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اين است که بررا    حاضر اصلي مقاله هدفچکيده: 
تقويررت توسررلة علمرري در ن ادهررا  آموزشرري  رره  

کراو  وتوان ارائه داد. اين امرر برا کنرد   راهکارهايي مي
هرا  مرديريت و رهبرر     ها  سازمان و سبکنظريه

صورت گرفته است. پرداختن به بحث توسلة علمري  
و لزوم آن و بررسي راهکارها  تقويت آن ضررور   

رسد. با توجه به ماهيت سراال تحقيرب بره    ميبه نظر 
تروان  رسرد کره برا روش اسرناد  ب ترر مري      نظر مري 
 ها  مختلف موضوع را کاويد. جنبه
ها  تحقيب حاکي از آن است که بره ورور کل ري    يافته
، نظريرة  Yها  انساني سازمان از جمله تئرور   نظريه

تواننرد ن ادهرا    مديريت مبتني بر کرامت انساني مي
سوق شي را هر  ه بيشتر به سمت توسلة علمي آموز
هررا  مررديريت مشررارکتي و . همچنررين سرربکدهنررد

سراررانه کره در آن را کارکنران نقر       الگوها  مرردم 
گير ، حل مسرائل  گذار ، تصميممستقيمي در هدف

کنند، الگو  مناسبي و ايجاد تغييرات سازماني ايفا مي
 رسد.ها  آموزشي به نظر ميدر سازمان

 

Abstract: The main Purpose in this 
article is what approaches are 
effective for reinforcement of 
scientific development in educational 
institutions. To answer, we studied 
organizational theories and 
management styles. In today’s world, 
it is necessary to appeal to the idea of 
scientific development and the ways 
to reinforce it. With regard to our 
research question, documentary 
method is the best method to apply. 
The findings of the research suggest 
human organizational theories such as 
Y theory, human munificence and so 
forth can help educational institutions 
in scientific development. Moreover, 
cooperative and democratic styles of 
management in which staff have a 
direct role in setting objectives, 
decision making, problem solving and 
organizational change seem to be 
appropriate patterns in educational 
institutions. 

 

هرا  انسراني   : توسرله علمري، نظريره   واژگان کليدي
سازمان، الگو  مديريت مشارکتي، روش دموکراتيک 

 رهبر . 
 

Key words: Scientific development, 
Human organizational theories, 
Participation management style, 
Democratic leadership style. 

 

                                                                                                                                      

 دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصف ان * 
 ( badriborandegi@yahoo. comشناسي دانشگاه اصف ان )مسئول مکاتبات: دانشجو  دکتر  جامله** 



30 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 و ضرورت مسئله مقدمه
اخير به وور جد  وارد عرصة گفتمران علمري کشرور    ها  ثي که در ساليکي از مباح
يکري از  ، توان گفت که تحول علمي و فکر . ميبحث توسلة علمي است، شده است

بسيار  از نخبگان و . ترين تحورتي است که جاملة ما در آستانة ورود به آن استم م
توسرلة کشرور را منروه بره      استمرار حرکت نظام و تداوم جريران ، انديشمندان کشور
مردتي اسرت کره مسرئورن کشرور بره       ، به همين ج رت . دانندمي تحقب توسلة علمي
اما واقليت اين است که بررا   . کنندمي متلدد در اين زمينه تأکيدها  برگزار  نشست

و فراهم آوردن بسترها  رزم ج ت ها ايجاد برخي از زيرساخت، تحقب توسلة علمي
 .  ناپذير استامر  اجتناب، رشد علمي کشور

يت و هويرت افرراد و جاملره در    ماثرترين عامرل شرکل دادن بره شخصر    ، آموزش
رويکرررد کشررورها  پيشرررفته نسرربت برره آمرروزش بررا وجررود  . باشرردمرري مرردتدراز

ايرن اسرت کره بررا  حفر       اند، هزياد  که در دو قرن گذشته داشتها  گذار سرمايه
فرهنگري و  ، اقتصراد  ، يثيرت و اعتبرار سياسري   برتر  و پيروز  در رقابت و تداوم ح

مرتبط با آن ضرور  است زيررا  ها  توجه ويژه به نظام آموزشي و دستگاه، يالمللبين
دهنرده  مدت تأثيرگذار و شکلکشور در ميان مدت و درازها  آموزش در تمامي بخ 

 نقرد قررار   يابي هر گونه مشکلي غالباً نظام آموزشي مرورد برا  ريشه ،از اين رو. است
 . گيردمي

انديشمندان را به اين نتيجه رسرانده کره   ،   ار قرن پس از انقالب صنلتي تجارب
 سرح  درآمرد و صرادرات و نفرت خالصره     ، تکنولروي  ، توسله در افرزاي  سررمايه  

 مردم با فرهنگ عمومي و فرهنگ علمي شايسرته ، ترين رکن توسلهبلکه م م، شودنمي
 گيرر و متفکرر  پري ، سرخت کروش  ، ازمند افراد  مقاومني، توسله و ج   علمي. است
. ترين و کارآمردترين نظرام آموزشري اسرت    تربيت  نين افراد  نيازمند قو . باشدمي

 -و تحمرل مردت زمراني نسربتاً ورورني      بنابراين نبايد انتظار داشت که بدون آمروزش 
 . دمتحول و در ج ت ب بود و تکامل شکل گيرا  هجامل -شايد به عمر يک نسل

  هسرنوشرت آينرد  ، آينده را بر ع ده داردها  آموزش نسل  ههر فرد  که وظيف
را نيز در دست دارد زيرا تجربه نشان داده است که جواملي که به مقام مدرس ها ملت

  هزنردگي بشرر  در جاملر     هدر آينرده و در عرصر  انرد،  هو کار تدريس اهميت داد
 امرروز   هنگاهي به جوامع توسرله يافتره و پيشررفت    بااند. هجايگاهي برتر يافت، ج اني
همان جرواملي هسرتند کره در گذشرته بره مقرام و       ، توان به اين نکته رسيد که اين امي
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مترقي  شم اميد به کسراني  ها  دادند و اکنون دولتمي منزلت مدرس اهميت فراوان
 .  آموزنديم بينند و علممي دارند که انديشمندان فردا در دستان آن ا آموزش

و ا  هدر يک علرم برين رشرت   ، اقتصاد  و به عبارت ديگر، علمي، در ابلاد ملرفتي
 ند عاملي هنوز مدرسان و اساتيد حوزه و دانشگاه جايگاه رفيرع خرود را بره دسرت     

تا زماني که ب ا  شايسته و حقيقي مدرسان و اساتيد داده نشرود و  ، به واقعاند. هنياورد
اهرداف کرالن مل ري    ، در کشرور قررار نگيررد   مورد توجه ويژه آموزش  تا عنصر اصلي
 شود و توسرلة علمري کشرور بره آرمراني دسرت نيرافتني تبرديل        مي غيرقابل دسترس

انسراني  هرا   ضرمن تأکيرد برر نظريره     تامحققان درصددند ، در مقالة حاضر. گرددمي
ملره  راهکارهايي را ج ت پيشبرد توسرلة علمري در ن ادهرا  آموزشري از ج    ، سازمان

 . آموزش عالي ارائه دهند
 

 شناسي توسعۀ علميمفهوم
. ر  رواج يافته اسرت افزانرمتوسلة علمي در کشور با عنوان جنب  ، اخيرها  در سال

، مريالد   1990  اوالعات بر اين باورند که از اواخر دهرة  فن اوربرخي از کارشناسان 
افزار  را اگر جنب  نرم .ج ان شاهد يک انقالب بزرگ و ج اني اوالعات بوده است

تشرکيل شرده    "افرزار نرم"و  "جنب "از دو مف وم ، شناسي بررسي کنيماز زاوية لغت
افرزار  را هماننرد   توانيم ن ضت نرممي شناسانه به اين موضوعنگرشي جاملهبا . است

افرزار   جنب  نررم (، 24: 1384) اسماعيلي(. 23: 1383، شاملي) فرهنگ جامله بدانيم
پرداز  و تالش در ايجاد نظام دان  و نظريه، اد پويايي و تکامل در ساختار علمرا ايج

را ايرن   "افزار جنب  نرم"تلبير ( 10: 1383) داند و مصباحمي علمي مستقل اسالمي
: يک حرکت اجتماعي برا  ايجاد تحول مثبت در روند توليرد  ه استگونه تلريف کرد

ر پا ساختن تمدني بر اساس مباني حقيقت محرور  پرداز  به منظور بعلم و نظريه، فکر
پژوه  ، ر افزانرمنقحة کانوني جنب  . اصيل انسانيها  و در ج ت اهداف و آرمان

سياست مسرتقل و مرديريت صرحي     ، اقتصاد، ما اگر علم نداشته باشيم. و تحقيب است
هرا   از مشخصره . نخواهيم داشت و کلية امور اجتماعي ما رو به ق قرا خواهرد رفرت  

اين حرکرت بايرد   . نوانديشي علمي در همة سحوح جامله است، ر افزانرمگفتمان جنب  
ايرن  ، به ديگر بيران . ن ادينه شودها آغاز و در تمامي سحوح و ريهها در تمام سحوح و ريه

در . جنب  هم بايد در سح  فرد  و هم در سح  اجتماعي به ن ضتي فراگير تبرديل شرود  
 هر علم از منظرر درونري بره پاسرخگويي بره مسرائل خروي        ، وليد علمبخشي از فرآيند ت
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بارتر در ارتباه با ساير علوم و از منظر نظرام محرور  بره مسرائل و     ا  هپردازد و در ريمي
 (.23: 1382، و ابوورالبي  7: 1384، ارزانري ) دهرد مري  نيازها  اکنون و فردا  جامله پاسخ

نبال آن است ترا ارزش اقتصراد  و اجتمراعي    ر  در حال پيشرفت به دافزانرمجنب  
در دنيرا همکرار  داوولبانرة هرزاران     . اوالعات و شبکة کامپيوتر  را بازتلريف نمايد

ر  جايگزين م مري بررا    افزانرمريز شبکة ج اني برا  گسترش توسلة جنب  برنامه
 (.  450: 2003، 1بست) بخ  ذهني اوالعات ماثر خواهد بود

افرزاي  دانرايي نسربت بره امرور مراد  و       ، هدف علم(، 1385) به نظر علم ال د 
جديرد بررا  قواعرد نروين     هرا   غيرماد  است و توليد علم يلني روشن کرردن افرب  

منرد  در  منرد  تئرور  و روش  پرداز  و رعايرت مليارهرايي از جملره نظريره    نظريه
 قابليرت در مرورد داور  تخصصري قررار    ، دسرت اول برودن در توليردات   ، دستاوردها
در دسترس بودن و بارخره ظرفيرت مرجرع قررار گررفتن و تبرديل شردن بره        ، گرفتن
بره  ،   که هدف آن کاربرد  کردن علم ج ت توليد کار يا خدمات جديد اسرت فن اور

 .    استفن اورعبارتي توليد علم با همة اين اوصاف مقدمة توليد 
 

 شناسي توسعۀ علمي و ضرورت مطالعۀ آنمفهوم (1)جدول 
 ضرورت مطالعۀ توسعۀ علمي مفهوم شناسي توسعه علمي محقق

 رفيع پور
 (1381 ) 

. شاخت است اما يک نوع شناخت محمئن است، علم
بر پايرة تلقرل و تفکرر    ، شناختي که دربارة يک مسئله

قياسي و يا تجربي صرحي   ها  عميب بر اساس روش
 .  به دست آمده است

 ارائة علم، کندمي آنچه که رفيع پور محرح
زمراني کره علرم در    . به وور ذهني اسرت 

بيني اسرتفاده  تبيين و پي ، ج ت توصيف
. رسرد مري  از حالت ذهني بره عينري  ، شود

همچنين شناختي که بر پاية تلقل و تفکرر  
 جنبة عملي و کراربرد  پيردا  ، عميب است

 .  کندمي
 ملمررررار

(1383 ) 
توسله علمي به مرحلة گذر به پيشرفت کمّي و کيفي 

توليد علم و متوليران علرم   ، سازمان علم، محتوا  علم
 . شودمي گفته

بايد توجه داشت که کاربرد عملي علرم و  
مديريت دان  ، علمي و به نوعي  توسله

در گرررو رشررد و گسررترش اختراعررات و  
نروآور   ، تحقيقات و پرژوه  ، اکتشافات

و توليد فکر برا  رفع نيازهرا  گونراگون   
 .  مختلف جامله استها  در بخ 

 

                                                                                                                                      

1. Best, Kirsty 
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 ضرورت مطالعۀ توسعۀ علمي مفهوم شناسي توسعه علمي محقق
 منصور 

 (1383 ) 
بررا توسررله و شررتاب گرررفتن ارتباوررات و افررزاي    

وبلرراً نقرر  و قلمرررو فرهنررگ و ابلرراد آن ، مبررادرت
خواهنرد  ا  ميهگسترده و تأثيرگذار  آن سريع و عد

وضليت حال و آينده . ج اني شودا  هبه تدريج پديد
است که در بسريار  از تحرورت فرهنرگ    ا  هبه گون

رويکررد  . سراز شرده اسرت   شرت تليين کننده و سرنو
اهميت و قلمرو فرهنرگ و  ، امروز توجه ويژه به نق 

قدرت توليد علم و  گونگي تأثيرگرذار  و نفروذ در   
 و تأثيرگررذار  و نيازهررا  آنهررا سرراختار حکومررت

فرهنرگ و قردرت توليرد علرم بره عراملي       . باشرد مي
، ي تبديل شد کره در تحرورت م رم سياسري    المللبين

کنررد و در مرري عي ايفررا  نقرر اقتصرراد  و اجتمررا
کشررورها  صررنلتي برره عنرروان يکرري از بزرگترررين   

رشد و توسله و عامرل ترداوم و گسرترش    ها  زمينه
 .  باشدمي توسله

 دو بره  تروان مري  را تمردن  يکها  مالفه

هرا   مالفره  و ر افرزا نرمها  مالفه دسته
، نگرشي عام در. کرد افزار  تقسيمسخت
، علرم  بره  تروان مي را ر افزانرمها  مالفه
 عناصرر ، سره  ايرن . کرد تقسيم هنر و دين

 در کره  هسرتند  تمدن يک ملنو  و ذهني

عينري   تجليرات ، تمردن  آن تراريخ  ورول 
 همران  يلنري  انرد  ساخته محقب را  ند 

 عناصرر  بره  آن را  از مرا  کره  هرايي مالفره 

 .  کنيممي ياد تمدن افزار سخت
تروان گفرت کره علرم و     مري  به وور کلي
ر  فرهنرگ  افزانرمملنو  و  دان  به بلد

شررود و علررم ماننررد مرري و تمرردن مربرروه
فرهنررگ در ج ررران در حرررال تلامرررل و  

 .  تضارب است
 سروش

 (  بي تا) 
ناگزير اسرت توسرله در بسرتر    ، هر الگويي از توسله

  هعلم را مفررو  بگيررد و بره ايرن ترتيرع توسرل      
 . مبنا  اصناف گوناگون توسله خواهد شد، علمي

  هتوسرررل، ان جديررردتوسرررله در ج ررر
اگررر والررع توسررله و . محررور اسررتعلررم

يکي از کليردها  م رم و   ، مدرنيته هستيم
ناپذير و ملتبرر آن  ساز و اجتنابسرنوشت

 .  توسله علمي است
 زند 

 (1385 ) 
ايران بايرد در  ، انداز بيست سالهبا توجه به سند  شم

مقام اول کشورها  منحقه شرود کره ايرن     1404سال 
 .  يابدمي علمي تحقب  هجاد توسلهدف با اي

تربيت مغزها  نابغه اسرت  ، توسله علمي
و بايد مدّ نظر داشت که تربيرت مغزهرا    
نابغرره ابترردا بايررد از آمرروزش و پرررورش  

نظرام تکميلري   هرا  شروع شود و دانشرگاه 
 .  شوندمي محسوب

 منبع: مالفان

 
ر  ايرن  افرزا نررم ب  اهميت توليد علم و جن( 39: 1385) از ديدگاه نقيع السادات

. علمري و فرهنگري جاملره پرداخرت    ها  توان از وريب آن به اصالح نظاممي است که
تفروق  . مديران برا  توسلة کشرور باشرد    هساز فلسفتواند زمينهمي ر افزانرمجنب  
تواند به عنوان يک استراتژ  اساسي ابقا  نقر  رهبرر  در ج ران امرروز     مي در علم
انره  فن اورو ا  هامنيت مل ي کشورها و ملل بر پاية برترر  انديشر  ،  تربه عبارت ب. باشد

 .  باشدمي است که زاييدة توليد علم و نوآور 
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 چارچوب نظري
کالسيک و به ويژه اصول عقايد تيلرور در مرديريت   ها  نظريه، تا ربع دوم قرن بيستم

وولي نکشيد کره   اما. دولتي و خصوصي اروپا و امريکا نقشي قاوع داشتها  سازمان
ن ضت رفتارگرايي يا اصول روابط انساني در امريکا تحت رهبر  الترون مرايو شرروع    

ها  کردند که صرفاً تحت تأثير انگيزهمي فرد را انسان اقتصاد  فر ها کالسيک. شد
گيرد و بدين ترتيع بره نظرر آنران فرضريات منحرب اقتصراد  در مرورد        مي مادّ  قرار

در حرالي کره پيرروان مکترع     ، کرافي اسرت  هرا  ار فرد در سازمانانگيزش و توجيه رفت
رفتارگرايي با استفاده از علوم رفتار  در مقياس وسيع نشان دادند که موضوع انگيزش 

است که تن ا برا تحقيرب از ديردگاه علروم رفترار  قابرل در        ا  هافراد بشر امر پيچيد
ر  موجع شرد کره ابلراد    بررسي سازمان در  ار وب علوم رفتا، بدين ترتيع. است
 سرازماني افرزوده شرود   هرا   مفاهيم و متدولوي  تحقيب در بررسري ، به تئور ا  هتاز
 (.  25 -24: 1372، اقتدار )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سازمانهاي ( نظريه1شکل )
 منبع: مؤلفان

 

ت يا ن ضت مديريت علمي، مکتع فرايند  مديري

گرايي، بوروکراسياصول  

 ا  گروهي، سيستمهرفتار سازماني، پويايي

زاننده همکار  برنارد، سلسله مراتع نيازها، برانگي

  ها  هرزبرگ، تئور 

ا  است موضوع انگيزش افراد بشر امر پيچيده

که تن ا با تحقيب از ديدگاه علوم رفتار  قابل 

در  است. در مکتع روابط انساني، نيرو  

ا  نيرومند و انساني خوب کسي است که روحيه

 و خرسند داشته باشد.  خاور  شاد

ها فرد را انسان اقتصاد  فر  کالسيک

ها  مادّ  کردند که صرفاً تحت تأثير انگيزهمي

گيرد و بدين ترتيع به نظر آنان فرضيات رار ميق

توجيه رفتار  منحب اقتصاد  در مورد انگيزش و

 ها کافي استفرد در سازمان

 تيلور مايو
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ذهنري    هتررين دغدغر  انساني سازمان بره م رم    ه  ر، گذشته  هوي دو سه ده
هايي که سي و روشها برنامه، هاشمار  بسيار از خط مشي. ه استمديريت مبدل شد

، کلري   همرديريت بره گونر   انرد.  هاکنرون جرا افتراد   ، سال پي  به واقع ناشرناخته برود  
، تر  را پذيرفته و در برخورد دادگرانه و م رآميرز برا کارکنران   بسيار انسانيها  ارزش

 شرمگير  ا  هاقتصراد  بره گونر   هرا   از دشروار  . آميز داشته استکوششي موفقيت
محيحري دلپرذير و   ، گزاف گرايانه در جنگ صنلتي را از ميان برداشتهها  شيوه، کاسته

  هايمن برا  کار فراهم کرده و ايرن همره را بردون کرو کترين دگرگروني در نظرير      
 . بنياد  مديريت خود انجام داده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اني با کارايي بيشتر سازمانارتباط نظريه روابط انس (2)شکل 
 منبع: مؤلفان

 
 
 

افراد در 

 نسازما

کارايي بيشتر 
 سازمان

 جلع همکار 

 رضايت کارکنان

 نظريه روابط انساني

 توجه به نيازها  اجتماعي افراد

 ها  غيررسميتوجه به گروه

 گير توجه به مشارکت گروهي در تصميم

 توجه به برقرار  ارتباه ميان رهبر  و اعضا  سازمان

 ها  کارکناناع نيازمند آگاهي مدير به انو

 توجه به برآورده کردن نيازها  کارکنان

 به ديده گرفتن حارت رواني و رفتار  گوناگون کارکنان
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 نامة آموزش عالي
 

  

 هاي تحقيقيافته
توان اهميت نق  افرراد را بره عنروان کارکنران سرازمان      ، ميانساني سازمانها  در ميان نظريه
سازمان کره برا موضروع تحقيرب     ها  مقاله به بررسي تلداد  از نظريه  در ادامه. پررنگ ديد
اصرول نظريره را بره همرراه کراربرد آن در      ، در هرر مرورد  . پرداخته خواهد شد، مرتبط هستند

 .  توان مشاهده کردمي 6تا  2ن ادها  آموزشي و انحباق با موضوع تحقيب در جداول 
 

 اصول نظريه پويايي گروهي کورت لوين و کاربرد آن در نهادهاي آموزشي (2)جدول 
تجزيه و تحليلل و کلاربرد نظريله در     اصول نظريه نظريه

 موزشينهادهاي آ

ت 
ور
ي ک
وه
گر
ي 
ياي
پو

ين
لو

 

بين افراد گروه يرک  ، استمرار روابط و تلامل در وول زمان  هدر نتيج
همين همبستگي و . شودمي نوع همبستگي و پيوندها  مشتر  ايجاد

شود که گروه نيز برا  خود هدفي داشته مي پيوندها  جملي موجع
ه است و برا  تحقرب  باشدکه مورد تأييد و توافب افراد گروه قرار گرفت

. کننرد مي و وظايف متفاوتي را ايفاها هدف گروهي ملمورً افراد نق 
گروه تا حدّ  از اسرتقالل و خودکفرايي مرورد نيراز بررا       ، به عالوه

 .  انحباق با شرايط متغير محيط برخوردار است

ارتباه هر  ره بيشرتر   ، در ن ادها  آموزشي
برا   اعضا و کارکنان با هرم و مشرارکت آن را   

به همبسرتگي و پيونرد بيشرتر آن را     ، يکديگر
آن را را در ج رت   ، ايرن امرر  . شرود مي منجر

رسيدن به هدف مشتر  ن ادها  آموزشري  
، علمري اسرت    که همانرا نيرل بره توسرله    

 .  کندمي هدايت
 ساز توسله علمي در ن ادها  آموزشيزمينه  گروهي  ها  توجه به اصول نظريه پويايي

 منبع: مالفان
 

 مک گرگور و کاربرد آن در نهادهاي آموزشي Yاصول نظريه  (3)جدول 
 تجزيه و تحليل و کاربرد نظريه در نهادهاي آموزشي اصول نظريه نظريه

ريه
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Y 
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رگ
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 ررون انسرران برررا  کررار  

 را آن و اسررت وبيلرري برراز 
 .  دارد دوست

 است اعتماد قابل انسان  . 

 گيرر  تصميم توان انسان 
 حرل  را مسائل واندتمي و دارد
 .  کند

 خالقيررت قرردرت انسرران 
 جديرد  مسائل تواندمي و دارد
 .  کند حل را

 و اسرت  ولرع جاه انسان 
 .  پذيردمي مسئوليت

  نيازهرا   از بيشرتر  انسران 
 و اجتمراعي  نيازها  از، مادّ 
 .  شودمي برانگيخته رواني

 کننرد کره   د سليريزان امر آموزش باياندرکاران و برنامهدست، در ن ادها  آموزشي
 و بدهنرد  آن را  بره  را( اعم از مدرسان و اساتيد حوزه و دانشگاه) کارکنان دلخواه کار
 ايرن امرر موجرع   . دهند انجام خود نظر مورد شکل به را کار که گذارند آزاد را آن ا
شود که آن ا نسبت به کار خود دلبستگي پيردا کررده و آن را برا رضرايت خراور      مي

 .  يابدمي بيشتر و کارايي سازمان افزاي ها لذا همکار  .بيشتر  انجام دهند

 و ابرزار . شرود  اعمرال  ماليم و غيرمستقيم بايد نظارت به صورت، در ن ادها  آموزشي
 گذاشرته  ميران  در آن را  برا  ن ادها رازها  و مسائل بگيرد و قرار افراد اختيار در امکانات
 شررکت هرا  گير تصميم در را خود اندرکاران امر آموزش بايد همکاراندست. شودمي
 اجرازه  و گذارنرد  ميران  در کارمندان با را مشکالت مديران ن ادها  آموزشي بايد. دهند
 وهرا  وررح ، نظريرات  آن را بايرد بره   . بگيرنرد  تصرميم هرا  برنامه و مسائل برا  که دهند

 آن را . دکننر  توجه گرددبرمي آينده به و شودمي ارائه همکارانشان ورف از که پيشن اداتي
 . شود حل افراد خود توسط جديد مشکالت که کنند بايد سلي

 همکارانشران  ريزان امر آموزش در ن ادها  آموزشي بايد بره اندرکاران و برنامهدست
 کرار  و قسرمت  ادارة در افرراد  که دهند اجازه کنند و اختيار تفويض، دهند مسئوليت
ن مرديران ن ادهرا  آموزشري    همچنري . کننرد  کمک آن ا به سازمان و خود به مربوه
هرا   تشرويب  وريرب  از بيشرتر ، کنندمي توجه مادّ ها  پاداش به که آن ضمن بايد

 .  انگيزانند بر را افراد رواني و اجتماعي
 

ساز توسرله علمري   زمينه  انساني سرازمان ها  به عنوان يکي از نظريه Yتوجه به اصول نظريه 
 در ن ادها  آموزشي

 منبع: مؤلفان



 
 
 

 37 بررسي راهکارها  تقويت توسله علمي در ن ادها  آموزشي
 

مديريت مبتني بر کرامت انساني و کاربرد آن در نهادهاي ي اصول نظريه (4)ل جدو
 آموزشي

 تجزيه و تحليل و کاربرد نظريه در نهادهاي آموزشي اصول نظريه هنظري

ني
سا
ت ان

رام
ر ک
ي ب
بتن
ت م

يري
مد

 

احتررررام بررره   -1
 انسان
داشتن ديدگاه  -2

 گرا به انسانمثبت
برقررررررررار   -3

روابرررط انسررراني 
 قو 
مشررررررارکت  -4

 عملي کارکنان در
 هاگير تصميم

آموزش جامع  -5
و بار بردن آگاهي 

 کل کارکنان
بکرررررارگير   -6

سررررررازوکارها  
 خودانگيزشي

ارزيرررررررابي  -7
عملکرد به منظور 

 پرورش منابع

بايرد نگررش مثبتري نسربت بره      ، ساز  مديريت بر مبنرا  کرامرت انسراني   برا  پياده
ريزان و اندرکاران امر آموزش اعم از برنامهدست  در اينجا همه) سازمانيها  انسان

بيني در محيط سازمان خوش  هاين امر زمين. ايجاد شود( مديران و مدرسان و اساتيد
در ن ادها  آموزشي بايد روابط انساني قرو  برقررار باشرد يلنري     . کندمي را تقويت

مبنرا  کرامرت   مرديريت برر   . انساني خروبي برخروردار باشرند   ها  مديران از م ارت
تروان در  مري  انساني مبتني بر اين باور است که از وريب روابط انساني و پذيرش افراد

 . آنان انگيزه ايجاد کرد و بسيار  از سوء تفاهمات را رفع نمود
و حرل مسرائل مشرارکت داشرته     هرا  گيرر  کارکنان ن ادها  آموزشي بايد در تصميم

، باشد: ايفرا  نقر  از وريرب اظ رارنظر     تتواند به اين صورمي اين مشارکت. باشند
انتخراب  ، سازمانها  گير  و قبول مسئوليت در زمينة فلاليتتصميم، پيشن اد  هارائ

مشارکت يرک درگيرر    . ب بود در توسلة کار و توزيع دستاوردها  حاصله، نوع کار
گيرزد ترا   انمري  گروهي است که آنان را برر ها  ذهني و عاوفي اشخاص در موقليت

. گروهي تالش نمايند و در مسئوليت کرار شرريک شروند   ها  برا  دستيابي به هدف
 .  شودمي يار  رساندن و مسئوليت مشاهده، سه عنصر درگير شدن، در اين اصل

سرازماني  هرا   آموزشي برا  پرورش اسرتلدادها و خودشرکوفايي انسران   ها  روش
. هدفدار و جامع اسرت ، نابع انسانيپرورش م، در اين سبک مديريت. شودمي استفاده

انگيزشري  هرا   شامل نظرام ، رودمي سازوکارهايي که برا  برانگيختن کارکنان به کار
افراد  کره  . يک نظام فراگير و کلي است، نظام انگيزشي ملنو . ملنو  و ماد  است

 کنند به وور همه جانبه مرورد احتررام  مي احساس، کنندمي در اين سبک مديريت کار
، نظام انگيرشي مراد  . شودمي آنان در ها  ند و عواوف و احساسات و تالشسته

نظرام پراداش در مرديريت برر مبنرا       . شامل پاداش و تس يالت ماد  و رفاهي است
ايرن  ) کرامت انساني شامل دو مقوله است: پاداش دستيابي به اهداف و پاداش کارايي

گيررد کره کارهرا  برجسرته و     مري  نوع پاداش برا  ايجاد انگيرزه بره افرراد  تللرب    
هدف ايرن پراداش   . را انجام دهند و مشکلي را به وور جد  حل نمايندا  هاللادفوق

فرد  و به وجود آوردن جوّ رقابت سالم ترومم برا همکرار  در      هعمدتاً ايجاد انگيز
بين افراد سازمان است که وابسته به عملکرد فرد  است و ابزار  است بررا  توجره   

ارزيابي عملکرد کارکنان رزم ، در ن ادها  آموزشي(. فرد  در سازمانها  فاوتبه ت
گيرر  و تنبيره و حسابرسري نيسرت بلکره      مر  ، و ضرور  است اما هدف از ارزيابي

تليرين نيازهرا    ، منرابع انسراني در راسرتا  حفر  کرامرت انسراني        هتوسل، هدف
اد و تقويت کار گروهري و ايجراد   ايج، ايجاد انگيزش بيشتر در منابع انساني، آموزشي

 . ذهنيت فلسفي در کل کارکنان سازمان است
 ساز توسله علمي در ن ادها  آموزشيزمينه  مديريت مبتني بر کرامت انساني  توجه به اصول نظريه
 منبع: مالفان



38 

 

 

 نامة آموزش عالي
 

 اصول الگوي مديريت مشارکتي و کاربرد آن در نهادهاي آموزشي (5)جدول 
 تجزيه و تحليل و کاربرد نظريه در نهادهاي آموزشي اصول نظريه نظريه

تي
رک
شا
ت م

يري
مد
  
گو
ال

 

مررديريت مشررارکتي فرآينررد  اسررت کرره برره  
موجررع آن کارکنرران نقرر  مسررقيمي را در   

حرل مسرائل و   ، گيرر  تصرميم ، گذار هدف
 مشررکالت و ايجرراد تغييرررات سررازماني ايفررا 

بردون شرک در مرديريت مشرارکتي     . کنندمي
شود که نظررات و  مي ن خواستهبيشتر از کارکنا

مرورد نيراز ارائره    هرا   عقايد خود را در زمينره 
کننرد  مي ورفداران اين نوع مديريت ادعا. کنند

، که مشارکت کارکنان باعث افرزاي  رضرايت  
 .  گرددمي تل د و عملکرد ب تر آنان

 الگو  مديريت مشارکتي در ن ادها  آموزشي بره کارکنران  
 کمرک ( مدرسران و اسراتيد  ، ديرانمر ، ريرزان اعم از برنامه)

کنررد تررا سرره دسررته از نيازهررا  اساسرري شرران يلنرري  مرري
مقصود و هدف از کار و ارتباه ميران فررد    ، خودمختار 

ارضا  ايرن نيازهرا احسراس پرذيرش و     . را برورف نمايند
. دهرد مي رقابت و رضايت را در افراد افزاي ، امنيت، تل د

وور فرضي منجر بره   اين احساسات مثبت به، به اين ترتيع
، افزاي  نوآور  و عملکرد در افراد خواهد شد و ايرن امرر  
ن ادهررا  آموزشرري را در ج ررت نيررل برره توسررله علمرري  

 .  سازدمي رهنمون
 ساز توسله علمي در ن ادها  آموزشيزمينه    توجه به اصول الگو  مديريت مشارکتي 

 منبع: مالفان
 

 نيازهاي مزلو و کاربرد آن در نهادهاي آموزشي سلسله مراتبي اصول نظريه( 6)جدول 
 تجزيه و تحليل و کاربرد نظريه در نهادهاي آموزشي اصول نظريه نظريه
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، هروا ، ماننرد غرذا  ) نيازهرا  فيزيولروييکي  ، به نظرر مزلرو  
ترررين نيازهررا  بشررر را نخسررتين و ابترردايي...( مسررکن و
د ايرن کره نيازهرا  اوليره     دهند ولري بره مجرر   مي تشکيل

رود نمري  ديگر محر  رفتار فرد به شمار، مذکور ارضا شد
 و انسان درصدد ارضا  نيازها  بلد  به ترتيرع زيرر برر   

 آيد:مي
مصررونيت از ، نيازهرا  ايمنرري ماننررد رهرايي از ترررس   -1

 .  تجاوزها  تب کارانه و حفاظت در مقابل تغييرات جوّ 
داشرتن روابرط عراوفي در    عشب و محبت مانند نياز به -2

 .  خانواده و بين دوستان و ملاشرت و دوستي با مردم
قدر و منزلت به ملني اين که شخص از يرک سرو نرزد    -3

خويشتن احساس قردر و منزلرت کنرد و از سرو  ديگرر      
بررا  ارضرا    . مورد ستاي  و احترام ديگران قرار بگيررد 
هرا   و م رارت هرا  اين نياز رزم است که انسان به توانايي

خررود اعتقرراد داشررته باشررد و ديگررران نيررز اسررتلدادها و   
 .  او را بشناسند و ارج ن ندها  م ارت

نياز به خوديابي يا نيازها  خودگرايانه: اين نياز عبرارت  -4
است از تحقب بخشيدن بره ظرفيرت و اسرتلدادها  ذاتري     
 شخص يرا بره عبرارت ديگرر از قروه بره فلرل در آمردن        

  نيازهرا  پيشرين موجرع اقنراع     ارضا. ذاتيها  توانايي
شرود کره   مري  شود بلکه شخص زماني آسروده نمي انسان

تررين مرتبره کمرال در انجرام آنچره      احساس کند به عرالي 
نائررل آمررده و برردين ترتيررع  ، درصرردد توانررايي اوسررت 

 .شخصيت درخور تحسيني را احراز نموده است

يکي از مسائلي که در ن ادها  آموزشي بايد مورد توجره  
توجه ويرژه بره مسرئله فقرر و نيراز اسرت کره        ، گيرد قرار

را لگردمال کررده و از   ها مناعت وبع و عزت نفس انسان
 .  بين برده باشد

برا صرراحت برر ايرن نکتره      (، ع) فرماي  حضرت علري 
 آبررو  انسران را از برين   ، درلت دارد که فقر و تنگدستي

انسران فقيرر   . برد و باعرث و حرمرت او ضرايع شرود    مي
گوهر عزت و مناعت خود را زير پرا ن رد و    مجبور است

بندگان خدا  شم اميد بدوزد و از آن ا لحرف و مرحمرت   
سرتاي  و  ها  انتظار داشته باشد و در اينجاست که زمينه

شود و برا سرتاي  و تملرب انسراني     مي تملب افراد فراهم
عرزت  ، نرا يز مرادّ     هديگر به دليل برخوردار  از ب ر

 .  کندمي ترين حد سقوهنفس انساني به پايين
زشري  اندرکاران در ن ادهرا  آمو مديران و دست، بنابراين

. مراد  و هرم ملنرو  توجره کننرد     ها  هبايد هم به انگيز
وبب سلسله مراتع نيازها  مزلو ترا زمراني کره نيازهرا      
اوليه و ابتدايي افراد از جملره نيازهرا  ايمنري و عشرب و     

ز بره خوديرابي و   توجره بره نيرا   ، بررآورده نشرود  ، محبت
خودگرايانه و پرورش اسرتلدادها در ج رت رسريدن بره     

ريزان امر آمروزش بايرد توجره    لذا برنامه. ملنا ندارد، کمال
داشته باشند که در صورتي که بخواهيم در ج ت توسرله  
علمي کشور گام برداريم بايد به برآوردن نيازهرا  مراد    

ي توجره  و ملنو  کارکنان امر آموزش در ن ادها  آموزش
 .  کنيم

 ساز توسله علمي در ن ادها  آموزشيزمينه     سلسله مراتع نيازها  مزلو  توجه به اصول نظريه
 منبع: مالفان
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 گيرينتيجه

اعمرال   علمي محلروب در جاملره نيازمنرد     رسد که برا  رسيدن به توسلهمي به نظر
برا  . مرديريت هسرتيم   در اوضاع سازماني ن ادها  آموزشي و تغيير در نروع  اتاصالح

ما را در ج ت هر  ه ب ترر  ، انساني سازمانها  نظريه، توجه به آنچه تاکنون گفته شد
 .  شوندمي جامله به سمت ج   علمي رهنمون

 

 سازمانهاي توسعه علمي در نهادهاي آموزشي در ارتباط با نظريه (7)جدول 
 سازمانهاي توسعه علمي در نهادهاي آموزشي در ارتباط با نظريه

ميرررررزان    علميشناسي توسلهمف وم
 انحباق

 هاها  سازماننظريه

 شناخت محمئن رفيع پور
   يک مسئلهدرباره
   تلقل و تفکر عميببر پايه

ها  قياسي و يرا تجربري   بر اساس روش 
 صحي 

در يک مجموعه از روابط عل ي و مللرولي  
به وور نظام يافته و به هم پيوسته و مرتقن  

ضوابط )اثباتي يا استدرلي( قابل بر اساس 
 قبول، برا  دانشمندان 

 ارائه به وور ذهني تبيين و پيشگويي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسللليار 
 زياد

 و معنادار

  
ول
ل ا
نس

 

ن ضت مرديريت  
 علمي

تيلرررور، برانرررديس،  
گانت، فرانک، ليليران  
گيلبرررت، امرسررون،  

 بارث، کو 
مکتررع فرآينررد  
مررررديريت يررررا 

 گرايياصول

يوليرررک، فرررايول، گ
ارويک، موني، رايلي، 

 ديويس
 وبر بوروکراسي

  
وم
ل د
نس

 

رفتررار سررازماني، 
تحول سرازماني،  
مررديريت منررابع  

 انساني

مررايو، روتليسرربرگر،  
ديکسرررون، رايرررت، 
وارنررررر، وايت ررررد،  

 هندرسون
توجه ويرژه بره نقر ، اهميرت و قلمررو       منصور 

فرهنگ و قدرت توليد علرم و  گرونگي   
ها نفوذ در ساختار حکومتتأثيرگذار  و 

 و تأثيرگذار  و نيازها  آن

هرررا  پويرررايي 
 گروهي 

 کورت لوين

 بارنارد سيستم همکار 
سلسررله مراتررع  

 نيازها
 مازلو

   علميتوسله ملمار
مرحله گذر بره پيشررفت کمّري و کيفري     
محتوا  علم، سازمان علم، توليرد علرم و   

 متوليان علم
************ 

د رشررد و گسررترش اختراعررات و فرآينرر 
اکتشافات، تحقيقات و پژوه ، نروآور   
و توليررد فکررر برررا  رفررع نيازهررا در     

 ها  مختلف جامله  بخ 

 مک گرگور  Yتئور  
 هرزبرگ هاانگيزاننده
 دموکراتيرک  کار ، رهبر  زندگي کيفيت

 گيررر تيمرري، تصررميم مشررارکتي، کررار و
 گروهي،  

انواع گونراگون توسرله       توسله علمي   سروش
 توسله و مدرنيته         توسله علمي 

  است نابغه مغزها    علمي، تربيتتوسله پورزند 
  شود شروع پرورش و آموزش از بايد
 منبع: مالفان
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روش مناسربي بررا  ن ادهرا     ، روش دموکراتيک و خالي از راهبرر  در سرازمان  
رهبر  خرود را  ها  توانند مسئوليتمي وش مديراندر اين ر. رسدمي آموزشي به نظر

اين روش همانند مراحل . از راه دخالت دادن پيروان در ورح و اجرا  کار تقسيم کنند
و مرديريت   Yهمچنرين تئرور    . رفتار رهبر  تنن بام و اشميت اسرت   آخر زنجيره

راتيک برر ايرن   تصور روش دموک. مبتني بر کرامت انساني نير بر همين نکته تأکيد دارد
مرردم در اصرل   انرد،  هبره او داد ، است که قدرت رهبر را مردمي که بايد رهبر  شروند 

 در کار خالقيت نشان، و در صورتي که درست برانگيخته شونداند هخود هدايت شوند
تصرور و    قروّه ، از هروش ، به عبارت ديگر(. 245: 1386، بوريل و مورگان) دهندمي

 جديد اسرتفاده   فرآيند يا ايده، هدف، يک محصول  توسلهم ارت ج ت ايجاد و يا 
آفررين   ) جديد بيافرينندها  توانند برخي ايدهمي افراد، در روش دموکراتيک. کنندمي

و نيرز  ( تلفيرب ) موجود را با يکديگر آميخته و ترکيع کنندها  همچنين ايده(، و توليد
 (. اصالح) را توسله يا تغيير دهندها ايده

 دخيلها گير افراد در تصميم  وه بر اين در روش دموکراتيک رهبر  که همهعال
  تواند اوالعات و تجربهمي فلاليت گروه نسبت به فلاليت يک فرد به تن ايي، ندهست

افرراد برا تجربره و    . بيشتر  را ج ت تأثيرگذار  بر يک تصميم يا مسئله فرراهم کنرد  
و شررايط  هرا  روه کمرک کننرد کره موقليرت    تواننرد بره گر   مري  دارا  ساليب گوناگون

. گير  و همچنين مشکالت را از زوايا  متلدد بررسي کررده و در نظرر بگيررد   تصميم
گفرت و شرنودها و   ، فلاليرت   افراد  کره در خصروص مروارد پيشرن اد  در حيحره     

به در  و شناخت دريل منحقي و ن فته در پشت ، کنندمي گروهي را تجربهها  بحث
نقر   ، گير  گروهي و حل مسائلافراد  که در تصميم. ن ايي تمايل دارندهر تصميم 
در نظر بگيرند تا نترايج   "ما"تمايل دارند نتايج را به عنوان نتايج ، کنندمي فلالي را ايفا
گيرنرد  مري  کنند يادمي تجربه که در فلاليت گروهي شرکتهمچنين افراد کم. خودشان

 . درگير شدن در گروه برآيند  گروهي به واسحه ها فلاليت  که  گونه از ع ده
رونرد  ، الگو  مديريت مشرارکتي اجررا شرود   ، در صورتي که در ن ادها  آموزشي

،  را که مديريت مشارکتي به کارکنان در امر هدفگرذار  ، يابدمي توسله علمي تسريع
 نقر  مسرتقيمي  ، حل مسرائل و مشرکالت و ايجراد تغييررات سرازماني     ، گير تصميم

شود کره نظررات و عقايرد    مي بيشتر از کارکنان خواسته، در اين نوع مشارکت. دهديم
کنند کره  مي ورفداران اين نوع مديريت ادعا. مورد نياز ارائه دهندها  خود را در زمينه

لرذا  . گرردد مري  تل د و عملکررد ب ترر آنران   ، مشارکت کارکنان باعث افزاي  رضايت



 
 
 

 41 بررسي راهکارها  تقويت توسله علمي در ن ادها  آموزشي
 

شرود کره اسراتيد و    مري  ن ادها  آموزشي موجع اجرا  الگو  مديريت مشارکتي در
رضايت شغلي بيشتر  داشته باشند و بره موجرع آن تل رد و عملکررد آن را      ، مدرسان

سراز تربيرت افرراد  خواهرد شرد کره در ج رت        زمينه، همين امر. افزوده و ب بود يابد
 .  توسله علمي کشور نق  ماثر  دارند

شرغلي ج رت   هرا   و و مدل ويژگري مديريت مشارکتي محابب تئور  نيازها  مازل
کند تا سره نيراز   مي زيرا به کارکنان کمک، کارکنان وراحي شده است  افزاي  انگيزه
ارضرا   . مقصود و هدف از کار و ارتباه ميان فرد  را بروررف نماينرد  ، خودمختار 
 رقابرت و رضرايت را در افرراد افرزاي     ، امنيّرت ، احساس پذيرش و تل رد ، اين نيازها

اين احساسات مثبت به وور فرضي منجر به افزاي  نوآور  و ، به اين ترتيع .دهدمي
لذا به کارگير  الگرو  مرديريت مشرارکتي در ن ادهرا      . عملکرد در افراد خواهد شد

، گرردد مي نه تن ا به رضايت و تل د و عملکرد بيشتر اساتيد و مدرسان منجر، آموزشي
  تسرريع رونرد توسرله   ، آور و به دنبرال آن ساز پرورش افراد  خل اق و نوبلکه زمينه

 . علمي کشور خواهد شد
 سرازمان کره بره انسران اجتمراعي توجره      ها  در نظريه، توان گفتمي به وور کل ي

شود که در ج رت پيشربرد ن ادهرا  آموزشري بره سرمت       مي عناصر  يافت، کنندمي
و خرالي از  تروان بره روش دموکراتيرک    مري  در ايرن ميران  . علمي ماثر است  توسله

و الگوها به بروررف  ها در اين روش. راهبر  و يا الگو  مديريت مشارکتي توجه کرد
ايرن ارضرا  نيازهرا و نگررش مثبرت مردير بره        . شودمي کردن نيازها  کارکنان توجه
تروان  مري  گرردد و در نتيجره  مري  عملکرد و رضايت آن ا، کارکنان باعث افزاي  تل د
 حروزه و ، اعرم از مدرسره   -اگرر در ن ادهرا  آموزشري   . برآيند ب تر  را انتظار داشت

سبکي مرردم سراررانه   ، نوعي الگو  مديريت مشارکتي حاکم باشد و مديران -دانشگاه
از هرا  گرذار  و هدفها گير به نحو  که در تصميم، و دموکراتيک را در پي  بگيرند

 آن ا براور پيردا   آن گاه، مشورت و راهنمايي بخواهند، آموزش  اندرکاران حوزهدست
خود دارنرد    لذا توجه بيشتر  به وظيفه. کنند که نق  ماثر  در اين عرصه دارندمي

بره  . انرد کنند که به آن ا ب ا داده شده و در امور مربوه به خودشان س يممي و احساس
 همين ج ت با تل رد بيشرتر در ج رت تربيرت و آمروزش فرزنردان ايرن مررز و بروم         

 ئله به پرورش افراد  خل اق و نوآور و به لحاظ تربيتي سرالم منجرر  اين مس. پردازندمي
تروان نتيجرة   مري  به وور خالصره . بخشدمي علمي را تسريع  شود و روند توسلهمي

 . ديد (7)تحقيب را در جدول 
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 منابع
 .  انتشارات دانشگاه اصف ان، روابط انساني در مديريت. (1356) امير، آشفته ت راني

بازتراب   .مرا   هنياز امرروز جاملر  ، ر افزانرمجنب   (.1382) مد مسلودمح، ابووالبي
 .  25 -22صص ، 44شماره ، انديشه
، انتشرارات محبران   .ر  و ن ضت توليد علرم افزانرمجنب   (.1384) حبيع اهلل، ارزاني

 .  ملاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسالمي اصف ان
کشرور و    هر  در توسرل افرزا نررم کارکرد استراتژ  جنرب    (.1384) علي، اسماعيلي

  هشرمار ، سال   راردهم ، علوم انساني  هدانشکد  همجل .تداوم انقالب اسالمي
 .  42 -5صص ، 56
انتشرارات   .سازمان و مديريت: سيستم و رفترار سرازماني   (.1372) محمدعلي، اقتدار 

 .  اپ بيست و ششم، مولو 

شرناختي و تجزيره و   هلکالن جامها  نظريه (.1386) گيبسون و گارت مورگان، بوريل
 .  ت ران، انتشارات سمت، ترجمه محمد تقي نوروز  .تحليل سازمان

شررکت سر امي    .آنهرا   حرل موانع رشد علمي ايران و راه (.1381) فرامرز، رفيع پور
 .  انتشار

  هروزنامر ، ر  مشرکالت مليشرتي  مدرسران در ربره    هانگيرز  (.1385) مجيد، زند 
 .  12/2/85، الميجم ور  اس

، 9شرماره  ، بازتراب انديشره   .توسله سياسي، توسله علمي (.بي تا) عبدالکريم، سروش
   .46 -41صص 
، ملرفرت   همجلر  .افزار گير  و گسترش جنب  نرمشکل (.1383) عباسللي، شاملي

 .  36 -21صص ، 76شماره 

، تردبير  ماهنامره  .(قسرمت آخرر  ) سنج  کرامت انسران  (.1376) محمود، صانلي پور
 .  67 -62صص ، 1376م ر ، 76شماره 

 .  ت ران،  اپ ششم، نشر شع تاب .هاشناسي سازمانجامله .(1384) منو  ر، صبور 
توليرد علرم و احيرا  تمردن ج راني      ، افرزار  جنب  نرم .(1385) منصور، علم ال د 
 .  6/3/85، روزنامه کي ان ،اسالم

، فرهنرگ  .(ع) سياسي امام علي  هر سيرکرامت انساني د .(1377) علي اکبر، عليخاني
 .  228 -215صص ، 28و  27شماره 

شناختي بره سرازمان و   ها: رويکرد جاملهشناسي سازمانجامله (.1384) آرين، قلي پور
 .   اپ سوم، انتشارات سمت .مديريت
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و هرا  نظريره ، مفراهيم ) مديريت رفتار سازماني (.1384) آنجلو و رابرت کريتنر، کينيکي
ماسسه انتشارات و پخر   ، اکبر فرهنگي و حسين صفرزادهترجمه علي .(ردهاکارب

 .   اپ اول، کتاب پوي 

نظررر  و موانررع تحقررب و هررا  پرري  فررر ، هررازيرسرراخت (.1383) علرري، مصررباح
 .  20 -9صص ، 76شماره ، ملرفت  همجل .ر افزانرمشناسي جنب  آسيع

  نامره پايان، علمي در ايران  ع توسلهشناختي موانبررسي جامله (.1383) ثريا، ملمار
 .  دکتر  گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصف ان

حسرين وزيرر      هترجمر  .انسراني سرازمان    ه  رر  (.1381) دوگالس، مک گرگور
 .  ت ران،  اپ اول، فرهنگيها  دفتر پژوه ، سابقي
  هانديشر پژوهشي   هفصلنام .سياست و توليد علم، فرهنگ (.1383) جواد، منصور 

 .  28 -5صص ، 9شماره ، انقالب اسالمي

، انتشرارات يسرحرون   .رفتار و روابط در سازمان و مرديريت  (.1386) محمد، ميرکمالي
 .  ت ران

ر  و ن ضرت  افرزا نررم اساتيد در باب جنب  ها  ديدگاه (.1385) سيد، نقيع السادات
  هشرمار ، ل دهرم سرا ، دانشگاه اسالمي  همجل .توليد علم و راهکارها  تحقب آن

 .  56 -37صص ، 32و  31

مرديريت رفترار سرازماني: اسرتفاده از منرابع       (.1371) پاول و کنت اير  بالنچرارد  ، هرسي
 .   اپ سوم(، ماجد) ماسسه انتشارات ج اد دانشگاهي، قاسم کبير   هترجم .انساني

مرت  برا تکيره برر مبنرا  کرا    ) مديريت واحدها  بزرگ توليد  (.1379) ت مالفانئهي
(، با همکار  روابط عمومي مجتمع فورد مبارکره ) کتاب همراه  هماسس (،انساني

 .  اپ اول
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