيفري، پيشگيري كنشي یا غير كيفري، پيشگيري فعال، نفعاليا
 پيشگيري خاص، پيشگيري عام، پيشگيري انتظامي

 جایگاه پیشگیری در نظام حقوقی ایران-11-1

گيرد. این در حالي است كه پيشگيري یک امر كنشي است كه اصوالً قبل از وقوع بزه صورت مي
كند و جنبه واكنشي و سزاده دارد. پيشگيري از بزهكاري با نظام كيفري ماهيتاً بعد از وقوع جرم مداخله مي

 شناسي شكل گرفت.تولد جرم
گذار در كنار حقوق جزا، مباني پيشگيري در ایران وجاهت قانوني دارد. خبرگان قانون اساسي و قانون

قانون  156، قانون اساسي مؤید این ادعاست. در اصل 156اصل  5اند. بند قانوني پيشگيري را، مطرح كرده
 شده است.اساسي وظایف قوه قضائيه در چند بند، مورد عنایت مدونين قانون اساسي واقع 

این اصل منبع محوري حقوق كيفري در كشور ماست. وظيفه قوه قضائيه، كشف جرم، تعقيب  4بند 
 5مقررات مدون جزایي اسالم است؛ اما بعدازاین اصل دربند  مجرمين و مجازات و تعزیر و اجراي حدود و

عنوان یک وظيفه دیگر خبرگان قانون اساسي، اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصالح مجرمين را به
 (.1384)طالشي، اندبيني كردهپيش

نون اساسي مبناي قا 156ماده  5ق.ا. مبناي حقوق كيفري و بند  156اصل  4توانيم بگویيم بند لذا مي
یک سياست كيفري است. حال  4پيشگيري است. دو بند مذكور مبناي عام سياست جنایي كشور ماست. بند 

طور عام، اعم از كيفري و غير كيفري مطرح قانون اساسي پيشگيري جرم را به 156اصل  5ناگفته پيداست بند 
 ( 1377ساخته است. )نجفي ابرندآبادي، 

وجود قانوني بودن  گفته، پيشگيري در كنار كيفر وجاهت قانوني دارد. حال بايشبا توجه به مطالب پ
چنين امر مهمي، در كشور ما، پيشگيري هنوز عملي نشده است. با وجود پيشينه عملي اقدامات تأميني و 

ده و ش، كانون اصالح و تربيت فقط در تهران تشكيل57تربيتي و كانون اصالح و تربيت در كشور ما از سال 
عنوان یک مقوله مهم پيشگيري در وقوع پدیده مجرمانه مورد عنایت واقع جایگاه اقدامات تأميني و تربيتي به

ها به اقدامات جرم شناسانه این است كه نتایج حقوق كيفري نشده است. شاید یكي از علل عدم گرایش دولت
 شود.شناسي، زود نمایان ميدر مقایسه با جرم
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سو رویكرد كند، از یکشگيري در نظام حقوقي ایران؛ ما را به این نكته رهنمون ميتحليل بيشتر پي
قانون اساسي به جرم در پيشگيري یک رویكرد قضایي بوده است؛ چراكه متولي مبارزه با جرم و پيشگيري را 

سب براي ق.ا. مبني بر اقدام منا 156اصل  5در قوه قضایيه قرار داده است و از دگر سو قسمت اول بند 
 پيشگيري از وقوع جرم، به دو شكل اجتماعي و وضعي متصور است.

به وقوع بزه است تا معادله مجرم شدن  احوال مشرف ودر پيشگيري وضعي، هدف مداخله در اوضاع
 كند.شدن جلوگيري مي را مختل كند و مداخله كردن در وضعيتي است كه از بزه دیده واقع

در ایجاد تغيير یا تعدیل در وضعيت و شرایطي است كه از وقوع بزه  در پيشگيري اجتماعي، تالش
 شود.جلوگيري مي

است كه این مهم بر دوش قوه قضایيه « اصالح مجرمين»ق.ا. قائل به  156اصل  5قسمت دوم بند 
د. ها سعي در پيشگيري از تكرار جرم دارشده است. قوه قضایيه با مدیریت صحيح امور ازجمله زندانگذاشته

 (1377)نجفي ابرندآبادي، 
توان گفت حدود ده اي كه ميگونهاسالم نيز به مقوله پيشگيري عنایت و اهتمام زیادي كرده است به

درصد از آیات قران جنبه سزادهي و واكنشي دارد. نود درصد آیات جنبه آگاهي دادن و پيشگيري را دارد. از 
كه تمام مساعي در جهت آگاهي ات كنيد، بلكه قائل است آنگاهرو قران قائل نيست ابتدا به ساكن مجازاین 

توانيد مجازات كنيد؛ بنابراین نگاه اسالم و قران به افراد به كار رفت و مؤثر واقع نگردید با شرایط متعدده مي
 (.1385)محمودي، نيز اساساً یک نگاه كنشي و پيشگيرانه است

 نقش قوه مقننه در کاهش عناوین کیفری -11-2

هاي كيفري نظير گذاران اراده خود را مصروف به وضع قوانين خشن و مجازاتدر دنياي معاصر، قانون        
گونه تدابير منقضي شده و قوه خوبي واقف هستند كه دوران اینكنند بلكه به حبس و شالق و ... نمي

خاصيت جرم زدایي با كرامت و منزلت گذاري باید مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي بكند كه عالوه بر قانون
نهایت و غيرقابل اجرا و غير و شأن انسان نيز مطابقت داشته باشد، امروزه تكثر عناوین مجرمانه تا مرز بي

هاي گذاران را به اتخاذ شيوهها، عدم تأمين منافع اجتماع با توسل به تدابير كيفري، قانونمؤثر بودن برخي از آن
 سازد.رهنمون ميتر تر و آسانسبک

گذار ویژه از زماني كه قانوناي خواستار تسریع فرایند جرم زدایي هستند به هاست كه از همه سو عدهباري مدت
كند كه حقيقتاً مغایر اخالق نيست و از سو رفتار و كردارهایي را جرم تلقي ميدر كشورهاي مختلف از یک

سازد انجام از افراد را ميسر مي« خواهيحساب»كه همه گونه اي شدهسوي دیگر این كار را طي روش شناخته
دهند به این معني كه نویسندگان یک متن قانوني پس از شمردن مقدار زیادي قواعد در خاتمه آن اضافه مي
حتي « گردد.هرگونه تخلف نسبت به مقرراتي كه در پيش بيان شد به مجازات ... محكوم مي»كنند كه مي

نظر دارند، یادآوري كنيم گراي آمریكایي در این خصوص اتفاقجمله جرم شناسان مكتب تعاملجرم شناسان از
محض شوند و معتقدند كه مورد اخير به كه دسته اخير بين انحراف اوليه و انحراف ثانویه تفكيک قائل مي
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

گي به بعضي از افراد طور خالصه با ایجاد مجرمين ساختزدن به فرد و به« مجرم»اینكه جامعه از طریق انگ 
سان است كه یابد و بدیندار و بدنام كردن گسترش ميترتيب لكه این كند بهیابد تحقق پيدا ميدست مي

)نجفي «. گرددبه عقيده طرفداران این جریان تبيين مي« ضرورت جرم زدایي»و نيز « زنينظریه برچسب»
 (.1373ابرند آبادي، 

 در راستای بهبود بخشیدن به مشکالت قوه قضائیهراهکارهای قوه قضائیه -11-3

هاي اخير با مشكالت فراواني روبرو بوده كه در همين راستا درصدد ارائه راهكارهایي قوه قضائيه در سال        
براي بهبود بخشيدن به اوضاع برآمده تنظيم الیحه قضا زدایي نيز یكي از این راهكارهاست این تدابير 

 اند از:عبارت

 اصالح ساختار نظام قضائی کشور-11-4

اصالح ساختار نظام قضائي جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و         
 (1382اند از:    )محمدي، اندازهاي سياست فوق عبارتهاي قوه قضائيه است، چشمدقت از سياست

 ها؛پرونده مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به( بهره1
 پذیر آگاه و كارآمد؛مندي از منابع انساني مسئوليت( بهره2
 ها؛مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضائي براي رسيدگي به پرونده( بهره3
 هاي نو، ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات؛( دستيابي به فناوري4
 وظایف و اختيارات قانوني؛مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس ( بهره5
  ها و آراء قضائي؛( دسترسي همگاني به اطالعات مربوط به عملكرد دادگاه6

 

 نتیجه گیریبحث و -12
كاهش مجازات حبس یكي از مهم ترین دغدغه هاي دستگاه قضایي است و اقدامات ارزشمندي در این    

 . خصوص صورت گرفته است
ها و تأثيرات مخرب ناشي از اجراي این مجازات، به یكي از امروزه بحث تراكم جمعيت كيفري زندان   

هاي عدالت كيفري تبدیل شده است. با زنداني شدن مجرم، مجازات واقعي را همسر، هاي جدي نظامتنش
عني اصل شخصي شوند و این، با یكي از اصول حقوق اسالم، یفرزندان و بستگان نزدیک وي متحمل مي

زدایي وكاهش جمعيت كيفري ها در تعارض است. از جمله اقدامات قوه قضایيه در زمينه حبسبودن مجازات
ایجاد نهادي به نام شوراي حل اختالف در نظام قضایي كشور است كه وجود این شوراها موجب كاهش تراكم 

وراهاي حل اختالف مي توان كمک به پروندهاي موجود دردستگاه قضایي مي شود. از كاركرد هاي مهم ش
 تسریع در مختومه شدن پرونده ها از طریق صلح و سازش اشاره كرد.
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توجه به قوانين كيفري كشور ما در دو سه دهه اخير سخت متورم گشته است. مجموعه قوانين كيفري بي   
اسي واكنش اجتماعي قائل به شنرویه قطور شده است. امروزه جرمشناسي، بيهاي وثيق جرمها و یافتهداده
زني شده است. عالوه بر این تورم عناوین كيفري باعث وهن زدایي حقوق كيفري بر پرتو فرایند برچسبجرم

گردد. مضافاً اینكه ضمن تحدید حوزه آزاد رفتاري شهروندان و توسع بخشي به حوزه اقتدار و قانون مي
گذاري در تدوین قانون مطابق اصول صحيح دقتي قانونبيحاكميت دولت در اقدامات مداخله جویانه باعث 

توالي توجه به گذاري كشور ما بيهاي صورت گرفته در نظام قانوننگارشي شده است. بسياري از جرم انگاري
انگيزي باعث تورم جمعيت كيفري در طور شگفت شده است كه قویاً بهفاسد اجتماعي آن تنصيص و تصویب 

 ها در دادگستري شده است.كم پروندهها و ترازندان
سوال اول تحقيق به نقش قوه مقننه در كاهش عناوین كيفري مي پرداخت. نتایج بررسي نشان داد كه     

قوه مقننه مي تواند با وضع و تصویب قوانين شفاف و صریح بر كاهش عناوین كيفري همت گذارد. بطوري 
ا بري مي سازد. همچنين قوه مقننه مي تواند مواد تكراري ذكر شده كه شفافيت قوانين، تفاسير متعدد از جرم ر

در فصل سوم را در قانون مجازات اسالمي را حذف نماید. همچنين ضروري است كه قانون گذار رعایت اصول 
نویسي و جرم انگاري در پناه اصل قانون بودن جرم و مجازات را مد نظر قرار دهد و همچنين تأثير دادن قانون

 گذاري و كاهش سن مسئوليت كيفري را  مورد لحاظ قرار دهد. المللي در امر قانونان و مكان و الزامات بينزم
سوال دوم تحقيق به نقش دستگاه قضایي در كاهش عناوین كيفري مي پرداخت. نتایج بررسي نشان 

ارتباط گسترده آن  سازي جامعه و امنيت آن و نيزداد كه به دليل جایگاه مهم امر پيشگيري در سالم
، یكي از وظایف 156از اصل  5هاي جنایي كشور قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران طبق بند باسياست

قوه قضائيه را اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمان قرار داده است. باوجود اینكه در 
درستي اجرانشده نا به دالیل مختلف این تكليف به شده است لكن ب هاي مثبتي برداشتهاجراي این وظيفه گام

اكتفاء شده است بدون « اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم»است. در قانون اساسي تنها به تعبير 
شده باشد و قلمرو اختيارات و وظایف قوه قضائيه در بيني پيش« اقدام مناسب»اینكه سازوكارها و ابزارهاي 

باید تبيين شده تا امر پيشگيري « اقدام مناسب»و تعيين نشده است، لذا دایره و گستره  این خصوص نيز احصاء
نيز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. البته در بحث پيشگيري و جرم زدایي از قوانين، 

لبد چراكه دولت یا طاهتمام صرف قوه قضایيه وافي به مقصود نيست بلكه همكاري قواي دیگر را نيز مي
زا باشد لذا اعمال سياست جنایي هایي را دنبال كنند كه جرمنهادهاي دیگر غيردولتي ممكن است سياست

سازي دستگاه قضایي از جميع جوانب امر بسيار رسد. سالممشترک با همكاري تمام قوا ضروري به نظر مي
رسد كه در اماتي كه در این خصوص به نظر ميطوركلي اقدقوي و مؤثري است در امر كاهش نرخ جرائم، به
 اند از:تحقق سياست جنایي مورد نظر مؤثر باشد عبارت

 -4ها   تخصصي كردن دادگاه -3تأمين استقالل تام قوه قضائيه  -2اصالح ساختاري تشكيالت قضایي  -1
ز قوانين و عناوین بازنگري و جرم زدایي ا -5تدوین لوایح قانوني مناسب جهت طرح و تصویب در مجلس 

تأمين و بهبود وضع رفاهي  -8استخدام قضات متبحر و كارآمد  -7تكميل كادر قضایي واداري  -6مجرماني 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

نفوذ عوامل سياسي و اقتصادي در دستگاه جلوگيري از اعمال -9و معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضایي 
رعایت اصل غيرقابل عزل بودن قاضي  -11ز آموزش و تربيت كادر قضایي واداري به علم رو -10قضایي 

احياء  -14نظارت و بازرسي مستمر بر روند امور  -13تأمين و تضمين حقوق اساسي و اجتماعي مردم  -12
جلب مشاركت نهادهاي مدني در امر قضاوت  -15و واگذاري امر تعقيب و تحقيق به پليس تخصصي 

اي روز در سيستم قضایي استفاده از فنّاوري رایانه -17قضا زدایي  -16)تأسيس داوري و قضاوت تحكيمي( 
 اصالح و بازپروري مجرمين زنداني.   -18

سؤال سوم به بررسي علل و عوامل جرم انگاري متعدد تورم عناوین كيفري مي پرداخت نتایج نشان 
اسالمي كردن نظام توان؛ داد كه علل و عوامل جرم انگاري متعدد تورم عناوین كيفري را در نظام كنوني مي

گذاري، موج عظيم فنّاوري، عدم توجه به وجدان جمعي در راستاي جرم انگاري و حقوقي، مراجع متعدد قانون
اي از قانون كيفري و دیگر عوامل را نام برد. همچنين تنصيص قوانين در نظام حقوقي در جهت استفاده حربه

توان گفت به همان اندازه كه در جرئت ميزده است. به مرجع غير صالح، به تورم مزبور دامن 7ایران توسط 
هاي شود، به همان اندازه حكایت از فقر و تزلزل قوانين و كاستيدیوان عالي كشور رأي وحدت رویه صادر مي

 آن دارد.
اگر بپذیریم فرهنگ از طرفي در تعالي حقوق تأثيرگذار و بالعكس حقوق هم در تعالي فرهنگ مؤثر 

شایدبتوان گفت كه در نقش اول یعني زماني كه فرهنگ ميتواند در تعالي حقوق مؤثر باشد، محورهایي است، 
را براي این تأثيرگذاري تصور كنيم. براي مثال نقش آگاهي بخش فرهنگ كه مي تواند زمينه هاي مساعد 

گاهي بخشي یا یكي از منابع جهل به قواعد و مقررات حقوقي را از بين ببرد، از اساس به عنوان ابزاري براي آ
و مقدمه هاي واجب پيشگيري از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگري كه براي فرهنگ و تأثير آن بر حوزة 
حقوقي مي توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازي جامعه از راه فرهنگ یكي از كارهایي 

محور دیگري كه فرهنگ ميتواند در آن مؤثر باشد،  است كه مي تواند به پيشگيري از وقوع جرم كمک كند.
نقش بسترساز فرهنگ است كه فرهنگ ميتواند به عنوان بستري مناسب به منظور توسعه هنجارهاي حقوقي 
یا مسائل مربوط به پيشگيري مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امري انكارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش 

اند در برخورد با مسائل و معضالت اجتماعي زمينه هاي فرهنگي جرم به ما آسيب شناسانه فرهنگ نيز مي تو
كمک كند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسيب شناسي اجتماعي بزنيم طبيعتاً مي تواند به ما كمک كند تا 

 .برخي راهكارها را بشناسيم و در راستاي پيشگيري از جرم استفاده كنيم
ن مي پرداخت.در بر كاهش عناوین كيفري حقوق جزاي ایرا نقش فرهنگيتحقيق به  چهارسوال 

نهایت محوریت فرهنگ در پيشگيري از وقوع جرم مطرح مي شود، یعني ما مي توانيم محور را به عنوان نقش 
پيشگيرانه فرهنگ تعریف كنيم، اگر در نگاهي كلي بپزیریم هدف حقوق صيانت از نظم جامعه و حفظ 

رفته شده مسلط بر جامعه است.از این رو دو اقدام را باید در دستور كار مباحث هنجارهاي رسمي و عرفي پذی
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حقوقي قرار دهيم. یكي ساماندهي امور جامعه از طریق هنجارها و دوم سزادهي هنجار شكني هاست. به نظر 
سيله الگوهاي مي رسد پيشگيري از هنجار شكني هایي كه احياناً مجرمان یا احياناً منحرفانه است مي تواند به و

مختلفي اجرا شود. مهم ترین آنها مي تواند از زاویه پيشگيري اجتماعي و یا از رطيق پيشگيري وضعي از جرم 
باشد.مبناي پيشگيري اجتماعي همان رشد اجتماعي كنشگرانه جرم اعم از منحرفان و مجرمان 

 هست.)پژوهشكده :مطلعات راهبردي فرهنگ(
 

 منابع
 86/ ص  93، ص 1369كار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ميل دوركيم، تقسيم ا

 202ص /143ـ142،ص 1377على نجفى توانا،جرم شناسى، خيام،
ابطه بين عوامل ر"ده؛ جعفر یحيوي دیزج، یوسف محمدزا، صمد حكمتي، فرید حسين یعقوبي

 يمهاي اجتماعي در كشورهاي منتخب با رویكرد گشتاورهاي تعم اقتصادي و اجتماعي و آسيب
 6شماره  ،97فصلنامۀ علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، بهار   " یافته

 - ار قانوني حقوقي -علمي فصلنامه "جرم از پيشگيري در فرهنگ نقش"سعيد شاه جهان پور، 
 1396 زمستان -چهارم دوره

 ، تهران، نشر ميزان.2و1(. حقوق جزاي عمومي، جلد 1386اردبيلي، محمد علي. )
(. آسيب شناسي نظام عدالت كيفري ایران، مجله علوم اجتماعي و 1380زاده محمد جعفر. ) حبيب

 .41، پياپي 21، دوره 2انساني دادگاه شيراز، شماره 
(. جرم شناسي نظري، )ترجمه(، تأليف جرج ولد؛ توماس برنارد؛ جفري 1380شجاعي، علي. )

 ، تهران: چاپ ليلي.1اسنيپس، جلد 
 (. كيفر شناسي و دیدگاه هاي جدید، تهران، بنياد حقوقي ميزان.1386صالحي، جاوید. )

 ، تهران: نشر گهر.2(. قانون اساسي، چاپ 1384طالشي، روح اهلل. )
(. مباني عدالت جزایي در حقوق اسالمي، چاپ اول، تهران، انتشارات 1387ظفري، محمد رضا. )

 سپهر.
 د اول، تهران ، انتشارات گيتي.(. حقوق جنایي، جل1378علي آبادي، عبدالحسين. )

، تهران: نشر جامعه شناسان، 1(. آسيب شناسي بيماري هاي اجتماعي، جلد 1391كاوه، محمد. )
 چاپ اول.

(. بحران سياست هاي جنایي در كشورهاي غربي، ترجمه علي حسين نجفي 1371گسن، ریموند. )
 .10ابرندآبادي، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 

(. قوه قضائيه و پيشگيري از وقوع جرم، مجموعه مقاالت همایش                1382محمدي، داود. )
 علمي ـ كاربردي
 (. قضا زدائي و جرم زدائي از منظر قانون اساسي و حقوق اداري.1385محمودي، جواد. )



 

 
 

 آن در یفرهنگ عوامل نقش و رانیا حقوق در یفریک نیعناو کاهش ضرورت یبررس : عنوان مقاله  113

 

 

  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

واحد قم،                     (. جرم شناسي )جزوه درسي( دانشگاه آزاد اسالمي 1385موسوي مجاب، سيد درید. )
 مقطع كارشناسي.
 شناسي )كليات(، دانشگاه تهران(. جرم1356مظلومان، رضا. )

(. دانشنامه جرم شناسي، چاپ اول، 1377نجفي ابراندآبادي، علي حسين؛  هاشم بيگي، حميد. )
 تهران، انتشارات گنج دانش.

هاي كيفري )ترجمه(، چاپ اول، دانشگاه (. تاریخ اندیشه 1373نجفي ابرندآبادي، علي حسين. )
 شهيد بهشتي، تهران.

 (. زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان.1386نوربها، رضا. )
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Abstract 

Criminal law of our country in the last three decades has been inflated 

hard. Criminal Code, regardless of the data and results Wathiq 

criminology, is unusually thick. So this thesis to evaluate the need to 

reduce criminal categories in Iranian law was designed. A qualitative 

study of descriptive-analytic study. The data collection tool library. 

Information analysis was performed for descriptive and analytical. The 

results showed that the legislature can enact laws provide clear and 

explicit efforts to reduce criminal categories. The results showed that the 

constitution only in terms of appropriate action to prevent crime is event 

is planned without appropriate mechanisms and tools and the scope of 

powers and duties of the judiciary in this regard has not been set 

Therefore, the circle and the extent of "appropriate action" should also 

explain to prevention within the scope of the rules to be implemented. Of 

course, in prevention and decriminalization of laws, attempt to explain 

the purpose of the judiciary but also requires collaboration with other 

forces. Generally, the results showed that inflation causes multiple 

criminalization of criminal law in the present system can be; the Islamic 

legal system, various legislative bodies, the huge wave of technology, 

lack of attention to the collective conscience and to criminalize for use 

trick in the criminal law and other factors named. 
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