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چکـیده
خبر ،محصول اصلي رسانه جمعي خبري محسوب مي شود و مدیریت سازمان رسانه بویژه رسانه شنیداري در فرآیند تولید
خبر باید بر اساس ویژگيهاي سازمان رسانه بهعنوان تولیدکننده و مقتضیات محیط باشد .به عبارت دیگر مدیریت در
رسانه مبتني پارا مترهایي همچون سازماندهي ،برنامهریزي تصمیمگیري ،هماهنگي و نظارت است که درمجموع
تحقق دهنده اهداف خبري و پیام رساني سازمان رسانه بر حسب نوع رویداد ،شرایط عمومي و اقتضایي جامعه و نیازهاي
مخاطبان است .سازمان رسانه در عرصه اطالع رساني خبري با اهداف تولید و توزیع اطالعات و اخبار به منظور آگاهي
جا معه از وقایع و رویدادها یا موضوعات مختلف مي باشد .در شرایط وقوع بحران سیاسي در جامعه ،مدیریت تولید خبر با
دشواريهاي مختلف مواجه مي شود و باید فرآیند تولید خبر از مرحله انتخاب سوژه خبري تا مرحله اعالم یا پخش خبر ،از
برنامه ریزي متناسب با بحران برخوردار گرد د .بدین صورت که در هنگام بحران سیاسي باید مقابله الزم با شایعات و
ابهامات خبري به منظور رفع ناامني رواني و زمینه هاي بروز بحران با تصمیمگیريهاي سریع دریك محدودیت زماني به
انجام برسد .همچنین خبر به صورت هدف مند در جهت هدایت افكار سیاسي و مقابله با جنگ رواني عرضه شود .رسانه به
عنوان تولید و توزیع کننده پیام در قالب واحد مدیریت کننده ارتباطات و اطالعات در داخل و بیرون سازمان و پل ارتباطي
آن با محیط پیرامون ،نقش مهمي در حفظ تعادل جامعه در وضعیت بحراني بر عهده دارند .بنابراین سازماندهي خبررساني
از تعیین وظایف و مسئولیتهاي خبرنگاران در گردآوري ،پردازش و توزیع اطالعات خبري و همچنین به عنوان
هماهنگکننده ارتباطات درون و برون سازماني ،بیانکننده مدیریت تبادل اطالعات بین سازمان و محیط پیرامون است،
بحران سیاسي نیز بیانکننده موقیعت ناامن ميباشدکه تحت تاثیر عوامل داخلي یا خارجي در یك کشور به وقوع
ميپیوندد.

واژگـان کلـیدی :سازماندهي رسانه ،خبر ،بحران سیاسي ،مدیریت خبر

 -0عضو هئیت علمي گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه پیام نور ،اصفهان ،ایران
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 -1مقدمه و بیان مسئله
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سازمان ها از آن جهت مدیریت مي شوند تا در مسیر مطلوب (تحقق اهداف) به حیات خود ادامه دهند .همچنین بتوانند در برابر
تهدیدها و خطراتي که ممكن است منشاء درون سازمان یا بیرون (محیطي) داشته باشد ،تعادل خودرا بازیابند و هدفهاي کارکنان و
مدیران را با آنچه مقصود و مطلوب سازمان است ،همسو و منسجم کنند ( .مرتضوي )22 :0191،رسیدن به اشتراکات و همسویي در
اتخاذ سیاست ها و راهبردها ،همچنین اجراي برنامه ها ،بدون ارتباطات اثربخش میان اجزاي تشكیل دهنده سازمان و تعامل
مناسب با محیط پیرامون ،امكان پذیر نمي شود .سازمان رسانه جمعي نیز متشكل از واحدهاي مختلف است که هر کدام داراي
وظایف و مسئولیت هاي خاص خود هستند و در ارتباط با یكدیگر و محیط پیرامون در مسیر استراتژي ها و راهبردها ،به اجراي
برنامه ها میپردازند .تولید و توزیع پیام یا محتوي ،بیان کننده ضرورت و علت وجودي سازمان رسانه جمعي است .محتواي تولید و
توزیع شده توسط سازمان رسانه جمعي درحوزه هاي مختلفي تقسیم مي شود که گاه با یكدیگر مي آمیزند :اطالع رساني ،آموزش،
انسجام دهي ،سرگرم کنندگي و تبلیغات .خبررساني به عنوان آگاهي بخشي و جهتدهي به افكار ،کارکردي است که مبناي
تاسیس سازمان رسانه جمعي (به ترتیب :مطبوعات ،خبرگزاري ها ،سینما ،رادیو و تلویزیون) محسوب مي شود.
اطالع رساني خبري در خصوص رویدادها و وقایع مهم و جالب توجه ،بخش اعظمي از پیام ها یا تولیدات سازمان رسانه جمعي
را دربر مي گیرد واحد تحریریه یا اتاق خبر در یك رسانه جمعي ،مسئولیت تولید ،پردازش و توزیع اخبار را بر عهده دارد این
مسئولیت در مقاطع بحران سیاسي ،در مسیر مهار جنگ تبلیغاتي ،ناامني رواني و ایجاد یكپارچگي و امنیت ملي قرار مي گیرد.
(محسینان  ) 01 :0191 ،بنابراین سازماندهي خبررساني عبارت است از تعیین وظایف و مسئولیت هاي خبرنگاران در گردآوري،
پردازش و توزیع اطالعات خبري و همچنین روابط عمومي به عنوان هماهنگ کننده ارتباطات درون و برون سازماني ،بیان کننده
مدیریت تبادل اطالعات بین سازمان و محیط پیرامون است (.مرتضوي)21 :0191،
بحران سیاسي نیز بیان کننده موقیعت ناامن مي باشدکه تحت تاثیر عوامل داخلي یا خارجي در یك کشور به وقوع مي پیوندد.
بنابراین مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که :رسانه شنیداري به عنوان عامل تاثیر گذار بر شرایط سیاسي جامعه ایفاي نقش
مي کنند .لذا پژوهشگر تالش دارد بر اساس این فرض ،به سواالت زیر پاسخ دهد:
الف) نقش سازماني رسانه شنیداري در مواجهه با بحران چیست؟
ب) رسانه شنیداري براي مهار بحران هاي سیاسي چگونه باید مدیریت شوند؟

-2اهداف تحقیق
دستیابي به راهكار هاي مؤثر و ممكن در ارتقاي کیفي تولید خبر در شرایط بحران از طریق مدیریت خبر ،هدف اساسي این
تحقیق است.
اهداف فرعی:
 .0بیان ویژگي ها و مشخصه هاي سازمان رسانه شنیداري و عوامل مرتبط با آن
 .2تشریح فرآیند تولید خبر و نقش هاي مدیریتي آن
 .1بررسي جنبه هاي مختلف مدیریت در بخش تحریریه
 .4ابعاد مدیریت خبر دررسانه شنیداري به ویژه در بحران

-3سؤال های تحقیق
تحریریه از یك سو و نحوه فعالیت سطوح سازماني اتاق خبر مي تواند به تولید مطلوب خبر توسط تحریریه (اتاق خبر) بیانجامد.
لذا سؤاالت مورد نظر این تحقیق عبارتنداز:
سؤال اصلی :کدام عوامل بر مدیریت فرآیند تولید خبر در «رسانه شنیداري » تاثیر گذار است؟و کدام الگوي مدیریت در
تحریریه مي تواند در اطالع رساني خبري براي مواجهه با بحران مطلوب باشد؟
سؤاالت فرعی:

2

اطالع رساني خبري توسط سازمان رسانه شنیداري در توسط کدام فرآیندي انجام مي پذیرد؟
اطالع رساني خبري توسط سازمان رسانه شنیداري هنگام بحران چگونه باید باشد؟
ارتباطات سازماني در بخش تحریریه رسانه شنیداري بر فرآیند تولید خبر چه تاثیري مي گذارد؟
آیا واکنش سریع ،انعطاف پذیري ساختاري ،الگوي تصمیم گیر توافق آرا گروه خبري بر فرآیند تولید خبر در شرایط
بحران اثرگذار است؟

-4سازمان رسانه و بحران سیاسی

سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان (اسفند) 1991

با ویژگي خبررساني (سرعت عمل و دقت) ضروري مي شود که سازمان رسانه شنیداري به گونهاي مدیریت گردد تا ضمن
اطالع رساني به موقع خبري و پاسخ گویي به انتظارات مخاطبان ،از بروز خطاهاي مختلف در جریان ساختاربندي پیام ،جلوگیري
شود .این مدیریت ،در شرایطي که جامعه دستخوش بحران شده و نیازمند اطالعات صحیح ،کامل و تازه است ،بسیار دشوار مي
شود .به طوري که برنامهریزي ،سازماندهي ،هدایت ،کنترل و نظارت توسط مدیران رسانه ،به ویژه مدیران تحریریه ،باید بر حسب
مقتضیات شرایط بحراني ،طراحي گردد .مجموعه روش هایي باید در مدیریت تحریریه به کار گرفته شود تا با اطالع رساني خبري
موثر ،به مهار بحران و مشارکت همگاني در کاهش آسیبهاي ناشي از آن کمك گردد .در همه فعالیتهاي سازمان یافته رسانه هاي
جمعي ،بویژه رسانه شنیداري پیش بیني هایي براي حوادث و وقایع نامطلوب به عمل میآید ،که الزمه آن سازماندهي است .واکنش
سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشكیل میدهد ،شامل :شناسایي ،ارزشیابي ،تصمیم گیري و اقدامات اضطراري رسانه
در باره فرایند خبررساني در وضعیت بحراني میشود ) (Grejory,2005:1در تفكر سیستمي ،بحران عبارت است از وضعیتي که
نظم سیستم اصلي یا قسمتهایي از آن را که زیرسیستم نامیده مي شود مختل کرده و پایداري آن را به هم بزند بنابراین ،بحران
سیاسي ،شرایطي را بیان مي کند که به دلیل اختالفات نژادي ،قومي ،ایدئولوژي و  ...تنش هاي مخرب در سطح داخلي یا بین
المللي رخ دهد که با تلفات جاني ،خسارات مالي ،توقف جریان عادي زندگي و از بین رفتن امنیت عمومي همراه باشد
).)Beateman, 2009: 14
در شرایط بحران الزم است که فرآیند تولید خبر با سرعت ،جامعیت و دقت تداوم یابد .بنابراین ضمن توجه به مقتضیات
خاص بحران باید ساختار سازماني تحریریه رسانه شنیداري به گونهاي بر اساس برنامهریزي اقتضایي تغییر یابد و در قالب یك ستاد
ویژه عمل کند تا به مشكالت و تعارضات مطرح در بحران پاسخ دهد ،به طوري که بتوانیم حتي در وضعیت بحراني به توافق آرا
دست یابیم و انسجام سازماني را حفظ کنیم و ارتباطات پویا و مشارکت جویانه داشته باشیم .مدیریت سازمان رسانه شنیداري در
فرآیند تولید خبر باید بر اساس ویژگیهاي سازمان رسانه به عنوان تولیدکننده و مقتضیات محیط باشد .به عبارت دیگر مدیریت در
رسانه مبتني بر سازماندهي ،برنامه ریزي تصمیم گیري ،هماهنگي و نظارت است که در مجموع تحقق دهنده اهداف خبري و پیام
رساني بر حسب نوع رویداد ،شرایط عمومي و اقتضایي جامعه و نیازهاي مخاطبان است (مرتضوي )0004 :0190 ،،در عرصه
سازماندهي ،موضوعاتي همچون تقسیم وظایف میان عوامل انساني تولید خبر و تعیین ساختار سرویس هاي خبري به منظور
گردآوري ،پردازش و توزیع اخبار مطرح مي گردد .بدین صورت که مشخص شود کدام یك از اطالعات خبري انتشار یابد یا کدام
یك به دالیل امنیتي ،رعایت خط مشي خبري رسانه و  ...منتشر نشود .سازماندهي به معني اجراي صحیح برنامه هاي خبري و
اقدام هماهنگ خبرنگاران و مدیران خبر در مسیر هدفها است.

-5سازماندهی تولید پیام خبری
هر تصمیمي که سازمان رسانه شنیداري اتخاذ کند یا به هر اقدامي که در عرصه اطالع رساني مبادرت ورزد به روي جامعه
تاثیر مي گذارد این تعامالت در خصوص خبررساني به دلیل اهداف ارتباطي ،نوع اطالع رساني ،تعدد و تنوع پیام ها و مخاطبان و
پیامدهاي سیاسي ،فرهنگي و  ...از ضرورت و اهمیت برخوردار است .به همین دلیل سازمانهاي رسانه با مقاصد اجتماعي ،سیاسي،
فرهنگي و اقتصادي ،مجموعه اي از پیامهاي آموزشي ،خبري ،تبلیغاتي ،سرگرم کننده یا تلفیقي از آنها را تولید مي کنند و از سوي
دیگر با واکنش ها و عكس العمل هاي مخاطبان در وضعیت هاي عادي یا بحراني مواجه مي شوند .تحریریه خبر سازمان رسانه
شنیداري که وظیفه تولید خبر را در طي مراحل شناسایي سوژه ،گردآوري اطالعات از منابع و تنظیم اخبار بر عهده دارد و شامل
مدیران خبر ،خبرنگاران ،گزارشگران و  ...مي شود ،تحت تاثیر قواعد و معیارهاي درون سازماني و برون سازماني تولید خبر قرار
دارد .
سردبیران و مدیران تحریریه ،ترکیب کلي محتواي خبر را تعیین مي کنند و درباره اینكه کدام رویداد به عنوان سوژه خبري
انتخاب گردد و از میان اخبار دریافتي ،کدامي ك اعالم شود ،تصمیم گیري مي کنند ،واقعیت آن است که اتفاقات زیادي در سطوح
جهاني ،منطق هاي ،ملي و استاني و محلي روي مي دهد که به دلیل محدودیت نیروي انساني ،کمي وقت و به طور کلي شرایط
عدم دسترسي به محل واقعه ،گزارش و بررسي همه آن ها توسط تحریریه هاي رسانه ها وجود ندارد .روند گزینش و تعیین
اولویتهاي محتوایي ،حذف ،اصالح و تكمیل اطالعات خبري را اصطالح «دروازه باني» مي نامند .به همین جهت آنچه در
تحریریه روي مي دهد شامل اقدامات الزم به منظور گردآوري ،پردازش و پخش یا عرضه اطالعات خبري درباره موضوعات یا
رویدادهاي خبري جامعه است.
9

دبیران ،سر دبیران و ویراستاران ارشد به عنوان مدیران امور تولید پیام در سازمان رسانه (رادیو) نقش هاي مدیریتي و رهبري را
در تحقق اهداف برعهده دارند  .از این رو توجه مدیران تولید پیام ،تحقق بخشیدن هدف ها یا مقاصد سازماني در عرصه افكار
عمومي ملي و جهاني است (محسنیان راد )00. :0190 ،در اینجا مي توان مدیریت را کار کردن اعضاي تحریریه و گروه هاي خبري
براي تحقق هدف هاي سازماني دانست که به صورت برنامه ریزي ،سازماندهي ،هدایت ،کنترل ،تصمیم گیري و نظارت در
خصوص خبرنویسي اهمیت پیدا مي کند(مرتضوي )10 :0190 ،برنامه ریزي نشان مي دهد که هدف ها در وضعیت بحراني چگونه
باید تحقق یابند .با تهیه برنامه ،سازماندهي اهمیت پیدا مي کند .سازماندهي مستلزم آن است که منابع انساني (یعني خبرنگاران،
گزارشگران ،دبیران خبري و  )...و من ابع مادي (وسایل ارتباطي ،سیستمهاي ضبط و پخش اطالعات خبري و  )...چگونه در جمع
آوري اطالعات خبري و تنظیم اخبار به کار گرفته شوند .کارکرد دیگر مدیریت ،اعمال کنترل است .کنترل عبارت است از توجه به
نتایج کار (بازخورد پیام خبري و اثر بخشي آن) و پیگیري براي مقایسه فعالیت هاي انجام شده با برنامه هاي از قبل تدوین شده
(مرتضوي .( 021 :0190 ،پدیده پیچیدهاي نظیر سازمان ،هنگامي که در کارکرد خبري واقع مي شود و تحت عنوان «سازمان
خبررساني» به ظهور مي رسد ،تابع اصول و قواعد «اثربخشي پیام رسانه» در جهت دهي افكار سیاسي و افزایش امنیت عمومي
قرار گرفته و سطوح عملكرد «ارتباط گران» معنا پیدا میكند) )Turow , 2012: 123همان طور که توضیح داده شد ،سازماندهي
فرآیندي است که طي آن تقسیم کار میان افراد و گروههاي کاري ،به منظور کسب اهداف صورت مي گیرد.
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-6پیشنیه پژوهش
درباره عملكرد روزنا مه نگاران و اعضاي تحریریه خبر تحقیقات و تالیفات معدودي به انجام رسیده است که این مشكل در
خصوص عملكرد اعضاي تحریریه در شرایط بحران نیز بیشتر است.
نمونه اول :محتبي رحماني (  )0180در تحقیقي با عنوان زمینه تأثیر آموزش ضمن خدمت خبر نگاران بر افزایش کارایي
آنان در قالب پایان نامه مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسالمي به انجام رسید نكات زیر حائز اهمیت است:
مسأله مورد توجه فعالیت افراد غیر متخصص در بخش اخبار روزنامه هاي عصر تهران مي باشد که به نظر پژوهشگر به عنوان
عامل بسیار مهم در عدم رعایت عناصر و ارزش هاي خبري در هنگام تهیه و تنظیم اخبار مطرح مي باشد(.رحماني )04 :0180 ،و
همین موضوع آموزشهاي ضمن خدمت براي افراد را به عنوان ضرورت مطرح مي کند .لذا سؤال تحقیق به این پایه استوار است:
آیا افراد غیر متخصص در بخش اخبار روزنامه هاي عصر بیش از افراد متخصص به شرکت در کالس هاي آموزش ضمن
خدمت عالقه مند بیشتري دارند؟ بنابراین ،هدف محقق کشف همبستگي بین تخصص و عالقه مندي به شرکت در کالس هاي
آموزشي است تا از آن طریق برنامه ریزي الزم در جهت برگزاري کالسها انجام شود( .رحماني ) 09 :0180 ،محقق فرضیه هاي
خود را چنین بیان نموده است:
افراد غیر متخصص بخش اخبار روزنامه هاي عصر خود را در موقعیت شغلي مطمئن در نظر مي گیرند .محقق از بین  400نفر
متخصص و  164نفر غیر متخصص بوده است 10 .نفر متخصص و  10نفر غیر متخصص را با روش تصادفي سیستماتیك انتخاب
نموده است (البته به منظور ضریب اطمینان) در نمونه گیري بهتر بوده که از نمونه گیري سهمیه اي طبقه اي شده استفاده مي شده
است .پرسشنامه هاي واحدي نیز در دو جامعه نمونه  266نفر براي تبلیغات شرکت و ناو  266نفر براي تبلیغات شرکت داروگر
توزیع شده و نتایج را به شرح زیر با یكدیگر مقایسه کرده است( .رحماني.)20 :0180 ،
خبرنگاران (متخصص و غیر مخصص ) بسیار عالقمندند که در دوره هاي آموزش فنون و تكنیك هاي خبر نویسي شرکت
نمایند ،اما خبرنگاران غیر متخصص شرکت در این حكومتها را در اولویت هاي شغلي خود مي دانند ،در حالي که خبرنگاران
متخصص نیاز به دوره هاي آموزش مذکور را در اولویت هاي شغلي قرار نداده و روابط مناسب بین کارکنان واگذار سمت ها
برحسب تخصص و شایستگي هاي شغلي تأکید دارند .ضمن آنكه هر دو گروه خبرنگاران دستیابي به شهرت و تأمین نظر مخاطبان
را از اهداف حرفه اي خود بیان نمودند( .رحماني )004 :0180،همچنین خبرنگاران غیر متخصص شرکت در دوره هاي آموزشي را
در درك عناصر و ارزشهاي خبري مؤثر ارزیابي نموده اند(.رحماني ) 001: 0196،در این خصوص نیز الزم به ذکر است که :
برگزاري کالس هاي آموزشي خبرنویسي ،بخشي از توانایي ها و مهارتهاي خبرنگاران را مي تواند افزایش دهد که شامل
نگارش مناسب متون خبري است و تمامي ابعاد سازماني را در بر نمي گیرد .زیرا ،شایستگي سازماني شامل :شایستگي کارآمد،
شایستگي رفتاري یا ارتباطي (توانایي برقراري ارتباط مؤثر کالمي و غیرکالمي) و شایستگي اداري است .بنابراین یادگیري این
مهارتهاي الزم و ضروري است .آلبرت باندورا از محققان علم روانشناسي ،در تئوري یادگیري اجتماعي ،تالش مي کند که چگونه
آموختن را توضیح دهد .این یادگیري به دو فرایند تقسیم مي شود؛ مدل سازي نمادین که عبارت است از رفتارهایي مقلدانه از
شنیده ها و خوانده هایي درباره خود و دوم ،مدل سازي مشارکتي که ما از مشارکت در تجربه و انجام دادن امور مي آموزیم .لذا
آموزش ضمن خدمت در صورتي کارآمدتر خواهد بود که بر اساس مدل سازي مشارکتي به اجرا در آید.

-7رویکردهای نظری پژوهش
جدول -1ماتريس تئوری های اصلی مورد استفاده در پژوهش در ارتباط با عملكرد خبری رسانه در بحران
ارتباط تئوري با عملكرد رسانه در بحران
موضوع محوري تئوري
عنوان تئوري
عملكرد خبري رسانه در بحران مبتني بر تحلیل تاثیر
هر یك از اجزاء سیستم و کلیت سیستم با یكدیگر و با
متقابل میان بحران و محیط پیرامون آن و سازمان رسانه
تفكر سیستمي
محیط در تعامل و تاثیرات متقابل مي باشند.
جمعي است.
عملكرد خبري رسانه در بحران بر اساس برنامه ریزي
سازمان داراي حلقه هااي ارتبااطي داخلاي و خاارجي
ارتباطات رسمي و غیر رسمي اعضاي تحریریه است.
شبكه هاي
است که تعیین کننده رابطه اعضا به صاورت رسامي و
ضمن آنكه در بحران ارتباطات به سوي روش هاي غیر
ارتباطي سازمان
غیر رسمي مي باشد.
رسمي سوق مي یابد.
عملكرد خبري رسانه در بحران نیاز سنجي از مخاطبان،
ارتباطات موثر بستگي به مشارکت ،تبادل آراء و تقاارن
ارتباط دو سویه
درك فضاي بحران و توجه به آثار پیام و بازخورد و بحران
در وضعیت ارتباطي فرستنده و گیرنده دارد.
(شبكه اي)
زدگان
رهبري گروه بر اساس پیشرفت و نظم گاروه ،ارتقااي
عملكرد خبري رسانه در بحران با پیروي از سبك هاي
شخصي اعضاي گروه ،روابط دوستانه ،اعطاي تصامیم
رهبري گروه
برابري ،ساختاري ،و پویا نتیجه بخش مي باشد.
گیري به دیگران ،امنیت گروه تقسیم بندي مي شود.
هم افزایي نیروها ،اشتراك مسااعي ،تاالش جمعاي و
عملكرد خبري رسانه در بحران از طریق گروه هاي
روابط انساني در
تشكیل گاروه هااي کااري وضاعیت مطلاوب رواباط
عملیاتي خبري نتیجه بخش مي باشد.
ساختار رسانه
انساني است.
بحران پدیده اي تهدید زا ،تنش زا و مقطعي است کاه عملكرد خبري رسانه در بحران بستگي به تصمیم گیري
شاخص هاي
با تعیین الویت ها ،فوریت ها و محادودیت هاا هماراه خبري با توجه به اولویت ها ،محدودیت ها و رفع تنش
بحران
دارد.
است.
برنامه ریزي اقتضایي در شرایط ناامطمئن انجاام ماي عملكرد خبري رسانه در بحران باید تابع سازماندهي و
مدیریت اقتضایي گیرد و در موقع وقوع بحران تبادیل باه عملیاات ماي ساختار گرایي در یك برنامه ریزي اقتضایي براي تحریریه
خبر باشد.
شود و بر حسب شرایط تغییر مي یابد.
شناخت ساختار سازمان بر حسب رسمي و غیر رسامي عملكرد خبري رسانه در بحران باید بر اساس شناخت
تحلیل ساختاري کمك مي کند تا از قابلیت هاا و محادودیت هاا درك روابط میان واحدهاي تشكیل دهنده و تعیین ارتباطات
رسمي و درك مزیت هاي ارتباطات غیر رسمي باشد.
درستي حاصل شود.
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نمونه دوم :یاسمن فرخ پارسي و استوار ایزد خواه( )0184در مقالهاي با عنوان :زلزله و نقش وسایل ارتباط جمعي 0184 ،در
دومین کنفرانس بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ارایه گردیده است .در این مقاله بر کارکردهاي مختلف رسانه هاي
جمعي در مسیر مقابله با آسیب هاي ناشي از زلزله اشاره شده است .از جمله موضوعات مورد تاکید در این مقاله ،جنبه هاي رواني و
اجتماعي زلزله زدگان است .به صورتي که خبر رساني صحیح و مستمر ،مقابله با شایعات ،از اقدامات اساسي رسانه هاي جمعي
مطرح گردیده است .از نتایج این مقاله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ایجاد مشارکت و همبستگي براي مهار بحران از طریق رسانه ها اطالع رساني خبري به منظور جذب کمك هاي مردمي و کاهش شایعات آموزش از طریق رسانه هاي جمعي به منظور انجام رفتار مناسب در هنگام زلزله و پس از آننمونه سوم :سهیال خلجي( )0184تحقیقي با عنوان «ساختار و محتواي اخبار داخلي خبرگزاري جمهوري اسالمي» است که
انجام داده است و در نشریه رسانه (سال یازدهم ،شماره چهارم) ،منتشر شده است .پژوهشگر این تحقیق ،هدف از انجام آن را چنین
عنوان ميکند:
« این تحقیق در پي آن بوده است که با ترسیم نمایي آماري از بازده واحدهاي مختلف اخبار داخلي ،زمینه اي را براي نقد و
بهبود عملكرد در منظر صاحبنظران و نیز از سوي مدیران ارشد این سازمان فراهم کند تا بدینوسیله جایگاه این سازمان در عرصه
اطالع رساني مستحكمتر شود» نتایج این تحقیق در خصوص عملكرد خبري خبرگزاري به شرح زیر است:
 تنها  9درصد اخبار از ارزش هاي خبري الزم براي جذب مخاطب برخوردارند. زاویه ورود  15/1درصد از لید اخبار بر اساس عنصر خبري «که» انتخاب شده است.  90درصد از تیترهاي اخبار داراي فعل و  25درصد از آنها فاقد این ویژگي بوده است.در این تحقیق پیشنهاد ميشود که با کنار گذاشتن خبرهایي که داراي تنها یك ارزش خبري هستند ،بهره گیري از خبرهایي با
بیش از دو ارزش خبري و توجه به عناصر متنوع خبر براي انتخاب زاویه ورود به مطلب خبري ،به جذابیت اخبار افزود.

5

-8روش پژوهش
این پژوهش بر اساس روش :پیمایش (زمینه یابي) ،انجام گرفته است .مشخصه پیمایش ،مجموعه منظمي از داده هاست که
آن را «ماتریس متغیر بر حسب داده هاي موردي» مي نامند .بدین معنا که اطالعاتي درباره متغیرها را بر حسب شاخص ها یا
مقیاس ها جمع آوري مي کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطالعات به مجموعه منظم از داده ها مي رسیم.
پیمایش عبارت از جمع آوري اطالعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنماي علمي و توصیف یا پیش بیني و به منظور
تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها صورت مي گیرد(.کریم بنا )8 :0150 ،از آنجا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه این ماتریس
دادههاي ساختمند مي باشد ،لذا رایج ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق پیمایشي است.

-9متغیرهای تحقیق
متغیر بر اساس نقشي که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم مي شود :متغیر مستقل و متغیر وابسته

 -1-9متغیرهای مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش عبارتند از :
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 .0گروه واکنش سریع خبري
 .2انعطاف پذیري ساختاري
 .1تصمیم گیري بر اساس اتفاق آرا

 .4مشاوران خبري
 .1سرعت خبري
 .0جامعیت خبري

 -2-9متغیر وابسته
فرآیند تولید خبر هنگام بحرانبه منظور ارایه توصیفي واقعي از مدیریت خبر در هنگام بحران مي باشد.

شكل -1ارايه توصیفی واقعی از مديريت خبر در هنگام بحران

 -11فرضیات پژوهش
با در نظرگرفتن این به پیشفرض هاي ،فرضیه ات تحقیق به شرح زیر مي باشد:

.0
.2
.1
.4
.1
6

بین انعطاف پذیري ساختاري تحریریه سازمان رسانه (دیداري) و مدیریت فرآیند تولید خبر ،به هنگام بحران رابطه معنادار
وجود دارد.
بین تصمیم گیري بر مبناي توافق آرا در تحریریه رسانه شنیداري و مدیریت مطلوب فرآیند تولید خبر به هنگام رابطه
معنادار وجود دارد.
بین استفاده از مشاوران خبري آشنا به امور روانشناسي و جامعه شناسي در تحریریه رسانه و مدیریت فرآیند تولید خبر
هنگام بحران رابطه معنادار وجود دارد.
بین برنامه ریزي خبرنگاران به طور تخصصي در گروه هاي خبري تحریریه رسانه (شنیداري) و مدیریت فرآیند تولید خبر
زمان بحران رابطه معنادار وجود دارد.
بین روند تولید اخبار در تحریریه به هنگام بحران و سرعت انتشار اطالعات رابطه معنادار وجود دارد.

جدول-2نتايج ضريب الفای کرونباخ پرسشنامه
نام متغیر
کل پرسشنامه
ضرورت انعطاف پذیري ساختاري و اختیارات بیشتر اعضاي تحریریه در بحران
تصمیم گیري مشارکتي و توافق آرا و روشن بودن فرآیند تولید خبر براي اعضاي تحریریه
متمرکز شدن پردازش اخبار در شرایط بحران و حضوران مشاوران خبري
از نو برنامه ریزي شدن گروه هاي خبرنگاري و موثر بودن گروه هاي کوچك
روند تولید اخبار در تحریریه به هنگام بحران و سرعت انتشار اطالعات

ضریب الفاي کرونباخ
6/904
6/551
6/920
6/98
6/590
6/96

 -11جامعه آماری
در بخش پیمایش ،قلمرو مكاني این تحقیق ،سازمان رسانه شنیداري و اعضاي اتاق خبر است که حداقل داراي چهارسال
سابقه عضویت در بخش تحریریه (اتاق خبر) باشند و از مجموع اعضاي تحریریه رسانه دیداري ( )240نفر ،تعداد  016نفر از
ویژگي برخوردار بودند.

جامعه آماري مربوط به پیمایش ،شامل اعضاي تحریریه خبر رسانه دیداري است که با توجه به اهمیت برخوردار بودن از 4
سال سابقه عضویت در تحریریه رسانه دیداري تعداد آنها  240نفر (زن و مرد) مي باشد .با توجه به نمونه اولیه گرفته شده برآورد
واریانس  02/11با میانگین 05/21براي کل جامعه بدست آمده است که با حداکثر خطا ( 06درصد) و  α=%21تعداد حجم نمونه
برابر  016نفر مي باشد.
جدول-3ضرايب آلفای کرونباخ مربوط به مولفه ها و کل پرسشنامه
ضریب الفاي کرونباخ
نام متغیر
6/904
کل پرسشنامه
6/551
ضرورت انعطاف پذیري ساختاري و اختیارات بیشتر اعضاي تحریریه در بحران
6/920
تصمیم گیري مشارکتي و توافق آرا و روشن بودن فرآیند تولید خبر براي اعضاي تحریریه
6/98
متمرکز شدن پردازش اخبار در شرایط بحران و حضوران مشاوران خبري
6/590
از نو برنامه ریزي شدن گروه هاي خبرنگاري و موثر بودن گروه هاي کوچك
6/96
روند تولید اخبار در تحریریه به هنگام بحران و سرعت انتشار اطالعات
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 -12برآورد حجم نمونه برای پیمایش

الزم به ذکر است پایایي در گام اول در تمامي مولفه ها مورد تایید قرار گرفته شد .مقدار کلي پرسشنامه نیز مورد محاسبه قرار
گرفت میزان پایایي آن توسط پژوهشگر 6/904محاسبه شده.

-13نتایج ازمون فرضیات
 -1-13آزمون فرضیه اول
بین انعطاف پذیري ساختاري تحریریه سازمان رسانه دیداري و مدیریت فرآیند تولید خبر ،به هنگام بحران رابطه معنا وجود
دارد .
جدول -4آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اول
سطح معناداري
ضریب همبستگي
ضریب تعیین
متغیر
انعطاف پذیري ساختاري........
6/ 601
6/261
6/640
مدیریت فرایند تولید خبر......

با توجه به جدول  -4و ضریب همبستگي بین انعطاف پذیري ساختاري و مدیریت فرایند تولید خبر در هنگام بحران برابر با
 6/261است .بنابراین با  6/81اطمینان ميتوان نتیجه گرفت که بین انعطاف پذیري ساختاري و مدیریت فرایند تولید خبر در واحد
تحریریه خبر رابطه معنيداري وجود دارد  .ضریب تعیین بدست آمده براي این رابطه برابر با  6/640است که به معناي این است
که  4درصد از واریانس متغیر مدیریت فرایند تولید خبر تحریریه در هنگام بحران ناشي از واریانس انعطاف پذیري ساختاري است.
7

 -2-13آزمون فرضیه دوم
بین تصمیم گیري بر مبناي توافق آرا در تحریریه رسانه دیداري و مدیریت مطلوب فرآیند تولید خبر به هنگام بحران رابطه
معنادار وجود دارد .
جدول  -5آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم
ضریب همبستگي
ضریب تعیین
متغیر
تصمیم گیري بر مبناي توافق آرا
6/ 6660
6/110
6/068
مدیریت مطلوب فرآیند تولید خبر

سطح معناداري

با توجه به جدول  -1ضریب همبستگي بین تصمیم گیري بر مبناي توافق آرا و مدیریت مطلوب فرآیند تولید خبر با6/81
اطمینان برابر با 6/11است .بنابراین فرض صفر رد ميشود و نتیجه ميگیریم که بین تصمیم گیري بر مبناي توافق آرا و مدیریت
مطلوب فرآیند تولید خبر در واحد تحریریه خبر رابطه معني داري وجود دارد .ضریب تعیین بدست آمده براي این رابطه برابر با
 6/068است که به معناي این است که  06درصد از واریانس متغیر مدیریت مطلوب فرآیند تولید خبر ناشي از واریانس تصمیم-
گیري بر مبناي توافق آرا است(نمودار.)5-4
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 -3-13آزمون فرضیه سوم
بین استفاده از مشاوران خبري آشنا به امور روانشناسي و جامعه شناسي در تحریریه رسانه و مدیریت فرآیند تولید خبر هنگام
بحران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -6آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم
سطح معناداري
ضریب همبستگي
ضریب تعیین
متغیر
استفاده از مشاوران خبري
6/ 6660
6/18
6/01
مدیریت فرآیند تولید خبر

با توجه به جدول  -0ضریب همبستگي بین استفاده از مشاوران خبري و مدیریت فرایند تولید خبر برابر با 6/18است که با
 6/88اطمینان فرض صفر رد ميشود و نتیجه ميگیریم که بین استفاده از مشاوران خبري آشنا به امور روانشناسي و جامعه شناسي
در تحریریه رسانه و مدیریت فرآیند تولید خبر هنگام بحران رابطه معنادار وجود دارد ضریب تعیین بدست آمده براي این رابطه برابر
با  6/01است که به معناي این است که  01درصد از واریانس متغیر مدیریت فرآیند تولید خبر هنگام بحران ناشي از واریانس
حضور مشاوران خبري آشنا به امور روانشناسي و جامعه شناسي است.

 -4-13آزمون فرضیه چهارم
بین برنامه ریزي خبرنگاران به طور تخصصي در گروه هاي خبري واکنش سریع به جاي خبرنگاري منفرد و تحریریه رسانه
دیداري و مدیریت فرآیند تولید خبر زمان بحران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول -7آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم
سطح معناداري
ضریب همبستگي
ضریب تعیین
متغیر
برنامه ریزي شدن گروه هاي خبرنگاري
6/661
6/216
6/25
مدیریت فرایند تولید خبر

با توجه به جدول  -5ضریب همبستگي بین دو متغیر برنامه ریزي شدن گروه هاي خبرنگاري و مدیریت فرایند تولید خبر
 6/216به دست آمده ،بدین ترتیب با  6/88اطمینان فرض صفر رد ميشود و ميتوان تأیید کرد که بین برنامه ریزي شدن گروه
هاي خبرنگاري و مدیریت فرایند تولید خبر در اتاق اخبار رابطه معناداري وجود دارد .ضریب تعیین بدست آمده براي این رابطه برابر
با  6/611است که به معناي این است که  1درصد از واریانس متغیر مدیریت فرایند تولید خبر ناشي از واریانس برنامه ریزي
خبرنگاران به طور تخصصي در گروه هاي خبري واکنش سریع به جاي خبرنگاري منفرد و تحریریه رسانه دیداري است.
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-5-13آزمون فرضیه پنجم
بین روند تولید اخبار در تحریریه به هنگام بحران و از سرعت انتشار اطالعات با مدیریت فرایند تولید خبر بهنگام بحران رابطه
معناداري وجود دارد.
جدول -8آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم
سطح معناداري
ضریب همبستگي
ضریب تعیین
متغیر
روند تولید اخبار در تحریریه
6/ 660
6/201
6/26
مدیریت فرایند تولید خبر

با توجه به جدول  -9ضریب همبستگي بین دو متغیر روند تولید اخبار در تحریریه و سرعت انتشار اطالعات با مدیریت فرایند
تولید خبر بهنگام بحران برابر با  6/201بوده است بنابراین با 6/88اطمینان فرض صفر رد ميشود ،نتیجه اینکه روند تولید اخبار
در تحریریه و سرعت انتشار اطالعات با با مدیریت فرایند تولید خبر بهنگام بحران رابطه معنادار وجود دارد .ضریب تعیین بدست
آمده براي این رابطه برابر با  6/608است که به معناي این است که  5درصد از واریانس متغیر با مدیریت فرایند تولید خبر بهنگام
بحران ناشي از واریانس روند تولید اخبار از سرعت انتشار اطالعات تحریریه است.
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نمودار  -9نتايج تائید مدل ارتباط بین عوامل تحريريه خبری رسانه و مديريت فرايند تولید خبر بهنگام بحران

نمودار  -11آماره  t-valueنتايج تائید مدل ارتباط بین عوامل تحريريه خبری رسانه و مديريت فرايند تولید خبر بهنگام
بحران
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شكل -2مدل نهايی تحقیق

نتیجه گیری
نظام خبر رساني بیان کننده مجموعه اي از اهداف ،برنامه ها ،ابزار و شیوه هاي اجرایي است که در چارچوب آنها ،فرآیند تولید
و توزیع اخبار از رویدادها مشخص مي شود .این مجموعه تحت تاثیر محیط پیرامون (شرایط سیاسي و فرهنگي ،عملكرد رسانه
هاي مختلف خبري و  )...قرارداد که تحت عنوان اثرات پیرامون نامیده مي شود .آرمان ها و نیازهاي خبري و امكانات و محدودیت
هاي خبري به عنوان عوامل اصلي شناخته مي شوند که ضمن تاثیرگذاري برهم ،تعیین مي کنند که در فرآیند تولید خبر از چه
ساخت رسانه اي (کدام وسیله و ساختار پیام) و با چه ویژه کار خبري (کارکردي) استفاده مي شود .ساخته رسانه خبري و اهداف یا
ویژه کار خبري رسانه ،تعیین مي کنند که رویدادها به عنوان مبداء شكل گیري خبري به صورت نوشتاري و شنیداري ،دیداري یا
ترکیبي از آنها (چند رسانه اي) باشد .توجه به رویداد تحت تاثیر اهداف ،منابع انساني و مادي رسانه و تكنولوژي مورد استفاده یا در
دسترس ،قرار دارد .اخبار فرهنگي ،سیاسي ،اقتصادي و  ...نتایج گوناگوني به همراه دارند و باید توجه داشت که اخبار ممكن است با
ساخت هاي گوناگون و اهداف متنوع تولید مي شوند .اخبار تولید شده وارد محیط پیرامون گردند و وضعیت نظام خبر رساني معین
شود .لذا میان محیط پیرامون و عملكرد خبري رسانه چرخه اي از تاثیرات متقابل بوجود مي آید.
بنابراین ،نظام خبررساني در وضعیت بحران ،بدون توجه به متغیرها و عوامل گوناگون مذکور ،به طور مناسب اجرا نخواهد شد.
بدین جهت ،نكات زیر را براي خبر رساني در هنگام بحران باید مورد توجه قرار بگیرد:
 )0بحران به عنوان «پیرامون» :بحران ،انسان را وادار به سرعت عمل و فشرده کردن زمان مي کند در این وضعیت ممكن
است آسیب هاي مختلفي بروز کند که با خسارات مادي یا انساني همراه باشد .ضروري است که این تغییرات بر اساس
آموزش ها و آمادگي هاي قبلي به انجام برسد و به سازماندهي فرآیند تولید پیام بر حسب مقتضیات بحران منسجم شود.
 )2آرمان ها و نیازهاي خبري در بحران :مدیریت تحریریه خبر رسانه دیداري به منظور مواجهه مطلوب با بحران باید نیازهاي
خبري را متناسب با اطالع رساني در مسیر کمك به مهار بحران و کاهش شدت آن برنامه ریزي کند.
 )1امكانات و محدودیت هاي خبري در بحران :میان آرمان ها و نیازهاي خبري از یك سو و امكانات و محدودیت هاي خبري
در شرایط بحران از سوي دیگر ،رابطه متقابل وجود دارد .در این فرآیند ،بسیار ضروري است که از تجمیع یا تمرکز غیر
متعادل خبرنگاران در حوزه هاي خبري پرهیز شود و خبرنگاران با توجه به وسعت یا شدت بحران به گونه اي ماموریت داده
شوند که ضمن دسترسي سریعتر به منابع خبري ،بتوانند با امكانات موجود ،به مخابره یا ارسال خبر اقدام کنند.
 )4س اخت رسانه هاي خبري و بحران :رسانه ها به انواع مختلفي تقسیم مي شوند .مانند رسانه هاي نوشتاري ،دیداري و
شنیداري .لذا در وضعیت هاي بحراني ،هر کدام از آنها بر حسب ویژگي هاي فني( ،برد ،امكان دسترسي و  ،)...مورد استفاده
واقع مي شوند .البته هر یك از رسانه هاي کارایي هاي خاص خود را دارند .براي مثال سرعت اعالم اخبار از طریق رسانه
رادیو و سهولت در دسترسي به این رسانه ،قابلیت آن را در بحران حائز اهمیت نموده است.
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 )1از رویداد تا خبر :بحران ها همواره به عنوان رویدادهاي معموال ناگهاني مطرح مي شوند که با اهداف خبري و امكانات
خبرنگاري در طي فرآیند اطالع رساني ،به صورت خبر اعالم مي شوند .این فرآیند بر حسب شرایط بحران باید با دقت
بیشتر ،سرعت باالتر ،توجه به بازخوردهاي جامعه و نظارت کمي و کیفي بر اخبار توسط ستاد خبري بحران ،اجرا گردد.
 )0نقش هاي مدیریتي خبر در بحران :نقش هاي مدیریتي در تحریریه شامل :ویراستار ،دبیر سرویس خبري ،سردبیر ،دبیر کل
اخبار ،شواري سیاست گذاري خبري و  ...است .در هر یك از این نقش ها در خصوص مدیریت خبر (برنامه ریزي خبري،
سازماندهي خبري ،تصمیم گیري خبري و ) ...اقدام مي گردد
 )5مدیریت فرآیند تولید خبر در تحریریه سازمان رسانه هنگام بحران
با توجه به مباني نظري تحقیق و تئوري هاي ساختارمند درخصوص مدیریت و کارکرد سازمان تحریریه رسانه دیداري و با در
نظر گرفتن یافته هاي آماري تحقیق ،توجه یه این مولفهها در مدیریت فرآیند تولید خبر در شرایط بحران مورد توجه قرار ميگیرد:
 دستیابي به انسجام و هماهنگي سازمان و ساختار گرایي در هنگام بحران دستیابي به همگرایي و توافق و مشارکت به هنگام تصمیم گیري هاي خبري توجه به تشكیل گروه ها یا "تصمیم خبري" براي پوشش خبري وقایع در بحران سازماندهي مجدد در نحوه اجراي ماموریت هاي خبري و روابط کاري میان اعضاي تحریریه به هنگام بحرانضروري است که مدیران تحریریه به خصوص در مواقع بحراني از یك روش موثر در خبر تبعیت کنند که از تطابق الزم با
شرایط جدید برخوردار باشد یا این قابلیت را داشته باشد که در طي یك سازمان یافتگي جدید -در طي شرایط بحران -اقدامات
موثر در مدیریت تولید خبر را انجام دهد.
بنابراین مدیران تحریریه اتاق خبر باید در یك طرح از پیش طراحي شده ،قواعد و معیارهاي تولید خبر را انجام دهد .در
تصمیمات برنامه ریزي شده ،اهداف مشخص هستند و از طریق مجراهاي اطالعاتي آگاهيهاي الزم درباره ارزیابي بحران به وجود
آمده است تا خبرهاي تنش زا و “شایعه زدا” توزیع گردد .مدیران خبر در اتخاذ تصمیمات خبري با کمبود زمان مواجه هستند و از
سوي دیگر این تصمیم گیري باید با تولید اخبار موثق ،دقیق و ترجیحا جامع (کامل) همراه باشد .بنابراین باید سازماندهي،
هماهنگي و روابط سازماني در تحریریه خبر موجب تبادل سریع اطالعات ،مشارکت در تصمیم گیري و اتخاذ تصمیمات در شرایط
اطمینان شود .به عبارت دیگر بتوان در وضعیت بحراني به اطالعات الزم پیرامون بحران به منظور تصمیم گیري خبر اطمینان
بخش ،دست یافت.

7. Moorhead Gregory and Ricky W. Griffin,1992, Organizations Houghton Mifflin
Company, U.S.A. Boston.
8. Brown F. Karen "The new newsroom:1990, Challenges of Hiring and keeping
Minorities will force Newspaper to Learn to Adapt", ANSE Bulletin, July/August .
9. Demers, David, "Corporate Newspaper Structure, Editorial Page Vigor, and Social
Change", Journalism Quarterly, Vol. 73, No.4, winter1996, pp.857-877.
10. Turow, Joseph,1992, "The Organizational Underpinnings of Contemporary Media
Conglomerates", Communication Research, Vol. 19, No.6, December
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The role of the audiovisual newsroom in managing news during a
political crisis
Farahnaz Mostafavi Kohangi

Abstract
News is the main product of mass media, and the management of the media organization,
especially the audio media, in the news production process should be based on the characteristics
of the media organization as the producer and the requirements of the environment. In other
words, media management is based on parameters such as organization, decision making,
coordination, and monitoring, which generally fulfills the media organization's news and
messaging goals according to the type of event, the general and contextual context of the
community and the needs of the audience.Coordinate the news production process to ensure the
proper execution of news programs and coordinated action by reporters and news managers in
the direction of the goals. Managing news organizations for a variety of reasons, such as
diversity of audiences, diversity of events, issues, job security for reporters, unexpected reactions
from competing media, and so on, are extremely difficult.In the event of a crisis in society, news
production management faces various difficulties, and the news production process must be
tailored to the crisis from the news selection stage to the announcement or broadcast stage.So, in
times of crisis, it is necessary to deal with the rumors, the news uncertainties, the psychological
pressures on the newsroom and the society, the quick decisions to be made within the time
limit.In managing news, it is imperative that newsgroups or newsrooms form the following.1.
More authority 2. Interactivity and participation 3. More confident decision making4.
Continuous exchange of information (crisis) 5. Speed of operationIt also speeds up the process of
producing news and avoids parallel access to news sources. Consequently, news can be produced
through the coherent actions of rapid reaction groups and news management in crisis.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
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تحلیل روند سیادت سادات از زمان پیامبر(ص) تا قرن اخیر
در ثبت احوال ایران

رامین حاجی
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چکـیده
یکی از پیامدهای اجتماعی ظهور اسالم ،شکلگیری طبقهای به نام سادات" در جامعه اسالمی بود .با گسترش اسالم در
سرزمینهای دیگر ،سادات از شرق تا غرب عالم اسالمی پراکنده شدند و به عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه قرار
گرفتند .سیادت یک نوع شرافت معنوی است و به معنی بزرگی و عظمت است .سیادت به خاطر عظمت پیامبر اسالم(ص)
در دودمان آن حضرت وجود دارد و اجداد او تا جد اعالی ایشان (هاشم) را شامل میشود .سیادت سادات با روش تحلیل
علمی و بر اساس اسناد تاریخی و باستان شناختی امری مسلم است .درکشور ایران نیز از زمان تأسیس سازمان ثبت احوال
کشور با وضع قوانین مختلف بر ترویج و حفظ و حراست از سیادات سادات که از لحاظ جغرافیایی درکشور ایران در
استانهای شمالی مانند :آذربایجان غربی و شرقی ،مازندران ،اردبیل ،زنجان ،کهکیلویه و بویراحمد و گیالن اکثریت آنها
متمرکز میباشند این امر صورت پذیرفت .در اجرای تبصره  5ماده  31قانون ثبت احوال مصوب سال  0255ذکر کلمه
سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جدپدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دالیل
شرعی ثابت گردد الزامی گردید ،البته با گذشت زمان تغییراتی ناچیز در این رابطه با اجرای قوانین و بخشنامههای جدید
صورت پذیرفت که در متن مقاله به انها اشاره خواهد شد .در رابطه با روش تحقیق و جمعآوری مطالب در رابطه با
موضوع ،پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی بر مبنای مطالعات اسنادی و کتابخانهای با استفاده از کتب ،مقاالت ،مراجعه به
سایتهای مرتبط با موضوع تحقیق ،مطالعه بخشنامهها و آئین نامههای سازمان ثبت احوال کشور ،مشاوره با صاحبنظران
از جمله :ائمه جمعه و مراجع دینی و مدرسین حوزه علمیه و با تعمق و اندیشه راجع به آنها به تحلیل پژوهش پرداخته شد.

واژگـان کلـیدی :اسالم ،سیادت ،سادات ،ثبت احوال ،ایران

 -0دانشجوی ترم آخر دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری ،کارمند اداره ثبت احوال آستارا ،مدرس دانشگاه محقق اردبیلی،
Rh.amiri@iau-astara.ac.ir

31

 -1مقدمه
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در میان مسلمانان خصوصا شیعیان ،سادات از حرمت و احترام ویژهای برخوردارند .برای عدهای ممکن است این سوال پیش
بیاید که لقب سید از کجا آمده و چگونه میتوان سید بودن خاندانی را ثابت کرد .واژه «سید» در لغت به معنای سرور ،مهتر ،بزرگ،
آقا ،پیامبر اسالم (ص) و آن که از اوالد حضرت رسول باشد (به واسطه حضرت فاطمه) است .سید به معنای آقا و اطاعت شده
(مطاع) ،رئیس و بزرگ نیز آمده است .سیادت عنوانی است اعتباری ،نه تکوینی (توضیح المسائل مراجع :0855 ،جلد  )3که بر
مردان و زنانی که نسبشان به هاشم بن عبد مناف (جدّ دوم رسول خدا) میرسند اطالق میشود؛ بنابراین هر کس که سلسله نسب
او به هاشم بن عبد مناف یا فرزندان او برسد ،سید محسوب میشود(ثقفى تهرانى.)53 :0230 ،
سازمان ثبت احوال کشور با قدمت  83ساله در تاریخ  0387/7/0طی نامه شماره  0037هیأت محترم وزیران تصویب گردید و
نخستین اداره ثبت احوال در تهران تأسیس شد و به تدریج در شهرهای بزرگ کشور توسعه یافت .نخستین رئیس ثبت احوال ایران
مرحوم میرزا موسی خان محیط در سال  0387توسط وزیر داخله منصوب و تا سال  0213امر استقرار و توسعه ثبت احوال در بیش
از  51شهر بزرگ کشور انجام پذیرفت و تا کنون طی بیش از  83سال گذشته افراد بیشماری به تناوب مسئولیت این سازمان را
عهدهدار بودهاند .نیروی انسانی فعال این سازمان و زحمتکشان ثبتاحوال نخستین شناسنامه را در تهران برای خانم فاطمه ایرانی
صادره سرچشمه تهران و برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در نمایندگیهای ایران از اسفند سال  0219ثبت والدت و صدور
شناسنامه آغاز شد ،اولین سند سجلی در کنسولی بمبئی بنام آقای عبدالحسین سپنتا (کارگردان فیلم دختر لر) توسط مأموران
کنسولی وزرات امور خارجه تنظیم و شناسنامه صادر و تحویل گردید و در پی آن در عراق (نجف ،کربال ،بصره ،بغداد) و
جمهوریهای شوروی سابق (تفلیس ،بادکوبه ،ایروان ،عشق آباد) ادامه یافت .راهاندازی ثبت احوال در ایران همزمان با ترکیه و در
مقایسه با کشورهای اروپایی نظیر فرانسه با قریب  51سال تأخیر توأم بوده است(حاجی امیری.)2 :0282 ،
برخی از اینان به عموهای پیامبر مثل ابوطالب ،عباس و حمزه میرسند .فرزندان عباس عموی پیامبر که اصطالحاً به آنان بنی
عباس میگویند ،سید محسوب میشوند .همچنین فرزندان ابوطالب به نامهای طالب و عقیل و جعفر طیار و علی(ع) و نسل آنان،
سیدند .پیامبر اسالم از طریق پسری نسلی ندارد ،چون که پسرانش (طیب و طاهر و قاسم و ابراهیم) چون در کودکی از دنیا رفتند.
نسل آن حضرت فقط از طریق دخترش حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه پیدا کرد .فرزندان حضرت زهرا به نامهای حسن و حسین و
زینب و امکلثوم از طریق پدرشان امام علی نیز سید بودند .تمامی ائمه معصومین و فرزندانشان از طریق علی(ع) به هاشم و از
طریق حضرت فاطمه به پیامبر میرسند و سید هستند .اگر چه سیادت به جهت نور وجودی پیامبر تجلی یافته است ،اما این در
انحصار فرزندان پیامبر (ص) قرار ندارد .بلکه از جهت انتساب به طالب و علی و عقیل و جعفر(فرزندان ابوطالب) و انتساب به عباس
و حمزه (عموهای پیامبر نیز سیادت حاصل شده و حضرت علی(ع) سید بوده است و فرزندان او نیز سید هستند .چون نسل پیامبر
بیشتر مورد توجه مسلمانان است و نسل حضرت از دخترش فاطمه(س) و علی(ع) میباشند ،اینها بیشتر مورد توجه و احترام
هستند .لذا آنان از بین بقیه سادات معروفتر و مشخصترند(آیة اهلل العالمة الفقیه السید کاظم الحائری 209،هـ .)29 :سید نامی
است که در ایران به ذرّیه پیامبر ـ صلّی اهلل علیه و آله ـ اطالق میشود و در ترکیه و قلمرو پیشین عثمانی به آنان میر میگفتند و
در عربستان لقب شریف بیشتر گفته میشد البته سید بیشتر از دو لقب میر و شریف استعمال میشد به ویژه اینکه عالوه از ایران در
عراق و شبه قاره نیز معمول است .هم اکنون این گونه معمول است که کسانی که سید نامیده میشوند نسبشان به پیامبر میرسد و
در این مورد اکثر سادات شجره نامه دارند در رسالههای عملیه نیز طرقی برای احراز سیادت اشخاص بیان شده است از جمله شجره
نامه و اشتهار به سیادت در محلی اینکه بگویند پدر و جدّ این شخص سید بودهاند در زمانهای گذشته بیشتر از این عصر در مورد
نسب سادات سختگیری میشد(ابن حجر ،ابناء الغمر .)28 :حضرت شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی مهمترین عارف مجاهد
در ایران و جهان اسالم است که نقش اجتماعی ماندگاری ایجاد کرد .شیخ صفی الدین در سال  351ه .ق .تقریباً بیست و نه سال یا
کمی بیشتر پس از ویران شدن شهر اردبیل توسط مغول ها متولّد شد و بعدها با عنوان شیخ العارفین سیدصفی الدین اردبیلی مورد
احترام همگان قرار گرفت .این عارف مجاهد و تمدن ساز جهان اسالم که نسبش به حضرت حمزه بن امام موسی کاظم (ع) و
سلسله مشایخی او به حضرت سلطان امام علی بن موسی الرضا (ع) میرسد بنیان گذار ایران پس از اسالم است(آیة اهلل العظمى
الشیخ عباس القمی ،جلد.)3

-2بیان مسئله
عظمت و قداست شخصیت پیامبر اسالم (ص) همراه با سفارشهایی که در قرآن و حدیث درباره "اقربین" و "اهل بیت" آن
حضرت شده بود ،موجب شد تا مسلمانان از همان اول ،ارزش و جایگاه ویژهای برای منتسبان ایشان قائل شوند .در این بزرگداشت،
تقریبا همه مسلمانان متفق بودند و حتی فرقه گراییهای بعدی تاثیر چندانی بر آن نگذاشت .این گروه که در ابتدا به نامهایی از
قبیل "آل"" ،اهل"« ،ذریه»" ،عترت"و «اقربا» خوانده میشدند ،بعدها به نام «سادات» که در عین حال حکایت از سیادت و
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سروری آنان در نظر مسلمانان داشت ،نامیده شدند .ایرانیان نیز ،پس از گرویدن به اسالم ،توجه خاصی به اوالد و احفاد پیامبر (ص)
میکردند .نشانههایی از این توجه را میتوان در حضور تعداد قابل توجهی از اوالد و نوادگان امامان شیعه در ایران ،وقوع قیام های
متعدد شیعی ،و سرانجام تأسیس دولتهای شیعی (از قبیل علویان طبرستان ،آل بویه و صفویان) دید .ایجاد خالفت عباسی هم که
با شعار حمایت از اهل بیت بر سر کار آمد ،نشان دیگری از ارادت گسترده و خالصانه ایرانیان به خاندان پیامبر (ص) بود .گذشته از
جنبههای سیاسی ،ارج نهادن به سادات به تدریج به عنوان یک ارزش اجتماعی ،جزئی از فرهنگ ایرانی شد .از این رو است که در
آثار بسیاری از عالمان ،شعرا ،مورخان و سیاست نامه نویسان و نصیحتنامه پردازان ،اشارات متعددی در ارج گزاری به مقام آنها به
چشم میخورد.
با حمله مغول ،ترکیب جمعیتی و ساخت و قشربندی اجتماعی جامعه ایرانی دچار تحوالت محسوسی شد .از میزان جمعیت به
نحو چشمگیری کاسته شد ،پارهای گروههای اجتماعی از هم پاشید و بعضی قشرهای تازه ،تحت تاثیر زندگی اجتماعی مهاجمان به
وجود آمده یا فعال تر شدند .در این میان ،سادات توانستند هویت و تشکل تاریخی خود را حفظ کنند .در توجیه علل مصون ماندن
نسبی سادات در جریان هجوم مغول ،توجه به دو عامل ضروری است :نخست آن که مغوالن قصد در افتادن با معتقدات مردم
مغلوب را ،که اکرام و بزرگداشت سادات هم جزئی از آن بود ،نداشتند و حتی بنا به خصلتهای فکری و مصالح سیاسی به این
معتقدات به دیده احترام می نگریستند .دیگر آن که توجه ایرانیان به سادات به عنوان نسل پیامبر (ص) و خاندان او با اندیشههای
مغوالن درباره پاس داشت نسل و قداست خاندانهای بزرگ همخوانی داشت.

هر محقق روش پژوهش خود را با توجه به ماهیت تحقیق و هدف یا اهدافی که در نظر دارد انتخاب میکند .با توجه به
توضیحات ذکر شده و موضوع مقاله حاضر روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بر مبنای مطالعه اسنادی و کتابخانهای با استفاده از
کتب ،مقاالت ،نشریات ،مجالت معتبر و مراجعه به سایت های مرتبط با موضوع و با کمک از بخشنامه ها و آئین نامه های سازمان
ثبت احوال ،تحقیق مشاوره با صاحبنظرانی چون ائمه جمعه و معتمدین دینی مساجد و مدرسین حوزه و دانشگاه و با تعمق و اندیشه
راجع به آنها به تحلیل موضوع مقاله پرداخته شد(حاجی امیری.)3 :0283 ،

 -4بحث و بررسی
 -1-4سادات دو شاخه اصلی دارند
شاخه اول :نوادگان علی از طریق سه تن از پسران او–محمد حنفیه از خوله دختر قیس ،عباس بن علی از امالبنین و عمر بن
علی از صهباءِ ثعلبیه–که از میان پسران متعدد علی فرزند یافتند .به این سادات علوی میگویند.
شاخه دوم :نوادگان حسن و حسین– فرزندان علی از فاطمه–که به آنان سادات هاشمی و نیز بسته به انتساب به حسن یا
حسین ،حسنی یا حسینی گفته میشود.
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 -3روش تحقیق

 -2-4نسب سادات حسینی
غیر از امام سجاد(ع) در جریان کربال از فرزندان سید الشهداء کسی زنده نماند .در نتیجه سادات حسینی از نسل امام سجاد (ع)
محسوب میشوند؛ بنابراین فرزندان امامان بعدی همه از سادات حسینی هستند چه فرزندان امام باقر(ع) و چه فرزندان دیگر ائمه
علیهم السالم .کوتاه سخن این که سیادت یک نوع شرافت معنوی است و به معنی بزرگی و عظمت است .سیادت به خاطر عظمت
پیامبر اسالم(ص) در دودمان آن حضرت وجود دارد واجداد او تا جد اعالی ایشان (هاشم) را شامل میشود.

 -3-4مفهوم شناسی سید
بنابر آنچه عالمان دین که کالمشان تبیین احادیث است ،فرمودهاند ،سادات بر فرزندان هاشم جدّ دوم پیامبر صلی اهلل علیه و
آله اطالق میگردد .سیّد در لغت به معنای «آقا»« ،بزرگوار»« ،رئیس» بوده و در اصطالح ،از القابى است که در عرف فارسى زبانان
و شیعه ،کسانى که نسبشان به واسطة فاطمة زهرا سیّدة النّساء (علیها السالم) به رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) منتهى
مىشود و بر سائر علویّین نیز که ب ه واسطة حضرت عبّاس یا جناب محمّد حنفیّه نسبشان به امیر المؤمنین (علیه السّالم) مىرسد
احتراما گفته مى شود ،بلکه بر سایر هاشمیّین مانند کسانى که نسبشان به جناب جعفر طیّار و عقیل مى رسد نیز سیّد مى گویند و
این یک نوع احترام از منتسبین به رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله) و از خاندان بنى هاشم است چنانچه شیعه و اهل سنّت ،سادات
خصوص علویّین باألخصّ فاطمیّین را شرفاء مىگویند و به کسى که از اوالد حضرت امام حسن مجتبى (علیه السّالم) باشد شریف
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حسنى و به کسى که از اوالد حضرت امام حسین (علیه السّالم) باشد شریف حسینى گفته مىشود و فرزند سیّدة علویّه نیز اگر چه
در عرف ،سیّد و شریف ،نامیده نمى شود به واسطة مادرش به این دودمان شریف و حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم)
انتساب دارد (قرشى.)251 :0270 ،

 -4-4ذکر سیادت شیخ صفی الدین در صفوة الصفا
ابن بزاز در صفوه الصفا یکی از کهنترین منابع درباره شیخ صفی الدین ،تالیف قرن هشتم و ما قبل حکومت صفویه ،در ذکر
نسب شیخ قدّس سرّهمی نویسد“ :شیخ صفى الدین اسحاق ابن الشیخ امین الدین جبرئیل ابن الصالح ابنقطب الدّین ابوبکر
(غالمرضا طباطبایی مجد )75 :0273،ابن صالح الدین رشید ابن محمد الحافظ لکالم اهلل ابن عواض ابن پیروز (زرین کوب:0233 ،
 )33الکردى السنجانى ،رحمة اهلل علیهم پیروز شاه زرین کاله ابن محمد شرفشاه ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن ابراهیم ابن
جعفر ابن محمد اسماع یل ابن محمد ابن احمد اعرابى ابن ابومحمد القاسم ابن ابوالقاسم حمزة ابن االمام الهمام موسى الکاظم ابن
امام جعفر الصادق ابن امام محمد الباقر ابن امام زین العابدین على ابن امام سیدالشهدا ابى عبداهلل الحسین ابن امیرالمؤمنین و امام
المتقین على ابن ابى طالب صلوات اهللعلیهم اجمعین.
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 -5-4نسخه خطی سند سیادت شیخ در کتابخانه ملی بریتانیا
یک سند بسیار موثق در مورد سیادت صفویان نمودارهای شجرهای سیادت آنهاست که چند دهه قبل از تشکیل حکومت
صفوی در نجف اشرف بین خانوادههای سادات و دیگر طبقات مردم وجود داشته و مورد پذیرش بوده است .طبق یکی از این
نمودارها شجره صفویه تحت عنوان “ذکر نسب مشایخ اردویل” به امام موسی کاظم (ع) میرسد که توسط شخصی شیعه مذهب به
نام علی بن قاسم بن حمزة بن علی بن محسن حسین موسوی نجفی_که هیچ نزدیکی و خویشاوندی با صفویان نداشته_در یک
نسخه خطی نگاشته شده است.

 -6-4اسناد تاریخی قبل از حکومت صفویه
بر اساس اسناد تاریخی موجود پادشاهانی چون شیروان شاه و یعقوب آق قویونلو سالها قبل از تشکیل حکومت صفوی و
احتمال ادعایی دست کاری در متون تاریخی ،اصل سیادت فرزندان شیخ صفی الدین را پذیرفته بودند .سالطینی از قبیل بایزید
عثمانی ،شاه سلیمان عثمانی و عبیداهلل خان ازبک نیز با وجود جنگهای متعدد با آنها به سیادت پادشاهان صفوی و پدرانشان
اعتقاد داشتند .با وجود این اسناد معتبر تاریخی ،کسروی پس از گذشت پنج قرن مغرضانه این سیادت را رد کرد و برخی از
نویسندگان نیز بدون بررسی تحت تاثیر او ادعاهای نادرست او را پذیرفتند(طریحى .)70 :0275 ،منبع این افراد کسروی بود و منبع
موثق دیگری نداشتند .در منابع کهن چنین ادعایی وجود ندارد ،بلکه در آن منابع نیز بر سیادت شیخ تأکید شده است.
در دوره معاصر دکتر عبدالحسین زرین کوب مهم ترین مورخ معاصر تاریخ طرایق بر سیادت شیخ صفی الدین تأکید داشت و
در کتاب “دنباله جست و جو در تصوف ایران” در فصل اول ضمن تأکید بر سیادت شیخ صفی الدین ،آن را امری یقینی
میداند(حیدری و بیدهندی )20 :0281،بر خالف ادعای دکتر صمد موحد در نسخه کتابخانه ایا صوفیه در ترکیه نیز مطلبی خالف
سیادت شیخ صفیالدین وجود ندارد .در مورد این مسئله که شیخ صفیالدین تمایل چندانی به طرح سیادت خویش نداشته یک
تحلیل وجود دارد و در کتاب صفوة الصفا ،شیخ قدس سره میفرماید“ :ما سید هستیماما ازاین سیادت برای تبلیغ خود استفاده
نمیکند و از باب تواضع میفرماید“ :با کدام کار شایسته میتوان خود را به این دودمان نامی نسبت داد؟ (صفوی.)007 :0283، ،

 -7-4سنگ سیادت در اردبیل
طبق گزارش منتشر شده در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران“ ،همزمان با برگزاری همایش بین المللی شیخ صفی
الدین اردبیلی درکتابخانه ملی ایران در تهران ( 03دی ماه  ،)0283قدیمیترین سنگ نوشته مرتبط با گرایش مذهبی صفویان و
سیادت آنها در داراالرشاد اردبیل کشف و شناسایی شده است(صفوی ،تقلین .)95 :0283،با کشف و شناسایی و بازخوانی متن فرمان
سنگی که از سلطان علی با عبارت ”حضرت هدایت سماء ،والیت آثار و کرامت پناه ،سیدالسادات” نام برده شده ،فرضیه گزاف
مورخانی چون احمد کسروی و ولیدی توغان– که اعتقاد داشتند در منابع رسمی شیوخ صفوی قبل از شاه اسماعیل از عنوان شیخ
یا خواجه استفاده می کردند و هیچ عنوان افتخارآمیز دیگری که داللت بر سیادت و نسبت علوی صفویان باشد وجود ندارد– را به
طور کلی باطل میکند(العالمة الباحث الشیخ باقر شریف القرشی.)208 :0871 ،

 -8-4سیادت شیخ در سند وقف نامه امیر تیمور
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دکتر علی اکبر صفی پور معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مینویسد :وقف نامه تیمور لنگ بر خاندان شیخ صفیالدین
به همراه نسب نامهای که قبل از روی کار آمدن صفویان بر سیادت این خاندان تأکید مینماید در طوماری حدود شش متر و عرض
 27سانتیمتر تنظیم گشته است و دارای تاریخ  913هـ.ق .است.

 -9-4فرق مقام شیخ با سیادت
سیادت شیخ با روش تحلیل علمی و بر اساس اسناد تاریخی و باستان شناسی امری مسلم است که مخالفت با آن از اوایل قرن
بیستم توسط احمد کسروی و برخی از مستشرقین با انگیزه سیاسی و ایدئولوژیکی آغاز شد .هم اکنون نیز وهابیون با نیات مذهبی–
سیاسی با تشیع ،صفویه و سیادت شیخ شدیداً مخالفت میکنند؛ اما در عرف عموم ایران و جهان اسالم و همچنین نزد همه علماء
و متخصصین رجال در تاریخ فرهنگ اسالم در حوزههای علمیه ،سیادت شیخ العارفین سید صفی الدین امری مسلم و قطعی است.
لقب “شیـخ” اشاره به مقام معنوی ایشان در عرفان و تصوف اسالمی دارد.

 -11-4تفاوت میر با سید

 -11-4جایگاه معنوی سادات در فرهنگ اسالمی
سیادت عنوانى است براى مردان و زنانى که در نسب خویش به حضرت هاشم بن عبد مناف (جدّ رسول اللَّه) مىرسند .هر
کس نسب او به هاشم بن عبد مناف یا فرزندان او برسد ،سید محسوب مىشود(عروه الوثقى ،ج  .)3به فرزندان هاشم ،بنى هاشم
مىگویند .برخى از اینان به عموهاى پیامبر مثل ابوطالب و ابولهب ،عباس و حمزه مىرسند؛ بنابراین فرزندان عباس عموى پیامبر
که به آنان بنى عباس مىگویند ،سید محسوب مىشوند .فرزندان ابوطالب به نامهاى طالب و عقیل و جعفر طیار و على(ع) و نسل
آنان (تا کنون هر چه هستند) سیدند .پیامبر اسالم از جهت پسرانش (طیب و طاهر و قاسم و ابراهیم) چون در کودکى از دنیا رفتند،
نسلى ندارد .فقط از طریق حضرت فاطمه زهرا(س) نسلش ادامه پیدا کرد .تمامى ائمه معصومین و فرزندانشان از طریق على(ع) به
هاشم مىرسند و سید هستند .انتساب برخی از سادات به پیامبر ،شرافت چند برابری برای آنان است که از طریق دختر ایشان
حضرت فاطمه (س) حاصل شده است .اینکه سادات فعلی ذریّه پیامبر نامیده شدند ،از این جهت میباشد (السید االمیرابوالفتح
الجرجانی 873 ،هـ.)99 :
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سید در لغت به معنی آقا و بزرگ است و در اصطالح به کسانی که از طرف پدر به هاشم جد رسول خدا (ص) انتساب دارند
گفته میشود(قرشى .)251 :0270 ،میر مخفف امیر و به معنای بزرگ است ،معموالً به سادات ،میر هم اطالق مىشود و در اول
اسامى و یا نام خانوادگی مىآید .دو فرق میتوان بیان کرد :در عرف مردم و مشهور این است که به منتسبین رسول اهلل (ص) سید
میگویند گرچه سید و میر به سالله حضرت رسول (ص) اطالق میگردد .در زمان فعلی در ثبت احوال به پیشوند اسامی منتسبین
به رسول اهلل (ص) فقط کلمه سید را اضافه میکنند نه میر را.

 -12-4سیادت از طریق مادر(زنان)
افرادی که مادرشان سیده است ،ایشان هم از جهت ذریه منتسب به جناب هاشم-جد پیامبر (ص) -هستند ،و تنها مورد
اختالف در برخی از احکام مترتب بر آن است .ولی باید توجه داشت که بین عنوان فرزند رسول خدا بودن و عنوان سید فرق است،
هر کس که نسبتش به فاطمة زهرا (سالم اهلل علیها) مىرسد ،از نسل پیامبر اسالم (ص) است ،ولی در عنوان سید برای ایشان بین
علما اختالف است(کلینی .)528 :0235 ،تردیدی وجود ندارد که تمامی فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) ،فرزندان پیامبر اسالم
( ص) هستند ،ولی باید توجه داشت که بین عنوان فرزند رسول خدا بودن و عنوان سید و هاشمی بودن فرق است ،هر کس که
نسبتش به فاطمه زهرا سالم اهلل علیها مىرسد ،از نسل پیامبر اسالم (ص) است ولی جزو سادات نیست؛ زیرا سید و هاشمی بودن
عنوانی است که بر کسی که فقط از طریق پدر به هاشم منتسب باشد ،صدق می کند(آیة اهلل العظمى الشیخ عباس القمی جلد )3؛ و
البته احکام و آثار فقهی مختص به فرزندانی است که از طرف پدر به هاشم انتساب داشته باشند .امام حسن (ع) و امام حسین (ع)
همانگونه که به پیامبر از طریق حضرت فاطمه منتسب هستند همچنین از طریق پدر یعنی حضرت علی (ع) به هاشم منتسب
هستند(آیة اهلل العظمة السید محسن االمین العاملی ،جلد .)3
زنى که از نسل پیامبر(ص) است ،همه فرزندان او از نسل پیامبر(ص) هستند گرچه شوهرش سیّد نباشد ،اما احکام و آثار فقهی
که برای سیادت بیان شده است مختص به کسانی است که از طرف پدر انتساب داشته باشند .حضرت امام خمینی ره در پاسخ به
سؤالی در این زمینه فرموده اند ":گرچه منتسبین به پیامبر اکرم «صلى اهلل علیه و آله» از طرف مادر هم از اوالد رسول اکرم «صلى
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اهلل علیه و آله» محسوب مىشوند ،ولى مالک ترتیب آثار و احکام شرعى سیادت ،انتساب از طرف پدر است(توضیح المسائل
المحشى لإلمام الخمینی.)98 :0279،
گفتنی است که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) همانگونه که به پیامبر از طریق حضرت فاطمه منتسب هستند همچنین از
طریق پدر یعنی حضرت علی (ع) به هاشم منتسب هستند(غیاث الدین بن همام الدین الحسینی المشتهر.)218 :0252،

 -13-4ازدواج سید با غیر سید
برخی در ازدواج سید با غیر سید تردید کرده اند ،امّا باید توجه داشت ازدواج دختران و زنان سیده با مردان شیعی غیر سید و
ازدواج مردان سید با دختران و زنان شیعی غیر سید هیچ اشکالی ندارد؛ و هیچ کدام از مراجع تقلید نیز چنین ازدواجی را حرام
نکردهاند.

 -14-4نحوه شناخت سیادت
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افراد به سه صورت از طبقه سادات شناخته میشوند :افرادیکه کلمه سیادت یا سیده یا السادات و سادات در ابتدای نام و آخر نام
در اسناد سجلی آنها قید گردیده باشد .کسانیکه کلمه سید در ابتدای نام پدر یا جدپدری آنان درج شده باشد .کسانی که از طریق
مراجع قضائی یا تائیدیه مقام معظم رهبری یا مراجع تقلید سیادت آنان احراز گردد.

 -15-4نحوه قید سیادت در اسناد سجلی سازمان ثبت احوال ایران
در هنگام تنظیم سند ثبت کل وقایع برای نوزادان چنانچه در ابتدای نام پدر کلمه سید قید گردیده به استناد تبصره  5ماده 31
ذکر سیادت آنها در اسناد سجلی نوزاد الزامی میباشد .چنانچه در ابتدای نام پدر کلمه میر درج و محل صدور شناسنامه پدر یکی از
استانهای آذربایجان غربی و شرقی ،مازندران ،اردبیل ،زنجان ،کهکیلویه و بویراحمد و گیالن باشد در هنگام تنظیم سند برای
فرزندان وی ذکر سیادت الزامی است در سایر استانها کلمه میر با ارائه استشهادیه محل و تائید مراجع تقلید با طرح موضوع در
هیات حل اختالف پس از ذکر سیادت در سند سجلی پدر قید سیادت در اسناد سجلی فرزندان بالمانع است.
به استناد بخشنامه شماره  75/5/30-21/23مدیر کل امور حقوقی در هنگام تنظیم سند ثبت کل وقایع جهت فرزندان اناث
درج کلمه سیده ،سادات ،السادت بنا به درخواست اعالم کننده بالمانع میباشد.
در هنگام تنظیم سند ثبت کل وقایع فرزند خوانده سیادت سرپرست نوزاد قید نمیگردد.

 -16-4راههای اثبات سیادت در اسناد سجلی سازمان ثبت احوال ایران
اثبات سیادت به سه طریق امکان پذیر است-0 :در صورتیکه سیادت در اسناد سجلی پدر یا جدپدری قید شده باشد و رابطه
پدر فرزندی محرز باشد-3 .اثبات سیادت از طریق صدور حکم قطعی مراجع قانونی -2ارائه تائیدیه از مقام معظم رهبری و مراجع
تقلید

 -17-4نحوه اثبات عدم سیادت و حذف سیادت در اسناد سجلی
چنانچه فردی مدعی است گه از طبقه سادات نمی باشد و خواهان حذف آثار سیادت از اسناد سجلی خود میباشد با ارائه حکم
قطعی مراجع قضایی نسبت به حذق سیادت از اسناد سجلی وی اقدام میگردد.

 -18-4روند تکمیل سیادت در هیاتهای حل اختالف ادارات ثبت احوال کشور
اگر سیادت در سند سجلی فردی قید نگردیده اما در اسناد سجلی پدر یا جدپدری ذکر شده باشد پس از احراز رابطه پدر
فرزندی با درخواست صاحب سند (چنانچه کبیر باشد) و پدر یا جدپدری (در صورت صغیر بودن) با طرح موضوع در هیات حل
اختالف امکان پذیر خواهد بود.
اگر سیادت فردی از طریق اسناد سجلی اثبات نشود متقاضی مدعی است که از طبقه سادات می باشد با ارائه تائیدیه از مقام
معظم رهبری یا مراجع تقلید پس از اخذ مجوز سازمان با طرح موضوع در هیات حل اختالف اقدام میگردد.
چنانچه آثار سیادت در سند سجلی مشاهده نگردید ولی در سند سجلی محل صدور پدر وی نانویس و آن سند از نمونه اسنادی
باشد که برای درج محل صدور شناسنامه والدین در آن پیشبینی نشده است و سند سجلی پدر دارای آثار سیادت میباشد میتوان به
استناد بخشنامه /31388س 77/03/03-30/مدیرکل امور حقوقی و سجلی سازمان با طرح موضوع در هیات حل اختالف نسبت به
تکمیل سیادت اقدام نمود.
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چنانچه آثار سیادت در سند سجلی مشاهده نگردید و در سند سجلی وی مشخصات پدر نانویس و سند سجلی پدر در ترادف
این سند و دارای سیادت میباشد با ارسال پرونده به اداره کل و کسب مجوز الزم طرح موضوع در هیات حل اختالف بالمانع است.

 -19-4بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور در رابطه با تبدیل واژه میر به کلمه سید
طبق بخشنامه  72/5/00-0/3008درج سیادت اشخاصی که نام پدر آنان در اسناد سجلی با واژه میر درج و مدعی سیادت
میباشند بشرط ارائه استشهادیهای به امضاء سه نفر از معتمدین و امام جماعت مسجد محل و تائید مراتب سیادت پدر و جدپدری از
طرف امام جمعه شهرستان یا نماینده ولی فقیه در منطقه امکان پذیر خواهد بود .الزم به یادآوری است که این مجوز صرفاً
درخصوص اسناد سجلی صادره از استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل (محل صدور شناسنامه پدر و جدپدری) بوده و درج
سیادت با طرح موضوع در هیات حل اختالف خواهد بود (طبق بخشنامههای بعدی استانهای مازندران ،زنجان ،کهکیلویه و
بویراحمد ،گیالن به استانهای فوق اضافه گردید).

نتیجهگیری
سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)9 :زمستان (اسفند) 3191

ایران از جمله سرزمین هایی بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهی یافتند و روز به روز بر شهرت و اعتبار آنان افزوده
شد .با این حال ،موقعیت آنها از شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی دورههای مختلف تاریخ ایران نیز تاثیر میپذیرفت .از
مجموع آنچه در این پژوهش ذکر شد معلوم می شود نسل پیامبر (صلی اهلل علیه واله وسلم) و امیرالمومنین (علیه السالم) کلیه
سادات چه از طرف پدر و چه از طرف مادر هستند که همگی ذریهی پیامبر و علی (علیهم السالم) به شمار میروند .البته تذکّر این
مطلب نیز مهم است که نسب خونی گرچه نسل انسان را نشان میدهد امّا به تنهایی فضیلتی به همراه ندارد بلکه در صورت
همراهی این نسب با تقوا و سایر فضایل معنوی و روحانی است که فرد را مقرب درگاه خداوند متعال و خود رسول گرامی اسالم
(صلی اهلل علیه واله وسلم) و نیز ائمه معصومین(علیه السالم) میگرداند و احترام به سادات نیز از باب احترام به مقام شامخ و برتر
خود معصومین (علیه السالم) است که «إنّ اکرمکم عنداهلل أتقبکم».
از آنجا که سادات علوی ،در طول قرون نخستین هجری ،همیشه از سوی آن خلفاء مورد تعقیب و پیگرد قرار داشتند ،لذاء به
مناطق دور دست مهاجرت میکردند .آنها با استقرار در این گونه نواحی ،و جلب برخی افراد نو مسلمان ثغور اسالمی ،به پیریزی
برخی حکومتهای علوی پرداختند .ماوراءالنهر نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاصّ آن ،از آغاز قرن دوم هجری مورد توجه
سادات علوی واقع شد .شرایط مناسب منطقه ،سبب گردید تا آن منطقه و سرزمینهای مجاورش ،به عنوان یکی از مراکز تجمع
سادات در آید .حضور سادات در ماوراء النهرو اشتغال آنها به غزا ،به ویژه در ثغور شرقی عالم اسالم ،آنها را با ایالت نامسلمان منطقه
در تماس قرار داد و زمانی که این ایالت به اسالم گرویدند ،این سادات همچنان به عنوان سرکرده آنان باقی مانده و از این طریق،
منافع و بافت آن دو در هم تنیده شد  .با توجه به پژوهش حاضر و با روندی که از زمان پیامبر(ص) تا قرن اخیر در رابطه با سیادت
صورت پذیرفت و با انجام وظیفه معنوی و عرفانی سازمان ثبت احوال کشور با وضع قوانین و بخشنامهها و اجرای دقیق به وظایف
اداری و آرمانی و پیشبرد اهداف سازمانی در این زمینه باعث بسط و گسترش این جریان اسالمی و دینی گردیده و خواهد گردید.
و در پایان میتوان به نتایج زیر اشاره نمود:
سادات دارای نسب پاک و مطهری میباشند پس مبادا آن را وسیلهای برای دست آوردن منافع مادّی قرار داده ،و یا آن را وسیلة
تجاوز بر دیگران سازند.
انتساب به پیامبر نمیتواند توجیه کننده کمترین تخلف از طرف سادات باشد و از نظر قوانین ،چه قوانین دینی چه قوانین مدنی،
تفاوتی با دیگران ندارند و نیز اگر در قیامت مستحق عذاب و جهنم باشند ،کیفر خواهند دید.
اگر ساداتی شجره نامه نداشته باشند ولی در میان مردم به سیادت معروف باشند ،برای سید بودن آنها همین کفایت میکند.
کل سادات موجود در دنیا از دو قاعده مستثنی نیستند :یا سادات حسنی هستند یا سادات حسینی.

تشکر و قدردانی
این نوشته را به ارواح مطهر چهارده معصوم و اوالد و ذریهشان و به ارواح مؤمنین غیر ساداتی که با دست و زبان و قلب؛ ارادت
خود را به ایشان نشان داده تا روز قیامت و همچنین به همه صاحبان منابع که بنده حقیر از آن بهرهبرداری کردهام هدیه میکنم .با
علم به اینکه خداوند قادر الیتناهی میتواند درکمتر از یک چشم بهم زدن این هدیه کوچک را به همه آنها برساند.
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بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر انگیزش کارکنان بانکها

الهام

علیمردانی1

تاریخ دریافت89/33/31 :
تاریخ پذیرش89/31/31 :
کد مقاله39889 :

چکـیده
مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر تقویت انگیزه شغلی کارکنان شعب یک بانک در کشور پرداخته است .این نوع تحقیق
از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی ،همبستگی میباشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از
پرسشنامه صورت گرفته است .در این تحقیق روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب برای انتخاب کارکنان
بانک مذکور مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری تحقیق حاضر کل کارکنان این بانک در شعب شهر تهران میباشد ،که
 3181نفر میباشند و از این تعداد بر اساس فرمول کوکران 111 ،نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونهگیری انتخاب
شدند .نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه کارکنان بانک موصوف حاکی از آن است
که میان متغیرهای عوامل سازمانی ،عوامل روانشناختی ،عوامل دانش ،تخصص و مهارتهای شغلی ،عوامل القائات
اجتماعی و قضاوتهای سازمانی ،عوامل تربیتی ،عوامل مدیریتی و عوامل تجربیات سازمانی با انگیزش کارکنان رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین نیز نشان داد که بین جنس ،وضعیت تأهل و وضعیت
استخدامی و انگیزه کارکنان تفاوت معنیداری وجود ندارد.

واژگـان کلـیدی :رضایت شغلی ،عملکرد شغلی ،انگیزش ،بانک

 -3دانشجوی دکترای مدیریت مالی ،دانشگاه تهران؛ e.alimardany@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
منابع انسانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است .این منابع انسانی هستند که
ضامن بقاء ،عامل تأثیرگذار و رمز موفقیت یک سیستم هستند ،عامل منابع انسانی میتواند منابع فیزیکی و مادی را به هدر داده و
اتالف کند و از بین ببرد یا آن را بارور کند (ابزری و شامعی .)3198 ،نویسندگان ،موتور محرک ،نیروی جهش دهنده و حرکت ساز
انسان را انگیزه او میدانند و عقیده دارند در هر موفقیتی  11درصد تالش و  91درصد انگیزه تأثیرگذار است ،شاید به جرئت بتوان
گفت بزرگترین مشکل سازمانهای امروزی و چالش آورترین بحرانی که مدیران با آن مواجه هستند ،کمی انگیزه و افت
مسئولیتپذیری کارکنان میباشد (هزاوه ای و صمدی.)3198 ،
بنا به اظهار اقتداری( )1113یکی از وظایف مهم مدیران ،انگیزش افراد به همکاری در جهت نیل به هدفهای سازمانی است.
انگیزهها به لحاظ ماهوی دالیل اصلی عمل به شمار میآیند .مدیریت صحیح در سازمانها ایجاب میکند که مدیران به شناخت و
پیشبینی انگیزههای نیروی انسانی خود همت گمارند تا بتوانند با ارضای صحیح و بهموقع آنان ،زمینه فعالیت و بازدهی بیشتر آنان
را در جهت اهداف سازمانی فراهم نمایند(فرانسیس )1111،1رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی
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است که باعث میشود افزایش بهرهوری و کارایی و نیز احساس رضایت فردی ایجاد گردد ،اگر شغل رضایت مطلوب را تأمین نماید
فرد از شغلش راضی میباشد و اگر رضایت و لذت مطلوب را تأمین ننماید شخص شروع به مذمت شغل خود کرده و درصدد تغییر
آن برمیآید .آنچه مسلم است رضایت شغلی بر روی رضایت شخصی فرد در زندگی تأثیر به سزا دارد و این رضایت به نوع شغل و
فرد شاغل بستگی دارد (کلدی و سمواتیان.)3199 ،
با توجه به اینکه ،توسعه مستلزم مشارکت مردمی است ،مشارکت مردم به وسیله ایجاد انگیزه ،میل به موفقیت ،احساس
مسئولیت اجتماعی ،امکان همکاری و مشارکت در برنامهریزی ،سازماندهی و اجرای کارها عملی میگردد .بنابراین عدم رضایت
شغلی در تضاد عینی و ملموس با چنین برنامههایی است (حدادی .)3183 ،پیامدهای نارضایتی شغلی فقط به سطح روانشناختی و
ابعاد فردی محدود نمیشود ،رقابتها و ستیزههای صنعتی ،اعتصابات ،تنبیه و اخراج کارگران ،اعمال نظم مستبدانه از طرف
مدیریت و دیگر مسائل این چنینی همه محصول عدم رضایت شغلی و تضاد و تعارض مدیران و کارفرمایان با کارکنان است .گاهی
نیز این ستیزه شکل پنهانی به خود میگیرد .غیبت از کار ،کمکاری ،خرابکاری ،بیکفایتی از دیگر عوامل نمایانگر عدم رضایت
شغلی است .بدین سبب سالیانه ضررهای هنگفتی نصیب اقتصاد ملی کشورها میشود (کلدی و سمواتیان.)3191 ،
ازآنجاکه یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها ،شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینههای رشد و
شکوفایی آنان است ،این مسئله مدیران را ناگریز میسازد تا محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را بهگونهای شکل دهند تا
اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند .برای ایجاد انگیزش ،الزم
است که نیازها شناسایی و در جهت ارضای آنها تالش شود .چالش اصلی یک سازمان ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص
آن سازمان و ارزشهای شخصی کارکنان است .بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیتی
است که در آن قرار میگیرد (نیک پور.)3183 ،
شاتوک و همکاران)1119(2در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هفت عامل ،پاداش مالی ،پشرفت کاری و حرفه ای ،آموزش
مداوم ،زیر ساخت های محل کار ،در دسترس بودن منابع ،مدیریت و قدردانی و قدرشناسی از جمله عوامل انگیزشی است و بر
اساس یافته های خود اذعان داشتند گر چه انگیزههای مالی ،پیشرفت حرفه ای و مدیریت در مرکزیت این عوامل قرار دارند اما؛
قدردانی ،وجود منابع کافی و زیر ساخت های مناسب می توانند تا حد زیادی بر افزایش انگیزه کار کنان اثر گذار باشند .در این
مطالعه شاخص های؛ حمایت مسئوالن از فرد ،دسترسی آسان به منابع تکنولوژیکی و علمی ،قدرت و تسلط کافی به شغل ،محیط
فیزیکی مناسب ،سبک رهبری مناسب مدیران بر انگیزش شغلی موثر دانسته شد.
شوانینگر(3)1119در مطالعه ای در محیط های آموزشی به این نتیجه رسید که سطحی از انگیزش شغلی با حمایت از تغییر
همراه بوده و تغییرات مثبت در شغل و محیط کاری در انگیزش کارکنان موثر است .وی شاخص های موثر بر انگیزش را؛ اعتماد به
نفس ،آزادی عمل در شغل و امکان پیشرفت در آن ،شأن و منزلت و حرمت اجتماعی باالی شغل ،قدرت و تسلط کافی به شغل،
تغییرات هماهنگ و مطلوب در زمینه وظایف شغلی ،چالشی بودن شغل ،تفویض مسئولیت به زیردستان ،توزیع اختیارات و مسئولیت
ها در سلسله مراتب اداری ،تقویت وجدان کاری و مسئولیتپذیری در شغل ،زمینه بروز قابلیتها و تواناییها و تغییر در زمینه وظایف
شغلی معرفی کرد.

1- fransis
2- Shattuck Et All
3- Schwan Inger
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سلیکوز(1)1118در پژوهشی عوامل مؤثر بر انگیز ش شغلی را در دو سطح درونی و بیرونی تقسیم کرد که عوامل مؤثر بر سطح
انگیزش درونی شامل؛ دالیل شخصی انتخاب شغل ،الویت ها و انتظارات از آینده شغلی ،توانایی ارتقاء و رسیدن به مدارج باالتر و
امکان رشد سریع بر اساس تالش های فردی ،گسترش اندیشه های درونی و پرورش استعدادهای نهفته و عوامل مؤثر بر انگیزش
خارجی را ،نگرش فرد نسبت به شغل ،شأن و منزلت و حرمت اجتماعی باال ی شغل ،میزان درآمد ،مناسب بودن شرایط و محیط
کار ،مزایای کافی ،ایمنی شغلی ،قوانین و مقررات معقول و منطقی و کارایی تجهیزات آموزشی است.
کونتودیموپولوس و همکاران(2) 1118درپژوهشی مهمترین عامل انگیزاننده در کل گروه های شغلی مورد مطالعه خود را
موفقیت های به وجود آمده در حرفه آن ها معرفی کردند .به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل درونی از مهمترین
عوامل اثر گذار در ایجاد انگیزش شغلی محسوب میشود و بنابراین؛ مدیران با توجه به تفاوت های فردی و ویژگی های درونی
کارکنان خود باید در زمینه ایجاد انگیزش آن ها برای انجام بهتر امور کاری اقدام نمایند.
نودا ( 3)1131عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی در محیط های آموزشی را؛ تشویق و تنبیه ،پیشرفت های کاری و شغلی،
انتظارات خارجی ،عالیق شناختی ،فرصت های آموزشی ،شأن و منزلت و حرمت اجتماعی باالی شغل ،حاکمیت روابط انسانی،
آزادی عمل و امکان پیشرفت در آن ،وجود مالکیت روانی ،وجود مشاورانی خبره جهت مشورت و برنامه ریزی با آن ها بر شمرده که
این عوامل را در حیطه دانش ،مهارت ها ،نظرات و شبکه اجتماعی بررسی کرده است.

این تحقیق یک پژوهش توصیفی-همبستگی میباشد .ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ،پرسشنامه است که به
روش باز و بسته و در برخی موارد با استفاده از طیف لیکرت تهیه گردید .جهت اطمینان از روایی پرسشنامه پس از تهیه پرسشنامه
مقدماتی ،پرسشنامه در اختیار متخصصان و صاحبنظران مربوطه قرار گرفت و پس از اصالحات الزم برای سنجیدن اعتبار آن طی
یک تحقیق آزمایشی ( )pilot testپایایی آن بررسی شد که ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر (دربازه )α= %17-%89
گردید .جامعه آماری تحقیق که  3181نفر میباشند و از این تعداد بر اساس فرمول کوکران 111 ،نفر بعنوان نمونه به کمک روش
نمونهگیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند .روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق دو روش آماری
توصیفی – تحلیلی و استنباطی بوده است .از روش آمار توصیفی جهت تهیه جدول فراوانی ،مشخصه هایی چون درصد فراوانی،
درصد تجمعی ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،مد و واریانس استفاده شده است .در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون های ضریب
همبستگی اسپیرمن ،پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
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-2مواد و روشها

-3نتايج ،بحث و يافته ها
در این بخش از تحقیق نتایج در دو قسمت تحقیق توصیفی و تحلیل استنباطی داده ها به شرح زیر ارائه می گردد:

 -1-3يافته های توصیفی
-1-1-3بررسی ویژگیهای شخصی کارکنان شعب بانک در شهر تهران
یافته های تحقیق نشان می دهد ،از نظر جنس 91/3 ،درصد از نمونه مورد نظر ،مرد و  81/8درصد از آنان زن میباشند .با
توجه به نتایج تحقیق ،متوسط سن آنها  18سال میباشد که جوانترین  11سال و مسن ترین  91سال داشته اند .متوسط سابقه کار
در شهر تهران 33 ،سال میباشد که کمترین آن  3سال و بیشترین آن  18سال بوده است .از نظر وضعیت استخدامی 97/1 ،درصد
از نمونه مذکور ،استخدام رسمی 3/1 ،درصد استخدام پیمانی و مهر  31/1 ،19درصد قراردادی و  1/8درصد سایر موارد هستند .از
نظر سطح تحصیالت 39/3 ،درصد از کارکنان این بانک در نمونه مورد بررسی ،دیپلم 39/9 ،درصد فوق دیپلم 91/8 ،درصد
کارشناسی و  31/8درصد کارشناسی ارشد هستند.
از نظر سمت در بانک 98/3 ،درصد از نمونه مورد تحقیق در شهر تهران ،کاربر باجه 11/1 ،درصد کاربر ارشد 31/9 ،درصد
کاربر امور بانکی 9 ،درصد مسئول مالی 7/9 ،درصد رئیس شعبه 3/8 ،درصد معاون 3/8 ،درصد معاون و کاربر امور ارزیابی و 1/9
درصد کاربر ارزی میباشند.

1 - Celikoz
2 - Kontodimopolos et al
3 - Noda
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-2-1-3دیدگاه کارکنان مورد بررسی در خصوص عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان
به منظور شناخت دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش کارکنان از  39گویه در قالب طیف لیکرت
استفاده شده است .با توجه به امتیاز خیلی زیاد ( )9و خیلی کم( )3کمترین و بیشترین امتیاز برای هر پاسخگو به ترتیب 39×3 =39
و  39×9=19می باشد .از اینرو همه گویه ها با هم جمع و مجدداً کدبندی شدند ،به گونه ای که امتیازهای ( 39-17خیلی کم)،
( 11-18کم)( 81-91 ،متوسط)( 91-79 ،زیاد) و ( 77-19خیلی زیاد) طبقه بندی شدند .یافته های تحقیق حاکی از آن است که
اکثریت افراد مورد مطالعه ( 91/1درصد) ،معتقدند که عوامل ذکر شده در حد زیاد بر افزایش انگیزش کارکنان مؤثر است 1 .درصد
از کارکنان معتقدند که عوامل مذکور در حد خیلی کم 31/1 ،درصد در حد کم 31/1 ،درصد در حد متوسط و  37/1درصد در حد
خیلی زیاد بر افزایش انگیزش کارکنان مؤثر است.
جدول  :1دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان ()n=233
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
طیف ارزیابی
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خیلی کم ()39-17
کم ()11-18
متوسط ()81-91
زیاد ()91-79
خیلی زیاد ()77-19
بدون پاسخ
جمع

میانه :زیاد

1
31/1
31/1
91/1
37/1
311

نما :زیاد

-3-1-3اولویت بندی دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان
اولویت بندی گویه ها بر اساس ضریب تغییرات نشان می دهد که کارکنان بانک معتقدند که احساس مسئولیت در کار ،کسب
موفقیت در کار و صالحیت مدیر با ضریب تغییرات  1/177 ،1/171و  1/118از نظر عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش کارکنان ،در
اولویت اول تا سوم قرار دارند.
جدول  :2اولویت بندی دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان
ضریب تغیرات
میانگین انحراف معیار
گویه ها
اولویت
3
1
1
8
9
7
7
1
9
8
31
33
31
31
38

احساس مسئولیت در کار
کسب موفقیت در کار
صالحیت مدیر
نگرش مثبت به کار
نکته سنج بودن مدیر
چالشی بودن کار
امنیت شغلی در سازمان
داشتن استقالل در انجام وظایف شغلی
مشورت مدیر با کارکنان
فراهم بودن فرصت پیشرفت برای همه
وجود معیار منصفانه در پرداخت مزابا و پاداشها
ارائه پاداشهای مالی به کارکنان
تحسین به خاطر انجام کار
جدی و علمی بودن ارزشیابی عملکردها
شناور ساختن ساعتهای کار به دلخواه کارکنان

طیف ارزیابی  =3:خیلی کم
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8
13
17
319
18
11
111

3/1
8
39/9
87/8
38/7
31/8
311

1
31/1
11
91/1
311
-

 =1کم

 =1متوسط

1/88
1/97
8/19
1/99
1/91
1/83
1/87
1/11
1/19
8/18
1/81
1/91
1/78
1/97
1/83

 -8زیاد

3/18
3/11
3/31
3/11
3/19
3/31
3
3/18
3/38
3/11
3/11
3/39
3/18
3/11
3/19

1/171
1/177
1/118
1/119
1/198
1/1981
1/1981
1/188
1/1139
1/1138
1/1189
1/1319
1/117
1/111
1/119

 -9خیلی زیاد

-4-1-3دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزش کارکنان
به منظور شناخت دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل سازمانی مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان از  31گویه در قالب
طیف لیکرت استفاده شده است .با توجه به امتیاز خیلی زیاد ( )9و زیاد ( )3کمترین و بیشترین امتیاز برای هر پاسخگو به ترتیب
 31×3 =31و  31×9=91می باشد .از اینرو همه گویه ها با هم جمع و مجدداً کدبندی شدند ،به گونه ای که امتیازهای 31-31
(خیلی کم)( 39-17 ،کم)( 11-19 ،متوسط)( 17-88 ،زیاد) و ( 89-91خیلی زیاد) طبقه بندی شدند .یافته های تحقیق حاکی از آن
است که اکثریت افراد مورد مطالعه ( 98/9درصد) ،معتقدند که عوامل سازمانی در حد متوسط بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر
است 1/1 .درصد از کارکنان معتقدند که عوامل سازمانی در حد خیلی کم 31/8 ،درصد در حد کم 11/9 ،درصد در حد زیاد و 1/9
درصد در حد خیلی کم بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است.
جدول  :3دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزش کارکنان
فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
طیف ارزیابی

میانه :متوسط

نما :متوسط

-5-1-3دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل روانشناختی مؤثر بر انگیزش کارکنان
به منظور شناخت دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل روانشناختی مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان از  8گویه در قالب
طیف لیکرت استفاده شده است .با توجه به امتیاز خیلی زیاد ( )9و زیاد ( )3کمترین و بیشترین امتیاز برای هر پاسخگو به ترتیب =8
 8×3و  8×9=89می باشد .از اینرو همه گویه ها با هم جمع و مجدداً کدبندی شدند ،به گونه ای که امتیازهای ( 8-39خیلی کم)،
( 37-11کم)( 18-13 ،متوسط)( 11-18 ،زیاد) و ( 81-81خیلی زیاد) طبقه بندی شدند .یافته های تحقیق حاکی از آن است که
اکثریت افراد مورد مطالعه ( 89/7درصد) ،معتقدند که عوامل روانشناختی در حد متوسط بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است.
 1/9درصد از کارکنان معتقدند که عوامل روانشناختی در حد خیلی کم 31/8 ،درصد در حد کم 13/8 ،درصد در حد زیاد و 1/1
درصد در حد خیلی زیاد بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است.
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خیلی کم ()31-31
کم ()39-17
متوسط ()11-19
زیاد ()17-88
خیلی زیاد ()89-91
بدون پاسخ
جمع

1
11
319
91
3
11
111

1
33/7
91/7
13/9
1/8
8/8
311

1 /1
31/8
98/9
11/9
1 /9
311

1/1
37/1
19/1
88/9
311
-

جدول  :4دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل روانشناختی مؤثر بر انگیزش کارکنان
فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
طیف ارزیابی
خیلی کم ()8-39
کم ()37-11
متوسط ()18-13
زیاد ()11-18
خیلی زیاد ()81-81
بدون پاسخ
جمع

میانه :متوسط

9
11
311
77
1
11
111

1/8
33/7
81/9
19/1
1
8/8
311

1 /9
31/8
89/7
13/8
1 /1
311

1/9
37/1
79/1
87/1
311
-

نما :متوسط

-6-1-3دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل دانشی ،تخصص و مهارتهای شغلی مؤثر بر انگیزش
کارکنان
به منظور شناخت دیدگاه کارکنان بانک د ر خصوص عوامل دانشی ،تخصص و مهارتهای شغلی مؤثر بر کاهش انگیزش
کارکنان از  1گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است .با توجه به امتیاز خیلی زیاد ( )9و زیاد ( )3کمترین و بیشترین امتیاز
برای هر پاسخگو به ترتیب  1×3 =1و  1×9=19می باشد .از اینرو همه گویه ها با هم جمع و مجدداً کدبندی شدند ،به گونه ای
12

که امتیازهای ( 1-31خیلی کم)( 31-38 ،کم)( 11-17 ،متوسط)( 11-11 ،زیاد) و ( 18-81خیلی زیاد) طبقه بندی شدند .یافته
های تحقیق حاکی از آن است که اکثریت افراد مورد مطالعه ( 91درصد) ،معتقدند که عوامل دانشی ،تخصص و مهارتهای شغلی در
حد متوسط بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است 1/9 .درصد از کارکنان معتقدند که عوامل دانشی ،تخصص و مهارتهای شغلی در
حد خیلی کم 17/1 ،درصد در حد کم و  37/9درصد در حد زیاد بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است.
جدول  :5دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل دانشی ،تخصص و مهارتهای شغلی مؤثر بر انگیزش کارکنان

طیف ارزیابی
خیلی کم ()1-31
کم ()31-38
متوسط ()11-17
زیاد ()11-11
بدون پاسخ
جمع
نما :متوسط
میانه :متوسط

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

1
98
311
18
13
111

1
11/1
89/8
38/7
31/1
311

1/9
17/1
91
37/9
311

1/9
11/1
91/1
311
-
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-7-1-3دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مدیریتی مؤثر بر انگیزش کارکنان
به منظور شناخت دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مدیریتی مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان از  9گویه در قالب طیف
لیکرت استفاده شده است .با توجه به امتیاز خیلی زیاد ( )9و زیاد ( )3کمترین و بیشترین امتیاز برای هر پاسخگو به ترتیب 9×3 =9
و  9×9=81می باشد .از اینرو همه گویه ها با هم جمع و مجدداً کدبندی شدند ،به گونه ای که امتیازهای ( 9-31خیلی کم)-11 ،
( 38کم)( 13-11 ،متوسط)( 19-18 ،زیاد) و ( 19-83خیلی زیاد) طبقه بندی شدند .یافته های تحقیق حاکی از آن است که
اکثریت افراد مورد مطالعه ( 81/7درصد) ،معتقدند که عوامل مدیریتی در حد زیاد بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است 1/9 .درصد
از کارکنان معتقدند که عوامل مدیریتی در حد خیلی کم 31/9 ،درصد در حد کم 18/1 ،درصد در حد متوسط و  1/1درصد در حد
خیلی زیاد بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است.
جدول  :6دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل مدیریتی مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان
فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
طیف ارزیابی
خیلی کم ()9-31
کم ()38-11
متوسط ()13-11
زیاد ()19-18
خیلی زیاد ()19-83
بدون پاسخ
جمع

میانه :متوسط

3
11
91
98
39
18
111

1/8
8/8
19/1
19/1
7/8
31/1
311

1/9
31/9
18/1
81/7
1/1
311

1/9
33
91/1
81/9
311
-

نما :زیاد

-8-1-3دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل تجربیات سازمانی مؤثر بر انگیزش کارکنان
به منظور شناخت دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل تجربیات سازمانی مؤثر بر کاهش انگیزش کارکنان از  9گویه در
قالب طیف لیکرت استفاده شده است .با توجه به امتیاز خیلی زیاد ( )9و زیاد ( )3کمترین و بیشترین امتیاز برای هر پاسخگو به
ترتیب  9×3 =9و  9×9=19می باشد .از اینرو همه گویه ها با هم جمع و مجدداً کدبندی شدند ،به گونه ای که امتیازهای 9-9
(خیلی کم)( 8-31 ،کم)( 38-39 ،متوسط)( 38-11 ،زیاد) و ( 18-19خیلی زیاد) طبقه بندی شدند .یافته های تحقیق حاکی از آن
است که اکثریت افراد مورد مطالعه ( 88/9درصد) ،معتقدند که عوامل تجربیات سازمانی در حد متوسط بر کاهش انگیزش کارکنان
مؤثر است 1/3 .درصد از کارکنان معتقدند که عوامل تجربیات سازمانی در حد خیلی کم 18/1 ،درصد در حد کم و  31/8درصد در
حد زیاد بر کاهش انگیزش کارکنان مؤثر است.
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جدول  :7دیدگاه کارکنان بانک در خصوص عوامل تجربیات سازمانی مؤثر بر انگیزش کارکنان
فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
طیف ارزیابی
خیلی کم ()9-9
کم ()8-31
متوسط ()38-39
زیاد ()38-11
بدون پاسخ
جمع

8
17
91
11
18
111

میانه :متوسط

1/3
18/1
88/9
31/8
311

3/1
11/7
11/1
33/7
37/1
311

1/3
83/1
97/3
311
-

نما :متوسط

 -2-3يافته های تحلیلی

ردیف

جدول  :8همبستگی بین متغیرهای تحقیق با انگیزش کارکنان بانک
r
متغیر مالک
متغیر های پیش بین
**1/181
**1/118

1/113
1/113

**1/191
**1/171

1/111
1/111
1/113
1/111
1/111
1/937
1/893
1/919

3
1

عوامل سازمانی
عوامل روانشناختی

1
8

عوامل دانش ،تخصص و مهارتهای شغلی
عوامل القائات اجتماعی و قضاوتهای سازمانی

9
7
1
9
8

عوامل تربیتی
عوامل مدیریتی
عوامل تجربیات سازمانی
سن
سابقه کار

**1/188
**1/139
**1/119
-1/137
-1/191

31

وضعیت تحصیلی

1/139

* = معنیداری در سطح 1/19

**

بی انگیزگی کارکنان

p
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به منظور تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق نشان می دهند که؛ متغیرهای عوامل سازمانی ،عوامل روانشناختی ،عوامل دانش ،تخصص و مهارتهای شغلی و
عوامل القائات اجتماعی ،قضاوتهای سازمانی ،عوامل مدیریتی ،تربیتی و تجربیات سازمانی با بی انگیزگی کارکنان رابطه معنی
داری مثبت در سطح  %88دارند .سایر متغیرها نیز همبستگی معنی داری را از خود نشان نداده اند.

= معنیداری در سطح 1/13

-1-2-3نتایج حاصل از این آزمون من ویتنی
داده های تحقیق حاکی از آن است که بین جنس و و انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران تفاوت معنیداری وجود ندارد
( . )sig = 1/113به عبارت دیگر جنس مستقل از انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران میباشد.
جدول  :9نتایج حاصل از آزمون من ویتنی بین جنس و انگیزش کارکنان بانک
Sum of Ranks
Mean Rank
N
جنس
مرد

311

89/88

33931

زن

311

317/98

8399

کل

111

-

-

Mann-Whitney U
8738

Wilcoxon W
33931

Z
-3/311

)Asymp. Sig. (2-tailed
1/113
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داده های تحقیق حاکی از آن است که بین وضعیت تأهل و و انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران تفاوت معنیداری وجود
ندارد ( . )sig = 1/891به عبارت دیگر وضعیت تأهل مستقل از انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران میباشد.
جدول  :11نتایج حاصل از آزمون من ویتنی بین وضعیت تأهل و انگیزش کارکنان بانک
Sum of Ranks
Mean Rank
N
جنس
مرد

379

313/99

38871

زن

79

311/17

7188

کل

111

-

-

Mann-Whitney U
88118

Wilcoxon W
38871

Z
-1/171

)Asymp. Sig. (2-tailed
1/891
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-2-2-3نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس
داده های تحقیق حاکی از آن است که بین وضعیت استخدامی و و انگیزش کارکنان شعب بانک در تهران تفاوت معنیداری
وجود ندارد ( . )sig = 1/918به عبارت دیگر وضعیت استخدامی مستقل از انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران میباشد.
جدول :11نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس بین وضعیت استخدامی و انگیزش کارکنان بانک
میانگین
فراوانی
رشته تحصیلی
313/13
111
رسمی
339
1
پیمانی
393
1
مهر 19
317/8
18
قراردادی
81/9
3
سایر موارد
111
جمع
1/111
8
1/918

Chi-Square
df
sig

نتیجه گیری
داده های تحقیق حاکی از آن است که بین جنس و و انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران تفاوت معنیداری وجود ندارد .به
عبارت دیگر جنس مستقل از انگیزه کارکنان میباشد.
) Carayon et al., (2003در این زمینه رابطه معنیداری را بدست آورد.
داده های تحقیق حاکی از آن است که بین وضعیت تأهل و و انگیزه کارکنان بانک تفاوت معنیداری وجود ندارد .به عبارت
دیگر وضعیت تأهل مستقل از انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران میباشد .این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق مسعود
اصل و دیگران ( )3199میباشد.
داده های تحقیق حاکی از آن است که بین وضعیت استخدامی و و انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران تفاوت معنیداری
وجود ندارد .به عبارت دیگر وضعیت استخدامی مستقل از انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران میباشد .این نتیجه در راستای نتایج
حاصل از تحقیق مسعود اصل و دیگران ( )3199میباشد.
 داده های تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل سازمانی و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .به عبارتدیگر هرچه عوامل سازمانی بیشتر شود انگیزش کارکنان بانک بیشتر میشود و هرچه عوامل سازمانی کاهش یابد ،انگیزه کارکنان
کاهش می یابد.این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق هزاوهیی و صمدی ( ،)3198شوانینگر( )1119و سلیکوز()1118
میباشد.
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 داده های تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل روانشناختی و انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران رابطه مثبت ومعنیداری وجود دارد  .به عبارت دیگر هرچه عوامل روانشناختی بیشتر شود انگیزش کارکنان بانک بیشتر میشود و هرچه عوامل
روانشناختی کاهش یابد ،انگیزه کارکنان کاهش می یابد .این یافته در راستای نتایج حاصل از تحقیق بختیار نصرآبادی و همکاران
( ،)3199شوانینگر( )1119و سلیکوز(،,)1118یانگ ، )1118(1فیلینگن )1131(2میباشد.

این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق هزاوهیی و صمدی ( ،)3198پترسون )1118(3میباشد.

پیشنهادها
.3

.1
.1
.8
.9
.7
.1
.9
.8
.31
.33
.31
.31
.38
.39
.37

با توجه به یافته های به دست آمده و نتایج اخذ شده از تحقیق پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
با توجه به اینکه کار بانک بسیار زیاد و خسته کننده میباشد در صورتی که مدیران از زحمات و تالشهای کارکنان بانک تقدیر
به عمل نیاورند موجب سرخوردگی و خستگی کاری در افراد میگردد و باعث میشود که کارکنان بانک انگیزه کافی برای بهتر
کار کردن را نداشته باشند بنابراین بایستی از زحمات و تالشهای کارکنان قدردانی به عمل آید.
میان ارزشهای فردی و سازمانی سازگاری وجود داشته باشد تا تعارض ایجاد نگردد و کارکنان با آسایش خاطر به فعالیت
بپردازند
کارکنان و مدیران را به شرکت در کالسهای آموزشی ضمن خدمت تشویق نمود تا با عالقه در کالسها شرکت نمایند.
با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت استقالل در انجام وظایف شغلی ،اعتماد به نفس در بین کارکنان ،انگیزه کافی
برای انجام کار ،عالقه و خشنودی شغلی و عزت نفس در بین کارکنان تقویت گردد.
کیفیت کالسهای آموزشی ضمن خدمت از طریق ارائه آموزشهای نوین و به روز و استفاده از روشهای و کانالهای اموزشی
مناسب افزایش یابد.
طول مدت اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت بر اساس سابقه و تجربه شغلی کارکنان تنظیم گردد.
از اندوخته های دانشی کارکنانی که از سطح تحصیالت باالیی برخوردارند استفاده گردد.
باید دانش و اطالعات کارکنان به روز گردد و از فناوری های نوین بانکی آگاهی یابند
از دادن مسئولیت های فزاینده که بر عهده کارکنان نیست خودداری شود.
عدالت بر اساس شایستگی برای ارتقاء کارکنان رعایت گردد.
وجود معیاری مناسب و منصفانه در پرداخت مزایا و پاداش
دادن آزادی عمل و استقالل به کارکنان در انجام وظایف شغلی
فراهم نمودن فرصت پیشرفت برای همه
عادالنه بودن حقوق و مزایا سازمان نسبت به سازمانهای دیگر.
برقراری عدالت در برابر انجام کار و دریافت دستمزد در مقایسه با دیگران
تقویت تعاون و همکاری در گروه کاری
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 داده های تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل دانش ،تخصص و مهارت های شغلی و انگیزه کارکنان شعب بانک درتهران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه عوامل دانش ،تخصص و مهارت های شغلی بیشتر شود انگیزش
کارکنان بانک بیشتر میشود و هرچه عوامل دانش ،تخصص و مهارت های شغلی کاهش یابد ،انگیزه کارکنان کاهش می یابد .این
یافته در راستای نتایج حاصل از تحقیق هزاوهیی و صمدی ( )3198میباشد.
 داده های تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل القائات اجتماعی و قضاوتهای سازمانی و انگیزه کارکنان شعب بانک درتهران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه عوامل القائات اجتماعی و قضاوتهای سازمانی بیشتر شود
انگیزش کارکنان بانک بیشتر میشود و هرچه عوامل القائات اجتماعی و قضاوتهای سازمانی کاهش یابد ،انگیزه کارکنان کاهش
می یابد.
این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق شوانینگر( )1119میباشد.
 داده های تحقیق حاکی از آن است که بین عوامل مدیریتی و انگیزه کارکنان شعب بانک در تهران رابطه مثبت و معنیداریوجود دارد .به عبارت دیگر هرچه عوامل مدیریتی شتر شود انگیزش کارکنان بانک بیشتر میشود و هرچه عوامل مدیریتی کاهش
یابد ،انگیزه کارکنان کاهش می یابد.

1 -Yang
2 -Phillingane
3 - Patterson
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
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بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از
نظر  7مهارت اجتماعی در سال تحصیلی 9911-9911

فرزین

جواهری1

تاریخ دریافت09/09/90 :
تاریخ پذیرش09/00/01 :
کد مقاله80299 :

چکـیده
تحقق اهداف آموزش و پرورش از طریق برنامه درسی و منابع کمک آموزشی صورت میگیرد و کتاب درسی یکی از
مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانشآموزان در نظام آموزشی محسوب میشود .پژوهش حاضر ،به بررسی تحلیل
محتوای مهارتهای اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی میپردازد .این پژوهش از پژوهشهای
ترکیبی است و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است .در بخش کیفی ،ابزار شناسایی مهارتهای اجتماعی با
استفاده از روش مطالعه موردی کیفی تدوین شده است .در بخش کمی ،با استفاده از روش عامل تأییدی ،اعتبار و پایایی
مالکها و شاخصهای شناسایی شده بررسی و مبنای آن با روش تحلیل محتوای کمی ،مهارتهای اجتماعی شمارش
شده است .جامعه آماری ما در این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی استان کردستان و کتاب مطالعات
اجتماعی پایه تحصیلی ششم ابتدایی سال تحصیلی  00-09میباشد .پژوهش حاضر در پایان نمایان ساخت که
مهارتهای جمعی بیشترین فراوانی و مهارتهای ارتباطی کمترین فراوانی را دارند .همچنین بیشترین و کمترین ضریب
اهمیت ،به ترتیب به مهارتهای جرأتورزی و مهارتهای ارتباطی مربوط بود :همچنین مشخص شد که مهارتهای
اجتماعی در کتاب مورد تحلیل این پژوهش برابر نبوده و اکثراً بر مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای پرورش حس همکاری
و شناسایی ارزشهای جامعه مانور داده شده است .بنابراین تأکید و توجه به سایر مهارتها امری ضروری و حائز اهمیت و
ارزش میباشد.

واژگـان کلـیدی :مهارتهای اجتماعی ،تحلیل محتوا ،مطالعات اجتماعی ،کتاب درسی ،دانشآموزان

 .0دانشجوی معلم کارشناسی علومتربیتی ،آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید مدرس سنندج ،کردستان ،ایران
perfect1221teacher@gmail.com
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مهارتهای اجتماعی مهارتهای هستند که از آنها به منظور برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر استفاده کنیم .این تعامالت
میتوانند به صورت کالمی و غیرکالمی ،از طریق حرکات و اشارات بدن ،زبان بدن و ظاهراً شخصی ما اتفاق بیفتد .ما انسانها
موجوداتی اجتماعی هستیم که راههای بسیاری برای انتقال پیامهای خود که شامل افکار و احساساتمان هستند ،ایجاد کردهایم
(موریوزاده .)0801 ،مهارتهای اجتماعی بسیار متنوعاند و تقسیمبندی واحدی برای آنها وجود دارد که چندی از آنها عبارتاند از:
مهارتهای اجتماعی را به مهارتهای ارتباطی ،مهارت جرأتورزی ،مهارتهای پرورش حس همکاری ،مهارتهای خودگردانی،
مهارتهای درک اجتماعی ،مهارتهای آشنایی با قوانین اجتماعی و مهارتهای تقسیم کردهاند (حسینی نسب و دهقانی.)0899 ،
مهارتهای ارتباطی ،مهارت نه گفتن ،مهارت قدردانی از دیگران و مهارتهای مقابلهای را نیز در مهارتهای اجتماعی مؤثر
میدانند (ماتسون و همکاران .)2999 ،تحلیل محتوا روش تحقیق مفیدی است که در آن اقدام یا موارد مهم محتوای پیام همهی
رسانههای همگانی ،سرانجام با سایر آمار و ارقام مشابه گردآوری شده و با کل جامعه مقایسه میگردند.
باردن ( ،)0001در پژوهشی که در این رابطه انجام داده است نوشته است که :تحلیل محتوا عبارت است از مجموعهی فنون
تحلیل ارتباط ،که برای توصیف محتوای پیام و روشهای منظم عینی به کار میرود .آن را بهعنوان یک فن پژوهشی برای ربط
دادن دادهها به مضمون ،بهگونهای معتبر و تکرارپذیر تعریف میکنند .در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
جمهوری اسالمی ایران ( ،)0809نوشته شده است که :تحولی اساسی در سال  00-02رخ داد و آن هم آغاز پایه ششم ابتدایی ،با
توجه به رویکرد کلی برنامه درسی ملی مبتنی بر فطرتگرایی و اهتمام به شکوفایی آن ،سعی دارد زمینههای تربیت فردی مؤمن،
مسئول ،آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی ،پایبند به اخالق و ارزشهای دینی و عالقهمند به ایران و هویت اسالمی-
ایرانی است .اسالمی و همکارانش ( :)0899کتابهای درسی مطالعات اجتماعی ،از نظر ایجاد و پرورش مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی بسیار غنی و قوی بوده و زمینه الزم را برای رشد اجتماعی و ارتباطی دانشآموزان فراهم کرده است .حسینی نسب و
دهقانی ( ،)0899نیز نتیجه گرفتهاند :توالی و مداومت ،که از اصول سازماندهی محتوا در زمینه مهارتهای اجتماعی است در کتاب
مطالعات اجتماعی رعایت شده است .هاینس و پاولسون ( ،)2991نیز گفتهاند که :در تدوین محتوای کتاب درسی دانشآموزان،
توجه به مهارتهای اجتماعی الزم و ضروری است و از آنجایی که بسیاری از نوجوانان در تالش برای اتخاذ تصمیم اجتماعی
مناسبی هستند و دورهی نوجوانی دوره رشد است ،که بهطور کلیشهای بهعنوان دورهای از طوفان و استرس ادراک میشود.
ازآنجاییکه ظرفیت انسانی برای ساخت نمادهای اجتماعی در جهان کنونی بسیار پیچیده است ،پس بسیاری از دانشمندان معتقدند
که روش تحلیل محتوا به منظور افزایش فهم جهان نمادی میتواند بسیار کمککننده باشد.
مهارتهای اجتماعی ،تعریفی واحد دارند که میتوان از جمله آنها مهارت جرأتورزی ،مهارت نهگفتن ،مهارت پس زدن و
حتی مهارت سالم کردن و ارتباط با افراد را نام برد .مهارتهای اجتماعی در تمامی جوامع و در تمامی سنین از نوزادی تا سنین
بزرگسالی وجود دارد و آموختنی و اکتسابی میباشد .تحلیل محتوا روشی است برای به نتیجه رسیدن آنچه باید مورد بررسی و
کاوش قرار گیرد ،در پایان نتیجهای منطقی و قابل گزارش باشد .ما ،که تحلیل محتوا انجام میدهیم ،باید بدانیم آیا رابطهای با
تقویت و یا آموزش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارد ،که باید به نتیجهای برسیم که قابلیت گزارش داشته باشد و نکاتی را به
اثبات برسانیم که منطقی و قابل استناد باشد( جواهری.)0809،
موانع و مشکالتی که در رابطه با بررسی این نکته وجود دارد ،این است که باید توانایی دانشآموزان را مورد سنجش قرارداد
که این نکته جزو موانع اصلی بوده چرا که کامالً نمیتواند به صورت صحیح مورد سنجش قرار گیرند .نکته بعدی اینکه هر چند
سال گاهی ،بخشی از محتوای کتاب درسی تغیر پیدا میکند و مطالب افزوده یا کم میشود ،که در این صورت نتیجه کار فقط برای
مدت کوتاهی قابلیت تصدیق و استناد دارد .محدودیت و مشکل بعدی پژوهش ما این است که اگر از پرسشنامه استفاده کنیم،
احتمال اینکه دانشآموزان اشتباه پاسخ دهند زیاد است چرا که بیشتر نکات مثبت را نمایان میسازند و از راستگویی پرهیز
خواهند کرد زیرا به درک درستی در این زمینه نرسیدهاند ،همچنین درصورت پرسش از اولیا هم نمیتوان به نتیجهای منطقی و
صحیح رسید چون فرزندان خود را افرادی توانمند در زمینه مهارتهای اجتماعی معرفی خواهند کرد .برای رفع موانع و مشکالتی
که ذکر شد ،باید خود مدتی با دانشآموزان بود و آنها را سنجید و با آنها زندگی کرد و در اجتماع و روابط اجتماعی آنان را مورد
نگرش دقیق و ارزیابی قرارداد .برای مقوله تغییر محتوای کتاب نیز راهحل منطقی این است ،که از روش اکثر مهارتها استفاده
نمود ،به گونهای که بیشتر مهارتهای اجتماعی را مورد تحلیل قرارداد ،که اگر محتوا و اهداف کتاب مورد تحلیل تغیر یافت
کماکان نتیجه پژوهش ما قابلیت تصدیق داشته باشد .در صورت عدم پاسخ صحیح از سوی دانشآموزان و اولیا نیز در این پژوهش
از روش پرسش از اطرافیان دانشآموزان و یا محیط مدرسه و کارکنان آن و دوستانشان به صورت پرسش سؤاالت غیرمستقیم
استفاده نمود .بنابراین هدف ما در این پژوهش بررسی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از نظر  9مهارت
اجتماعی در سال تحصیلی  09-00است.

 -2هدفها
هدف کلی :تعیین بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از لحاظ مهارتهای اجتماعی.
هدفهای جزئی:
 بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت شنود مؤثر-

بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت خود گردانی

-

بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت بازخورد

-

بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت پرورش حس همکاری

-

بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت آشنایی با قوانین اجتماعی

-

بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت مقابلهای

-

بررسی تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ مهارت نهگفتن

 -3طرح تحقیق

 -1-3روش شناسی
این پژوهش از پژوهشهای ترکیبی است که در دو مرحله کمی و کیفی اجرا شده است .در گام نخست ،سؤالهای قسمت
کیفی مطرح و مورد اجرا قرار گرفت .در گام بعدی ،بر اساس نتایج بهدست آمده از قسمت پیش ،پرسشهای قسمت کمی مطرح و
مورد اجرا درآمد ،بعد از آن دادههای هر قسمت به صورت مجزا تجزیه و تحلیل و در آخر با یکدیگر ترکیب شدند.

 -2-3بخش کیفی
این قسمت با طرح این پرسش که «ابزار شناسایی مهارتهای اجتماعی دارای چه مالک و شاخصهایی است؟» ،شروع به اجرا
کرد .با نگاه به پرسش مطرح شده ،روش پژوهش در این قسمت ،مطالعه موردی از نوع کیفی است .به جهت جمعآوری دادههای
کیفی ،روش هدفمند و تکنیک اشباع نظری به کار برده شد .بدین جهت ،پژوهشگر ،مشارکتکنندگان را افرادی انتخاب کرد که
برای مطالعه مورد نظر مناسب بودند .این روش زمانی به کار میرود که تعداد افرادی که دارای ویژگی و شرایط الزم مربوطه باشند
در زمینه مطالعه کثیر باشد .در پژوهش حاضر انتخاب افراد نمونه تا جایی پیش رفت که مصاحبه با دانشآموزان جدید ،یافتههای
بیشتری در اختیار پژوهشگر قرار نداد و یافتهها همسان شدند .این مهم در نمونه  19ام این پژوهش به وقوع پیوست .ابزار
جمعآوری دادهها در بخش کیفی ،مصاحبه از نوع نیمهساختمند بود .پرسشهای ذیل در مصاحبه به عنوان پرسشهای اصلی از
نمونهها پرسیده شد:
ابتدا معنی کامل هر کدام از مهارتهای مورد مطالعه را برای هر یک از نمونهها که دانشآموزان بودند شرح و سپس
این پرسش که مجموعه این مهارتها از چه عواملی متأثر است پرسیده شد؟
چه عاملهایی در اثربخشی و یا تضعیف هرکدام از این مهارتها و کل مهارتها مؤثرند؟
-
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طرح تحقیق پژوهش حاضر تحلیل محتوا و از نوع غیرآزمایشی یا توصیفی است .در این طرح بر اساس تحلیل محتوا
میخواهیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی و همچنین دانشآموزان پایه ششم ابتدایی کل استان کردستان را از نظر
مهارتهای اجتماعی بررسی و مورد پژوهش قرار دهیم.

 -3-3بخش کمی
بر اساس نتایج بدست آمده از قسمت کیفی ،این قسمت با بیان دو پرسش شروع شد:
اعتبار و پایایی مالک و شاخصهای ابزار شناسایی مهارتهای اجتماعی به چه میزان است؟
مهارتهای اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم مقطع ابتدایی از این چهار چوب چه تعداد هستند؟
براساس دو پرسش مذکور ،این قسمت در دو بخش و با بهکارگیری روشهای تحلیل عامل و تحلیل محتوای کمی صورت
گرفت .جامعه آماری به منظور بررسی اعتبار و پایایی مالکها و شاخصهای شناسایی شده ،شامل تمامی دانشآموزان پایه ششم
ابتدایی استان کردستان در سال تحصیلی  09-00میباشد .سپس از  09شهر  5شهر و از هر شهر دو مدرسه و به تعداد تناوب
دانشآموزان مدرسه  029نفر از دانشآموزان به عنوان نمونه پژوهش ما انتخاب شدند .که انتخاب افراد نمونه کامالً به صورت
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تصادفی بود .جامعه آماری مورد تحلیل کمی ،شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره تحصیلی ابتدایی سال تحصیلی09-00
است .این کتاب دارای  02فصل ،مشتمل بر  9صفحه اولیه 001 ،صفحه درسی و  20صفحه کاربرگههای فعالیت است که در
انتهای کتاب مرتبط با فصول آمده است .جدول شماره یک پژوهش حاضر محتوا و مضمون فصول کتاب مورد تحلیل را نشان
میدهد:
جدول .1اطالعات فصول کتاب
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عناوین
اطالعات کتابشناختی ،سخنی با معلمان و فهرست
فصل اول ـ دوستان ما
فصل دوم ـ تصمیم گیری
فصل سوم ـ کشاورزی در ایران
فصل چهارم ـ ایران ومنابع انرژی
فصل پنجم ـ شکوفایی علم و فنون پس از شکوفایی اسالم
فصل ششم ـ سفری به اصفهان
فصل هفتم ـ اوقات فراغت
فصل هشتم ـ پوشاک ما
فصل نهم ـ دریا های ایران
فصل دهم ـ ایران وهمسایگان
فصل یازدهم ـ ایستادگی در برابر بیگانگان
فصل دوازدهم ـ آزادی خرمشهر
کاربرگه های فعالیت

تعداد صفحات
9
9
9
09
09
02
09
09
09
09
09
9
09
20

تعداد عکسها
--01
9
20
21
29
09
20
28
29
80
21
09
---

تعداد فعالیتها
--9
9
08
09
9
9
01
02
08
1
0
00
---

 -4-3روش تجزیه وتحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و تحلیل دادههای کمی از روش تحلیل عامل تأییدی
تکنیک آنتروپی شانون انجام گرفت .البته برای تحلیل آماری داده ها و سپس اعالم نتایج اصلی از نرم افزار  SPSSنیز بهره گرفته
شد.

 -4یافتهها
 -1-4ابزار شناسایی مهارتهای اجتماعی دارای چه مالک ها و شاخصهایی است؟
برای جواب به این پرسش ،از روش تحلیل مضمون استفاده شده است .بر این اساس نخست تمامی صحبتها در جلسات
مصاحبه توسط پژوهشگر یادداشت و سپس نکات مهم آن به کار گرفته شده و آنگاه با مطالعه دقیق این نکات ،ابتدا برای هر یک از
مصاحبههای تهیه شده هم ایدههای مستقل در قالب مضامین اصلی مانند «مهارتهای جرأتورزی» و مضامین فرعی مانند
«مهارت مقابلهای» شناسایی شدند و سپس به هر کدام نمادی مخصوص به خود داده شد .این کار برای هر یک از مصاحبهها
صورت گرفت و در صورت وجود بخشهایی با محتواهای مصاحبههای قبلی ،از همان نمادهای خاص قبلی استفاده میشد که به
عنوان نشانگر از آنها استفاده شد .آنگاه بر اساس مضامین اصلی شناسایی شده در کل پژوهش ،دستهبندی کلیتر صورت گرفت
که منجر به پیبردن به مضمون فراگیر «مهارتهای اجتماعی» گردید .در آخر فرایند تحلیل ،مضمونهای اصلی و فرعی به
تفصیل بیان در جدول شماره  2مشخص و نمایان شدند.
مضمون فراگیر

جدول .2مضامین اصلی و فرعی
مضامین اصلی
مهارتهای ارتباطی

مهارتهای اجتماعی

مهارتهای جمعی ( گروهی)
مهارتهای جرأت ورزی
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مضامین فرعی
مهارت شنود مؤثر
مهارت باز خورد
مهارت پرورش حس همکاری
مهارت آشنایی با قوانین اجتماعی
مهارت خود گردانی
مهارت مقابله ای
مهارت نه گفتن

در مرحله بعد به منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعهپذیری مورد دقت و توجه قرار گرفت (لینکلن و گوبا .)0095 ،به این
مهم با تأکیید به انتخاب بستر مناسب ،همسوسازی دادههای بهدست آمده از بازخورد مصاحبه ،تحقیقات انجام شده در حوزه
مهارتهای اجتماعی و نظرات آگاهیدهندگان کلیدی و همچنین مشارکت و تعامل نزدیک و مستمر درگیرکردن مشارکتکنندگان
در امر تفسیر ،مراجعه مجدد به آنان و نیز مشخصکردن هر چه واضحتر کردن مراحل و چگونگی فرآیندها بهمنظور سهولت در
بررسی و درک آن از سوی دیگران پرداخته شده است تا از اعتبار و صحت مطالعه هر چه بیشتر اطمینان حاصل گردد (خادمی،
محمدی ،ناصری جهرمی ،منصوری.)0808 ،

 -2-4اعتبار وپایایی مالک و شاخصهای ابزار شناسایی مهارتهای اجتماعی به چه میزان است؟
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پرسشنامه بر مبنای مالکها و شاخصهای ابزار شناسایی تهیه شد .این پرسشنامه شامل  8مهارت اصلی که  8بعد بود و
شامل  9پرسش که پرسشهای شماره 0و 2مربوط به مهارتهای ارتباطی ،پرسشهای شماره  8و 1مربوط به مهارتهای
جمعی(گروهی) پرسشهای شماره  5تا  9مهارتهای جرأتورزی را مورد پژوهش و تحلیل قرار میداد .پرسشهای این پرسشنامه
بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت به صورت خیلی زیاد نمره  ،5زیاد نمره  ،1متوسط نمره  ،8کم نمره  2و خیلیکم نمره ،0
نمرهدهی شدند .با مراجعه به مدارس نمونه پژوهش ،توضیحات تکمیلی الزم در رابطه با هدف پژوهش و چگونگی تکمیل کامل و
صحیح و واقع و راست پاسخدادن به دانشآموزان نمونه مورد مطالعه ارائه و بعد اقدام به توزیع پرسشنامهها شد .روایی ابزار نیز با
استفاده از تحلیل عامل محاسبه شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که:
الف) مهارت شنود مؤثر دارای بارعاملی  ،9/99مهارت باز خورد دارای  9/19بار عاملی با مهارتهای ارتباطی هستند که هر دو
مهارت در سطح  9/9990معنا دارند :لذا این دو مهارت برای اندازهگیری مهارتهای ارتباطی خوب و مناسب تشخیص داده شدند.
ب) مهارت پرورش حس همکاری دارای بار عاملی  9/50ومهارت آشنایی با قوانین اجتماعی دارای بار عاملی  ،9/99با
مهارتهای جمعی( گروهی) هستند که این دو مهارت در سطح  9/9990معنا دارند :لذا این دو مهارت برای اندازه گیری
مهارتهای جمعی( گروهی) خوب و مناسب تشخیص داده شدند.
ج) مهارت خودگردانی دارای بار عاملی  ،9/10مهارت مقابله ای دارای بار عاملی  9/11و مهارت نهگفتن دارای بار عاملی 9/10
با مهارتهای جرأت ورزی هستند که هر سه مهارت در سطح  9/9990معنا دارند :لذا هر سه مهارت برای اندازهگیری مهارتهای
جرأتورزی خوب و مناسب تشخیص داده شدند.
نتیجه اینکه هر  9مهارت برای اندازهگیری مدل مورد نظر ما مناسب هستند .جدول شماره  ،8پژوهش حاضر بار عاملی و
خطای معیار برآورد هر یک از مهارتها را نشان میدهد که برای تهیه آن از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.
جدول .3بار عاملی و خطای معیار برآورد هریک از مهارتها
خطای معیار برآورد شده
بار عاملی
مهارتها
9/81
9/99
مهارت شنود مؤثر
9/99
9/19
مهارت بازخورد
9/15
9/50
مهارت پرورش حس همکاری
9/10
9/99
مهارت آشنایی با قوانین اجتماعی
9/18
9/10
مهارت خودگردانی
9/90
9/11
مهارت مقابله ای
9/18
9/10
مهارت نه گفتن

 -3-4مهارتهای اجتماعی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی با استفاده از این
ابزارها به چه تعداد هستند؟
در این قسمت ،بر اساس چهارچوب شناسایی شده در مرحله کیفی ،مهارتهای اجتماعی از کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم
مقطع ابتدایی شمارش شدند .تحلیل فصلها بر اساس فصول دوازدهگانه ( 001صفحه) و بر اساس متن و تصاویر انجام گرفت .در
تحلیل متن نیز ،فعالیتهای ارائه شده در هر درس و پرسش پایانی هر فصل مورد تحلیل قرار گرفتند .داده مورد نظر در پژوهش
حاضر ،جملهها و تصاویر هستند .برای تشخیص عناصر هر طبقه ،کل محتوا ،مورد مطالعه دقیق قرار میگیرد (خادمی ،محمدی،
ناصری جهرمی ،منصوری .)0808 ،ذکر نکات ذیل ضروری و حائز اهمیت بیان است:
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الف) عناوین دروس ،موردی در یکی از طبقات شمارش شدهاند ،برای نمونه « :فصل اول دوستان ما» در طبقه مهارتهای
جمعی( گروهی) شمارش شدهاند.
ب) در بعضی از فعالیتهای دروس ،پرسش ها به گونه ای مطرح شده اند که نیاز به ارائه دلیل از سوی دانشآموز باشد .این
پرسش ها در طبقه مهارتهای جرأت ورزی شمارش شده اند .برای مثال« :اگر قرار باشد کشاورزی کنید ،دوست دارید چه
محصولی بکارید؟ چرا؟ ـ فعالیت هشت ،درس شش» (خادمی ،محمدی ،ناصری جهرمی ،منصوری.)0808 ،
ج) تصاویری که انجامدهنده کاری به صورت جمعی یا گروهی بود مانند « :نماز خواندن مدافعان خرمشهر در دارالخوین؛ درس
بیست و چهار» .اما درس آن مربوط به مشارکت نبوده ،در مهارتهای جمعی (گروهی) گنجانده شده است (خادمی ،محمدی،
ناصری جهرمی ،منصوری.)0808 ،
بنابراین از میان سه نوع مهارتی که بر اساس آنها به تحلیل محتوای مهارتهای اجتماعی در  001صفحه از کتاب مطالعات
اجتماعی پایه ششم مقطع ابتدایی پرداختیم ،مهارتهای جمعی یا گروهی با  190فراوانی و با  9/85اهمیت باالترین ضریب اهمیت
و مهارتهای جرأتورزی با  099فراوانی و با  9/88اهمیت دومین ضریب اهمیت و مهارتهای ارتباطی با  081فراوانی و با 9/82
اهمیت کمترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول .4فراوانی و درجه اهمیت هر مهارت اصلی
درجه اهمیت
فراوانی
مهارتهای اصلی
9/82
081
مهارتهای ارتباطی
9/85
190
مهارتهای جمعی (گروهی)
9/88
099
مهارتهای جرأت ورزی

بحث و نتیجه گیری
آموزش مهارتهای اجتماعی یکی از آموزشهای مناسبی است که به همه دانشآموزان در زمینه کفایت شخصی و اجتماعی
کمک میکند .همچنین آموزش این مهارتها برای رشد در زمینه مهارتهای شخصی ،مهارتهای زندگی و سازگاری اجتماعی
ضرورتی اجتنابناپذیر است (مارکوئز و همکاران .)2901 ،از جمله مزایای اصلی آموزش مهارتهای اجتماعی ،میتوان به برقراری
رابطه دوستانه و حفظ رابطه موجود اشاره نمود .دانشآموزی که مهارتهای اجتماعی الزم را کسب نموده توانایی مواجهه با
رفتارهای غیر منطقی دیگران را داشته است و نقشی مؤثر در اجتناب و پیشگیری از پاسخهای منفی به دیگران ایفا خواهد کرد
(کابالو و همکاران .)2901 ،نتایج این بخش از پژوهش نیز با تحقیق نصر و همکاران ( )0899مبنی بر توجه ناچیز به مهارت
جرأتورزی در کتابهای عمومی متوسطه و تحقیق دهقانی ( )0899مبنی بر کمتوجهی و توجه نامتعادل به مهارتهای جتماعی در
کتابهای دوره ابتدایی و همچنین تحقیق قاسمی و مجیدیپرست ( )0808مبنی بر بیتوجهی کتاب تعلیمات اجتماعی اول
راهنمایی به مهارت نهگفتن و جرأتورزی و تحقیق دهقانی ( )0899همخوانی دارد .اگر چه به نظر میرسد کتاب مطالعات اجتماعی
به مؤلفههای مهارتهای اجتماعی در حد قابل قبولی توجه نموده است ،ـ زیرا درسهایی را عیناً به آموزش مهارتهای اجتماعی،
مانند درس "دوستی" ،صفحات  09-01و درس "آداب دوستی" 01-21 ،اختصاص داده است .همچنین در دروس دیگر نیز به
صورت غیرمستقیم ،یکی از اهداف خود را مهارتهای اجتماعی در نظر گرفتهاند  -اما واقعیت آشکار در تحلیلهای موجود ،حاکی از
آن است که در موارد فوق ،بیشتر به دوستیابی و مهارتهای گروهی توجه شده در حالی که از یک سو به مضرات گروهها،
ادغامشدن در گروه بدون توجه به جوانب آن ،مؤلفههایی چون نهگفتن ،انتقاد از رفتارهای نامناسب دوستان و مواردی از این دست
بهعنوان مهارتهای جرأت ورزی و از سوی دیگر به سایر مهارتهای ارتباطی (مثل شنود مؤثر و مهارتهای ارتباطی کالمی و
غیرکالمی) کمتر توجه شده است .این یافته با سایر پژوهشهای انجام گرفته در این مورد همسوست (نصر و همکاران0898 ،؛
دهقانی0899 ،؛ قاسمی و مجیدیپرست .)0808 ،با این حال به نظر میرسد که مشکل کمتوجهی به مهارتهای جرأتورزی از
جمله تفکر انتقادی و توانایی نهگفتن را باید در ساختار نظام آموزشی و حتی ساختار فرهنگی ـ اجتماعی ایران جستوجو کرد ،زیرا
در نظام آموزشی فعلی ،حداقل به صورت ضمنی ،انتقاد کردن و نهگفتن کمتر به منزله مهارتهای اجتماعی مطلوب به شمار
میآیند و به طور کلی دانشآموزی مطلوب به حساب میآید که مطیع و منقاد باشد .این موضوع به نحوی در کتابهای درسی نیز
مورد تأکید قرار گرفته است .بر همین اساس عموماً درس مطالعات اجتماعی پایه ششم بیشتر به آموزش و دوستیابی و مهارتهای
گروهی پرداخته و کمتر توجهی به مهارتهای جرأتورزی ،عضو نقاد در گروه بودن و مهارت نه گفتن داشته است (خادمی،
محمدی ،ناصری جهرمی ،منصوری.)0808 ،
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر به برنامهریزان و منتقدان کتاب درسی ارائه میشود:
 -کاربرگههای فعالیت به جای پایان کتاب در انتهای هر فصل قرار گیرد.

-

در انتهای کتاب به جای کار برگههای فعالیت آزمون سنجش یادگیری پایانی قرارداده شود.
در کتاب به صورت کتاب فارسی چندین درس آزاد قرار گیرد تا دانشآموزان مطالب مربوط به جامعهای که در آن
زندگی میکنند را بنویسند.
مهارتها به گونهای در متن کتاب گنجانده شود که دانشآموز به محض برخورد با آن مهارت در متن کتاب خود را
مورد ارزیابی قراردهد و در پی تالش تقویت آن مهارت در خود باشد.

منابع
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تغییر فرهنگ از سازمان یادگیرنده به سازمانهای یاددهنده

سید محمد موسوی

دوست1

تاریخ دریافت89/33/31 :
تاریخ پذیرش89/33/60 :
کد مقاله43012 :

چکـیده
سازمان یاد دهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید بهطور دائم دانش و مهارت جدید کسب کنند
مشترک هستند؛ اما هدف سازمان یاددهنده چیست؟ ویژگی رهبران در سازمانهای یاددهنده چیست؟ و چگونه میتوان
یک دیدگاه قابل یاددهی تدوین نمود؟ با توجه به اهمیت این موضوع برای توسعهسازمانی ،در این مقاله به بررسی سازمان
یاددهنده پرداختهایم .سازمانهای یاددهنده با توسعه مؤثر مهارتهای رهبری در کارکنانشان ،بهطور مداوم خود را بهبود
میبخشند .رهبران باتجربه آموزش را سرلوحه کار قرار میدهند و به یادگیری و یاددهی مشتاق هستند .کارکنان در
محیطی که جستجوی دانش و دیدگاههای جدید ،یک هنجار قابل قبول محسوب میشود بیشتر راغب هستند تا تغییرات
بازار را جستجو کنند و برای آنها پاسخهای جدید بیابند .وظیفه رهبران نیز در سازمانهای یاددهنده در اختیار گرفتن
سرمایه انسانی و ایجاد ارزش افزوده برای آن است و این کار فقط با یاددهی امکانپذیر میباشد.

واژگـان کلـیدی :سازمان یاددهنده ،سازمان یادگیرنده ،مدیریت دانش ،یاددهی شرافتمندانه

 -3معاون توسعه منابع انسانی شرکت خدمات اداری شهر (وابسته به شهرداری تهران)

93

 -1مقدمه
بسیاری از مدیران سازمانی از درک این موضوع که بهبود سازمانی نیاز به تعهد به یادگیری مداوم دارد ،ناتوان هستند.
سازمانهای یاددهنده منسجم تر از سازمانهای یادگیرنده هستند زیرا عقیدهای فراتر از این دارند که هرکسی در سازمان بایستی
بهطور مستمر دانش ها و مهارت های جدید را کسب کند .سازمان یادگیرنده افراد سازمان را به یادگیری سازمانی سوق می دهد اما
سازمان یاددهنده از مدیران ارشد خود که نقش آگاهان در سازمان را دارند ،می خواهد که آموخته های خود را به دیگران بیاموزند.
همانگونه که در آموزههای دین اسالم آمده است باید همیشه «دانش و آگاهی خود را از دانشمندان و آگاهان به امور بگیریم».
سازمان یاددهنده بهطور خودکار یادگیرنده نیز می باشد اما سازمان یادگیرنده نوعاً یاددهنده نیست و تالشی نظامند جهت یاددادن و
انتقال دانش و مهارت خود به دیگران بعمل نمیآورد .در سازمانهای یاددهنده رهبران سازمانی برای بلند مدت باید به پرورش
رهبران نسل بعد بپردازند و این پرورش را توسعه دهند .برای اینگونه رهبران یاددهی یک فعالیت دائمی محسوب میگردد .پیش از
تعریف و پرداختن به یاددهی سازمانی ،به بیان اطالعات ودانش و میزان کاربرد آنها در سازمان ها با توجه به نوع سازمان می
پردازیم.

 -2مبانی نظری
سال دوم ،شماره ( 6پیاپی ،)3 :زمستان (اسفند) 8931

اطالعات :به داده هایی اطالق می شود که بین آنها ارتباط منطقی برقرار شده و معنی و مفهوم خاصی به ذهن متبادر می
کنند .به گفته پیتر دراکر« :داشتن ارتباط و هدف مهمترین ویژگی اطالعات است».
دانش :ترکیبی از تجربیات ،ارزش ها ،اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی و نظام یافته که چارچوبی را برای ارزشیابی و
بهره گیری از تجربه ها و اطالعات جدید به دست می دهد؛ و در دو دسته ضمنی و صریح طبقهبندی میشود.
دانش ضمنی :دانشی است که در ذهن افراد وجود دارد و به رمز درآوردن و نوشتن آن به سختی امکان پذیر است.
دانش صریح :دانشی است که قابلیت به رمزآورده شدن را داشته باشد.
مدیریت دانش :هنر یا علم جمع آوری داده های سازمانی ،تبدیل آنها به اطالعات قابل دسترس و مفید ،به صورتی که قابل
پخش باشد و از محصور شدن دانش در ذهن تعداد کمی از افراد جلوگیری می کند(.امیری.)3191 ،
سازمان یادگیرنده :سازمانی است که بهطور مداوم باعث یادگیری اعضای خود می شود ( .)Pedler,1997این سازمان برای
مقابله و حفظ توان رقابتی در محیط کسب و کار بوجود آمده است ()O’Keeffe,2002؛ و دارای  5خصوصیت است :تفکر
سیستمی ،مهارت شخصی ،مدلهای ذهنی ،دیدگاه مشترک و یادگیری تیمی ()Senge,1990
سازمان یاددهنده :همانگونه که در شکل یک نشان داده شده است؛ سازمانی می باشد که هر یک از اعضای آن عالوه بر
شاگرد بودن ،یک معلم هستند و یادگیری و یاددهی متقابل در تمام فعالیت های روزمره آنها تنیده شده است (.)Tichy,2003
سازمانهای مربی گر :سازمانهای هستند که به دنبال ایجاد محیط میباشند که در آن رفتار و فعالیت های تشویق کننده
یادگیری مداوم ،تبادل دانش صریح و ضمنی ،مربیگری دوطرفه و خود رهبری گسترش می یابد .تفاوت بین سازمانهای یاددهنده
و مربی گر در آن است که سازمانهای یاددهنده مدیریت دانش را انجام میدهند در حالیکه سازمانهای مربی گر فراتر از مدیریت
دانش قدم برمی دارند و بیشتر به جای اینکه بیاندیشند چه چیزی را بدست بیاورند ،در مورد چگونگی بدست آوردن آن نیز اندیشه
مینماید.
یاددهی شرافتمندانه :چرخه ای است که هر روز کارکنان را در سازمانهای یاد دهنده زیرکتر ،همسوتر و پر انرژی تر می سازد
و با درگیرسازی تعداد بی شماری از کارکنان ،دانش را گسترش می دهد .چرخه یاددهی شرافتمندانه وقتی ایجاد می شود که
رهبران سازمان متعهد به یاددهی می باشند و برای یادگیری خود و کمک به یادگیری فراگیران شرایطی را ایجاد می کنندکه همه
اعتماد به نفس پیدا کنند .اجرای این چرخه مستمر یاددهی و یادگیری ،مستلزم داشتن اعتماد به نفس و جرئت است .در چرخة
یاددهی شرافتمندانه ،رویدادها فرآیندی را آغاز می کنند تا چیزی بهتر و مفیدتر از قبل را ایجاد نمایند؛ در حالیکه در یاددهی
رذیالنه ،افراد ساکت تر شده و سرمایة علمی آنها تهی می گردد (.)Tichy,2004

 -3پیشینه پژوهش
در سال  3886سنگه با انتشار کتاب پنجمین فرمان سازمانهای یادگیرنده را مطرح ساخت .در طول دهه  3886و پس از آن تا
به امروز سازمانهای بسیاری تالش کردند در زمرة سازمانهای یادگیرنده قرارگیرند و از طریق اصالح مسیر خود ،در آیندة پر
رقابت دوام پیدا کنند .در این زمینه بسیاری از سازمانها به این نتیجه رسیدند که فقط سازمان یادگیرنده عاملی کافی برای ادامة
حیات در محیط پر رقابت امروزی نیست و سازمانها نیاز به یاددهندگی نیز دارند .سازمان یاددهنده مفهومی است که اولین بار
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توسط تیچی استاد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه میشیگان بکار برده شد .او در کتاب های موتور رهبری و چرخة
رهبری تصویر روشنی از سازمان یاددهنده و اینکه چگونه یک رهبر میتواند یاددهنده و یادگیرنده اثربخشی باشد ،ارائه نمود
(محمدآبادی.)3198 ،
در قرن بیست و یکم ،یادگیری برای توسعه منابع انسانی فراتر از سطح سازمانهای یادگیرنده است .برای رقابت در قرن بیست
و یکم ،رهبران نیاز به ساختن سازمانهای دارند که نه فقط یادگیرنده بلکه یاددهنده نیز باشند .سازمانها نیاز به ایجاد محیطی
دارند که در آن ،رهبران یاددهنده باشند .در این محیط ،کلید برنده شدن رهبر ،توانایی او در پرورش هوش جمعی تیم خود ،حفظ
همسویی و ایجاد انرژی در اعضای سازمان و تالش برای رضایت مشتریان است .مهمترین عامل برای سازمان در این محیط،
رضایت مشتری است .جهت ایجاد و حفظ ارزش های جدید برای مشتریان ،اعضای تیم باید هرروز با هوش تر و نکته سنج تر
شوند؛ بنابراین همگام با اینکه افراد در سازمان به کار مشغول اند ،باید فرآیندهای یاددهی ،یادگیری ،همسویی و پرانرژی بودن،
بهطور مستمر و در جهتی انجام گیرد تا رضایت مشتریان را جلب نماید.
برای انجام این کار ،به سازمانی نیاز است که همه در آن یاددهنده و یادگیرنده اند و فرآیندهای یاددهی و یادگیری ،همه روزه
در کالبد فعالیت های سازمان ،انجام می گیرد؛ مدیر باید نقش معلم ارشد را ایفا کند ،جهت را مشخص نماید ،فرهنگ را شکل دهد
و دیگران را در ایده ها و دانش ارزشمند خود سهیم نماید تا به باالترین مرحلة شغلی برسند .این امر موقعی با اهمیت تلقی می شود
که همة افراد در سازمان ،یاددهنده باشند؛ زیرا یاددهی نمیتواند یک سویه باشد ،یاددهی باید تعاملی باشد تا رهبری که یاد می
دهد بهطور مستمر یاد بگیرد و دیدگاه قابل یاددهی خود را بر اساس تعامالت و دادههای یادگیرندگان ،اصالح نمایند و یادگیرندگان
هم باید در تمام سطوح ،یاددهنده باشند؛ این چرخه یادگیری یک فرآیند یاددهی -یادگیری خود تقویتی است که کلید ساخت
سازمان یاددهنده می باشد.
رهبر یاددهنده میتواند در افراد ،ایجاد انگیزه نماید تا به دنبال دانش باشند و شخصیت خویش را بهبود بخشند؛ او تاکید می
نماید که نباید پرسید سازمان چه می کند ،بلکه باید پرسید که افراد سازمان(یادگیرندگان) چه میکنند؟ زیرا سازمان ،چیزی نیست
مگر مجموعهای از افراد که باعث میشوند تا کارها انجام گیرند .میراث رهبران ،برای افرادی که به خاطر توانایی او ،در شخصیت و
دانش رشد کرده اند این است که شیوه های جدید را یاد دهند و از رشد شخصی حمایت کنند()Williams.P؛ لذا سازمانهای
یاددهنده پدید آمدند .برای مثال تیچی و کوهن پس از تجزیه و تحلیل برخی از شرکت های جهانی نظیر جنرال الکتریک ،پپسی،
آلید سیگنال و کوکاکوال دریافتند که سازمانهای یاددهنده منسجم تر از سازمانهای یادگیرنده هستند؛ زیرا فراتر از این عقیده اند
که هرکسی در سازمان بایستی بهطور مستمر دانش ها و مهارت های جدید را کسب کند .سازمان یاددهنــده از مدیران ارشد می
خواهد که آموختههای خود را به دیگران بیاموزد .براساس دیدگاه-های نوین در مدیریت ،مدیر یک مربی است .وظیفه مدیر ایجاد
انگیزه و تجهیزکردن افراد معمولی است تا با شکوفا شدن توانائی های بالقوه و پرورش آنها ،کارهای فوق العاده انجام گیرد و این
تکامل میتواند تدریجی باشد نه ناگهانی (امیری .)3191 ،رهبران از دو چرخة "یاد دهی شرافتمندانه" و"یاددهی رذیالنه" ،یکی را
میتوانند انتخاب نمایند .در چرخة یاددهی شرافتمندانه ،رویدادها فرآیندی را آغاز می کنند تا چیزی بهتر و مفیدتر از قبل را ایجاد
نمایند .در حالیکه ،در فرآیند رذیالنه ،افراد ساکت تر شده و سرمایة علمی آنها ،تهی می گردد .در نهایت ،تنها راه موفقیت در
درازمدت ،آن است که به دیگران بیاموزیم در محیطی از یادگیری متقابل رشد کنند (.)Tichy,2003

 -4ویژگی های رهبری در سازمان یاد دهنده
تاثیری که مدیریت بر روح و روان همکاران خود دارد ،اهمیت موقعیت تربیتی او را هر چه بیشتر می سازد .قرآن کریم حقیقتی
را بیان می نماید که وقتی پیامبر اسالم مردم را دعوت به توحید و یکتا پرستی می کرد آنها صراحتاً اعالم میکردند که تحت تاثیر
بزرگان و مدیران اجتماعی -سیاسی و آباء و اجداد خود هستند« :وقتی که به آنها گفته شود از آنچه خداوند بوسیله وحی بر شما
نازل کرده پیروی کنید میگویند ما از روش های پدران خود پیروی میکنیم» .بر این اساس تاثیری که مدیران جامعه بر افراد دارند
بسیار زیاد است .هیچ نقشه فنی برای ساختن یک سازمان یاد دهنده ایده آل وجود ندارد .شرکت ها دارای ارزش ها و اهداف
متفاوت هستند و بنابراین رهبران نیز مشخصاً باید در فرآیندها حضور داشته باشند تا این اطمینان ایجاد شود که پیامها به درستی
منتقل میگردند .سازمانهای یاددهنده باتوسعه مؤثر مهارتهای رهبری در تمام کارکنان ،بهطور مداوم خود را بهبود میبخشند،
رهبران باتجربه آموزش را سرلوحه کار قرار میدهند و به یادگیری مشتاق هستند و از گذشته درس میگیرند.
رهبران در سازمانهای یاددهنده دارای ویژگیهای مشترک زیر هستند:
 -3ایده ها :رهبران از برنده شدن در بازار و چگونگی عملکرد سازمان ایدههای واضحی دارند ،آنها ایدههایشان را به روز می
کنند تا با شرایط در حال تغییر هماهنگ شود و به دیگران کمک میکنند تا ایدههایشان را توسعه دهند.
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 -4ارزش ها :رهبران و سازمان ها ارزش های قویای دارند که همه آنها را درک می کنند .ارزشها از ایدههای کسب و کار
حمایت میکنند و عمیقاً در سازمان نفوذ کرده و همه حتی در تصمیم ها و اقدامات جزئی روزانه به آنها متعهد هستند؛ ایجاد و
تجدید حیات کردن ارزش ها یکی از مهمترین و سختترین وظایف رهبران است.
 -1انرژی :رهبران نه تنها خودشان افراد بسیار پرانرژی هستند بلکه فعاالنه کار میکنند تا انرژی هیجانی مثبتی در دیگران
ایجاد کنند؛ آنها با ساختاربندی سازمان به منظور رهایی از کارهای نامعقول و بوروکراتیک و با تشویق افراد این کارها را انجام
میدهند.
 -2قاطعیت :حضرت على(ع) فرموده است« :هنگامی که مسائل برایتان روشن شد ،تصمیمی قاطع بگیرید(».پیروز )3183 ،و
در نهج البالغه نیز آمده است« :هرگاه دانستید دنبال عمل باشید و هرگاه یقین پیدا کردید به موجب آن اقدام کنید»؛ رهبران برنده
مشتاق هستند که تصمیمات قاطع اتخاذ کنند و همچنین هر کسی را که چنین کاری را انجام دهد تشویق می کنند .شک نیست
که تغییرات انقالبی میتواند دردناک باشد؛ اما در تمام جنبههای زندگی از جمله کسب و کار ،شخص باید تغییر را بپذیرد و با آن
سازگار شود؛ برای روبرو شدن با تغییرات فزاینده ،بزرگ ،مشکل و مکرر در اقتصادها ،جوامع و بازارها ،سازمان ها نیاز به رهبرانی
دارند که بتوانند انرژیهای هیجانی زندگی را مجدداً هدایت کنند .رهبران سازمانی ،باید به بهطور مستمر اجازه دهند ایدهها و
شیوههای قدیمی انجام کارها کنار گذاشته شوند و ایدهها و شیوههای جدید و بهتر را بپذیرند و باید بتوانند به کارکنان کمک کنند تا
سطوح باالی انرژی مورد نیاز برای انجام همان کار را تولید نمایند ()Tichy,2003
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 -5جنبههای مشترک سازمانهای یاد دهنده
سازمان یاددهنده سازمانی است که در آن همه یاددهنده و یادگیرنده هستند .رهبر نقش معلم ارشد را دارد ،فرهنگ را شکل
میدهد و دیدگاههای ارزشمند و دانشِ در دسترس خود را با دیگران سهیم میشود .در این سازمانها بدون توجه به جایگاه ،همه از
یکدیگر میآموزند .برخی از جنبههای مشترک سازمانهای یاد دهنده بدین شرح است:
 -3جمع آوری دانش :در هر سازمانی میزان زیادی دانش تلف شده وجود دارد .یک بازرس خدمات که هر روز به دفاتر
مشتریان سر میزند اطالعات زیادی درباره مشتریان میداند .بعضی از این اطالعات و دیدگاهها درباره اهداف ،ارزشها و نیازهای
مشتریان میتواند برای کارکنان ستادی در اداره کردن امور مؤثر باشد اما اغلب این اطالعات از دست می رود؛ بخاطر اینکه بازرس
خدمات ارزش آنها را تشخیص نمیدهد یا بخاطر اینکه نمیتواند به افرادی بدهد که میتوانند از آنها استفاده کنند.
 -4همزمانی :ساخت یک سازمان یاد دهنده نیاز به سحر و جادو ندارد بلکه تنها مانند نوشتن یک برنامه نرم-افزاری خوب یا
ساخت موتور سفینه فضایی ،پیچیده است .قطعات زیادی باید کنار هم قرار داده شوند و به صورت هماهنگ کار کنند؛ اما آنچه آن
را مشکل می سازد پیچیدگی هر یک از قطعات نمیباشد بلکه وجود آشفتگی خاطر و موانع بسیار زیادیست که رهبران را از ایجاد
صحیح یک سازمان یاددهنده باز می دارد .اشتباهی که اکثر کارکنان مرتکب می شوند این است که فکر میکنند برنده شدن در
بازی امروز و ساخت یک تیم برای فردا دو فعالیت جداگانه است؛ بنابراین یا به مقتضیات و شرایط فوری پاسخ میدهند یا سرمایهها
را برای حفظ و نگهداری به خارج از خط می فرستند .حقیقت آن است که برنده شدن در امروز و سازمان را به درجه عالی رساندن
برای اینکه فردا برنده بزرگتری باشد؛ مستلزم یک الگوی ذهنی است.
 -1حداکثر استفاده از زمان :رهبران با الگوی ذهنی مناسب ،همیشه درباره استفاده حداکثر از لحظهها فکر میکنند .طراحی
دقیق فرآیندهای کسب و کار ،باعث توسعه همزمان آموزش رهبران و تحکیم مبانی برای آینده و ایجاد آمادگی در سروکار داشتن
با مسائل واقعی میشود .هیچ راه بهتری برای تربیت رهبران وجود ندارد مگر اینکه آنها را در موقعیت کاری قرار دهیم تا با زندگی
و مسائل واقعی دست و پنجه نرم کنند.
 -2چالش جدید برای همه :در یک اقتصاد مبتنی بر دانش جدید ،واضح است که عملیات ،سیستمها ،خط مشیها و الگوهای
ذهنی که در اقتصاد صنعتی قدیم برنده میشدند؛ نتیجه مطلوب را نخواهند داشت؛ بنابراین رهبران ،باید تیم هایی را بسازند و
بازسازی کنند که بتوانند در بازی جدید برنده شوند .به بیان دقیقتر برنده آن کسی خواهد بود که در تولید دانش و مهار انرژی
کارکنان بهترین باشد.
 -5مقصد نهایی :مقصد نهایی برای همه رهبران خلق ارزش پایدار است و خلق ارزش پایدار مستلزم سازمانی است که بزرگ
وسریع باشد .امروزه تعادل بین انجام کارهای بزرگ و سرعت درانجام کارها ،مقیاس مهمی است .برای برنده بودن ،سازمان باید هر
دو را داشته باشد.
 -0نیاز به سرعت :سازمانی که خواسته مشتری را فراهم می-کند سریعتر مشتری را جذب میکند .شرکتی که بهطور مداوم
آنچه را مشتریان میخواهند انجام میدهد و آنها را سریعتر از همه انتقال میدهد رهبر صنعت می شود .انجام دادن مستمر خواسته
مشتریان و عرضه زودتر آن نسبت به رقیبان ،چیزی است که رشد ایجاد میکند و این مستلزم کارآمدی و سرعت نه فقط در

فرآیندهایی است که بر تولید و انتقال محصوالت مستقیماً تأثیر میگذارد بلکه درباره هر چیزی است که سازمان انجام میدهد.
سازمانهایی که برنده میشوند نه فقط در انجام یک سفارش بلکه در هر کار دیگری که انجام میدهند سرعت عمل دارند.
 -1نیاز به اندازه :در یک اقتصاد جهانی ،موفقیت سازمان مستلزم توجه به مقیاس یا اندازه است .اگر سازمان درجه یک نباشد یا
کوششی در مورد آن نکند ،سرمایه داران و مشتریان ،عالقه خود را از دست می دهند و سازمان منحل میشود .با کوچک شروع
کردن خوب است اما کوچک ماندن خوب نیست؛ حتی اگر کوچکی سازمان تعیین کننده نباشد ،سازمانی که توانایی اش را برای
رشد ثابت نکرده است نمیتواند به عنوان سازمانی موفق طبقه بندی شود.
 -9دانش به عنوان یک سرمایه مهم :در عصر دانش ،مغزها و انگیزهها هستند که تفاوت ایجاد میکنند .سازمانهای برنده
آنهایی خواهند بود که مملو از کارکنان زیرکی هستند که میتوانند سریعاً آن کاری که الزم است ،انجام دهند و بعد بدون
جهتدهی آنرا به کار گیرند .دانش نه تنها یک سرمایه مهم و با ارزشهای درونی است بلکه جمع آوری ،خلق ،انتشار و استفاده از
دانش ،یک توانایی کلیدی در افزایش ارزش سرمایههای دیگر است؛ به همین دلیل است که بر روی تولید مستمر و بکارگیری
دانش تمرکز میشود (.)Tichy,2004

 -6ویژگی های ساختاری سازمان یاددهنده
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کارکنان در محیطی که جستجوی دانش و دیدگاههای جدید ،یک هنجار قابل قبول است بیشتر راغب هستند تا تغییرات بازار
را جستجو کنند و نیاز به یافتن پاسخهای جدید برای آنها را بپذیرند .سازمانهای یاددهنده شخصیت کارکنان سازمان را منعکس
میکنند و چون آنها بهطور مستمر با تغییرات محیط وفق مییابند و ایدههای جدید را می پذیرند ،مداوم تغییر می یابند؛ با این حال
در ویژگیهای زیر تمام سازمانهای یاددهنده سهیم هستند:
 -3الگوی ذهنی سازمان یاددهنده :سازمان یاد دهنده با این الگوی ذهنی ایجاد می شود که یاددهی یک فعالیت ارزشمند
است؛ این الگوی ذهنی توسط رهبران ارشد شدیداً حفظ میشود زیرا یاددهی را یک هدف واضح و صریح در داخل سازمان می
سازند و توسعه کارکنان الویت اول همه است.
 -4الگوی ذهنی یادگیری رهبر :معلمان بزرگ یادگیرندگان بزرگی نیز هستند .کارکنانی که به حد کافی برای دانش ارزش
قائل هستند تالش میکنند آن را به دیگران انتقال دهند .الگوهای ذهنی یاددهی و یادگیری به شیوه های متعدد در سازمان
یاددهنده منعکس میشود و تقویت میگردد.
الف) محیط غیر رسمی :اگر قرار باشد یاددهی و یادگیری در تمام جهات جریان یابد؛ عدم رسمیت ،یک پیش نیاز است .اگر
افراد دارای رتبه و مقام ،گوشه گیر و بیاعتنا باشند فرصت یادگیری از دیگران را از دست میدهند.
ب) استفاده از اقتدار برای ارتقای جریان دانش :سازمانهای یاددهنده از یاددهی و یادگیری به عنوان وسیلهای برای هماهنگ
کردن و کنترل فعالیتهاشان استفاده میکنند و رهبرانی که آنها را میسازند از تظاهر به نمایش قدرت اجتناب میورزند ولی
میتوانند در استفاده از اقتدارشان برای ارتقای یاددهی و یادگیری ،کامالً خالقانه عمل کنند.
ج) پرورش اعتماد به نفس سالم :کارکنان نیاز به اعتماد به نفس دارند تا ذهنشان نسبت به دانش باز شود؛ نیاز است بدانند
آنها دانشی دارند که ارزش یاد دادن به دیگران را دارد.
 -1یاددهی در عملیات روزانه :در سازمانهای یاددهنده ساختارهایی وجود دارد که برای حمایت از رشد و پشتیبانی از کارکنان
بدون محدود کردن آنها طراحی شده-اند .اینگونه سازمانها جستجو و کنجکاوی را تشویق میکنند .تغییرات درونی سازمان
یاددهنده در تمام سطوح به عنوان فرصتهای یادگیری تلقی میگردد.
 -2زیرساخت سازمان یاد دهنده :به منظور داشتن یک سازمان یاددهنده که تاثیرگذار باشد اطالعات باید به سرعت و با صحت
جریان یابد؛ حتی با یک فرهنگ قوی و فرآیند عملیاتی که مشارکت دانش را ارتقاء میدهد ،یک سازمان نمیتواند چرخه یاددهی
شرافتمندانه را بدون یک زیرساخت خوب تدوین شده حفظ کند(.زارع.)3191 ،

 -7تدوین دیدگاه قابل یاد دهی
قبل از اینکه مدیر ،آموزشها و مهارتهای الزم را کسب کرده باشد نمیتوان مدیریت را به او واگذاشت .خداوند نیز ابتدا آدم را
به آگاهیهای الزم مجهز کرد و واقعیات هستی را به او آموخت و سپس او عهده دار مقام خالفت الهی در زمین گردید ؛ تدوین
دیدگاه قابل یاددهی فرآیند سادهای نیست بلکه مستلزم طی مراحلی یه شرح زیر است:
مرحله اول :انجام کارهای هوشمندانه برای درک اینکه دیدگاه شخص به عنوان رهبر چیست و سپس انجام کارهای خالقانه
برای قرار دادن آن دیدگاه در چارچوبی که برای دیگران قابل دسترسی و جالب باشد .این فرآیند شامل تعمق در دانش ضمنی و
تبدیل ماهرانه آن به مفاهیم قابل یاددهی صریح است .اکثر مردم نمیدانند که چه چیزهایی را میدانند؛ کار و شغلشان را بر اساس
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پایگاههای بزرگ درونی ،مفروضات و ایدهها انجام میدهند؛ اما معموالً خیلی آگاه نیستند که آنها چه هستند و چگونه رفتارها را
شکل میدهندو برای اصول زیربنایی که موفقیت آنها را هدایت می کنند وقت صرف نکردهاند .رهبران برای اینکه یاددهنده مؤثر
باشند ،باید درک کنند چه عناصری منجر به چه نتایجی میشود و اصول زیر بنایی که فعالیتهای موفقیتآمیز آنها را هدایت
میکنند را تدوین نمایند .وقتی آنها اصول اعمال خود را درک کردند باید بدانند نه فقط چگونه آنها را بیان کنند و قابل یاددهی
سازند ،بلکه چگونه به شیوه ای عمل کنند که برای دیگران جذاب و مهیج باشد.
مرحله دوم :بهترین رهبر با نگاه کردن در آئینه شروع میکنند .افراد ارزشها و باورهایشان را از طریق تجربههایشان توسعه
می دهند؛ بنابراین نگاه مستقیم به آن تجربیات مکان خوبی است برای شروع دریافت اینکه آن باورها وارزشها چه هستند .رهبران
جهانی از تجربیات دردناک یاد می گیرند .بر این اساس میتوان از افراد درخواست کرد که خطوط مسافرتی خود را به شیوه ای
ترسیم کنند که نقاط زیر و بم زندگی آنها را نشان دهد.
مرحله سوم :رهبر باید نه تنها به خود بلکه به دنیای اطراف خود نیز نگاه کند .رهبر مسائل سازمانی اعم از مسائل سخت
افزاری و نرم افزاری را در نظر می گیرد و به محیط بیرونی در حال تغییر ،نگاهی تیزبینانه دارد .او واقعیت را به خوبی می شناسد و
دارای این دیدگاه قابل یاددهی است که همه افراد سازمانی باید براساس واقعیت عمل نمایند .مسئلهای که رهبران اغلب با آن
مواجه هستند آن است که نمیبینند جهان تغییر کرده است (.)Tichy,2004
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نتیجه گیری
با توجه به تمام دیدگاههای ارائه شده میتوان چنین گفت که اوال سازمانهای یاددهنده ،الزاما باید یادگیرنده نیز باشند و ثانیا
در سازمانهای یادگیرند واقعی نمیتوان بین یادگیرنده و یاددهنده ،تمایز قائل شد زیرا از تمام اعضای سازمان انتظار می رود که به
یکدیگر یاددهند و از یکدیگر یاد بگیرند؛ بهطور کلی در چنین سازمانهایی ،رهبر ،یاددهندهای است که همة اعضای سازمان از آن
یاد میگیرند یا به عبارتی ،دارای شانههای گرد گرفتهای است که تمام اعضای سازمان از آن باال میروند .وظیفه رهبران در
سازمانهای یاددهنده در اختیار گرفتن سرمایه انسانی و ایجاد ارزش افزوده برای آن است و این کار فقط با یاددهی امکانپذیر
میباشد .رهبران باید ایدههای خود را در راستای ارزشهای سازمانی و با قاطعیت به اجرا درآورند و تغییرات را به عنوان فرصت
نگاهکنند.
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