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 مقدمه

ر و میابله با یط متغیو سازش با مح ضمن انطباق یدر موارد بحرانز یاز هر چ قبل باشداثربخش نکه یا یابر یمانازس ره

 یزیآمت یالال موفی طوربالاله یخالالارج ۀدکننالالدیتهد یروهالالایبا ن ،به کار فرفتهمنابع خود را  نیبهتر بتواند یستیبا یهر مشکل

 بیالالا  یهالالاییتواناهمواره بالالا حفالال   . همچنینکند ت یهدامان ساز یلهدف اص درجهت را  هاآن یرویبرخورد کرده و ن

از  یکالال یان یالال ن میالال . در ا(1384وسفوند، ی)باشد  گر از ستمت برخوردارید یریبه تعب یاتوسعه دهد  خود، آن را رشد و

  ئلسالال م ،آوردیمالال  فالالراه را  هالالاآنت یالال موفی  نالال یزمو  دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  هاسازمانکه عملکرد  یمسائل نیترمه 

 یانسالالان و میاصد اهدافات خود قادر است به یادام  ح یبرا هک  باشدمی یسازمان ،است. سازمان سال  ت سازمانمست

خود  یپا شیاز پ ن موانع رایبشناسد و ا را شودیممواجه  هاش با آناهداف به یابیه در دستک را  یابد، موانعیخود دست 

ت یالال باشالالد، قابل نیبواقالالع بتوانالالده در آن قالالرار فرفتالاله ک  یتیموقع و ارۀ خودربه دک  ل  است اس ین سازمانیبردارد. همچن

 (.1375، یساعتچ) ردیار ف ک ن منابع خود را به یبهتر که قادر باشد یلکمیابله با هر مش یبراانعطاف داشته و 

 یخاص رااعتب ت ویاهم زا اجتماع متفاوت یهاهیالبا آحاد و  رودررو  و یل ارتباط مستییشور به دلک در هر  ینظام ادار

 یدولت متفاوت یهابخشو  هاکانالق یاز خدمات دولت از طر یمیه حج  عظکنیل ایبه دل . همچنیندباشیمبرخوردار 

از  همالالواره فالالو ارآمالالد، شالالفاف و پاسالالخک منسالالج ،  یک نظالالام اداریالال از  یبرخالالوردار لالالذا ؛رسدیمبه دست شهروندان 

 یسع هادولت  هک  است  یورطبه مسئل  مذکور .دفردیموب محس یاجامعه ره فذاراناست یسدولتمردان و  یهادغدغه

 خالالودی نظالالام ادار یهایتوانمنالالدبالالر  یالزم و انجام اصتحات ادار میرراتونین قوانیتدو ،یبا مطالعات علم کنندیم

 بالالر هکالال اسالالت  یحاصالالطت «سالالازمانی ستمت ». (1393اران، کو هم یالودار)اهند کب یعموم یهایتینارضاافزوده و از 

 اسالالت  ینشالال ک وا ،سازمانی ستمت مفهوم   اربرد و توسعک داللت دارد. هدف  یاعتمجا یهاسازمان ۀاروب ادطلم یالگو 

در  هکالال  طورهمالالان، ی. افرچه سالالتمت سالالازمان(1393پور عزت، ) یاجتماع یهاسازمانک در یراتک فساد بورو ۀدیبه پد

و  فالالانواژ از هدافدر اسالالت یجیتدرامل کک تی لیکن ؛ته است نان وابسک ارک ستمت  عمدتاً به شدهمطرحت یریات مدیادب

 ،یشالالناختروان ، فرهنالالگ و سالالاختار و توجالاله بالاله عوامالاللیتیریمد یندهایت از ستمت افراد به سمت ستمت فراک حر

.. . و ی، اثربخشیت اجتماعیلئو ت متیابل، مسیاعتماد، حما ،ینان، رهبرک ارک ار، احساسات مطلوب ک ط یبا مح یسازفار

 (.2008 ،1انرگیو دد یاتر)است  شدهد جایا

ی در نظالالام ادار یافکالال رنالالد از سالالتمت ی، نافزیط رقالالابتیارآمالالد در جوامالالع و محالال ک حضور اثالالربخش و  یبرا هازماناس

 را ن است ستمت سازمان را بالاله مخالالاطره انالالدازد و آنکب و انحراف در سازمان ممیباشند. بروز هرفونه آس برخوردار

 یبشر جوامع در هاسازمان بیا رمز  سازمانی ستمت روزه ماسازد.  واننات، هتفرف ه برعهدهک  یو رسالت در تحیق اهداف

ه در جهالالت زدودن کالال  یاقالالدام ل هرفونهیدلبدیناست؛  یدر تیابل با فساد ادار یمفهوم ی. ستمت اداررودیمبه شمار 

ه سالالتمت کالال  دناآفاه تهکنن یا بر انران دایاست. مد یسازمان ستمت  ارتیا در جهت  ی، تتششودیمانجام  یفساد ادار

 عنوانبالالهرا در سالالازمان  سازمانی ستمت  ارتیا  رونیازاند؛ یب ببیآس یطیدات محیاز تهد مرورزمانبه تواندیمسازمان 

 .کننالالالدیمارتیالالالا و حفالالال ال آن تالالالتش  یبالالالرا شالالالود کالالالهمالالالیقلمالالالداد  یتیریمهالالال  مالالالد قالالالداماتااز  یکالالال ی

_______________________________________ 
1 Tarride et al 
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و  هالالاروششالال  ک درصالالدد  نیزمااسالال  سالالتمت  ارتیالالا  تحیالالق و منظوربالالهنند ک سعی ران یمد رکو ذمبا توجه به مطالب 

گر تحیالالق اهالالداف و رسالالالت سالالازمان ید یباشند. از سو  هاسازماندر  سازمانی ستمت  ارتیا  یبرا یدیجد یهاوهیش

 (.1393ش، یابرو)است  ینظام ادار ستمت  درفرو

 یارجالال او  یدنرسالال  یبالالرا اداری، نسالالبت بالاله سالالتمت  هاسالالازمان یالالنا یت ساسالال با توجالاله بالاله ح «دولتی یهاسازمان» در

 یفالالارا ا یسال  نیش اساس یانسان یرویوجود نو  یفناور ،یلوسا ی،عتوه بر منابع مال سازمان یهات یفعال زیآمت یموفی

کهالالن را بالاله  سخن ینا نتواید که مرسیو به نظر م «عیل سال  در بدن سال  است »باورند که  ینما بر ا یاکان. ندنکنیم

در انسالالان موجالالب نشالالاط،  یکالاله تندرسالالت چنالالانآن ؛«در سازمان سال  است سال   کار»ت ففداد و  یتسر زین هاسازمان

  یالال روح رفتنبالالاالکالالار و کوشالالش،  یبالالرا یردلپالالذ یطیمح یجادسبب ا یزن یستمت سازمان شود،یو تتش م یسرزندف 

 (.1385ی، یونلنچ) دشخواهد ازمانیبه اهداف س یابیو دست یسازندف 

را در سالالازمان بالاله خالالود اختصالالا   اییستهشا یگاهمطرح است، جا «یانسازم ت ستم» انحت عنو ت هروزمکه ا یت واقع

سالالازمان  یاتیابعاد حساس ح یبررس یو در پ شدهابداع یکار یهاطیمح یبررس یبرا یستمت سازمان ۀ. واژاست هداد

 یشالالورهاثالالر ک ک ادر  آن ردلکالال و عم یسالالازمان طه با ستمت ر رابکه د تییاییو ضرورت تح یت با توجه به اهم ؛ لذااست 

 یبالالار در پالال نخستین یحاضر برا پژوهششد، اشاره که آنچهو با الهام به  اندیرفتهانجام پذ یرانا کشور خصو بهجهان 

وهش ن پالالژیالال ا فده اساس نیبر هم. باشدیم استان مازندران یدولت یهاسازمان شناسایی مدل بومی ستمت اداری در

بیالالان  فونالالهنیااصالاللی تحییالالق  سالالؤاللذا  ؛باشدیماستان مازندران  یدولتادارات در  ینامزسا ستمت  بومی یالگو  ارائه

 است؟ چگونه دولتی استان مازندرانادارات در  سازمانی ستمت  بومی یالگو  که فرددیم

 نانالال ک رکاو  نیرامالالد فالالزونروزا یالالت فیشالالاهد مو  بتالالوانتالالا  شالالودیاحسالالاس موجود ایالالن پالالژوهش و ضرورت  یت اهم

خالالود را  یهالالات یفعالسالالازمان بتوانالالد  تا داشت بر یبزرفترتحیق اهداف  یدر راستا یفام یزو ن بوددولتی  یهاسازمان

ا رو بالطبع جامعالاله  سازماناز  آمیزموفییت  یالگو  توانیم هاپروژه فونهنیا جامبا ان یکل طوربه .استمرار و تداوم بخشد

 کشالالوروزارت  الخصالالو یعلدولت،  یزانرمورد استفاده مسئوالن و برنامه دنتوانیم پژوهش ینا یجاتن لذا ؛دکر ی ترس

عتقالاله بالاله  سالالازنهیزمخالالود  یالالنرد کالاله ایالال سال  قرار ف  یطیمح یت و تیو  یجادمناسب در جهت ا هاییمشدر اتخاذ خط

و  یاقتصالالاد ،یتمالالاعاج ب سالال اسالالتر منب ینهمچنالال  باشد.میی دولت یهاسازماندر و کارکنان  یرانمد یت و موفی یشرفت پ

 .سازدمی یامه کشور یرا در جهت رشد و تعال یفرهنگ

ه خالالود را نسالالبت بالاله آن ابالالراز داشالالته و جالال ت همواره تو یریمد پردازانهینظرکه  است ی مباحث ازجمله سازمانی ستمت 

که دهند می نشان سازمانی مت ست ط حی در روزافزون یاتیتحی ؛اندانجام شد آن رامونیپ یاریبس یاتیات و تحیعمطال

 .ده فرفالالت یناد توانینمرا  سازمانک ی ت یدر موفی سازمانی ستمت  عبلکه موضو  ؛نکرده دایکاهش پ تنهانهه به آن جتو 

جهالالت اسالالت ینضرورت و اهمیت آن بد لیکن ؛ست ینی کار آسان سازمانی ستمت  نییو تب یریف اندازه ، یرعافرچه ت

 سالالتمت ففالالت کالاله  تالالوانیم درواقالالع باشالالد.مالالی اهسالالازمان شتریب یوربهره و بیا  ،دوام لت ع هیتوج یبرا یمفهومکه 

 یهالالابخشدلیالالل ؛ بالالدینشالالودیم یتلیالال  یسالالازمان یشالال خاثرب یهاشالالاخص نیتریهیبالالد ن ویاتریالال از فو  یکالال ی سازمانی

 کالاله رشالالد و یلماو عالال شالالناخت  زیالال و ن سالالازمانی سالالتمت  یریف اندازهسنجش و   نیدر زمتتش محییان  از یتوجهقابل

 (.1394 ،ییکاسوا یاحمد) ردیف یم صورت ،ندنک یم لیآن را تسه ییشکوفا
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را در ایالالن زمینالاله ارائالاله  متفاوتی یهامؤلفهابعاد و  امهرکدکه  اندهستمتی سازمانی ارائه شد  ی در زمینمتفاوت یهامدل

. ارائالاله نمالالود ابزارها یاو ملزومات  ینمعا ،طابور ،اهداف مؤلفه 4را با  سازمانی ستمت  مدل (1995) ینگپاچند. اهنمود

 ی، تشالالکیلارزشالال  ، کارکناناعتبار ی، نمایششراکت شامل رهبریسازمان سال   یبرا مؤلفه 6 بای مدل (2003) الب یمزج

 انرکنالال کا یت لعاف مت ستی، شغل و ستمت  یت امن دبع 3 (2003بریتون )را ارائه نمود.  و رهبری توسع  کارکنان، انجمن

در مدلی ابعالالاد رهبالالری، اهالالداف،  (2006) یمکنزارائه نمود.  سازمانی ستمت  مدل ی را برایفرهنگ سازمان تمت و س

 یطراحالال ابعالالاد  (2010د. دیویالالد )، قابلیت، انگیزش، نوآوری و روابط را ارائه نمالالو متیابل فویی، هماهنگیمحیط، پاسخ

ابعالالاد و  (2003) لیالال هد. ارائالاله نمالالو  سالالازمانی ستمت جش سن نظورمبهی را کردراک  یهات یقابلو  کار یراحط، سازمان

، انسالالجام، استفاده از منالالابع، قدرت یتساو، سته و مناسب یارتباطات شا، تمرکز هدفرا شامل  سازمانی ستمت  عناصر

منالالابع  لیالال از قب یادابعالال  (2006) لکلرک ن و یپولد. و من مطرح مناسب  مسئلهحل و  یسازفار، استیتل، ینوآور، هیروح

 یسالالازمان سالالتمت جهالالاننمودنالالد.  مطالالرح سازمانی ستمت را برای  یکیزیو منابع ف ی، منابع مالی، منابع انسانیزمانسا

و  یشخصالال  ستمت  کار، منابع یشناختروان جو  ای طی، محیکیزیف یکار طیحمشامل  را یابعاد ستمت سازمان (2010)

ل آمالالوزش، یاز قب یشامل مواردرا  ید ستمت سازمانعااب (2012) یدانشگاه کنتاک  .داندمیعه جام نیمتخصص کت رمشا

 یبالالا سالالاختار ادار یکالالار یهابرنامهن یوجود انسجام ب ،یو اجتماع یکیزیف کنندهت یحماط یوجود مح ،ت یمنابع و فعال

 (1387) ادهزترک . داندمی سکیص ریتشخ یانمندن و تو سازما ت یمأمورو  هابرنامهن یجاد رابطه و تناسب بیا ،سازمان

  د.ارائه نمو  سازمانی ستمت مدل را برای  یو انسجام سازمان ی، اثربخشییفو بعد پاسخ 3

 براسالالاس هادانشالالگاهدر  سالالازمانی سالالتمت مناسالالب  یارائه الگالالو »خود به  پژوهش( در 1392زاده و همکاران )قشیایی

 یهالالاآموزه براسالالاس سالالازمانی سالالتمت  یبه الگو  یابیدست ت ازعبارت اس یاصل  افتی .پرداختند «متاس نید یهاآموزه

بالالودن انتظالالارات(، مشالالخص) ت یشالالفاف نیز شامل گو ال یاصل یهامؤلفهقرار فرفت.  دییکه از نظر خبرفان مورد تأ ینید

منالالابع، ز ا یروبهالالره ،یوآورنالال  ،یهمبسالالتگ ،یدنالال هدفم ،یتینظام پاداش عادالنه، حل مشکل، ارتباط سازنده، رفتار حما

 یتمالالام در  پژوهشالالگران نتیجالاله فرفتنالالد کالاله. یالالیفرات یالال فیافالالراد و ک   یالال در کار، توجه به روح ت یمعنو  ،یریپذانعطاف

  وجود دارد. ینیو د یاستم قیمصاد ،سازمانی ت ستم ارتیا  هت الگو ج یخروج یهامؤلفه

و هالالوش  یگالال فرهن شهالالو  براسالالاس یزمانستمت سالالا یرختااس یارائه الگو »به  ی( در پژوهش1397) یتوران و استم

و  یهالالوش سالالازمان ینپژوهش نشان دادند که ب یهاافتهیپرداختند.  «شهر تهراندوم   متوسطدر مدارس میطع  یسازمان

مطلوبیالالت نشان از  شدهارائهبرازش  یکویین یهاشاخص ینهمچن .رابطه وجود دارد یبا ستمت سازمان یهوش فرهنگ

ن اثالالر یشالالتریب .دنالال دار یرتأث یبر ستمت سازمان یسازمانو هوش  یگبعاد هوش فرهنکه ا ندداد ننشا یجنتا د.تنسهمدل 

 یو رفتار از ابعاد هالالوش فرهنگالال  یاز ابعاد هوش سازمان یکاستراتژ ینشب ی عنوان اثر مستیتحت  توانیمنیز را  ی مستی

 دانست.  یبر ستمت سازمان

پرداختنالالد.  «کارکنان یسازمان یلت فض اسبراس یسازمان ت متمدل س ینتدو»به ی در پژوهش( 6139و همکاران ) کیانی

در  یاثالالر معنالالادار یدارا سالالؤاالت ینشان داد که تمالالام یسازمان یلت براساس فض یستمت سازمان یمدل ساختار یجنتا

توانسته اثالالر  یتمت سازمانسو  برخوردار است  یمناسب یاز برازندف  یبرازش مدل ساختار یها. شاخصباشندیمدل م

  باشد.داشته هاجو آنان وزارت ورزش و رکنکا یمانازس یلت بر فض ریادانعم
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 «و میابله با فسالالاد یستمت نظام ادار ۀندیعوامل مؤثر بر فزا یبررس»به  پژوهشی( در 1395برندق و همکاران ) یایمان

انضالالباط ونظالال ت یالال رعا عوامل ییاراج یهادستگاهو حسابرسان  نرایمد ،ارشناسانک  از نظر ندنشان دادج یپرداختند. نتا

یی فالالو ، پاسالالخیالالیاجرا یهادستگاهن یمسئولیی فراقانون، ییاجرا یهادستگاهن یردن مسئولک  ، شفاف عملیو مال یرادا

 ین اختقالال یت مالالوازیو رعا رجوعارباب  یرک، تالمالت یبت نسبت به یرد خود، احساس مسئولکن نسبت به عملیمسئول

  .باشدیم یت نظام ادارمستۀ ندیفزاعوامل  عنوانبه یاجتماع یهات یمسئولبه  و تعهد

و کاراواتالالا، مالالدل  کالالاپتنپارسالالونز، مالالدل  مدل ،لزیمدل ما مانند ییهامدل یپژوهش( در 1396بافنده زنده و همکاران )

و مالالرور  یررسالال ب دررا مو  نگلیلو ک  دنیو مدل ال مدل فراهام لو  ،یمکنز  ، مدل موسسوهانسون گریمدل فر ،یونیلنچ

شالالامل  سالالازمانی ستمت بعد  50بعد از  9پژوهش مذکور، مدنظر  سازمانی ستمت ابعاد  نییتبو  نیتدودر  .دادند قرار

 یابیالال ، سبک ارتباطات و ارزمشارکت  ،کارکنان  یروح ،یتعهد سازمان ات،یکارکنان، اختق ییانسجام، بهبود کارا ،یرهبر

  قرار دادند. دیرا مورد تائ هاآن نیز ت یریمد  تنظران رشان و صاحب رف خب زنفر ا 10د. د انتخاب شدنلکرمع

اسالالتان  یبالالدنت یالال در ادارات ترب یعوامل مؤثر بر بهبود ستمت ادار یبررس»به  یپژوهش در( 1395و همکاران ) مولوی

و  ی، وفالالاداریانزماسالال  ییجالالو ت ک شالالارزان می، میباطرتا یهاس یانکه مک  ها نتیجه فرفتندآن. ندپرداخت «یجان غربیآذربا

توسالالع   ی،ر هالالدف، رهبالالریرد، مسالال کالال عمل ییات، شناسالالایاختق ،ارتباط و شهرت سازمان ی،ارک   ینان، روحک ارک تعهد 

  د.نر داریتأث یجان غربیاستان آذربا یبدنت یدر ادارات ترب یاربرد منابع بر ستمت سازمانک و  کارکنان

 هاافتالالهیپرداختند.  «مندلیو ف یهو  توجه به مدل با ازمانیس ت مستبررسی »به  یپژوهش( در 1393موغلی و پاکروح )

آن در سطح سازمان تالالتش   توسعدر  دیبا رانیاست و مد یضرور یهر سازمان یبرا ،سازمانی ستمت  که نشان دادند

مناسالالب  یرهبالالرو  ت یریمالالد یهاروش نشین را در فزیمسئول تواندیم ،سازمانی ستمت  ت یفه  وضع . همچنینکنند

  .دهد یاری یبخشاثرافزایش  یارب

از  یبخشالال  عنوانبالاله یق ارتیا  ستمت شالالغلیت سال  از طرک ک شریجاد یا»با عنوان  پژوهشی( 2016) 1لجیو ما ک زیز

در  ندهایفرآ ت یریمدمربوط به  یفنرید غیجد یک نوآوریارائه  پژوهش مذکوردادند. هدف  انجام «یت اجتماعیمسئول

ل یالال تحلوهیالال از تجز ذا؛ لالال است  زک متمر یت اجتماعیسئولاز م یبخش عنوانبه یشغل مت تس  اه بر ارتیک  باشدیمسازمان 

نشالالان نیالالز ج ی. نتالالاشالالد استفاده یمنابع انسان ت یریمد و یکیتکالیست  دیس  ی، نظریت اجتماعیبا استفاده از مسئول یفیک 

  د.یبه وجود آ یغلشمت ست ارتیا  قیطر از تواندیمسال   ک سازمانیه ک  ندداد

 .پرداخالالت  «ارتیا  سالالتمت  یو اثربخش یفرهنگ ستمت سازمان یسطحمدل چند یبررس»به ی ژوهشپ( در 2014) نیل

تمام اعضالالا بالاله اشالالتراک   لیوسه بهک سازمان است  یمحور  مشخص ،یفرهنگ ستمت سازمان کنندیمان یمیاله ب مؤل 

 ییانالالاو تو  اسالالت ر نالالان اثرفالالذاک ارک بالالا سالالتمت ر مالالرتبط ارفتالال در  یتمت سالالازمانفرهنگ س همچنین .شودیم فذاشته

ه کالال  نالالدنشالالان داد هادادهل یتحلوهیج حاصل از تجزی. نتاباشدیمنان و سازمان را دارا ک ارک ستمت  ارتیا بر  یرفذاریتأث

بالالا  انتهالالا در .باشالالدمالالی ینستمت سالالازما ارتیا  یزیرهبرنام یدر اثربخش یتوجهاثر قابل یرادا فرهنگ ستمت سازمان

نالالان بالاله بهبالالود ک ارک و رفتالالار سالالتمت  یه فرهنگ سالالتمت سالالازمانک  شد یادآوریار ک وسب ک ران یبه مد ،جینتاه ب جهو ت

   .کندیممک ک نان ک ارک  یاثربخش

_______________________________________ 
1 Žižek and Mulej 
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ان مالالدارس ماثرات عوامل ستمت ساز یرامونپ یقدر جهت تحی یارائه مدل»به  یدر پژوهش (2012) یوایسو ل رامداس

شامل  ییشنهادپرداختند. مدل پ «سال  مدارس یطمح یت مبر اه آموزانمعلمان و دانش یران،مد دیتأک  با توجه به ییابتدا

 یالالت مدرسالاله )موفی ییامالالدها( و پزادرون ییرهاسطح مدرسه )متغ مل(، عوازابرون ییرهامتغ) یرونیبعوامل  ینروابط ب

 ،انیرمالالد یاز رهبر اندعبارتمدرسه  یازمانسمت ست هاییاسمی یزادرون ییرها. متغباشدمیو جو مثبت(  یلیتحص

 یرهایمتغو فرهنگ مدرسه.  یدرس  برنام یفیت معل ، ک  یهایژف یو جامعه،_خانه_روابط مدرسه ی،اجتماع ینوار یطمح

 یتیخالالدمات حمالالا و مدرسه یت قعه، مو سمدر یمدرسه، طراح یت مدرسه، جمع ۀاز نوع مدرسه، انداز اندعبارت زابرون

   بت.و جو مث یلیتحص یت از موفی اندعبارت نیز مدرسه ییامدهاپ .همدرس

ارمنالالد، ک  یسالالتمت مانند ییهامؤلفهسطح ارائه نمود. در سطح اول،  4در  یستمت سازمان یرا برا یمدل (2009) 1شریف

 یادیالال سالالطح بن عنوانو بههستند  یت سازمانتمام عناصر ستم ه و اساسیه پاک  دنفردیمارائه  یو رهبر یپرورنیجانش

، شالالودیممطالالرح  (احترام ، ارتباطات، اعتماد ویو زندف ار ک تعادل )ل سطح او یهاامدی. در سطح دوم پشوندشناخته می

و در سطح چهالالارم  فرددیم ارائه( هایستگیشاو  هامهارت  رت، توسعیپاداش، بص)سطح دوم  یامدهایدر سطح سوم پ

  .دنشو یمان یب (انطباق ییوانات و نانک ارک  ، تعهدیمیر تاک )سطح سوم  یهادامیپ

 یپژوهشالال ؛ بالالرای نمونالاله در هداد انجام یرا در خصو  ستمت سازمان ییات فستردهایتحی (2006) 2ینزیمک  موسس

ط و یمحالال ، ، راهبالالرداندازچشالال ت، یالال مأمور)جهالالت  ،یه شالالامل رهبالالرکالال  دیالال فردن ییسازمان سال  تب یبرا فانه9عناصر 

 .شدبایم یآورو نو  یطیش محیزش، فرای، انگهات یبلاق ل،نترک  و ی، هماهنگییفو ، پاسخ(هاارزش

 

 یشناسروش

هدف،  براساسبندی از لحا  طبیه همچنینآمیخته )کمی و کیفی( است. صورت حاضر بهپژوهش طور کلی رویکرد به

بخش ستفاده فردید. اکیفی  های کمی وادهاز د نیزهای پژوهش نوع داده براساسای و کاربردی است. پژوهشی توسعه

  عمیق مرتبط با تکنیک دلفی و در بخش کمی از پرسشنام یهامصاحبه از طریقته ساختاریافنیمه  کیفی از مصاحب

  با شرایط سابی یادارستمت  ۀبخش کیفی شامل کارشناسان و مدیران خبره در حوز آماریجامع   .استفاده فردید

 ،رؤسا  کلیبخش کمی شامل  در ارشد و دکتری ویطع کارشناسیسال و تحصیتت مرتبط م 25از  فعالیت بیشتر

غیرتصادفی  یریف نمونه ۀبود. در بخش کیفی با شیو  292تعداد دولتی استان مازندران به یهاسازمانمدیران و معاونین 

تصادفی  ۀشیو با  ر و در بخش کمی فن 24 دتعدا نظرات رسیدن به اشباع ابرفی تفلوله یریف نمونهروش هدفمند به

 از استفاده با پرسشنامه انتخاب شدند. روایی آمارینمون   نوانعبه نفر  168با کمک جدول مورفان تعداد  یاخوشه

 قرار دییتأ و ارزیابی مورد کرونباخ آلفای از استفاده با آن پایایی و یدییتأ و اکتشافی عاملی تحلیل و CVR شاخص

 یافزارهانرم در اریساخت التادمع مدل و یانمونهتک t آزمون دلفی، تکنیک از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز. فرفت 

 .شد  انجام Lisrel و SPSS آماری

 

_______________________________________ 
1 Fisher 
2 Mckinsey Company 
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  هاافتهی

و  هامؤلفالاله، هاشاخصی دلفی برای استخراج و غربالگر و تکنیک افتهیساختارهنیم  مصاحب از روش حاضرپژوهش در 

-هنیمالال   مصالالاحبنجالالام از ا حاصل جینتا .شداستفاده  دولتی استان مازندرانادارات در  سازمانی ت مستی مو مدل ب ابعاد

 در جالالدول ذیالالل فرفتالالهتوجه به نتایج تحلیالالل محتالالوای صالالورت اند.( ارائه شده1شماره ) در غالب جدول افتهیساختار

ابعالالاد از  انالالدعبالالارت شدهییشناسابعد شناسایی شدند. ابعاد  3معیار و  13الب در غ شاخص 57که  است حاکی از این 

 یبالالراجالالو،  ، یادفیری وپذیریاجتماع،  ییفو یکرد، پاسخرومعیارهای  سازمانیعد برای ب. سازمانی، مدیریتی و رفتاری

توسالالع  ، سالالازیفرهنگ ی،نالالوآورفرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای  ی، انگیزش،رهبر بعد مدیریتی معیارهای

 شناسایی شدند. اعتبارسازی و کارکنان

 

 سازمانی ستمت  یهاشاخص : 1جدول  

 صخشا لفهمؤ بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانی

 

 

 رویکرد

 ت ی مأمور

 ژی استرات

 سودمندانه   دوطرفروابط 

 تمرکز هدف 

 حل مسئله 

 
 

 پاسخگو بودن

 توانمندسازی 

 مالکیت روانی 

 یدهفزارشر اساخت

 مداری وظیفه

 

 

 پذیریاجتماع 

 فرایش بازار

 کاری  یها یت

 اجتماعی  یهامهارت 

 اجتماعی  یاهتیفعال

 آموزش 

 

 یادفیری

 سازمان یادفیرنده

 مدیریت دانش 

 اجتماعی  سرمای 

 فرصت یادفیری

 

 

 وج

 جو رقابتی

 جو اختقی 

 جو امنیتی

 یطی حفشارهای م

 حمایت سازمانی
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 شاخص مؤلفه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریتی

 

 

 رهبری 

 رفتارهای رهبری 

 رهبری  یها یت

 رهبری اصول 

 یندهدر مورد آ یرسازی تصو

 مشترک  اندازچش  

 

 شانگیز

 حمایت معنوی 

 تشویق مشارکت 

 ز تتش حمایت ا

 
 

 فرآیند

 پیچیدفی مناسب

 مدیریت عملکرد 

 مناسب یهاه ی روو  هاتیفعال

 ساختار مناسب

 

 

 مالی 

 ثبات مالی 

 تنوع مالی 

 توزیع صحیح منابع

 جا از منابعهه باستفاد

 ت ی ری پاداش مد یسازفار

 

 

 

 

 

 

 

 رفتاری

 

 نوآوری 

 

 ختقیت

 انتیال ایده

 رتنوع و ابتکا

 توانمندسازی ختقانه 

 

 

 سازیفرهنگ

 هنجارها

 هاگرشن

 نفسعزت 

 برای تغییر آمافی

 فرهنگی یهاکنترل 

 

 توسع  کارکنان 

 نان روابط و رفتار کارک

 جه به نیازهای کارکنان تو

 طراحی محتوای شغل 

 نموفییت کارکنا

 

 

 اعتبارسازی

 اعتماد

 انسجام 

 یفشودف

 شهرت و اعتبار اجتماعی
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شناسایی مدل بومی ستمت سازمانی برای حالت تخمینی استاندارد  منظوربهده شنمودار مدل معادالت ساختاری آزمون

 .اند( ارائه شده2( و )1رتیب در اشکال شماره )تبهناداری و برای حالت مع

 

 
 تانداردحالت تخمینی اس ر: مدل معادالت ساختاری مدل بومی ستمت سازمانی د1شکل 

 

 
 : نمودار مدل معادالت ساختاری مدل بومی ستمت سازمانی در حالت معناداری2شکل 
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 .اندئه شده( ارا2ه )شمارنتایج مربوط به نیکویی برازش مدل در جدول 

 

 تاری برای شناسایی مدل : نتایج نیکویی برازش مدل معادالت ساخ2جدول  

RMR GFI AGFI 
 

RMSEA 

0.072 0.93 0.92 72.17 0.03 
 

از  بزرفتالالربالالرای ایالالن مالالدل،  دهالالدیمبودن مدل ساختاری را مورد آزمون قالالرار که اشباع دویخسطح معناداری آزمون 

تمالالامی ارتباطالالات  شده،در این سطح خطا پذیرفت که مدل برازش توانیم جهیدرنت ؛دهآمدست به 0/ 05خطای نوع اول 

. شالالودیممالالدل اشالالباع در نظالالر فرفتالاله  0/ 05و در سطح خطای  ر فرفتهرا در ب هاآن یهاصشاخمعنادار بین متغیرها و 

و  GFIنیکویی برازش  یهاشاخصچنین وجود ارتباطات معنادار دیگر در مدل دارد. هماشباع بودن مدل، نشان از عدم

AGFI  یالالین ارتبالالاط بالالین ان بالالاالی مالالدل در تبکه نشان از تو  اندشدهبرآورد  0/ 9از میدار قراردادی در این مدل بزرفتر

 ینالال یبشیپکه مربوط به میدار خطای مالالدل مربوطالاله در  RMSEAو  RMR یهاشاخصمزبور دارد. همچنین  یرهایمتغ

خطای انالالدک مالالدل در  ۀدهندنشانبه صفر  هاآنکه نزدیکی  اندبودهیادیر کوچکی ، مدنباشیممیادیر صحیح مشاهدات 

. بالالا توجالاله بالاله نتالالایج و مدل به نیکویی بالالرازش یافالالت  باشدیماستناد و معتبر ابلنتایج مدل ق لذا است؛تبیین ارتباطات 

ین ابعالالاد سالالتمت سالالازمانی، بعالالد که در بالال  دشو هده میمشا ،Lisrel افزارنرماز مدل معادالت ساختاری در  آمدهدست به

بعالالد سالالاختاری بالالا بالالار  و 0/ 53عاملی  مدیریتی با بار عدب، 0/ 59، بعد مدیریتی با بار عاملی 0/ 65با بار عاملی سازمانی 

 ند.قرار دارترتیب در اولویت بیشتری نسبت به سایر ابعاد به 0/ 48عاملی 

 

  یریگجهینتبحث و 

کالاله  باشالالدیم ستان مازندراندولتی اادارات در  سازمانی ستمت مدل بومی  یهاشاخص ییشناسا حاضر پژوهش هدف

بالاله ایالالن دوم   اول و انجام تکنیک مرحلالال   تکنیک دلفی مرحلمصاحبه، انجام  مانجا  مرحل 3 طی پژوهشگر منظوربدین

ابعالالاد . دناسالالایی شالالدبعالالد شن 3و  مؤلفالاله 13شالالاخص در غالالالب  57، آمدهدسالالت به. با توجه به نتالالایج فت ت یادسمه  

 ،ییفالالو د، پاسالالخریکرو. برای بعد سازمانی معیارهای باشندیم تی و رفتاریعبارت از بعد سازمانی، مدیری شدهییشناسا

ی، انگیالالزش، فرآینالالد و مالالالی و بالالرای بعالالد رفتالالاری رهبالالر بعد مدیریتی معیارهای یبرا، یادفیری و جو، پذیریاجتماع

 تالالوانیم آمدهدسالالت بهبه نتایج با توجه شناسایی شدند.  اعتبارسازی و انسع  کارکنتو ، سازیفرهنگی، نوآورمعیارهای 

آن بتوان مشکتت سازمانی موجود  جهیدرنتد که باشهمراه داشتهدهایی بهباید دستاور نیسازما ستمت مدل  ح کردمطر

-حیح، بهبود وضالالعیت پاسالالخرویکرد ص اتخاذاز قبیل  ییدستاوردهابه  توانیم این زمینه را تا حد امکان رفع نمود. در

و ایجاد جوی مناسالالب دفیری سازمانی وضعیت یا ارتیا سازمان و کارکنان،  پذیریاجتماعایش سطح فویی سازمان، افز

ی مناسب و میتضی، ایجاد انگیزش، اتخاذ فرآیندهای مناسب سالالازمانی و تخصالالیص هبردر سازمان، استفاده از سبک ر

 و توسالالع  کارکنالالانسالالازمانی،  یسالالازسال   نالال یدرزمصالالحیح  سالالازیفرهنگی، رنالالوآورهنگ صحیح منابع مالی، ایجاد ف

 ود.مسازمانی اشاره ن اعتبارسازی
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، بعد 1/ 06 یاستان مازندران با بار عامل یدر ادارات دولت یستمت سازمان یبعد سازمان ،شدهییشناساعاد اب یندر ب

در  یزمانستمت سا یبعد رفتارو  0/ 99 یبار عامل زندران بااستان ما یدر ادارات دولت یستمت سازمان یریتیمد

ابعاد به مفهوم مدل   یرنسبت به سا یشتریتعلق ب یزانم تیب تربه 0/ 98 یاستان مازندران با بار عامل یادارات دولت

، ییو ف پاسخ یکرد،رو  مؤلف 5شامل  ی. بعد سازماناندداشتهاستان مازندران  یدر ادارات دولت یستمت سازمان

 4شامل  یو بعد رفتار یو مال یندفرآ یزش،انگ ی،رهبر  مؤلف 4شامل  یریتیو جو، بعد مد یادفیری ،پذیریعاجتما

 ،ت یمأمور یهاشاخص یدارا یکردرو مؤلفه. باشدیم اعتبارسازی و توسع  کارکنان ،سازیفرهنگ ی،نوآور  مؤلف

 یهاشخصشامل  ییفوپاسخ مؤلفه است. ئلهسودمندانه، تمرکز هدف و حل مس   دوطرفروابط  ی،استراتژ

 یهاشاخص یدارا پذیریاجتماع  ؤلفم است. یمدار یفهو وظ یدهساختار فزارش ی،روان یت مالک ی،نمندسازتوا

 یدارا یادفیری  مؤلف است. و آموزش یاجتماع یهات یفعال ی،اجتماع یهامهارت ی،کار یها یتبازار،  یشفرا

 یهاشاخص یجو دارا  مؤلف است. یادفیریفرصت  ی،اجتماع  یدانش، سرما ت یریمد ده،یادفیرنسازمان  یهاشاخص

 یهاشاخص یدارا یرهبر  مؤلف است. یسازمان یتحما و یطیمح یارهافش یتی،جو امن ی،جو اختق ی،جو رقابت

 یزشانگ  مؤلفت. اس مشترک  اندازچش و  یندهمورد آدر یرسازیتصو  ی،اصول رهبر ی،رهبر یها یت ی،رهبر یرفتارها

 یاهشاخص یدارا یندفرآ  مؤلف است. از تتش یت مشارکت و حما یقشو ت ی،معنو یت حما یهاشاخص یدارا

 ی دارا یمال  مؤلف است. مناسب و ساختار مناسب  یهاهیروو  هات یفعالعملکرد،  یریت ب، مدمناس یچیدفیپ

 مؤلفه است. ت یریپاداش مد یمنابع و سازفار جا ازهب منابع، استفاده یحصح یعتوز ی،تنوع مال ی،ثبات مال یهاشاخص

  مؤلف است. یفرهنگ یهاکنترلو  ییرتغ یبرا آمافی، نفسعزت، هانگرشهنجارها،  یهاشاخص یدارا سازیفرهنگ

 یت شغل و موفی یمحتوا یکارکنان، طراح یازهایشاخص روابط و رفتار کارکنان، توجه به ن یدارا توسع  کارکنان

و شهرت و اعتبار  یاعتماد، انسجام، فشودف  یهااسیمیشامل خرده یاعتبارسنج  مؤلف هایت درن است. کارکنان

 ت.اس یاجتماع

با ستمت  یو هوش فرهنگ یهوش سازمان یننشان دادند که بدر پژوهش خود  (1397) یستما توران ودر این راستا  

 ننشا یجنتا .دتنسهمدل مطلوبیت نشان از  دهشارائهش براز یکویین یهاشاخص ینهمچن .رابطه وجود دارد یسازمان

 توانی منیز را  ی ن اثر مستییشتریب .دندار یرتأث یبر ستمت سازمان یو هوش سازمان یبعاد هوش فرهنگکه ا ندداد

 یبر ستمت سازمان یو رفتار از ابعاد هوش فرهنگ یاز ابعاد هوش سازمان یکاستراتژ ینشب ی عنوان اثر مستیتحت 

  مدارس میطع  یرانمد یدر ستمت سازمان یمنیش مه یو هوش سازمان یففت هوش فرهنگ توانیم ا؛ لذدانست 

برندق و  یایمان .رندیکارفبه تتش الزم را  هامؤلفه یندر ارتیا  ا یدبا نئوالد و مسنان دارهرشهر تدوم  ط متوس

 عوامل ییاراج یهادستگاهو حسابرسان  نرایدم ،ارشناسانک  از نظردادند نشان  خود ش پژوه ( در1395همکاران )

 ی هادستگاهن یمسئولیی فراقانون، ییاجرا یهادستگاهن یردن مسئولک  ، شفاف عملیو مال یرانضباط اداونظ ت یرعا

و  رجوعارباب  یرک، تالمالت یبت نسبت به یرد خود، احساس مسئولکن نسبت به عملیمسئولیی فو، پاسخییاجرا

و  مولوی .باشدیم یت نظام ادارمستۀ ندیعوامل فزا عنوانبه یاجتماع یهات یمسئولبه  و تعهد یاختق نیت موازیرعا

و  ی، وفاداریانزماس ییجو ت کشارزان می، میباطرتا یهاس یانکه مک  نتیجه فرفتند خوددر پژوهش  (5139همکاران )

توسع   ی،ر هدف، رهبریرد، مسکعمل ییناساات، شیاختق ،ارتباط و شهرت سازمان ی،ارک  ینان، روحک ارک تعهد 

زاده و قشیایی د.نر داریتأث یجان غربیاستان آذربا یبدنت یدر ادارات ترب یاربرد منابع بر ستمت سازمانک و  کارکنان

 براساس هادانشگاهدر  یمناسب ستمت سازمانالگو  یاصل یهامؤلفه پژوهش خود به ارائه( در 1392همکاران )
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بودن انتظارات(، نظام پاداش عادالنه، مشخص) ت یشفاف شامل گو ال یاصل یهامؤلفهتند. استم پرداخ یند یهاآموزه

 ت یمعنو  ،یریپذانعطافمنابع، ز ا یروبهره ،یوآورن ،یهمبستگ ،یدنهدفم ،یتیحل مشکل، ارتباط سازنده، رفتار حما

 هتالگو ج یخروج یهامؤلفه یتمام در  فرفتند کهپژوهشگران نتیجه . ییفرات یفیافراد و ک  یدر کار، توجه به روح

 ی سطحمدل چند یبه بررس پژوهش خود( در 2014) نیل وجود دارد. ینیو د یاستم قیمصاد ،سازمانی ت ستم ارتیا 

ه ک  ندنشان داد هادادهل یتحلوهیج حاصل از تجزینتا .ارتیا  ستمت پرداخت  یو اثربخش یسازمانفرهنگ ستمت 

با  انتها در .باشدمی ینستمت سازما ارتیا  یزیرهبرنام یدر اثربخش یتوجهاثر قابل یرادا سازمان فرهنگ ستمت 

نان به بهبود ک ارک و رفتار ستمت  یه فرهنگ ستمت سازمانک  شد یادآوریار ک وسبک ران یبه مد ،جینتاه ب جهو ت

عوامل  ینشامل روابط ب ییشنهادمدل پ در پژوهش خود (2012) یوایسو ل رامداس .کندیممک ک نان ک ارک  یاثربخش

و جو  یلیتحص یت مدرسه )موفی ییامدها( و پزادرون ییرهاسطح مدرسه )متغ مل(، عوازابرون ییرهامتغ) یرونیب

 ینوار یطمح یران،مد یاز رهبر اندعبارتمدرسه  یازمانسمت ست هاییاسمی یزادرون ییرها. متغددارائه دادنمثبت( 

 زابرون یرهایمتغو فرهنگ مدرسه.  یدرس  برنام یفیت معل ، ک  یهایژف یو جامعه،_خانه_درسهروابط م ی،اجتماع

 .همدرس یتیخدمات حما و مدرسه یت قعه، مو سمدر یمدرسه، طراح یت مدرسه، جمع ۀاز نوع مدرسه، انداز  اندعبارت

  بت.و جو مث یلیتحص یت از موفی اندعبارت نیز مدرسه ییامدهاپ

 :دنفردیم ر ارائهیزشرح به اتیپیشنهاد ،آمدهدست به با توجه به نتایج

 .استفاده شود یسازسال رهبری اثربخش سازمان در جهت   نیدرزماز رهبرانی کارآزموده و مجرب  •

 .تدوین شود در سازمان سازمانی ستمت سطح  ارتیا   نیدرزمستراتژیک ا یزیربرنامه •

 انجام شود. سازمان یسازسال  یهادهیاجهت ارائه و نوآور در  قکارکنان ختپشتیبانی الزم از  •

 عملیاتی شوند.در سازمان مشخص و  سازمانی ستمت  ارتیا مرتبط با  یهات یفعال •

 .دناعتم شو  به باالدست  یبازنگر جهت  یمنیو ا یبهداشت شغل یریت مد الزامات •

 د.نشو  نیتأم در سازمان یسازسال نوین  یهاست یساستفاده از  جهت  غیرمالیمالی و  نیاز منابع مورد •

 د.شو  انی ایجادسازم یسازسال انگیزش الزم در کارکنان برای ایجاد جو  •
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 فارسی منابعفهرست 

و  یهوش فرهنگ براساس یسازمان ستمت  یساختار یارائه الگو، (1397. )فرشته ی،استم .،توران ی،مانیسل -

، شماره 7، دوره یسنجروانپژوهشی  –صلنامه علمی ، فراندر مدارس میطع دوم متوسطه شهر ته یهوش سازمان

 .131_119، صفحه 1397، زمستان 27

 سازمانی ستمت  یبیمدل ترک  کی یطراح(، 1396) .نینسر ،فاخر انیشا .،مایش ،محیق .،رضایعل ،بافنده زنده -

و  اقتصاد ،ت یریدم هاشچالو  هافرصت  یالمللنیبکنفرانس ، سازمانی ستمت موجود  یهامدل قیفتل براساس

 .یحسابدار

 لتیبراساس فض سازمانی ستمت مدل  نیتدو(، 1396) .هللنصرا ی،عرفان .،رضاغتم ،بهار یشعبان .،دیمج ی،انیک  -

، لعات مدیریت رفتارشناسی در ورزشطا، مرانیا یاستم یجمهور هاجوانارت ورزش و کارکنان وز یسازمان

 .107_95، صفحه 1396 زییا، پ15 یاپیشماره پ _ 3، شماره 4دوره 

نده ستمت یبر فزا مؤثرعوامل  یبررس ،(1395یداله. ) ،یباقر .،بهرام ی،محمد ی.،عل یات،ب .،برندق، محمد یمانیا -

 .178_165،   17، شماره یانانسد در علوم ییات جدیفساد، مجله: تحی میابله باو  یظام ادارن

و ستمت  یسازمان اربر فرهنگک  یر اختق استمینیش و تأث یسررب (،1395ری . )، میوبی، احمدعلی.، میرمضان -

 .26_20، 103 ،یاختق یهاپژوهشه صنعت نفت، پژوهشگا ،نانکارک  یادار

در ادارات  یر بهبود ستمت ادارب ؤثرعوامل م یبررس (،1395. )بهمنش، خالد .،حسن یرانپور،ا .،نمهرا ی،مولو  -

تا  59 از) 1/ 1شماره  _، دوره دوم 1395بهار  ینیکارآفرو  یریت عات مدمطال ،یجان غربیاستان آذربا یبدنت یترب

66). 

ی شغل شزیو انگ ت یبا ختق سازمانی ستمت  نیرابطه ب یسررب .(1394) .السادات یرخف ،ییاسواک  یاحمد -

رشته  ،یماست ارشد دانشگاه آزاد یکارشناس نامهانیپا .شهر تهران وپرورشآموزشیک منطیه  ییلمان ابتداعم

 .واحد رودهن ی،آموزش یزیربرنامه

رد کیبا رو یستمت نظام ادار ارتیا جهت  یین الگو یتدو (،1393، )لی، عیعاقل جید.،، میضماهن سن.،ح ،یالودار -

دانشگاه  _ام نور یدانشگاه پ _ ییات و فناوریت علوم، تحیاروز .(تهران 10منطیه  یشهردار؛ موردمطالعه) یاستم

 .1393؛ یانسان ده علومکدانش _تهران ستان ام نور ایپ

ط: مطالعه  یحم به ییو توان پاسخگو  یرابطه نوع ساختار سازمان یرس. بر(1393) .راینکومند، سم .،، جعفرزادهترک  -

 .یت راهبردیریشه مدیدان ، فصلنامهیکاربرد یجامع علم یهادانشگاه یمورد

 لدمن،یو ف یهو  یبر الگو  دیتأک با  سازمانی ستمت فهوم بر م ی، مرور(1393. )معصومه پاکروح، .،رضایعل ی،موغل -

 .نگار شیهما یعلم یهاشیهمامرکز  راز،یو راهکارها، ش هاچالش ت یریمد یالمللنیبکنفرانس  نیدوم

در تحیق طرح تحول  یرفذار بر ستمت نظام اداریعوامل تأث. (1392. )یهنور یی،شادالو یدرضا.،س یری،ام یصالح -

 .11_1 ،(19 یاپی)پ 1)7 ی،فرهنگ یریت دم ،یرنظام ادا
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دانشگاه بر  ازمانیس ستمت  ینظر یارائه الگو(، 1392) .سایپر ،انیودمسع .،بهزاد ی،محمد .،نصراهلل ،زاده ییقشیا -

 .(5 یاپی)پ 1شماره  1392سال دوم بهار و تابستان  یتماس گاهدر دانش ت یریمد ،استم نید یهاآموزه یمبنا

علوم  در تازه یهاشهیاندفصلنامه  ی.دانشگاه آزاد استم متفاوتمناطق  سازمانی ستمت  .(1389) . ، فتاحظنا -

 .23_11 ،3نج ، ش پ لسا ی،تیترب

فصلنامه  ناجا. یرسته انتظام یداردرجهآموزش  یبرنامه درس یرونیب یاثربخش یابی. ارز(1388)جعفر. ، زادهترک  -

 ره چهارم.شما ،، سال چهارمیت انتظامیریمطالعات مد

انتشارات افرا،  ینیام اهللفضلرجمه (. تیستمت سازمان یت )حکا یران(. چهار دغدغه مد1385) .یکپاتر یونی،لنچ -

 .187_9 چاپ اول،  

 یافتیره یپژوهش ی، فصلنامه علمیابط عمومرو ،ییاجرا ،ی، اداریت منابع انسانیریمد (1384) وسفوند، عباس.ی -

 .سوم ل، شمارهال او، سیت آموزشیرینو در مد

شهرستان  یرانتفاعیغو  یمتوسطه دولتمدارس  یستمت سازمان یتوضع یررس(. ب1377فرزاد. ) ی،کوهنجان یقنبر -

 .19_4،   ماهنیفروردارشد،  یکارشناس نامهانیپامعلمان.  اهیدف از د یرازش
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