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Abstract 

The success of organizations is possible only by organizing the workforce 

and the principled and logical combination of the actions of all individuals 

and social groups. By producing structures, social systems determine the 

field and the level of individual mobility of actors in the process of social 

interaction and stabilize them over time, and each actor accepts the 

behavioral limitations of that role according to the role he assumes in a given 

social situation. Therefore, this study was conducted with the aim of 

providing a model of social action.  the research population is Tehran 

Engineering Organization includes 510 people that 219 people were selected 

as a statistical sample by simple random sampling. Also, 15 experts in the 

engineering system were selected by purposive sampling method to form an 

expert panel. After extracting the dimensions and components from the 
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theoretical foundations, theoretical saturation was achieved using the three-

stage Delphi technique. Finally, fuzzy inference system and MATLAB 

software were used to identify the optimal combination of dimensions of 

social action. the results showed that even in the best conditions, the 

desirability of social action in the Iranian engineering system is 75%. This 

means that with the current conditions of the organization, the desirability of 

social action can't reach the maximum level and more favorable conditions 

must be provided. Also, among the dimensions of social action, the 

dimension of cohesion is more important than others. Therefore, increasing 

job satisfaction (as a sub-component of cohesion) is one of the most effective 

factors in improving social action. 

Keywords: social action, adaptation, cohesion, goal achievement, pattern 

retention 
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 دهیچک
و    یدصاو   بیکار و ارک   رویسااما  یدی    بقا و موفقیت هر ساامما  اا د  ماای  ب 

  یدجتماع   ها  ظام  .ودبسات  دسات  یدجتماع  ها گروههم  دفردی و    ها کنش  یمنطق

کنش متقابل    ن اکنشاررد  رد یر فرد   احرک فری  زد یو م   د یم  ،سااتتارها   یبا او 

ک    ی قشا هر کنشارر با اوج  ب   کنن  و  می تیاثب  و یر طول مما  نییاع  یدجتماع

آ   قش     رفتاار  هاا محا ویاات  ،گیریمیبر عها ه    نیمع  یدجتمااع  تیا موقع  کاا یر  

پایاری.  اید دان پهوهش بااها ا دردلا  د رو  کنش دجتمااعی یر سااااامماا   میرد  

  اع دی  ب   اهرد   دساتا   مهن سایگرفت  دسات. جامع  پهوهش،  ظاماممهن سای د   ظام

   مو    عنود گیر  اصاایفی ساایه ب ب  روش  مو     فر  219  اع دی  ک   دسات   فر  510

  ه فمن   ریگ مو   فر دم تبرگا  دمر ب  روش   15همچنین  .  شاا     د تخاب  آمار 

   ا  ظر »پهوهش  ناد    ظر  . چارچوبتبرگی د تخاب ش     س یرلئتیهبرد  اشکیل  

پس دم دسااتخردا دبعای و  .  د  کریهدردل     زلیدساات ک  پارسااو ز و شاا  «کنش  یعموم

د ، اودفق و دجماع  ها دم مبا ی  ظر ، با دساااتفایه دم اکنیک ی فی سااا  مردل مؤ ف 

mailto:civil.mohammadi@yahoo.com
mailto:af.zamanii.%202020@gmail.com
mailto:mosavimosavi12345@gmail.com
mailto:gmemaar@gmail.com


ماعی، دم   ظر  داصل گشت. یر هاات برد  شناساای ارکیب مطلوب دبعای کنش دجت

دا ت،    نایر بهتردفزدر متلب دسااتفایه گریا .  تاان  شااا  یدی  دسااتنتاا فام  و  رم

ب د  معناسات ک  با    ناد.  ساتد  %75دارد     مهن سای ظامیر    یکنش دجتماعمطلوبیت  

  طا شاارد  باا و    ب  د دکثر برساا   اود   می  ی،کنش دجتماع  تی، مطلوبیفعل  طاشاارد

بیشتران  بع  د س ام    همچنین یر بین دبعای کنش دجتماعی،.  فردهم شوی  ار مطلوب

  اران مار مؤ ف  د سا ام عنود  مهمی)ب شالل  تارضاا  شادفزد   ید.  دهمیت رد یدر دسات

   .توده  یدشت  مهن سیی یر  ظامکنش دجتماع  بهبوییر    اأثیر بسزدای

 کنش دجتماعی، اطابق، د س ام،  یل ب  ه ا، دفظ د رو  های کلیدی:واژه

 12/05/01تاریخ پذیرش:   05/05/01تاریخ بازبینی:   07/12/00تاریخ دریافت: 

صل   ، 1401، پاییز  44، پیاپی 3، شلماره 11، سلا   اجتماعی فرهنگی  فصللنامه راهبرد

255-281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و بیان مسئله
یدری. کنش    یکنش دجتمااع   یرممینا یر کاار مااکس وبر،    شااا اکنش ر   اا ظر

محقق    هاا برددفردی و گروه   دردی   هاانشاگز  یربرگیر ا هیر دصاااط      یدجتمااع 

دفردی و   نیسااامما ، ب  یدساات. یر  ظام کنش دجتماع   موری ظرشااا ساااتتن ده دا  

موجوی دساات.   یبر سااامما ، رودبط متقابل طیعضااو سااامما  و جامع  مح  ها گروه

یر احول    ،آان میب  وجوی   یدجتماع    امهایک  بر دسااان    هاایسااامما   چنیندان

.  کنن  می فاارد د  یاوساع   قش مهم  ها بر ام    و یر دجرد  دسااسای یدشات جامع   قش  

  ها آ  ا یک  م  یو  وع مناساااباا  هاد ساااا  یدجتماع   یم  گ  ایااپو زد یو م  یچرو ر

چاراو ارا  ،گایاریمایشاااکاال   ما  یباا   د  اایااااپاو  زد یاو  بساااتارا  ناایر  یدری   یردباطاا  

(Ray,2019,P.230 . ًمتضامن   هاموقعیتیر هم    یکنش متقابل دجتماع  ن افرد   زوما

ساامما   گیر شاکل  ک یردا ی سات،یکنشاررد    ا یم  و  یو پ   ایآم   همررد   اپ 

آ    دعضاا مثاب ب  -کنشاررد  ا یم  ایهمررد  انها بر مبنا  یجامع  د ساا   یدجتماع 

کنشاررد ،  ناد  ا یم ایدسات و هرگو   ودگرد  پیاردمکا  «ما»مفهوم   اساامما  و بر پا

سااامی )باباتا ی و  میروبرو   ها اآردمیو   هاکشاامکش،  هاانشرد با    یسااامما  دجتماع 

ک    شااویمی   دراپ   یمما   ید سااا یر ردبط    تیثبات و دمن  رودمدان.   1391همکارد ، 

و   ایهمساو ناد  ثا یاًباشا  و  گرفت شاکلکنشاررد   ا یم  ایو همررد ایهمساو  دوالً

  ها   ظاممعتق  دساات ساااموکار     زیبما  . گ  یباق   دراپا زییر طول مما     ایهمررد
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   سااااتتاار »  یکنش متقاابال دجتمااع   نا ایر فرد  تیاثباات و دمن   اایاد   برد  یدجتمااع 

  ، سااااتتاارها  یابا او   یدجتمااع   ها  ظاامک     یمعن ناب  د -دسااات  ن افرد ناد «کری 

و   نییاع یکنش متقابل دجتماع  ن اکنشااررد  رد یر فرد   احرک فری  زد یو م  د یم

  هاا   قش  ،یر سااااتتاارهاا  ردا. م 1398کننا  )شااافق،  می  «تیااثب»یر طول مماا   

 کاک  یر  ی قشااهر کنشاارر با اوج  ب    شااو   اعنیمی فااعر  شیدم پ   یدجتماع 

رد    رفتاار  هاا محا ویاات  ،گیریمیبر عها ه    نیمع  یدجتمااع   تیاموقع آ   قش 

کریدرهاا، و    یعنا  -توی   رفتاارهاا  ،ارایابدانبا و    پایاریمی م موعا  گفتاارهاا، 

رفااتااار  -شاااپااناا درهااا چااهااارچااوب  یر  مااحصااااور  ااراااه     رد  آ   ااقااش 

د Sablonnie&Taylor,2020,pp.65-70یدری)می سااابااب    نا.    زد یم  شاااویمیدمر 

  کن  می فااک  د یدو یر قا ب  قش  رفتارها  اب ،اکاهش   رکنشر  رفتارها  رارپیییال

دو و کنشررد      برد   اپا  ناباش  و بر د بینیپیشقابل    اا د وی رراکنشررد  ی   برد

. طبق  ظر پارسااو ز،  اکنش متقابل فردهم آ  ن ایر فرد یدجتماع    یباماو   ن یمم  ررای

  ی دسات، و   دتتیار   و   دردی   توی آمدی دسات و کنش  یز گرچ  اا د   یرکنشد ساا  

 Kobin et)کن ییر جامع  عمل م   کنشارر احت شارداط سااتتار  آمدی مطلق  یسات و

al.2020,P.128   و . بنابردان، عودماال وشاارداط سااطـ کاا  ، کاانش د سااا  رد مقیاا  

 تی   دان دست کاا  د سااا  هاارچناا  یر دعمااال تااوی مقیاا  باا    و  کن می مشروط

با کانش تاوی داان سااتتارها    اود  می دست،  یو فرهنری دجتماع   ، شاارداط دقتصای

ساامما  یدی   قارفاه جامع ، فقط دم طر  برد   و  وآور  وساام رد الییاااار یهاااا .  

 سریم یدجتماع   ها گروههم  دفردی و    ها کنش یو منطق  یدصو  بیکار و ارک  روی 

 یکنش دجتماع   یدشاااتن د رو یرگرو  هاساااامما   ایو کارد ی.  ید دثربخشاااگرییمی

کنترل  و  مهن ساای ظام  یر دان تصااوس سااامما  مطلوب و منحصاار ب  توی دساات.

ردیمی و  مودج  دسات )  کشاور با معضا ت ج   ایدجرد  -  یسااتتما  ما ن   ظام فن

و کنترل   مهن سای ظامقا و    دساان برسااتتما ،   مهن سای ظام .  1391 ،همکارد 

مهن ساا  یر  اروسای مشاارکت هر چ    اأمین  منظورب  1374سااتتما  مصاوب ساال  

ذانفعا   دساات.  شاا هاأساایسده دا قا و  میکور  قتوی و احق  د درف د تظام دمور 

دقیقی،  ا او م ر یدقوق  م ر  ها ، شارکتعضاو ساامما   نیمهن ساساامما  شاامل  

باا     وعیبا عموم دفردی جاامعا  هساااتنا  کا  یر درابااط باا دمور سااااتتماا   و همچنین  

  ی ، سااما  ه نفعا اگساتریه ذ فیکشاور ساروکار یدر  . با اوج  ب  ط  مهن سای ظام

    متضاای  بعضااًمتفاوت و    ها تودسات د تظاردت و     ک  یدرد-آ ها  نیب یکنش دجتماع 

یر عرصاا  فعال      هایها نیو یشااودر دساات. اضااای مناف  ب   هیچیپ   دمر-هسااتن 
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 یز آ      ددرف  مسئو یتبا    ساامما  یصانف  فاشافاا  بوی   سابت و ا ووساام  سااتت

یر   شاااهما ن  م ز   کرما  یبروم دودیثضاامن دانک    مشااکل رد یوچن د  کریه دساات.

شا ه  ساامما    نا سابت ب  کارکری د  یعموم  دعتمای بی  ی وع    ایاباعث د 1397ساال  

مثال   دو درفا   یدجتمااع    هاامعتقا  ا  ساااامماا    ظرد صاااادابدم   یبرت  کا ااا آ  اا 

  ن ه ادم اوساع  فزد  شیو پ  یتمحصاول عصار صانع  عنود ب سااتتما    مهن سای ظام

کامل   طورب توی رد   یوساتریو پ   یآمومشا  ،یدکنو  کارکری دراباط ، برادراباطات ساا

با سااتتار  لاو طو  ضاعر   اشاکل دیدر  کا  صاورتب همچنا     ا؛ و  باد  یدیهدمیسات

  ها  سااالیر دگرچ     .1396  ،هاشاامیبنیتوی دیدم  یهن  ) اتیب  د ن اپرهز  یهرم

  ها  یرگاه تاو کنترل ساااتتما ، اقو  یچو  دصاا   قا و  مهن ساا  یدق دماا  ریدت

صااورت    طابهبوی شاارد   یر ردسااتا غیرهو    یآمومشاا یامساان ی  ک،یت مات د کترو 

  ارانکوچکدم    ادصا دات با  رسا میچن د  دثربخش  بویه دسات. ب   ظر   دما گرفت ،

آغام گریی.  ید   یدجتماع   ها کنشبرهماعام ت و  یعناسااامما     یدجتماع    ودد ها

 یکنش دجتماع   پهوهش یرصا ی دسات با دردل  د رو ناد  شا هبیا با اوج  ب  مطا ب 

دل مشاک ت دق دم     برد  ایب  ردهکارها   ییر جهت رسا  رد اد  مهن سای ظامساامما   

،   های مریم  د ،رف سااتتما  کشاور؛ ساامما ی د  مهن سای ظامساامما     دمآ  اک .   ا ما

 اتیاب  مقتضآ  ا  یکنش دجتماع    و مستقل دست، دردل  د رو  غیرد تفاعی، غیرسیاسی

کنش     آ  دساات ک  د رو قیاحق یسااامما  دساات.  ید پرسااش دساااساا ناتاس د

دم اعام ت و    یبیچرو   دسااات  و چ  ارک  رد اد  مهن سااای ظامساااامما    یدجتماع 

  گرییمید رو   ناد تیمن ر ب  د دکثر ش   مطلوب  و ساتتار   فری  ها کنش

 های تحقیق اهداف و پرسش  -1
مهن سای   ظامیر ساامما     یکنش دجتماع   دردل  د رودمآ  اک  ه ا دان پهوهش  

 اود  ب  شر  ذال مطر  کری:دارد  دست  ید سؤدالت احقیق رد می

ی  مهن ساا ظام  د رو  کنش دجتماعی یر اهشااات و   هامؤ ف دبعای،   •

  د  ک مدارد  

ی  مهنا سااا ظاام  د رو  کنش دجتمااعی یر هاامؤ فا رودبط بین دبعاای و   •

 دارد  ب  چ  صورای دست 

و   • دباعااای  ماطالاوب  یر هاااماؤ افاا اارکایااب  دجاتاماااعای  کاناش  د اراو     

 ی دارد  ب  چ  صورای دست مهن س ظام
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 فرضیات پژوهش- 

  دساات  ید فرضاای    دری و محقق سااامم ل  ی بال ب پهوهش داضاار  دمآ  اک 

کنش پهوهش دساات. متلیر ودبساات  پهوهش  یز »  سااؤدالتیرصاا ی پاسااخروای ب  

 .باش یمدجتماعی« 

 پیشینه تحقیق  -2
ب    1گرفت  ک  یر ج ولها  متع ی  د  امیر تصااوس موضااوع احقیق پهوهش

 ش ه دست: دتتصار دشارهها ب برتی دم آ 
 

 . پیشینه پژوهش1جدول 

 مشخصات  موضوع  ین نتایج ترمهم 
دیدگاه   این  ی  هاکنشدر 

حقیقت   به    عنوانبهمعطوف 
ی معطوف به سعادت در  هاکنش

شوند که ارزشمند  یمنظر گرفته 
مقابل   در  ی  ها کنشاست. 

و   موهوم  حقایق  به  معطوف 
ی  ها کنش  عنوان بهخیالی  

شقاوت،   به  ساز  ینهزممعطوف 
فساد و فروپاشی نظام اجتماعی 

 هستند

و   عقل  وبر،  تحلیل  در  کردند  بیان  محققان 
یاد  خود بنکنش به عمل برآمده از عقل عملی 

داشتن    و به  نیز  اجتماعی  کنش  عقالنیت 
یابی به اهداف  دستوار برای  یاضیرمحاسبه  

ی  اجامعه زندگی، تقلیل یافته و جامعه غربی،  
بحران معنویت    مبتالبه حال  یندرععقالنی و  

بر   اسالمی  حکمای  اما  است.  شده  دانسته 
اساس نگاه خود به ماهیت و قوای انسان، عقل  

ادراک معانی و کنش را    را به معنای ظرفیت 
از اراده، برخاسته از قوه شوقیه، و   نیز منبعث 

عالی یشگرااز    متأثر  و  سافل  نفوس  های 
 دانند.یمانسان 

عقالنیت کنش اجتماعی، از منظر  
حکمت اسالمی در مواجهه با سنت  

 وبری

 ( 1398)آقاجانی و همکاران،

کرد   بیان  فریدمن  آزمون  نتایج 
بین   از  اثربخشیهامؤلفهکه   ی 

سازمانی   تعهد  مؤلفه  سازمانی، 
رتبه اول و سالمت سازمانی رتبه  

 اندکردهچهارم را کسب 

سازمانی   اثربخشی  مدل  به  اتکا  با  محققان 
واحد ها مؤلفهپارسونز،   سازمانی  اثربخشی  ی 

سازمانی،   موردمطالعه تعهد  نوآوری،  را شامل 
رضایت شغلی و سالمت در نظر گرفته و بیان  
جامعه   در  سازمانی  اثربخشی  وضعیت  کردند 

 موردمطالعه مطلوب نیست.

اثربخشی  ارزیابی  و  بررسی 
 سازمانی بر اساس مدل پارسونز

 ( 1396هاشمی و شجاعی،یبن)

شود  ی میی شروع  ازآنجامشکل  
امک  هادانشگاهکه   و تمام  انات 

آموزش   صرف  را  خود  انرژی 
و   ی  ها مهارتدروس تخصصی 

اینکه  یمفنی   بدون  نمایند، 
انسانی   علوم    ازجمله دروس 

را  احرفهاخالق   قرار    مدنظر ی 
آموزش   لذا  ی  هامهارت دهند. 

در   اخالقی  کدهای  و  ارتباطی 

در  اخالق  اهمیت  به  کشور  مهندسی  جامعه 
ولی در خصوص    اندبردهتعامالت مهندسین پی  

مهندسی  اخالق  آموزش  کیفیت  و  روش 
زیادی   بررسی  و  و  اس  نشدهانجامتحقیق  ت 

عرصه   در  مقاالتی  چنین  جای  که  زمانی 
پژوهش کشور خالی است، یعنی عمالً نیز اقدام  
است.   نگرفته  صورت  حوزه  این  در  خاصی 

در یمبنابراین   اخالق  آموزش  که  توان گفت 
مغفول  ها رشته مهندسی  الزم    شدهواقعی  و 

بررسی جایگاه اخالق مهندسی در 
 مندنظاممرور  :آموزش مهندسی

 (1396)اوغلیریحان و علیزاده،
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مهمی  انسانی موضوع  تعامالت 
کار  دستور  در  باید  که  است 
برنامه ریزان آموزشی و متولیان  

ی کشور قرار مهندسنظامامر در  
 گیرد.

و  شدهانجاماست تا مطالعاتی در این خصوص 
 .هم ارائه شودراهکارهایی برای این امر م

 

در جوامع مهندسی ایران باید با  
و   قرآن  منبع  دو  به  تمسک 

و  باهل تدوین  به  اقدام  یت 
که  هانامهنظامنگارش   کرد  یی 

روح حاکم بر ضوابط آن، این دو  
چراکه باشد.  ناب  با    منبع  تنها 

تمسک جستن به این دو منبع،  
ی متعالی ساخت ا جامعهتوان  ی م

که در آن اصول اخالقی محور 
آن   افراد  متقابل  رفتار  و  روابط 

 جمعیت باشد.

بخش مهم و بزرگی   عنوان بهجامعه مهندسی  
از جامعه کالن باید علم را در خدمت اخالق به 
کار گیرد و با دقت ریاضی امور را پیش ببرد.  

نچه در این جامعه همواره در تضاد و جنگ با  آ
است؛   منفعت  و  حقیقت  مفهوم  دو  یکدیگرند 

زمانی   تنها  مفهوم،  یمکه  دو  این  میان  توان 
اخالق   سالح  به  که  کرد  انتخاب  را  حقیقت 

های  نامهیینآرسد وجود یممجهز شد. به نظر 
جوامعی  چنین  میان  در  مهندسی  اخالق 

اری م در  کلیدی  نقشی  اخالقیات  تواند  تقاء 
 داشته باشد 

جوامع   در  آن  ضرورت  و  اخالق 
 مهندسی 

 (1395)خاقانی و خراجی،

از   ایران  در  بوروکراسی  فرایند 
کارکردگرایی  یژگیو های 

 برخوردار نیست.

تفکیک  بر  عالوه  کارکردگرایی  دیدگاه 
فرهنگ   نوعی  خود  کارکردی  و  ساختاری 

ساالری را نیز به ارمغان  یستهشابوروکراتیک و  
 آورد. ی م

بر  تأث  کارکردگرایی  نظریه  یر 
ساختار  گشکل و  بوروکراسی  یری 

 فرهنگ در ایران
 (1395)دیانت،

است   ممکن  جمعی  اینرسی 
مخربی یطوالنعواقب   مدت 

داشته    ها هگروبرای   همراه  به 
باشد. سازمان باید از خود بپرسد  

مشخص  امجموعهآیا   کامالً  ی 
هنجارها،   هویت    ها ارزشاز  و 

جایگزینی   برای  مشخص 
هنجارهای قبلی وجود دارد؟ اگر  

نباشد،  ینا ی  هاکنشگونه 
در   را  گروه  است  ممکن  جمعی 

جمعی شناختروان   خألیک   ی 
تواند کل گروه  ی م رها کند و این  

 را فلج کند. 

مطرح   را  جمعی  سکون  مفهوم  محققان 
: به معنای اجتماعی که در آن اعضای  اندکرده

گروه، با یک سیستم کالن خالی از اهداف و  
جمعی  هاارزش )هویت  یان ب   وضوحبهی  شده 

ساختارهای   با  همراه  مشخص(،  فرهنگی 
روبرو   ناکارآمد  شوند. یماجتماعی و هنجاری 

جمعی   اینرسی  ی  ها تفاوتتواند  یممطالعه 
آشکار  را  جمعی  رکود  و  جمعی  کنش  ظریف 

 کند. 

در   اجتماعی  تغییرات  بررسی 
 ی جمعیهاکنش

(Sablonnie & 

Taylor,2020) 

دستور  ی متصور    قبالً که  شد 
در   مختلف، هازبان زبان  ی 

(  1981جهانی است )چامسکی ،
کامالً یدرحال استفاده  که اصول 

( هستند  ،  Hymesواگرا 
(. اما برای هرکسی که با  1974

غیررسمی  مکالمات  و  تعامالت 
آشنا  ها فرهنگدر   مختلف  ی 

تر  یمنطق باشد ، عکس این امر  

از   برای  هاسازمان ین  مؤثرتر یکی  عملی  ی 
ترتیبی   سازمان   ، تعامالت  کیفیت  بهبود 

امکان  دهنوبت) اینکه  برای  است.  ی( 
وجود داشته باشد، هر    در تعامالتپاسخگویی  

دیگری صحبت   از  پس  ترتیب  به  باید  طرف 
ه  کند. یعنی هر فرد باید بتواند نشان دهد آنچ

او   که  انجام  یمرا  و  آنچه  یمگوید  به  دهد 
دهد. این یمدیگری گفته و انجام داده پاسخ  

برای   شیوه چرخشی، روشی است که طرفین 

زیرساخت   یک  ترتیبی:  سازمان 
 جهانی برای کنش اجتماعی

(Kobin et al,2020) 
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 Evans andرسد )یمبه نظر  

Levinson  ،2009  یعنی  ،  )
از    هازبان اینکه   سطح  هر  در 

زبان    ازلحاظسازمان   دستور 
درحالی دارند،  اساسی  که تفاوت 

مکالمات در  سازمانی   گفتمان 
کامالً فرهنگ متفاوت  های 

 همگراست.

اعتماد   آن  به  تعامالت  در  کنند: یمگفتگو 
صحبت  بهیک  هاآن   درواقع و یمیک  کنند 

از  هاصحبت یک  هر  سایرین    هاآن ی  توسط 
زمان ترتیبی برای  گیرد. سایمی قرار  موردبررس

ی طوالنی  ها نوبتاست و    مؤثر مکالمات بسیار  
 بافاصلهکند که  ی مدر هنگام مکالمه را ایجاد  

 شوند.یمکم و همپوشانی یکدیگر دنبال 

نژاد   سازنده    عنوان بهمشاهده 
کمک    هاسازمان  ما  کند یمبه 

تعامالت   ها کنشیری  گشکل و 
روزمره   عملکرد  را    هاسازمان و 

گنجاندن   کنیم.  درک  بهتر 
ساختاری    هاسازمان  نظریه  در 

تواند به ما در  یمنابرابری نژادی  
درک بهتر ثبات، تغییر و نهادینه  
 شدن نابرابری نژادی کمک کند.

محققان  یمبیان   معموالً یهنظر کند  سازمانی 
ساختارهای    عنوان بهرا    هاسازمان 

نژادی  یوان د خنثی  دانند،  یمساالری 
ساختارهای نژادی    درواقع  ها سازمان که  درحالی

قوانین  هاطرح  –هستند   که  شناختی  ی 

سازمانی را به منابع اجتماعی و مادی متصل  
بیان  ی م محقق  نژاد  ی مکنند.  که  کند 

 مراتبسلسلهسازمانی ،  های  یهپادهنده  یل تشک
 و فرایندها است.

 ی نژادیها سازمان نظریه 
(Ray,2019 ) 

 مالحظات مفهومی و نظری  -3

 تعریف مفاهیم  - 1-3

دسااات کا      دم عنااصااار   هیاچیو پ   باافتا همبا    ااوددا  عمال، پاا  ااا  «وددا  کنش»

  لی دم آ  اشااک یدجتماع   ها کنش  ی ظام کنش دساات و امام کاودد     ارانکوچک

دط ق   یکنش با  رفتاار د ساااا با  دعتقاای گیا  ز . Hamilton,1983,P.345)  شاااویمی

تارا    ایک  کنشاارر یر ی   د معا یباشاا ؛    یو ردهنما  آ  معا   زهیک  د ر شااویمی

  هاای پیامب     تیو دسااسا  یآگاه  یعنا.کنش  یه می شاا    تیو ب  آ  دسااسا  ااب می

فری    ااجم     اود  می.کنشاارر  کن می  افتایر طیمح یر  زهایچ  یک  کنشاارر دم معا 

 یردبط  دجتماع  گیر شاکلدسات ک    سااموکار  یکنش متقابل دجتماع  ن افرد.  باشا 

متقابل    اأثیرپیار و   اأثیرگیدر با   ن افرد  نا. دساااامیمیکنشاااررد  رد ممکن   ا یم

  فری  ها اود من  و   هاباقابلیتو یر آ  هر کنشاارر   آا می   اکنشااررد  پ   ا یم

. معناای ک  کنشارر دم افسایر موقعیت و دم اعبیر کنش یارر  ب  کن میتوی شارکت  

دست و هم    دشگیشت  ها ا رب ، هم محصول تریورم  دو و برآم ه دم آوریمییست 

 تی   عودطف و ددسااساات دو  سابت ب  یارر ،  سابت ب  کنش یارر  و  یز  سابت 

موقع دان، کنش  Nura et al.2020,P.176ر یدری )کا  یر آ  قرد  یتیبا   بر  دفزو    . 

. دان کن میمیا  کنشااررد  رد  یز اعیین  ردبط متقابل فردان   دساات ک  سااوگیر   
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  یدر   برمیاک ارر گام    ساو ب همررداا   باشا  ک  یر آ  کنشاررد    اود  میساوگیر   

آثارش   یرسو ز یر امامپاشوی.  میاا ودگرداا   ک  سبب یور ش   کنشررد  دم اک ارر 

  ا اایو    ا یا. کنش متقاابال مکنا یم   یاااأک  یدفردی د ساااا   یرودبط دجتمااع   ی گیاچیبر پ 

   ا ظر یدصااال  دم محورها  یکادسااات،   ریک  یر آ  یرگ یتیچن  کنشااارر و ذهن

چو  پرمعناست الجرم  ی. کنش دجتماع  Ba,2004,P.140)یه یم  لیپارسو ز رد اشک

ها و  مایهاساات ک  کنشاارر . دم گیر  شااا  رییگیصااورت م  یر پوشااش  مایپریدم

.  کن  یو یر آ  یتل و اصارا م یاباآ  رد درم  کن ،یدس م  شاناسا ،یرد م طشیمح

 یدراباط ب  هر شااکل و صااورا  ایاد  ک  برد   مایپریدم  ،یمتقابل دجتماع   یرکنش

کنش و کنش    ن،ایدری. بنابرد  یدسااسا  تیدهم  کن ،یبط ممرا  رراک ا  اکنشاررد  رد ب

یدری و با  کماک آ  هر کنش یر  ظر توی   ا ااجر    ماای   یوسااا   ایامتقاابال یر ی 

  یرکنش    .  ماایپریدم Oyedokun,2016,P.35)کنا یم   دیامعناا پ   ررد اکنشااارر و ی

دسات ک  کنشارر رد   یفرهنر   هاقودع  رفتار، هن ارها و درمش  گریا  یم  یدجتماع 

  ی تیهاا دم چنا   حااا مااه. هن اارهاا و درمشکنا یم  ایردهنماا  کنشاااش  یاباایر جهات

 مایها هسااتن  ک  رفتار کنشااررد  رد  ک دان دم حاایدر  .  خساات     دساااساااً  مای

یر   یک  کنش د ساا مرج  دسات   ها: ب  برکت هن ارها و درمشکنن یم  پیارد تقال

  اود ن  یهم  م  ردام  شاوی،ییر  راه کنشارر یر عمل، تود ا م زیو    ررا راه کنشاررد  ی

، دم گایر  ع وهبا .   1398)آقااجاا ی و همکاارد ،  ابنا یاب  یو اا دوم  یجهت  ،اییر آ  معناا

آ   یرکن ،    ریو افسا  ریرد اعب یتیوضاع  اود  یها دسات ک  کنشارر مهن ارها و درمش

رد یر رفتارش  هاآ یه  و     یو عناصاار ق رت رد اشااخ د ومرمعطف،     ها شااا  

هاا و  کنشااارر ها ا   هاا هساااتنا  کا  برد. و بااالتره، هن اارهاا و درمشرییما  ظر بر

و    کن یردهنما دساااتفایه مما ن   ب   هاآ ک  کنشااارر دم    کنن یعرضااا  م  یلاوساااا

    معنا  رر،او هم یر  راه کنشررد  ی ش، هم یر  راه تویکنششها ب  آ  دالیرعین

 هااایدرمش. یر د روهاا، هن اارهاا و   1396)محما دوغلی و همکاارد ،  یهنا یم  یتااصااا

  ی فری یرو   تیشااخصاا یر، معنایدر دساات یجمع  اا   فریصااورت  ب  کنشاارر  ک  برد

همرده باا   هاا درمش.  د ا شااا ه    هاای   یز  یر جاامعا  و فرهنا   داالیرعینو    د ا شااا ه

   ای ابلک  یر مناسابات متقابلشاا  با جامع  د شاوی می لیکنش، دم تارا بر دفردی احم

رد  یکنش دجتماع  یسااتت  طاشارد  عمل یرهساتن  ک   هادرمش نایرودق  دشاوی. می

 ک اگزار ب  ا ودد یرآ هسااتن ،   هادرمش شاک  ردهنما  ی. کنشاایهن می لیاشااک

و دان   هاسااتدرمش ری و اناقض جزلی دم ماهیت  یوگا، چو   ری دساات کاا اقبول و  
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آور   ک  هر  یموجوی رد ب  1ییووجهد  و ان یوگز   هاپرساشها، اک سار   ییوگا ر

پاسخ   هاآ اابی کنشش ب   جهتشوی و با یمروبرو   هاآ کنشرر یر ردبط  با یارر  با  

.    یکنش  ام یسااتت   رهایرد متل  هاآ . پارساو ز چهار پرساش مطر  کری و  یه یم

هاا و  تریه  ظاام  اااهاا  فرهنا    سااا امقاا   برد  اود یرد م  اید رو   رهاایمتل  ناد

گردای، عاام  –تااس گردای    دم:  د ا عباارتو    کااربرییرو  هر جاامعا  با      هااگروه

  اران دکتساااب. مهم –طرفی عاطفی، د تساااب بی –امااز، عاطفی بوی    –آمیختری 

یر بردبر   گردایعام.  باشااا مییر بردبر تاس گردای    گردایعامد روای پارساااو ز  ریمتل

 سابت    ریکنشاررد  یر  حوه ساوگ  ممکن فردرو  ها د تخابتاس گردای، اکی دم  

.  1391اتاا ی و همکاارد ،  دسااات)باابا  زاکییمختلف دجتمااعی، فرهنری و ف  ا یابا  دع 

، شاویمیعام گرداا   القی     ریاماال ب  ساوگ  ساامممین ک    عناصار ارانمهماکی دم 

ک  یر فرآان  اوسااع  دجتماعی و بسااط   اافت اعمیمدساات. دعتمای    اافت اعمیمدعتمای  

اعایل دجتماعی و   ت،یددساان مسائو  ساامممین   ،گیریمیگروهی شاکل  نیرودبط ب

  گروهی، اح ا  عودطف، دعتمای،  نیدسات و برعکس ضاعف اماا ت ب  ردایگعامبساط 

چو      مااا باار   اما هاایایر پی آ  رودبط تااس گردااا ا ، پ   و  تیاددساااان مسااائو 

 Kobin etسااامما  دجتماعی رد ب  ی بال توده  یدشاات)  پاشاای گیدمهمو     ظمیبی

al.2020,P135.    پاارساااو ز با  ی باال آ  بوی ااا برد  بساااط قاا اب ائورااک توی دم

کاارکری   -وجوه ااا تریاران وجوه رد یر د رو  سااااتتاار   اراند تزدعیو    ارانک  

 با م ا ه هساااتنا . سااا س    هاا  ظاام، هما     هاا ظاامساااطـ دم    اراند تزدعیبرن اا ا .  

ا » ودد  کنش « اهما  ودد  عمل    هاآ ک  ودد  بنیای    رساایممیکنش   ها  ظام

. پارسو ز یر دان سطـ  Ray,2019گریی)میکنش مطر     ها  ظامدست. س س تریه  

شاااخصااایتی، فرهنری،    هاا  ظاامدم :    ید ا می، چهاار تریه  ظاام کنش رد عباارت  

کنش    ها  ظامتریه    ها  ظامو دجتماعی . یر سااطـ بع  ، تریه   شااناتتیماساات

دم :  ظام سیاسی،   د  عبارت ظام دجتماعی   ها م ظا. برد   مو  ، تریه شویمیمطر   

  ،  1983) هامیلتو . ب  گفت  د جامع ،  ظام دقتصاااای  و دجتماع پیار جامع  ظام  

دیدم  یدی. پارساو ز یر هر ساطـ، چهار بع  و   اود می   هااتبیدان فرآان  رد اا   ددتماالً

ن اقسایم چهارااای، بحثی علت دصالی دا.   AGILکن  )د رو   میتریه  ظام رد مطر  

دیات باا  ب  برآوری  چهار  دیدم ب   ظر پارساو ز، هر  ظام برد  کارکری گرداا   دسات.  

  یام دصلی توی ب ریدمی:

 
1 Dilemma 
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: بر سااامگار  سااامما  با محیط و سااامگار  محیط با  یامها  سااامما  2د طباق 

  ما ن    دسات توی مربوط محیط  کنترل برد   سایساتم   یام ب   اأکی  یدری. یرودق  د طباق 

  اوساع  فردگری  ب   ا ر رد  د طباقی دراقا   . چلبی1391ت قیت)گی روشا ،  و   وآور 

 محیط  با جامع   د طباقی  قابلیت فردان   دان طی دسااات  معتق  و ید سااات  دقتصاااای 

 ا ربی  احقیقی  با   اوسااال  باا   ب  ا   یاواا    .1375  چلبی،)ااابا می  دفزداش  طبیعی

  دقتصاای  و  دمنیت ب  با دهمیت یدی  مما   طی  یز  سایاسای  اوساع  ک  دسات  م عی

  یر هاات  سارماا ، د باشات  با.  کری توده  اسارا  رد سارماا  د باشات  ما کیت، دقوق 

  .Leblang,1996,P.21)ش    توده  فردهم دقتصای  اوسع  ممین 

دها دا بر اعیین دها دا و بساااین منااب  و د رم  المم جهات  یال با   :3 یال با  ها ا

  مقاص    سیستم دان.  دست  ده دا  برد  سیستم پایدش  منز  ب   ه ا  کسب اأکی  یدری.

 بساین  ده دا  کساب برد   اعه  ساامما ی  ما ن  رد  توی  مناب   و  کن می اعیین رد توی

ک  یر یرج   خست، احقق ده دا یر هر دجتماعی   دست   . ب اهیBa,2004 ماا  )می

  اا  ک   معنا دان  ب  دسات؛ سااتتار  ساطـ یر  مساتلزم برقردر   وعی دکمرد ی توب

  قا و ،   داکمیات  کاردای،  شااافاافیات،  ظیر)  توب دکومت  د دقل معیاارها  ک   مما ی

  گزدرش)وجوی   دشاات  باشاا  احقق ده دا میساار  خوده  شاا   ...   و  فسااای کنترل

رد دم  ظام    یک   ظام کنشا  تهمین کارکری دسا   .2007ملل، توب ساامما  دکمرد ی

 .کن میغیر کنشی )فیزاکی و ماستی  متمااز  

گر  ظاام یر بردبر    دماااات  هاا کنشدسااات، بعا   کا  بخش  ثبااتعا   ب  :4د سااا اام

بساااتری  مکا  باااا  اک اارچری و ههااای  کنش  وبزرگ  هاا دتت لالییردت  ااگهاا ی و  

هر  ظاام ااا تریه یرودق     .یدری  آ  جاا المم برد  ماا ا گاار   ظاام رد ااأمین کنا ، یر  

دجزدء سااام  ه یر یرو   ظام ب  دفظ   انظیم رودبط متقابل  ودسااط ب  ظام باا  بتود   

 و دتت ل جلوگیر  کنا ؛  رو کن  همااهنری و د سااا اام پریدتتا  و دم بروم هر  وع

بر دا اای داحاای و وفاایدر  و اعیین دا وی م اام کنش )وضااا  بناابردان د سااا اام  

د سااا اام با  اوساااعا  دجتمااعی من ر   . 1391گی روشااا ،هاا  ااأکیا  یدری)محا ویاات

 ک  دسات  معتق  و ید سات  دجتماعی  دیتال  معایل رد دجتماعی اوساع  شاوی. چلبیمی

. دست دجتماعی رودبط  چن گا    شبک   اوسع   هما   مح وی یر معنا   دجتماعی  اوسع 

 همرده  دجامع  دجتماع یر  هاغراب   فزدان ه دیتال  با رودبط دجتماعی شاابک  اوسااع 

 
2 Adoptation 
3 Goal – Attainment 

4 Integration 
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 اقوات  محلی جمعی  ها هوات  هزان  ساااار  ب  د جامع  هوات فردان   دان یر. دساات

  شااهرو     اکلیف و ددسااان  عام  دجتماع ب   اعلق ددسااان آ  همرده ب   و  گرییمی

  .1375  چلبی،)شویمی اقوات

ها اأکی  یدری ها، هن ارها و دا لو وم : بر دا اای و دفظ فرهنا ، درمش5دفظ د رو

(Ba,2004 و  د روها  د ریزشاای  ما ن  درمشاای ساایسااتم عبارای ب  معنا  دفظ  . ب  

 دفظ .یدری  اأکی   درمشای   ظام ق دسات دفظ بر آ ،  سایساتم دسات ک  ا دوم  فرهنری

د ریزه   دا ای  دجتماعی، سایساتم کنشاررد  یر ک  دسات  کنشای  دجزد  م موع  د رو

  ساایسااتم  اک یدتل یر د رو دان.  کن می  الیا  رد دجتماعی  ساایسااتم  کل و  کریه

 من ر  م  گی  مهم  ع اق و  وفایدر  د ریزش،  هوات، )رودی  ،  سااا مت ساااامما یب 

  فرهنری   اوساع   فردان  ب    ا ر اود می  رد  درمشای   . اعمیم1391شاوی )گی روشا ، می

  .  1375ید ست )چل ی،

شاناتتی؛  اساتمار ، درگا یسام  پید طباق یر  ظام عمومی کنش، متنا ر با کارکری 

متنا ر با کارکری یسااتیابی ب  ه ا،  ظام شااخصاایتی؛ متنا ر با کارکری اک ارچری،  

باا کاارکری دفظ و  رها دشااات د رو،  ظاام فرهنری قردر یدری   متناا ر ظاام دجتمااعی؛ و  

(Giddenz&Turner,1993.    دم رودبط متقابل    د شابک  زیقبل دم هر چ ی ظام دجتماع

  اکنش کنشاااررد  دم مدو،ییر  ظام دجتماع   یاررعبارتب .  هاساااتگروهدفردی و   ا یم

دم  یعنا،  شاویمی سات ایدر    رر طشاا یمح «یدجتماع   ایک  با »دشا یتاس رودبط

وجوی  یجتماع احقق کنش متقابل د  . بردرراکنش متقابلشااا  با کنشااررد  ی  امدو

  :Nura et al.2020,p.190س  عنصر المم دست )

، دگر مثالعنود ب کنشاررد  د تظاردت متقابل وجوی یدشات  باشا ،    ا یم   ابا  -2و1 

»توی« د تظار   م،یبنام  7  ررای)و کنشاارر)د   مقابلش رد   6 توی)کنشاارر مرج  رد  

و    ر  ی ر شیف   رفتار رد یر پ   رراک  یر آ  هسات، کنشارر )د   ی یتییدری، یر وضاع

عنصااار کنش    نییوم  -و هن اارهاا  هاادرمشد تظااردت متقاابال با  علات    ناباا عکس. د

    ک  هن ارها سااتیمهم    وجوی یدر  .  کن میک  رفتار کنشااررد  رد دیدره   -متقابل

متفاوت، بلک  مهم آ  دست ک  »توی« ب د      ااباشن    یکا  « ررامرج  »توی« و »ی

پ   « ررا»ی  ترراها د   هم هن اارهاا  « رراو »ی  کنا می   رویدم کا دم هن اارهاا 

طرا   اود  می  « ررا: هم »توی« و هم »ی 8ضاما ت دجردها  -3  »توی« رد بشاناسا .

 
5 Latancy 

6 Ego 
7 Alter 
8 Sanctions 
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 فریک  اا  ، پایدش    ااار کریه باشاا   آ ک  مطابق با د تظارداش رفت بردساابمقابلش رد  

شاااامال د تظااردت، هن اارهاا و    ی» قش دجتمااع   ، یر مفهوم پاارساااو ز  نایها . بناابرد

 اب ب کنشاارر رد  کارفتار   ک دساات   یپنها   ااآشااکار   شاا ه    های   ضااما ت دجرد

 .  «کن می نیییدری اع  یک  یر ساتتار دجتماع   یتیموقع

 مبانی نظری - 2-3

  « کنش یعموم   ا ظر»پهوهش  ناد   ظر  ش ه، چارچوبمطا ب مطر با اوج  ب  

مرکب دم   یهر  ظام   ،ا ظر نا. بر دسااان دد  کریهدردل    زلیدساات ک  پارسااو ز و شاا

رد   هاای قش  لری. پارساو ز و شاد  سایساتم   امهایک  ااب     هاساتکنشدم   د م موع 

کری  . بع  دول   واحلیلا زا یو بع     کن  بر مبنا فااممکن دسات د  ساتمیسا  کاک  

 . بع  یوم  یساااامما  رو یب  اا)یرو    امهاساااتی  ناامرکز ساااامما  بر د  کنن هبیا 

ب  ده دا    لیمساتلزم    امهای  ناموضاوع دسات ک  برآوریه کری  د نامشاخ  کری  د

یو بع ، پارساو ز و    ناد یدی   قردر  همرو و   گیدشات  جا دساتفایه دم دبزدرها. با    اادسات 

  و برد   امن می  کارکری   یامها پیشرد  هاآ کری   ک   نییچهار  قش رد اع لریشاا

ک   طورهما    کارکری  یامپیشچهار   ناهساتن . د   ضارور یکنشا  ساتمیهر سا   بقا

بر دساان   ررای   ساو  دم.  باشان می   AGILکنش )  ساتمیرسااذکر شا  شاامل چهار م

دسات ک  هر فری یر  یدجتماع   راهاجا   سااتتار ب  معنا  ،یابایر سااتت     زیگ  ا ظر

دافظ     اابویه و بقا  یذهن  صاورتب ها سااتت نی. همچنپریدمیی قش م  فااآ  ب  د

  هسااتن . ع وه بر آ  عام   ساااتت رد ساااتت  و   عام   )کنشااررد  فری  ییرو 

دم قودع  و مناب  هستن .   ش هاشکیلها  . ساتتآورییم   ارد پ   تیساتت دمکا  عامل

دفردی جامع    یذهن   ااهما  بقا ررای  یا یب  ب  ااقودع  هما  معرفت کنشاررد  دسات  

اعام ت کنشاررد  رد بر عه ه یدری. یر دصال کنش گرد  ااب     تاه د  ف یدسات ک  و 

شاا      ساااتتار ن افرآ  ام یپ و هم    یا  یساااتتارها هم م ررای  اید  . دم سااوقاع ه

مما  و مکا      یر ردسااتا یشاا ه دعمال دجتماع    یو باماو  او ی کنن ه  یعنادساات، 

  گی  ز،  آ تو ی ساااتتاربن   ا  ظر  و  کیمیور کاریماقساا  ظرا   دم دسااتعا ت  با دساات.

  دبعای   اوسااع   و افکیک ب  منوط رد مطلوب دجتماعی  کنش د رو   دردل  داضاار  احقیق

  چهاربع   یر عنصاار  یو دان بین  اعایل  یز  و   عاملیت)  فری  و  ساااتتار  گو اگو 

  معنا   ب   فری ، سااطـ یر  اعایل  و اوسااع . دسااتکریه  دشاااره پارسااو ز ک   ید  یم

  دبعای  دان دم هراک یر  فری   ها یتقابل  رشا   و دفردی  شاخصایتی گو اگو   دبعای افکیک

  و   باشاان  چیره  بقی   بر دفردی  شااخصاایتی   هاقطب  دم  اکیچه ک    دگو  ب  دساات؛
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 جامع   دان یر.  باشاان    شاا ه  پرورد  ه  کاراکااور  ها یتباشااخصاا دفردیدصااط   ب 

 هساتن   ت قی  کنشاررد  بلک   یساتن   روباه  اا  شایر  یارر  پاراوای،  اعبیر  ب   ،هاد ساا 

  تیر  او ی  دالینیرع  و  فری   ف  ب   اابییسات  یرصا ی  دصاول، ب   اعه یر کنار   ک 

  دجتماعی،   ار پی ازاما  و افکیک  یز سااتتی  اوساع   و شا ر دم  منظور.  هساتن  جمعی

  برقردر   یر هاااات  دتت الت و د ودع رفتن  بین دم آ ، یشااانااتتجاامعا   یقیق  معناا  با 

  و  ساااتتار   یز اعایل  اعایل دم  منظور.  دساات جامع  گو اگو    هاساااتت  بین  مودم  

 دسات  اعای ی چنین  برقردر   صاورت یرچردک  صارفاً   دسات؛  گی  ز   معنا  ب   عاملیت

  د بتا .  گفات ساااخن  فری   تویمختاار   و آمدی  دم  اود یم  کلما   یقیق  معناا   با   کا 

  یساات؛  اک ارر دم  عاملیت  و ساااتتار  د زود   و  ج دای معنا   ب ضاارورااً   اعایل دان

.  یدر ا   اعاامال  اکا ارر  باا  متقاابال   ااأثر  و  یرااأث  ردبطا   ااک  طی  فااکتور  یو  دان  چردکا 

  پیشارفت  ها یتشاخصا  و  کنن یم او ی  پیشارفت  ها یتشاخصا  پیشارفت   سااتتارها 

  چنین  ه ا.  سااام  یم  فردهم  رد  ساااتتارها بیشااتر  هرچ  پیشاارفت  و الییر  ین مم

 ب   اوج   با.  دوسات   یامها  ب   پاساخروای  و د ساا   شاأ   دفظ  یر هاات  یز  دجامع 

 :دستش ه دردل   2ج ول یر  پهوهش  مفهومی  م ل،  ش هیا ب  مطا ب
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. مدل مفهومی پژوهش بر اساس نظریات گیدنز و پارسونز2جدول   
ساختاربندی گیدنز                   

                                                نظام کنش اجتماعی

 پارسونز

 ساختاری فردی 

 تطابق
 نوآوری/خالقیت 

   1391)روش ، 

 انباشت سرمایه/کارایی فنی

   1375 ،)چل ی، 1996) ب   ،

 نیل به اهداف

تعهد 

سازمانی/ارتباطات 

 مندضابطه

 ، ) قش   2004)با،

مهن سی فرهنری  

   1392کشور،

 شفافیت/حاکمیت قانون/کنتر  فساد 

   2007)گزدرش دکمرد ی توب سامما  ملل،

 انسجام
رضایت  

 شغلی/جوسازمانی 

   2004)با،

های برابر آموزشی/زبان فرصت

 مشترک

   1375)چل ی،

 حفظ الگو

سالمت 

سازمانی/ 

 سازمانیهویت

 ،  2004)با،

   1391)روش ، 

 گرایی اعتماد اجتماعی/عام 

   1375)چل ی،

 روش تحقیق  -4
و    کاربری قاتیه ا جزو احق  دم ظردسات و    کمی کریارو   یدرد  پهوهش داضار

سااامما     ، . جامع  آمارباشاا می  یشااامایپ  قاتیجزو احق  هایدیه   گریآور دم حاا

 250و   کارکنا    فر 260 فر ) 510ساااتتما  دسااتا  اهرد  ب  اع دی    مهن ساای ظام

 فر  219 فر مهن ساا  فعال عضاو  ظام  دسات ک  با دساتفایه دم ج ول مورگا ، اع دی  

سااایه    یاصااایف  گیر  مو  دم روش  نید تخاب شاا   . همچن   مو   آمار  عنود ب 

 فر دم تبرگاا  با  روش   15اعا دی    . برد  اشاااکیال پاا ال تبرگی  یز ااگری  هدساااتفاای

تبره  یدفرد نیییر اع موریدسااتفایه  ها ات شااه فمن  د تخاب شاا   .    گیر  مو  

  مهن ساای  ظام اکپاا پرود   دشااتلال ب  کار     فعال و یدرد  دعضااا  -1 دم:  د  عبارت

مناب     تارامرابط با م  ایساال ساابق  کار دجرد 15دم   شیکارکنا  با ب  ااسااتتما  و  
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  ی  د یم  هادیهی  روش گریآور ظرسان ی. ضامناً  ب  مشاارکت یر   من ع ق   -2  ؛ید ساا 

یر  1400ماه  یوم سااال باشاا  ک  یر شااشمیپرسااشاانام    هایدیه  و دبزدر گریآور

یر احقیق داضار، با رجوع ب   ظر متخصاصاا  و  جامع  آمار  اوما  و اکمیل گریا .  

گیر  یر ساان ش متلیرها  احقیق دطمینا  داصاال د  دمهدساااای ، دم رودای دبزدر  

هر اک دم ساؤدالت   پرساشانام ،  ساؤدالتمناساب بوی    یبررسا   منظور برد  ناگشات. ب 

و   «  دری  یضارورا  یدسات، و    یمف»،  «دسات   ضارور»مربوط ب  متلیرها یر سا  گزان   

دم   هرک دم. یر مردل  بع  ضااراب الوشاا   اب  تبرگا  دردل  گری «  دری یضاارورا»

 سؤدالت با دستفایه دم فرمول مار محاسب  گریا :

 

 

اع دی کل تبرگا  اا یدورد    N  دعتبار محتود  هر گوا  )ساؤدل ،  CVR آ  یر ک 

اع دی  ظر مثبت تبرگا   ساابت ب  گوا   neباشاان  و   فر می  15ک  یر دان مطا ع  

ر محتود  الوشا  با ج ول دعتبا  آم هیساتب  . ضارداب   ضارور   ا)گوباشا می موری ظر

برد  بررسی پاااای  قردر گرفت. موریسن ش و االی ش  و دعتبار محتود  دبزدر  س امقا

دساتفایه شا  و  تاان  شاا  یدی ک  ضاراب آ فا    روش آ فا  کرو باخپرساشانام   یز دم  

دساات.پس دم دسااتخردا عودمل دم   7/0اک سااؤدالت باالار دم میزد  کرو باخ برد  اک

د  دشااابااع  ظر  یر تصاااوس دبعاای و  مباا ی  ظر ، طی فردانا  ی فی سااا  مردلا 

هاا  ما ل دااصااال گشااات. یر مردلا  بعا  برد  آممو  ما ل دم روش معاایالت  مؤ فا 

منظور یسااتیابی ب  دفزدر  یزرل دسااتفایه گریا  و یر هاات ب یر قا ب  رم ساااتتار 

 دفزدر متلب دستفایه ش .ارکیب مطلوب دبعای دم دستنتاا فام  و  رم

 های تحقیق یافته  -5
  د رو  کنش دجتماعی  هاشاات و   هامؤ ف دبعای،    او  تحقیق:  سلاا بررسلی  

  د  مدک ی دارد  مهن س ظامیر 

  منظورب  ،  ظر  یدم مبا   هامؤ ف پس دم دستخردا دبعای و سخ ب  دان سؤدل،  برد  پا

دساااتفایه    فام یی ف کیدم اکن  رر،اک ا سااابت ب    هامؤ ف  تیدهم نییو اع  شاپاال

تبرگا  قردر گرفت ک   اریشاا  و یر دتت یطردد  د پرسااشاانام منظور    نا. ب  اگری

 5 فیدم ط  پرسااشاانام نا. یر دجام  و کامل عویت یدیه شاا   هاپرسااشاانام امام  

N
ne

CVR
N

 
− 

 =
2

2
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   ظر اودفق و دجماع  ن ،ادسااتفایه شاا . پس دم ساا  مردل  اکردر فرد  کرتی   د یرج 

 دست. ش هدردل  3یر ج ول یور سوم  ظرسن ی  .  تاانگشتداصل 

 
 خبرگان  هایدیدگاه .  نتایج دور سوم نظرسنجی به همراه میانگین3جدو 

 max mod min ها مؤلفه ردیف

میانگین  
دیفازی  
 مرحله دوم

میانگین  
دیفازی  

 مرحله سوم

  تفاضل
میانگین  

یرفلزی  غ
شده دو 
 مرحله

 1.701394 7.678132596 4.054851 0 2.355314 4.699485 سرمایه   انباشت 1

 3.022808 8.42853015 7.160094 0 4.530353 6.702301 یجوسازمان 2

  برابر  ی هافرصت 3
 آموزشی

4.519601 2.120598 0 3.074021 6.797072761 0.907022 

 2.98449 8.833333333 7.039341 0 4.4308 6.605905 مشترک  زبان  4

 0.70548 8.043811063 3.779501 0 3.20446 5.626288 سازمانی یتهو 5

 3.506768 8.42853015 7.286269 0 4.106401 6.2514 ییگراعام 6

 مرددل یر تبرگا  ظر دتت ا  میزد   شاوی،یممشااه ه    3یر ج ول ک طور هما 

 مردل  دان یر  ظرساان ی  ید  آم . یسااتب  2/0 آسااتا   د  دم بیشااتر سااوم و  یوم

 مبا  آمومشای، بردبر  هافرصات  ی،جوساامما  سارماا ، یرها  د باشاتمتلشا  و   متوقف

 مردل  ساا  طی  بنابردانای دم م ل دیا شاا   .  گردعام و  سااامما یاتهو  مشااترک،

  د   عبارتگریا  ک   مؤ ف   10و م ل  هاای یدرد   دیا  مؤ ف  دم م ل  6 ظرساان ی، 

دم: کنترل فساای، دراباطات، اعه ، شافافیت، داکمیت قا و ، رضااات،سا مت ساامما ی،  

   دعتمای عمومی، ت قیت، و کاردای.

  کنش دجتماعی    د روهامؤ ف رودبط بین دبعای و    دوم تحقیق: سلاا بررسلی  

 ی ب  چ  صورای دست مهن س ظامیر 

  ساؤدل 40  با  دپرساشانام    هاای،  هامؤ ف  بر دساان،  ساؤدلبرد  پاساخ ب  دان 

، با دساااتفایه دم آممو   هایدیهطرددی و یر  مو   آمار  اوما  گریا .پس دم گریآور  

الی  گریا  و با  ا 05/0یر سااطـ باالار دم   هایدیهکلموگروا دساامیر وا،  رمال بوی  

اود    یم  موجوی هایدیهدسااتفایه دم آممو  کمو و بارالت دطمینا  داصاال شاا  ک  

  دفزدر رمقردر گیری. یر احلیل عاملی مراب  دول با دساتفایه دم  موریدساتفایهبرد  احلیل 

یدر  قردر یدر   و  یمعنیرها  موجوی یر سااطـ مسااامام یزرل مشااخ  شاا  ک  

باشا .  یم  6/0دم  وع همبساتری قو  و بیشاتر دم   هامؤ ف و    ساؤدالتهمبساتری بین  

با دبعای  یز دم احلیل عاملی مراب  یوم دساتفایه  هامؤ ف برد  بررسای همبساتری بین  
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دساات. همچنین پاااای    شاا هیدیهاحلیل عاملی مراب  یوم  شااا     1شاا . یر شااکل

ی قابل قبو ی یه  ساااامه دم پاااایمآم  ک   شاااا     ب  یسااات 705/0ارکیبی م ل  

 برتوریدر دست. 
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 . تحلیل عاملی مرتبه دوم برای بررسی معناداری )شکل سمت راست( و بارهای عاملی مدل )شکل سمت چپ( 1شکل

  
 

با مفهوم دصالی    مما هم  صاورتب   هامؤ ف )سامت ردسات  معنایدر    1یر شاکل

ها بیشتر دم یهمبسترق ر مطلق ع ی ای برد  امام   دمآ  اک ی قردرگرفت  و  موریبررس

و همچنین همبسااتری بین  هامؤ ف و    سااؤدالتباشاا ،  ید همبسااتری بین یم 96/1
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و مفهوم دصالی معنایدر دسات. یر شاکل سامت چز  یز میزد  بار عاملی بین  هامؤ ف 

  بر دساان دسات ک  شا هیدیهبا مفهوم دصالی  شاا     هامؤ ف و بین  هامؤ ف با   ساؤدالت

یدرد  بیشاتران همبساتری با مفهوم دصالی دسات  87/0شافافیت با بار عاملی    مؤ ف آ  

یدرد     86/0  دعتماای عمومی و سااا مات ساااامماا ی باا باار عااملی  هاامؤ فا  دمآ پسو  

و    ساؤدالتبارها  عاملی بین  ضامناًباشان .  یمبیشاتران همبساتری با مفهوم دصالی 

. یر د  کریهبرقردر    هامؤ ف ها همبساتری مطلوبی با  یه  امام گوا یم شاا    هامؤ ف 

 دست.  ش هدردل  یز  تاان بردمش م ل مفهومی احقیق  4ج ول

 
 . نتایج آزمون مدل ماتریسی تحقیق4جدول 

 ابعاد 
عدد  

 تی
 مؤلفه

بار  
 ی عامل

 ابعاد 
عدد  

 تی
 مؤلفه

بار  
 ی عامل

 ساختاری 

 0.78 کارایی 10.06

نیل به  
 اهداف 

 0.66 کنترل فساد  7.82
 0.6 ارتباطات  7.96 0.92 شفافیت 9.55

10.32 
حاکمیت  

 قانون
 0.89 تعهد 9.11 0.7

 0.74 شفافیت 10.56 0.74 کنترل فساد  8.52

 8.56 0.78 اعتماد  10.46
حاکمیت  

 قانون
0.75 

 فردی

 0.72 رضایت  7.65 انسجام  0.62 خالقیت 7.36
 0.86 ارتباطات  9.94

 حفظ الگو 
 0.89 سالمت  33.07

 0.86 اعتماد  33.42 0.51 تعهد 7.01
 0.75 رضایت  9.46

 تطابق
 0.94 خالقیت 45.03

 0.66 کارایی 8.33 0.96 سالمت  11.49
Chi-square=612.94, df=165, P-value=0.00, RMSEA= 0.095 

 

، ق ر مطلق ع ی ای برد  امام دبعای  شاوییمک  یر ج ول فوق مشااه ه   طورهما 

دبعای با    یدریمعنک  داکی دم دراباط   آم هیساتب  96/1باالار دم د  آساتا    هامؤ ف و  

  مؤ ف   یه یمیر م ل  شاااا   شااا هگزدرشدسااات. همچنین بارها  عاملی   هامؤ ف 

  مؤ ف برقردر کریه دسات. همچنین  شافافیت بیشاتران همبساتری رد با بع  سااتتار 

اعه  بیشاتران همبساتری   مؤ ف سا مت دیدر  بیشاتران همبساتری رد با بع  فری ،  

  مؤ ف رضااات بیشاتران همبساتری رد با بع  د سا ام،   مؤ ف رد با بع   یل ب  ده دا،  
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ت قیت بیشااتران   مؤ ف   تاًا هاساا مت بیشااتران همبسااتری رد با بع  دفظ د رو و 

 ی رد با بع  اطابق برقردر کریه دست.همبستر

  د رو  کنش  هامؤ ف ارکیب مطلوب دبعای و   سللوم تحقیق:  سللاا بررسللی  

 ی دارد  ب  چ  صورای دست مهن س ظامدجتماعی یر 

 دفزدر رمو   دستنتاا فام کریامطلوب دبعای م ل دم رو بیارکیستیابی ب    منظورب 

ک  صاورت گرفت   ییر شاش مردل  دصال  ساام م ل  تما. د رورگریا متلب دساتفایه  

شاامل طرددی سایساتم، فام  ساام ، ا وان قود ین دساتنتاا، فام  میدای، محاساب  

ها  موریدسااتفایه برد  رول 5ارکیب مطلوب و دعتبار ساان ی م ل دساات. یر ج ول

 ش ه دست. یستیابی ب  ارکیب مطلوب  شا  یدیه

 
 کنش اجتماعی  ابعاد مطلوب  بیبه ترک یابی دست  ی برا ضروری . قوانین5جدول 

 اگر عوامل
 آنگاه 

 کنش اجتماعی 

 یل ب   

 ده دا 
 د س ام 

دفظ  

 د رو
 ضعیف  متوسط  توب اطابق

   o قو  قو  قو  قو 

  o  متوسط  متوسط  متوسط  قو 

 o   ضعیف  ضعیف  ضعیف  قو 

   o قو  قو  قو  متوسط 

  o  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 

 o   ضعیف  ضعیف  ضعیف  متوسط 

  o  قو  قو  قو  ضعیف 

  o  متوسط  متوسط  متوسط  ضعیف 

 o   ضعیف  ضعیف  ضعیف  ضعیف 

  o  متوسط  متوسط  قو  متوسط 

 o   ضعیف  ضعیف  قو  ضعیف 

   o قو  قو  متوسط  قو 

 o   ضعیف  ضعیف  متوسط  ضعیف 

   o قو  قو  ضعیف  قو 

 o   متوسط  متوسط  ضعیف  متوسط 

  o  متوسط  قو  متوسط  متوسط 

 o   ضعیف  قو  ضعیف  ضعیف 

   o قو  متوسط  قو  قو 

 o   ضعیف  متوسط  ضعیف  ضعیف 

  o  قو  ضعیف  قو  قو 

  o  متوسط  ضعیف  متوسط  متوسط 

  o  قو  متوسط  متوسط  متوسط 

 o   قو  ضعیف  ضعیف  ضعیف 
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   o متوسط  قو  قو  قو 

 o   متوسط  ضعیف  ضعیف  ضعیف 

  o  ضعیف  قو  قو  قو 

 

ب  ده دا، د س ام، دفظ د رو و اطابق با   لی وروی  شامل:     رهایمتل 5یر ج ول

ااب     متلیر تروجی )کنش دجتمااعی  با و   متوساااط و قو  ف،یضاااع  تااااب  عضاااو

. د  قردرگرفت  تبرگا [ موری قضااوت  1 0متوساط و توب یر بامه    ف،یضاع تاعضاو

 شا هتروجی دردل و   وروی   رهایمتل دساان بر دساتنتاا ساتمیسا یز  تاان   2یر شاکل

  دست.

 

 
 ی کنش اجتماعیها مؤلفه.  دستیابی به ترکیب مطلوب از زیر 2شکل

 

هاا رد هاا  مختلف وروی مقاایار متفااوت کنش دجتمااعی با  دمد  ارکیاب  2شاااکال

 3دسات و یر شارداط دا لال و آرما ی ب   3اا   1یه . دان مقایار ع ی  بین   شاا  می

مق در متلیر کنش  دا ت اران شااوی یر مطلوبطور ک  مشاااه ه میرساا . هما می

، 45/2 ، د سا ام65/1ده داب   لی گریی ک   دسات و مما ی داصال می  24/2دجتماعی  

شاا ه بر دسااان عملرر  ها  گریآور ساا س یدیه  باشاا . 4/2و اطابق  93/1دفظ د رو

(Fis=genfis3(x,y)  تی   دان آمومش  شااا   3موری آمومش قردر گرفتن . یر شااکل 

شا ه ) قاط قرمز ها  آمومش یدیهطور ک  مشاخ  دسات یدیهشا ه دسات. هما یدیه

د ا . یر دان داا ات میزد  تطاا  هاا  آبی  قردرگرفتا هاا  دو یا  )یدارهیدیهرو ر ا   بر 

 یز ارکیب متلیرها    4 . یر شاکلRMSEA=0.1212رسا  )بینی ب  د دقل میپیش

صاورت یو  شا ه دسات. دان  مویدرها ب بع    شاا  یدیهمختلف یر قا ب  مویدرها  سا 

 ش ه دست. سیممتلیر وروی  و اک متلیر تروجی محاسب  و ار
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 های کنش اجتماعی دیده مؤلفههای آموزش. داده3شکل

 

  

ANFIS info:  
 Number of nodes: 277 

 Number of linear parameters: 135 

 Number of nonlinear parameters: 216 
 Total number of parameters: 351 

 Number of training data pairs: 34 

 Number of checking data pairs: 0 
 Number of fuzzy rules: 27 

Start training ANFIS ... 

   1   0.121268 
   2   0.121268 

Minimal training RMSE = 0.121268 

 خروجی به ازای رفتار دو متغیر ورودی  . رفتار4شکل
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 گیری نتیجه -6
 میو یرک مفااه  فیاوصااا   برد  اود ا میمنا  دفردی جاامعا   تیاما ل کری  رفتاار  

  ی جامع ، پاسااخ کا   ک  رفتار دعضااا  ا ظر ناد  رراباشاا . دمرومه ی  یمف  یدجتماع 

دومه کناار   ناد  شااامنا د ادم طرا د ا   بااشااا ،یم  یطیمح   هاابا  بااماااب   زاغر

کر کن ،  مختلف ف  میمفاه  ا بیر ق  اود  میدساان ک  د ساا   ناد دسات. بر  شا هگیدشات 

 اود همکری کا      اایارد د  یمختلف  هاا ما ل  اود می  ری،یبر  مید تخااب کنا  و اصااام

رد یدشاااتا  بااشااا  و هم بتود ا  یربااره    نا هاآ   برد  راز بر ااما رفتاار و هم    بینیپیش

 ب ریدمی.   د  اشیچارهتوی ب     هاها و ودکنشکنش

 شااا  یدی ک   ظام   احقیقیر دان پهوهش،  تاان داصاال دم بررساای سااؤدل دول 

ب  ده دا، د ساا ام و دفظ د رو دساات و   لیبع  اطابق،   چهارشااامل   یکنش دجتماع 

، اعه   من ضابط دراباطات  ها مؤ ف یر بع  اطابق؛    یفن  ایو کارد تیت ق ها مؤ ف 

 تارضا  مؤ ف   ا؛ب  ده د لیفسای یر بع     کنترل  وقا و   تیداکم ت،یشفاف  ،یسامما 

یر بع  دفظ   یو دعتمای دجتماع   یسا مت ساامما  ها مؤ ف بع  د سا ام؛ و  یر  یشالل

  برد  ساتمیسا قاطر نادسات و دم د   بر ساامگار ید رو قردر یدر  . یر د طباق امرکز دصال

دم    و ساااامگاار  ،تیات ق  قادم طر  رییال   اایا.  اید دکنا میتوی دقا دم    طیکنترل مح

توی کماک  ردمو یپ  طیبا  د طبااق  ظاام باا مح  اود ا می  بلنا ما تیر   ینف  ایکاارد قاطر

  مهن سای  ظامیر   یدبعای مهم کنش دجتماع  یارر ب  ده دا دم  لی  ررای   کن .دم ساو

 نافساااای محقق توده  شااا . د  کنترل  وتوب،   یاعه ، دکمرد   قادسااات ک  دم طر

احقق   دمآ  اک دست.    یکنش  ریدم  ظام غ   ی ظام کنش ساتتن ج دافاوت یر   ارانمهم

د وی م ام کنش دم  نییو اع   داحای و وفایدر   ایاد سا ام دسات  ید د  اممن یده دا  

  ی دساات. مما  سااتمییر ساا  راد کار اپی  ی موی  دراباطات ضاارورا  من ضااابط  قاطر

احقق  یرگرو  یدشااات ک  احقق ده دا فری  ی ظام منسااا م ساااامما  کا اود می

کارکنا  محقق توده  شاا .    یشاالل تارضااا  ایر سااا مرد ناباشاا  و د یده دا جمع

، هن اارهاا و  هاادرمشدم    یو دفظ  ظاام   اایاد  یدجتمااع   ساااتمییر هر سااا  نیهمچن

دساات.   اپیاردجتناب  دمر  سااتمیساا  یو فرهنر یزشااید ر  د رو عنود ب     لو وماد

  یهی شاکلیر  هاسایساتم رابا ساا یدجتماع  ها سایساتم زاوج  اما  ارانمهم یرودق 

دست ک  یر کنشررد    یکنش   و دفظ د روست. دفظ د رو م موع  دجزد  یدرمش   ظام

و    کن می   ارد الی یدجتماع  سااتمیکریه و کل ساا زهید ر   ایاد  ،یدجتماع  سااتمیساا

 . شویمیمن ر   یو دعتمای دجتماع   یسامما  س متب 
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  ی همبسااترها  م ل   تاان داصاال دم بررساای سااؤدل یوم  شااا  یدی امام مؤ ف 

و مؤ ف  ساا مت سااامما ی      یدر  ی)کنش دجتماع احقیق  یبا مفهوم دصاال  یمطلوب

مهن سای دارد  یدری. دان  تی   با  بیشاتران همبساتری رد با کنش دجتماعی یر  ظام

یدرد  دراباطات ساا م و رفتار   ودقعیت  یز مطابقت یدری. یر اک ساامما  ساا م، دفردی

باشاان . ساا مت ها  توی یدرد  ارا ری مییوسااتا   و دمااترر هسااتن  و یر بر ام 

کن  اا امرکز بر ه ا، اوما  بهین  ق رت، همبساتری، ساامما ی ب  ساامما  کمک می

ار  ظام   وآور بوی ، تویمختار ، و سااامگار  با محیط یدشاات  باشاا . ب  بیا  سااایه

یه . همچنین  تماعی رد ب  سامت اقوات دبعای و مطلوبیت  تاان آ  ساوق میکنش دج

شا ه دسات ک  کارگراز ،  دم پیام ها  سا مت ساامما ی دفزداش ددساان ع د ت دیردک

رسااا  .  ید اکی دم رفتارها  ضاا  او ی ، انش و اعارر رد یر سااامما  ب  د دقل می

سا مت ساامما ی دسات. دان  تی   با   دق دمات مؤثر یر بهبوی اعام ت ساامما ، دفزداش

  مطابقت یدری. همچنین با  تاان فرجی تیاو  و  1398 تاان علیزدیه و  اساتی مدای )

  ک  سا مت ساامما ی رد عامل اساهیل دراباطات و دفزداش صامیمیت  1393همکارد  )

 د  ، همخود ی یدری.و همبستری یر محیط کار ید ست 

مطلوب یر   یکنش دجتماع احقیق  شاا  یدی   تاان داصال دم بررسای ساؤدل ساوم

 لی  زد یک  م  شاویمیداصال   ی  و مما باشا می 3 د دکثر)  یه میرخ  24/2ساطـ 

 شااا    تی   ناد  باشاا . 4/2و اطابق 93/1، دفظ د رو45/2، د ساا ام  65/1ب  ده دا

 %75دارد     مهن ساای ظامیر   یکنش دجتماع مطلوبیت دا ت،  ناک  یر بهتر  یه می

سامما ،    یفعل  طاب د  معناست ک  با شرد نا. دبادا ت دا لال فاصال  یدری  %25سات و  د

 ردت،ییال  ایادساات با د  امیبرساا  و   ب  د دکثر  اود   می یکنش دجتماع  تیمطلوب

بع    بیارک ناآ  دساات ک  یر د   تی   مهم یارر.  فردهم شااوی  ار مطلوب طاشاارد

عنود   ی )ب شالل تارضاا شادفزد  یدی یدری.  دبعا را سابت ب  ساا   شاتریب تید سا ام دهم

رضااات  دسات.  یکنش دجتماع  تییر مطلوب مؤثر اریدم عودمل بسا  مار مؤ ف  د سا ام 

ب  آ  یر   اوجهیشااللی ب  معنا   ررش مثبت فری ب  شاالل و سااامما  دساات و بی

کاهش   ا ،یعصا  ساامما  رد مختل  مویه و موجب بروم  یدجتماع   ساتمیبلن م ت، سا

مفهوم  کا  ،یشالل تارضااشاوی. میارک ت مت    یر هااتو  پیار مسائو یتدس 

ب    ییرو   تارضااا  مناب  دساات.  یرو یو ب  یک  شااامل دبعای یرو   باشاا می چن وجهی

با   دراباط  دبتکار عمل و برقردر   ایما ن  اود ا  ،گرییبرمیفری   یتیشااخصاا  ها واهگی

  ، یرو یب تامناب  رضااادما    ن اگویشاالل م  یفیک  ها جنب   هاآ ساارپرسااتا  ک  ب  

  . یشالل  تیهساتن ، ما ن  پریدتت، دراقاء و دمن یطیمح طاب  شارد  ودبسات  و  ایدقتضاا
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هر چ  میزد  رضاات شللی باالار باش ، اعه  سامما ی و اماال ب  مشارکت  یز بیشتر  

کاارکناا  دم ساااامماا  و محیط کاار ، من ر با  دفزداش گریی. یرودق  رضاااااات  می

ها  ساامما  و  گریی. دان دمر یر مطلوبیت کنشدراباطات مؤثر و کاهش اعارضاات می

بهبوی کیفیت اعام ت  قش بساازدای یدری. مطا عات مختلف  یز اأثیر مثبت رضاااات 

بی و همکارد  د  . دفردساایاها  سااامما ی رد دثبات کریهشااللی بر دبعای گو اگو  کنش

  بر ردبط  منفی و معنایدر رضاااات شااللی بر بیرا ری کارکنا  اأکی  کریه و  1392)

جهت  تاان داشا  با  د  . دمدانرضااات رد عامل مهم دفزداش مشارکت و اعام ت ید ست 

   یز بیا  کری   ک  1396 تاان پهوهش داضاار همخود ی یدری. صااافی و همکارد  )

دل گردای یر اعث کاهش اعارضاات و دساتفایه دم سابک ردهدفزداش رضااات شاللی ب

 شوی ک  دم دان  ظر با  تاان پهوهش داضر همخود ی یدری.کارکنا  می

 هاپیشنهادها و توصیه 
بر دساان  تاان، سا مت ساامما ی بیشاتران همبساتری رد با کنش دجتماعی یر 

یر دفظ و   مؤثرل  عودم  گریییمی دارد  یدری. بر دان دسااان پیشاانهای مهن ساا ظام

و امهی دت المم یر  ظر گرفت  شاوی ک    قردرگرفت   موریاوج سا مت ساامما ی    نیاأم

 دم:  د  عبارت

پیشاریر  دم   منظورب   ساامما  اوساط بامرساا   یمهن سا   هاکنترل شادفزد -

ی دم گزدرش  پوشااچشاام  جهت   ا ر و م ر  نیو مهن ساا  نیما ک  ا یم  یابا 

 اخلفات

ی سااتتما  مهن سا ظامفزداش اعامل بین شاهریدر  و  دا ای ود ت روا  و د -

   دیوگا  و پرهیز دم رفتارها    داخاذش هیر تصوس عملیاای کری  اصمیمات  

ب   سااتتما   یمهن سا ظام  ی دوقاتک  گاه   دگو  ب ؛   اآیم وجویب   بعضااًک  

مما عت     شااهریدر  یو   کن یم لیاخلفات صااورت گرفت  پرومه رد اعط لیی 

 و با عکس.  کن یم

    ریکاارگ ظاارت برسااااتات و ساااامهاا باا با دفزداش کیفیات  و    تاارابهبوی ما  -

   جهت ددیا و دراقا  شهرت و جااراه دجتماعی سامما ؛ متخص    روهای 

  صاانفی، ت مات  هاتادماو منز ت دعضااا و کارکنا  دم طراق    أ شاا دفظ -

 ؛ جلب مشارکت مهن سا   خب   ی، وشاد  هم ، برگزدر  جلسات دم یب

  ساامما  یر هان اهز  یرآم ها و ساامشافاای و  رساا دط عدفزداش م ار    -

   ساال  ؛هاگزدرش
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  منطقی و متناساب هااعرف کارکنا  و اعیین  ساطـ دقوق و یساتمزیبهبوی  -

 برد  ت مات مهن سی؛

  مهم سااامما ی و یرگیر کری  ها ریگمیاصاامیر    رمتمرکزیغ داخاذ رواکری  -

شاااأ دثر من ظردت آ ا     ک   حوب   عمومی  هایمشاااتطکارکنا  یر ا وان  

 باش ؛

  یرگیر یر فردانا   هااساااامماا بوروکردسااای میدای و پرهیز دم مودم  کاار  باا   -

 ؛وسامساتت

یر  - مشخ   ضودبط  اعیین  و  گردای  تواشاو    و  سیاسی  د تصابات  دم  پرهیز 

  دت قی م ک عمل قردر  هاتیص داخص  و    ک   حوب د تخاب م ارد   

 گیری؛

رضااات شاللی یر ارکیب مطلوب یدرد   مؤ ف بع  د سا ام و   دمآ  اک همچنین 

 :گریییم، پیشنهای باشن یمبیشتران دهمیت 

  مختلف ساااامماا  دم طراق هاابخش   همساااوساااامدا اای ودا ت رواا  و   -

 فردان  د  ام کار؛دستا  درسام  و اک ارچ  کری  

دهتمام م ارد  ب  مشااخ   موی  ده دا یقیق سااامما ، قردر یدی  دفردی یر  -

  متناساب و شاااسات ، اساهیم ید ش، مشاخ   موی  مسایرها  المم هاراهاجا

  مختلف، مشاااخ   موی  معیاارهاا و  هاابخشبرد  برقردر  همااهنری میاا   

   کنترل و درماابی صحیـ و عایال  ؛هام ک

  ساااامماا  میاا  کاارکناا  دم طراق برگزدر   هاادرمشانا  کری  بااورهاا و   هاای  -

 جلسات آمومشی،  صب پوستر، بروشور و ...

ما ن  شارداط  مؤثردفزداش ساطـ رضااات شاللی کارکنا  دم طراق بهبوی عودمل  -

   رش  و ....هافرصتمحیط کار ، مزداا  شللی،  

ی دارد  یر مهن س ظامی یر همچنین  تاان احقیق  شاا  یدی میزد  کنش دجتماع 

با سااطـ دا لال فاصاال  یدری. علت دان دتت ا وجوی  %25شاارداط مطلوب ب  میزد   

عودملی دساات ک  یر دان احقیق یر  ظر گرفت   شاا     ید ب  محققا  آای پیشاانهای 

دجتماعی احقیق    برکنشدان عودمل   ریاأثیر تصاوس شاناسااای و بررسای   گریییم

 قیبا  دط عاات یق  یعا م دمکاا  یساااترسااا یز  قیاحق  ناد   هااتاادم محا وی مااانا .  

صااورت  ب ی،  مهن ساادم مهن سااا  عضااو  ظام   اریبوی. دمآ  اک  بساا   جامع  آمار

و صارفاً عضاو ساامما  هساتن ،    کنن ی م  تیفعا  یت مات مهن سا ن ییر مم   ددرف 

 روبرو بوی.   ایام  با یشودر  رفعالیفعال و غ  نیمهن س کیافک
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