رابطه بین سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی
(مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای بهشهر و نکا)

اثَالمبؾن ثطیوبًی
ؾیسُ ظّطا حؿیٌی هیبًگلِ
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تبضید ٍنَل97/05/27 :
تبضید پصیطـ97/08/17 :
چکیده

ّسف اظ پػٍّف حبضط ،ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ آظاز
اؾالهی ثَزُ اؾت .ایي پػٍّف تَنیفی اظ ًَع ّوجؿتگی ٍ اظ ًَع هغبلؼبت وبضثطزی هیثبقس .جبهؼِ
آهبضی قبهل ولیِ اؾبتیس توبمٍلت ٍ حكالتسضیؽ ٍاحسّبی ًىب ٍ ثْكْط ثِ تؼساز ً 326فط ثَزً .وًَِ
آهبضی ثب اؾتفبزُ اظ جسٍل وطجؿی ٍ هَضگبى ،ثِ تؼساز ً 175فط ٍ ثِ قیَُ ًوًَِگیطی تهبزفی عجمِای
ثطحؿت جٌؿیت اًتربة قسًس .جْت جوغآٍضی زازُّب اظ زٍ پطؾفًبهِ اؾتبًساضز ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ
چبثىی ؾبظهبًی اؾتفبزُ قسُ اؾت .ضٍایی نَضی اثعاض تَؾظ نبحتًظطاى ٍ هترههبى هطثَعِ هَضز
تأییس لطاضگطفتِ اؾت .پبیبیی آىّب ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل آلفبی وطًٍجبخ ثِ تطتیت ثطای ّط یه ثِ تطتیت
ثطاثط  0/91 ٍ 0/89ثِ زؾت آهس .جْت ثطضؾی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ ضٍـّبی آهبض تَنیفی ٍ آهبض
اؾتٌجبعی قبهل ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتفبزُ قسً .تبیج ًكبى زاز وِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی
( ٍ )r;0/886اثؼبز آى :ؾبذتبضی ( ،)r;0/771ضاثغِای ( ٍ )r;0/774قٌبذتی ( )r;0/974ثب چبثىی
ؾبظهبًی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزّ .نچٌیي ؾْن ّط یه اظ اثؼبز ؾطهبیِ اجتوبػی زض پیفثیٌی
چبثىی ؾبظهبًی هتفبٍت اؾت.
ٍاژگاى کلیدی :ؾطهبیِ اجتوبػی ،چبثىی ؾبظهبًی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی.

 -1اؾتبزیبض گطٍُ ػلَم تطثیتیٍ ،احس ًىب ،زاًكگبُ آظاز اؾالهیً ،ىب ،ایطاى (ًَیؿٌسُ هؿئَل)barimani@iauneka.ac.ir .
 -2زاًفآهَذتِ وبضقٌبؾی اضقس تحمیمبتآهَظقیٍ ،احس ًىب ،زاًكگبُ آظاز اؾالهیً ،ىب ،ایطاى.
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مقدمه

اهطٍظُ زض جْبى پطقتبة ،ؾبظهبىّبی ظیبزی زض تالـاًس تب زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ اّساف ٍ تساٍم
حیبت ذَز اظ الگَّب ٍ قیَُّبی هرتلفی ثْطُهٌس قسُ ٍ هعیت ضلبثتی جسیسی وؿت وٌٌس .ثطای ههَى
هبًسى اظ ؾمَط ٍ ٍاغگًَی ٍ ذغطات ًبقی اظ زگطگًَیّبی ؾطیغ هحیغی زض ػهط حبضط ،هسیطاى،
ثِهٌظَض زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ ،ثیف اظ آىوِ ثِ ؾطهبیِ فیعیىی ٍ اًؿبًی ًیبظهٌس ثبقٌس ثِ ؾطهبیِ اجتوبػی
ًیبظ زاضًس تب اظ ایي ضاُ ثتَاًٌس ظهیٌِّبی تَؾؼِؾبظهبًی ضا فطاّن آٍضزُ ،ضاُ وبهیبثی قغلی ٍ ؾبظهبًی ضا
ّوَاض ؾبظًس ( .)Zippay, 2007: 100ظَْض التهبز هجتٌی ثط تَاًبیی ٍ العاهبت اجتوبػی– التهبزی ٍ
حطوت زض جْت جبهؼِ زاًفهحَض علت هیوٌس تب هفبّین ًظطی زیگطی اظجولِ ؾطهبیِ اجتوبػی ،ثطای
تحلیل قىلگیطی هْبضتّبی پبیِ ٍ تَؾؼِ ایي هْبضتّب زض ًظبم آهَظـ ػبلی هَضزتَجِ لطاض گیطز
(ضؾتوی ٍ ّوىبضاى .)627 :1388 ،ؾطهبیِ اجتوبػی اظ عطیك هؤلفِّبیی هبًٌس اػتوبز ،هكبضوت ٍ
ّوىبضی زض هیبى اػضب هَجت اضتمبی یبزگیطی ؾبظهبًی قسُ ٍ اظ ایي عطیك اضتمبء ٍ ثْجَز ػولىطز
ًَآٍضاًِ ضا ثطای ؾبظهبى ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت ( .)Turkina et al, 2013ثِ ػجبضتی هیتَاى گفت وِ
ضٍیىطزّب ٍ ضاُحلّبی گصقتِ زیگط لبثلیت ٍ تَاًبیی ذَز ثطای همبثلِ ثب چبلفّبی ؾبظهبًی ٍ هحیظ
ثیطًٍی هؼبنط ضا اظزؾتزازُاًس .یب ثْتط اؾت ثب ضٍیىطزّب ٍ زیسگبُّبی جسیسی جبیگعیي قًَس .اظایيضٍ
یىی اظ ضاُّبی پبؾدگَیی ثِ ػَاهل تغییط ٍ تحَل ؾبظهبًی ،چبثىی اؾت (ًیهپَض ٍ ؾالجمِ:1391 ،
.)40
چبثىی ثِػٌَاى تَاًبیی یه ؾبظهبى ثطای ضقس یبفتي ٍ قىَفب قسى زض یه هحیظ ضلبثتی ّوطاُ ثب
تغییطات هساٍم ٍ غیطلبثلپیفثیٌی ثٍِؾیلِ تَلیس هحهَالت ٍ اضائِ ذسهبت هَضزًظط هكتطی هیثبقس
( .)Goldman & et al, 1995چبثىی ثطای ًظبم آهَظـ ػبلی ایي پیبم ضا زاضز وِ زٍضاى هسیطیت اظ عطیك
اّساف ؾلؿلِ هطاتجی یب اظ عطیك هٌغك اظ پیف تؼییيقسُ ٍ وٌتطلّبی زلیك ثِ ؾط آهسُ اؾت .زض ایي
قطایظ آقَة ٍ ثیًظوی وِ گبُ یه تغییط وَچه هَجت تغییطات ٍؾیغ زض ؾیؿتن هیقَز ،ضٍـّب ٍ
پبضازاین ؾٌتی زیگط پبؾرگَ ًیؿت؛ ثٌبثطایي ،ثطای چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظـ ػبلی
هحطنّب ،تَاًوٌسیّب ٍ تَاًوٌسؾبظیّبیی زض ًظط گطفتِ هیقَز ( .)Lin & et al, 2010: 45ثطای ضؾیسى
ثِ ایي هْن زض اثتسا ػمیسُ ثط ایي ثَز وِ ثب افعایف ؾطهبیِّبی فیعیىی ،هبلی ٍ اًؿبًی ،ؾبظهبى زض جْت
ضقس ٍ تطلی ٍ ًْبیتبً زؾتیبثی ثِ اّساف هَضزًظط ّسایت قَز؛ اهب اهطٍظُ ثطذالف گصقتِ زض وٌبض
ؾطهبیِّبی فیعیىی ،هبلی ٍ اًؿبًی ؾطهبیِ زیگطی تحت ػٌَاى ؾطهبیِ اجتوبػی هغطح هیقَز وِ
زضگصقتِ ونتط هَضز تَجِ هحممبى ثَزٍُ ،لی اوٌَى هَفمیت ّط ؾبظهبًی زضگطٍ ٍجَز ؾطهبیِ اجتوبػی
اؾت ،عَضی وِ ثسٍى ٍجَز چٌیي ؾطهبیِای زیگط ؾطهبیِّب ًیع اثطثركی ذَز ضا اظ زؾت هیزٌّس ٍ
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زؾتیبثی ثِ اّساف ؾبظهبًی زقَاض هیقَز (آقٌب .)22 :1394 ،لصا تَفیك ؾبظهبىّب ضا ًویتَاى تٌْب زض
اًجبقت ثطٍت هبزی ٍ تجْیع ثِ آذطیي اهىبًبت فیعیىی ٍ فٌبٍضیّبی اعالػبتی ٍ اضتجبعی اضظیبثی وطز؛
ظیطا ؾطهبیِّبی هبلی ،فیعیىی ٍ اًؿبًی ثسٍى ؾطهبیِ اجتوبػی فبلس وبضآیی هؤثطًس .اگطچِ ٍجِ اجتوبػی
ؾبظهبىّب ؾبلّبؾت اظ ؾَی اًسیكوٌساى هسیطیت هَضزتَجِ لطاضگطفتِ اؾتٍ ،لی اّویت ضٍاثظ اجتوبػی
ٍ هَضَع ؾطهبیِ اجتوبػی زض ؾبظهبى ثحث جسیسی اؾت وِ زض زِّ اذیط ضًٍك گطفت .ؾطهبیِ اجتوبػی
هجوَػِای اظ هٌبثغ ٍ شذبیط اضظقوٌسی اؾت وِ ثِنَضت ثبلمَُ زض ضٍاثظ اجتوبػی گطٍُّبی ًرؿتیي،
ثبًَی ٍ زض ؾبظهبى اجتوبػی جبهؼِ ٍجَز زاضز (ؾفطظازُ ٍ ّوىبضاى.)140 -152 :1389 ،
هطٍض پػٍّفّبی پیكیي ًیع ثیبًگط تأثیطگصاضی ؾطهبیِ اجتوبػی ثط ثْطٍُضی ؾبظهبًی ٍ هؤلفِّبی
آى اؾت .زض ظیط ثِ ثطذی اظ پػٍّفّبی اًجبم گطفتِ زض ایي ضاثغِ اقبضُ هیقَز:
ًتبیج پػٍّف حؿیٌی ٍ ّوىبضاى ( )1395ثب ػٌَاى تأثیط چبیی ؾبظهبًی ثط ؾطهبیِ اجتوبػی زض ازاضات
قْطؾتبى هلىكبّی ًكبى زازُ اؾت وِ ثیي چبثىی ؾبظهبى ٍ ؾطهبیِ اجتوبػی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی
ٍجَز زاضز؛ یؼٌی ثِ ّط هیعاى قبذمّبی چبثىی زض جبهؼِ افعایف یبثس ،ثِ ّوبى هیعاى هیتَاى قبّس
اضتمبء ؾطهبیِ اجتوبػی ثَزً .تبیج پػٍّف ؾلیوبًی ( )1394تحت ػٌَاى ضاثغِ ؾطهبیِ فىطی ٍ اثؼبز آى ثب
چبثىی ؾبظهبًی زض قْطن ػلوی تحمیمبتی زاًكگبُ انفْبى ًكبى زاز؛ وِ ثیي ؾطهبیِ فىطی ،ؾطهبیِ
اًؿبًی ،ؾطهبیِ ؾبذتبضی ٍ ؾطهبیِ اضتجبعی ثب چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؛ ٍ
ؾطهبیِ فىطی ٍ ؾطهبیِ اضتجبعی ثیكتطیي ؾْن ضا زض پیفثیٌی چبثىی ؾبظهبًی زاضًسً .تبیج پػٍّف
ًَضٍظی ٍ ّوىبضاى ( )1394ثب ػٌَاى ثطضؾی تأثیط جَؾبظهبًی ثط ػولىطز ؾبظهبًی وبضوٌبى اظ عطیك
ؾطهبیۀ اجتوبػی ًكبى زاز وِ جَؾبظهبًی ثِنَضت هؿتمین ثط ؾطهبیۀ اجتوبػی ٍ ثِنَضت غیطهؿتمین ثط
ػولىطز ؾبظهبًی اثط هثجت ٍ هؼٌبزاض هیگصاضز ٍ ؾطهبیۀ اجتوبػی تأثیط هثجت ٍ هؿتمین ثط ػولىطز ؾبظهبًی
گصاقتِ اؾتً .مَی ٍ ّوىبضاى ( )1394زض پػٍّكی تحت ػٌَاى اٍلَیتثٌسی ػَاهل تَاًوٌسؾبظ چبثىی
ؾبظهبًی زض زاًكگبُّب ٍ هطاوع آهَظـ ػبلی قْط یعز ًكبى زازًس وِ ّفت ػبهل فطٌّگ ،تكىیل ؾبظهبى
زاًفهحَضً ،یطٍی وبض چبثه ،ثْجَز هؿتوط ،قطاوت ٍ ّوىبضی جوؼی ،فٌبٍضی اعالػبت ٍ ؾبذتبض
ؾبظهبًی ثِػٌَاى ػَاهل ولیسی ٍ تَاًوٌسؾبظ ؾبذتبضی چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُّب ثِ قوبض هیضًٍس.
هطازی ( )1393زض پػٍّكــی ثب ػٌَاى ثطضؾی ضاثغِ ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ،ثِ ایي ًتیجِ
زؾتیبفت وِ ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ اثؼبز آى ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثب چبثىی ؾبظهبًی زاضز .پػٍّف هیط
اؾوبػیلی ٍ ّوىبضاى ( )1391ثب ػٌَاى ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ؾبظهبًی ثب ًگْساقت اػضبی ّیبت
ػلوی ًكبى زاز؛ وِ ثیي زٍ هتغیط ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ ًگْساقت ّوجؿتگی هثجتی ٍجَز زاضز؛ ثٌبثطایي
ؾطهبیِ اجتوبػی یىی اظ ػَاهلی اؾت وِ افعایف آى ثب ثْجَز ًگْساقت اػضبی ّیبت ػلوی ّوطاُ اؾت.
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ًتبیج پػٍّف ضضَاًی ٍ عغطایی ( )1390ثب ػٌَاى ًمفآفطیٌی ؾطهبیِ اجتوبػی ؾبظهبًی زض گطایف ثِ
ًَآٍضی ؾبظهبًی ًتبیج گَیبی ًمفآفطیٌی هؼٌبزاض ؾطهبیِ اجتوبػی ؾبظهبًی زض گطایف ثِ ًَآٍضی ؾبظهبًی
اؾت .ثسیي تطتیت ثؼس ضاثغِای ؾطهبیِ اجتوبػی پیفثیٌی وٌٌسُ گطایف ثِ ًَآٍضی ّؿت ،لیىي اثؼبز
قٌبذتی ٍ ؾبذتبضی ذیطً .تبیج پػٍّف ػلوی ٍ ّوىبضاى ( )1390ثب ػٌَاى ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ
اجتوبػی ٍ تؼْس ؾبظهبًی وبضوٌبى زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تجطیع ًكبى زاز وِ ثیي تؼْس ؾبظهبًی ٍ
ؾطهبیِ اجتوبػی زض ثیي وبضوٌبى ّوجؿتگی هؿتمین ٍ هؼٌیزاض ٍجَز زاضزّ .نچٌیي ًتبیج حبنلِ اظ
ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ ًكبى هیزّس وِ  22زضنس اظ تغییطات هتغیط هالن تَؾظ هتغیطّبی پیفثیي
پػٍّف تجییي هیقًَس .گیَضیبى ٍ زیٌساض فطوَـ ( )1390زض پػٍّكی تحت ػٌَاى ثطضؾی ضاثغِ ؾطهبیِ
اجتوبػی ٍ اثطثركی هؼلوبى ًكبى زازًس وِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ اثطثركی هؼلوبى ضاثغِ هؿتمین ٍجَز
زاضز .فطظاًِ ٍ ّوىبضاى ( )1390زض پػٍّكی ثب ػٌَاى ثطضؾی ًمف اثؼبز ؾبذتبض ؾبظهبًی زض تؿْیل چبثىی
ؾبظهبًی یه قطوت ًطمافعاضی ًكبى زازًس وِ ثیي تَاًوٌسؾبظّبی تؼبلی ؾبظهبًی ٍ لبثلیتّبی چبثىی
ؾبظهبًی ٍ اثؼبز آى ضاثغِ هؼٌیزاض ٍجَز زاضز ٍ ثْتطیي پیفثیٌی وٌٌسُ لبثلیتّبی چبثىی ؾبظهبًی ثِ
تطتیت وبضوٌبى ،فطایٌسّب ،هحهَالت ٍ ذسهبت ،ضّجطی ،قطوب ٍ هٌبثغ ٍ اؾتطاتػی هیثبقس.
گًَبؾىبضاى )2014( 1ثب پػٍّكی تحت ػٌَاى چبثىی ؾبظهبًی ٍ ػَاهل تَاًوٌسؾبظ چبثىی ؾبظهبًی
ًكبى زاز وِ چبثىی ؾبظهبًی هؿتلعم زاقتي وبضوٌبى ثب هْبضت ثبال ٍ ثب لبثلیت فٌبٍضاًِ ٍ اًغجبقپصیطی
اؾت وِ ثتَاًٌس ثب قطایظ غیطتىطاضی ٍ اؾتثٌبیی ضٍثِضٍ قًَس .پػٍّف ضگًَب )2013( 2ثب ػٌَاى ضاثغِ
ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ ضضبیت قغلی ٍ ویفیت ظًسگی وبضی ًكبى زاز وِ ؾغح ثبالی ؾطهبیِ اجتوبػی،
ؾغح ثبالتطی اظ ضضبیت قغلی ٍ ویفیت ظًسگی زض هحیظ وبضی ایجبز هیوٌس .ؾطهبیِ اجتوبػی پیفثیٌی
وٌٌسُ ثْتطی ثطای ویفیت ظًسگی زض هحیظ وبض ٍ ًؿجت ثِ ذهَنیبت وبضگطاى ،قطوت یب ؾبظهبى ٍ
هحیظ وبض اؾتً .تبیج پػٍّف اوؿبًيّ ٍ 3وىبضاى ( )2012ثب ػٌَاى ضاثغِ ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ ویفیت
ظًسگی وبضی ًكبى زاز وِ ٍیػگیّبی زهَگطافیه افطاز تأثیطی زض ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ ویفیت
ظًسگی وبضی ًساضز؛ ٍ ػطضِ ؾطهبیِ اجتوبػی زض هحیظ وبض تؼییيوٌٌسُ ؾالهت وبضوٌبى اؾت.
ؾطهبیِ اجتوبػی ّوبى جطیبى ؾطهبیِگصاضی اقربل اؾت ٍ ایي ؾطهبیِ تب حسی ًبهلوَؼ اؾت ظیطا
زضثطگیطًسُ ضٍاثظ قرم ًیع ثَزُ ٍ هیتَاًس زض ؾغَح فطزی ،زضٍىگطٍّی ٍ ثیي گطٍّی وبضثطز زاقتِ
ثبقس (ػجبؼظازُ .)1388 ،ؾطهبیِ اجتوبػی قبهل ًْبزّب ،ضٍاثظ ،گطایفّب ٍ اضظـّب ٍ ٌّجبضّبیی
هیقَز وِ ثط ضفتبض ٍ تؼبهالت ثیي افطاز حبون اؾت ( .)Chen & et al, 2008ثؼس غیطضؾوی ؾبظهبى وِ
1- Gunasekaran
2- Requena
3- Oksanen et al

رابطِ بیي سرهایِ اجتواعی ٍ چابکی سازهاًی در داًشگاُ آزاد اسالهی (هَرد هطالعِ:

هجتٌی ثط اػتوبز هتمبثل ثَزُ ٍ هىول ثؼس ضؾوی هیثبقس ثِػٌَاى ؾطهبیِ اجتوبػی ؾبظهبى تؼطیف
هیقَز (ً .)Danchev, 2006بّبپیت ٍ گَقبل ( )1998ثب ضٍیىطز ؾبظهبًی جٌجِّبی هرتلف ؾطهبیِ
اجتوبػی ضا ثِ ؾِ ثؼس قٌبذتی ،ضاثغِای ٍ ؾبذتبضی تمؿین وطزُاًس ٍ ّط ؾِ ثؼس ضا ثِ اجعای فطػیتطی
تفىیه ًوَزُاًس:
ثؼس قٌبذتی :ػٌهط قٌبذتی اقبضُ ثِ هٌبثؼی زاضز وِ فطاّنوٌٌسُ هظبّط ،تؼجیطّب ٍ تفؿیطّب ٍ
ؾیؿتنّبی هؼبًی هكتطن زض هیبى گطٍُّب اؾت .هؼیبضّبی اًساظُگیطی ایي ثؼس قبهل ٍجَز اضظـّبی
هكتطن ،قٌبذت ٍ ّوىبضی ثط اؾبؼ حىبیبت اؾت.
ثؼس ضاثغِای :ػٌهط ضاثغِای تَنیفوٌٌسُ ًَػی ضٍاثظ قرهی اؾت وِ افطاز ثب یىسیگط ثِ ذبعط
ؾبثمِ تؼبهالتكبى ثطلطاض هیوٌٌس .هْنتطیي هؼیبضّبی اًساظُگیطی ایي ثؼس قبهل ضٍاثظ هجتٌی ثط نسالت ٍ
اػتوبز هتمبثلّ ،وىبضی ثِػٌَاى یه العام ،تؼْس ثِ اّساف ،ضجحبى هٌبفغ ؾبظهبى ،ػضَ یه ذبًَازُ
هكتطن ثَزى.
ثؼس ؾبذتبضی :ػٌهط ؾبذتبضی اقبضُ ثِ الگَی ولی توبؼّبی ثیي افطاز زاضز؛ یؼٌی قوب ثِ چِ وؿبًی
ٍ چگًَِ زؾتطؾی زاضیس .هْنتطیي هؼیبضّبی اًساظُگیطی ایي ثؼس قبهل ضٍاثظ قرهی گطم ،اضتجبعبت
وبضی ظیبز ٍ ؾبذتبض اضتجبعی تؿْیلوٌٌسُ اؾت (ثطزثبض ٍ ظاضػی.)230-231 :1392 ،
ٍاغُ چبثىی زض فطٌّگ لغـت ،ثـِ هؼٌـبی حطوـت ؾـطیغ ،چـبالن ،فؼـبل هیثبقس ٍ چبثىی تَاًبیی
حطوت ثِنَضت ؾطیغ ٍ آؾبى ،تَاًبیی تفىط ؾطیغ ثب یه ضٍـ َّقوٌساًِ اؾت ( Goldman et al,
 .)1995چبثىی ثِ هؼٌبی تغییطات پَیب ،هَلؼیتگطا ٍ جؿَضاًِ اؾت وِ هتضوي هَفمیت زضظهیٌِ ؾْن ثبظاض
ٍ زؾتیبثی ثِ هكتطیبى اًجَُ هیثبقس ( .)Kidd, 2001چبثىی ثِ هؼٌبی تَاًبیی ّط ؾبظهبًی ثطای حؿگطی،
ازضان ٍ پیفثیٌی تغییطات هَجَز زض هحیظ وبضی اؾت .هفَْم چبثىی ؾبظهبًی ثِ هؼٌی زاقتي تَاًبیی
تغجیك ٍ پبؾرگَیی ًؿجت ثِ تغییطات پیف ضٍ زض هحیظ هیثبقس (اثیلی ٍ ّوىبضاى .)1394 ،ثِعَضولی
چبثىی ،تَاًبیی یه ؾبظهبى ثطای زضن تغییط هحیغی ٍ ؾپؽ پبؾرگَیی ؾطیغ ٍ وبضآ ثِ آى تغییط اؾت.
ایي تغییط هحیغی هیتَاًس تغییطات تىٌَلَغیه ٍ وبضی یب تغییط ًیبظ هكتطی ثبقس (وطیویبى ٍ ّوىبضاى،
 .)1394چبثىی ؾبظهبًی ػبهل هْوی اؾت وِ هسیط ضا لبزض هیؾبظز ثطذَضز نحیح ،ؾطیغ ٍ هؤثطی ثب
تغییطات زاقتِ ثبقس ،اظ فطنتّبی ثبلمَُ پسیس آهسُ ثطاثط تغییط ثِ ثْتطیي ًحَ اؾتفبزُ ًوبیس ،زض جْت
ثْجَز ٍ پیكطفت ؾبظهبى ٍ تأهیي اّساف ٍ ًیبظّبی آیٌسُ ؾبظهبى حطوت وٌسّ ،نچٌیي هحهَالت ٍ
ذسهبت ثب ویفیت ثبال ٍ زض هستظهبى ًؿجتبً وَتبُ اضائِ ًوبیس (ًیهپَض ٍ ؾالجمِ.)41 :1391 ،
چبثىی زض زاًكگبُّب اظ  5هؤلفِ تكىیلقسُ اؾت:

هطالعات علَم اجتواعی ایراى ،سال پاًسدّن ،شوارُ پٌجاُ ٍ ّشتن ،پاییس 7931

 -1هحطنّبی چبثىی :ػَاهلی ّؿتٌس وِ ٍضٍز ٍ وبضثؿت لبثلیتّبی چبثىی زض زاًكگبُّب ضا العاهی
هیوٌٌس؛ هبًٌس تغییطات ٍ زگطگًَیّبی تىٌَلَغیىی ،تغییط هساٍم زض اًتظبضات زاًكجَیبى ،تغییط ٍ
پیچیسگی هحیظ.
 -2لبثلیتّبی چبثىی :ػَاهلی ّؿتٌس وِ ٍضٍز ٍ وبضثؿت آىّب زض زاًكگبُّب ثطای هَاجِقسى ثب
هحطنّبی تغییط العاهی اؾت؛ هبًٌس تؿلظ ثط تغییط ،ؾطػت ٍ اًؼغبفپصیطی ،اضائِ ضاُحل ثِ هكتطی.
 -3تؿْیلوٌٌسُّبی چبثىی :تَاًوٌس ؾبظّبیی ّؿتٌس وِ ٍجَز آىّب ثبػث ووه ثِ تحمك
لبثلیتّبی چبثىی زض زاًكگبُّب هیقَز؛ هبًٌس ؾبذتبضً ،یطٍی وبض چبثه ،فٌبٍضی اعالػبتًَ ،آٍضی ٍ
قطاوت.
 -4هَاًغ چبثىی :ػَاهلی ّؿتٌس وِ ٍجَز آىّب هیتَاًس وبضثؿت لبثلیتّبی چبثىی زض زاًكگبُّب ضا
ثب هكىل هَاجِ ؾبظز؛ هبًٌس هحسٍزیتّبی هبلی ٍ همبٍهت زض ثطاثط تغییط هَاًغ ظیطؾبذتی.
 -5پیبهسّبی چبثىیًَ :ػی غٌیؾبظی ٍ ضضبیت هكتطیبى ٍ جبهؼِ ثٍِؾیلِ تَلیس هحهَالت ٍ
ذسهبت ثبویفیت اؾت؛ هبًٌس فبضؽالتحهیالى ثبنالحیت ٍ ثب زاًف (ثبلطی وطاچی ٍ ّوىبضاى.)1392 ،
ثٌبثطایي ثب اًجبم ایي پػٍّف هیتَاى ٍضؼیت هَجَز ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضا زض
زاًكگبُ قٌبذت ٍ ثطًبهِضیعیّبی الظم ثطای افعایف ایي ٍیػگیّب ضا عطاحی ٍ اجطا ًوَزّ .نچٌیي ثب
ثْطُ گیطی اظ ًتبیج ایي پػٍّف ػَاهل هؤثط ثط ؾطهبیِ اجتوبػی قٌبؾبیی هیقَز ٍ هیتَاى ضوي
قٌبؾبیی هتغیطّبی هؤثط ثط چبثىی ؾبظهبًی ،السامّبیی ضا ثطای ثْجَز آى اًجبم زاز .زض ٍالغ ثب اًجبم ایي
هغبلؼِ هیتَاى ثِ هؿئَالى زاًكگبُ آظاز اؾالهی پیكٌْبز زاز وِ زض ضاؾتبی اضتمبی ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ
چبثىی ؾبظهبًی چِ الساهبتی اًجبم زٌّس ٍ حؿبؾیت آًبى ضا ثِ ایي وبض ثیفتط وٌین .ثب تَجِ ثِ هغبلت
ثبال ،زض پػٍّف حبضط پػٍّكگط زض پی یبفتي پبؾری ثطای ایي پطؾف اؾت وِ آیب ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی
ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز؟ زض ّویي ضاؾتب ّسف انلی پػٍّف ثطضؾی ضاثغِ ثیي
ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ چبثىی ؾبظهبًی زض زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍ اضائِ پیكٌْبزّبی وبضثطزی ثِ هؿئَالى ثط
اؾبؼ ًتبیج پػٍّف هیثبقس.

رابطِ بیي سرهایِ اجتواعی ٍ چابکی سازهاًی در داًشگاُ آزاد اسالهی (هَرد هطالعِ:

بعد رابطٍای

چابکی ساسماوی

سزمایٍ اجتماعی

بعد شىاختی

بعد ساختاری

نمودار ( :)1مدل مفهومی رابطه سرمایه اجتماعی با چابکی سازمانی

ثب تَجِ ثِ هسل هفَْهی ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ثب چبثىی ؾبظهبًی (هَضز هغبلؼِ :زاًكگبُ
آظاز اؾالهی ٍاحس ثْكْط ٍ ًىب) ایي پػٍّف ثِ زًجبل آظهَى فطضیِّبی ظیط هیثبقس.
فرضیه اصلی :ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
فرضیههای فرعی:
 .1ثیي ثؼس ؾبذتبضی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
 .2ثیي ثؼس ضاثغِای ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
 .3ثیي ثؼس قٌبذتی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
 .4ؾْن ّط یه اظ اثؼبز ؾطهبیِ اجتوبػی زض پیفثیٌی چبثىی ؾبظهبًی هتفبٍت اؾت.
روش

پػٍّف حبضط ثِ ػلت وبضثطز ًتبیج آى زض حل هؿبئل ٍ هكىالت زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،وبضثطزی
اؾت؛ ٍ ثب تَجِ ثِ هبّیت هَضَع ٍ اّساف پػٍّف ،ضٍـ تَنیفی اظ ًَع ّوجؿتگی اؾت .جبهؼِ آهبضی
ایي پػٍّف قبهل ولیِ اؾبتیس توبمٍلت ٍ حكالتسضیؽ ٍاحسّبی ًىب ٍ ثْكْط زض ؾبل تحهیلی -95
 1394ثَزُ اؾت؛ وِ اظ هیبى ً 326فط اظ اؾبتیس ،تؼساز ً 175فط ثب ضٍـ ًوًَِگیطی تهبزفی عجمِای ثط
اؾبؼ جٌؿیت ثب اؾتفبزُ اظ جسٍل وطجؿی ٍ هَضگبى ،ثِػٌَاى ًوًَِ اًتربة قسًس .جْت گطزآٍضی
زازُّب اظ زٍ پطؾفًبهِ اؾتبًساضز اؾتفبزُ قسُ اؾت؛ وِ ثطای ؾٌجف ضٍایی نَضی ٍ هحتَایی آىّب،
ًظط هترههبى ٍ نبحتًظطاى زاًكگبّی اػوبل گطزیس .ثطای اضظیبثی هتغیط ؾطهبیِ اجتوبػی اظ
پطؾفًبهِ ًبّبپیت ٍ گَقبل ( )1998اؾتفبزُ قسُ اؾت؛ وِ زاضای ؾِ ثؼس ؾبذتبضی (ًوطُای وِ آظهَزًی
اظ پبؾد ثِ ؾؤاالت  1تب  16پطؾكٌبهِ وؿت هیوٌس) ،اضتجبعی (ًوطُای وِ آظهَزًی اظ پبؾد ثِ ؾؤاالت
 17تب  26پطؾكٌبهِ وؿت هیوٌس) ٍ قٌبذتی (ًوطُای وِ آظهَزًی اظ پبؾد ثِ ؾؤاالت  27تب 56
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پطؾكٌبهِ وؿت هیوٌس) هیثبقس وِ زض  56گَیِ تٌظینقسُ ٍ ثط اؾبؼ همیبؼ پٌج گعیٌِای لیىطت ثِ
تطتیت ثب گعیٌِّبی ذیلی هَافمن ،هَافمنً ،ظطی ًساضم ،هربلفن ٍ ذیلی هربلفن عطاحی ٍ تٌظین گطزیس؛
وِ ثِ تطتیت اظ  1تب ً 5وطُگصاضی هیقَز؛ ٍ جْت ؾٌجف هتغیط چبثىی ؾبظهبًی اظ پطؾفًبهِ قطیفی ٍ
غاًگ ( ،)2001اؾتفبزُ قسُ اؾت؛ وِ حبٍی  16ؾؤال ّؿت ٍ ثط اؾبؼ همیبؼ پٌج گعیٌِای لیىطت ثِ
تطتیت ثب گعیٌِّبی ذیلی هَافمن ،هَافمنً ،ظطی ًساضم ،هربلفن ٍ ذیلی هربلفن تسٍیيقسُ اؾت؛ وِ ثِ
تطتیت اظ  1تب ً 5وطُگصاضی هیقَز .ثِهٌظَض اضظیبثی پبیبیی پطؾفًبهِ اظ فطهَل آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ
گطزیس .وِ ثسیي هٌظَض اثتسا زٍ پطؾفًبهِ هَضزاؾتفبزُ زض ایي پػٍّف ،جْت اجطای آظهبیكی زض اذتیبض
ً 30فط اظ اػضبی جبهؼِ آهبضی لطاض گطفت .ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ثِزؾتآهسُ اظ پطؾفًبهِّبی
تىویلی ٍ ثب ووه ًطمافعاض  SPSSهیعاى ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ثطای پطؾفًبهِ ؾطهبیِ اجتوبػی 0/89
ٍ ثطای پطؾفًبهِ چبثىی ؾبظهبًی  0/91ثِ زؾت آهس ،ثب تَجِ ثِ ثبال ثَزى همساض ضطایت هصوَض اظ 0/70
هیتَاى گفت وِ پطؾفًبهِّب اظ پبیبیی هغلَثی ثطذَضزاض اؾت .زض ًْبیت جْت تجعیٍِتحلیل زازُّب ٍ
تجسیل آىّب ثِ اعالػبت هؼٌیزاض ٍ ّنچٌیي آظهَى فطضیِّب اظ ضٍـّبی آهبضی زض ؾغح آهبض تَنیفی
قبهل فطاٍاًی ،هیبًگیي ،اًحطاف هؼیبض ٍ زضنس ٍ زض ؾغح آهبض اؾتٌجبعی قبهل آظهَى ضطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى چٌس هتغیطُ اؾتفبزُقسُ اؾت.
یافتهها

یبفتِّبی ثِزؾتآهسُ اظ پػٍّف حبضط زض ذهَل ٍیػگیّبی جوؼیت قٌبذتی آظهَزًیّب ًكبى زاز
وِ  74/3زضنس اظ پبؾرگَیبى ضا هطز (ً 130فط) ٍ  25/7زضنس اظ آظهَزًیّب ضا ظى (ً 45فط) تكىیل زازُ
ثَزًس .ؾبثمِ ذسهت اػضبی هَضز هغبلؼِ ًكبى زاز وِ  12/6زضنس (ً 22فط) تب پٌج ؾبل 15/4 ،زضنس (27
ًفط) اظ قف تب زُ ؾبل 40 ،زضنس (ً 70فط) اظ یبظزُ تب پبًعزُ ؾبل ٍ  32زضنس (ً 56فط) اظ قبًعزُ ؾبل ٍ
ثبالتط ثَزًسّ .نچٌیي  9/1زضنس (ً 16فط) اظ آظهَزًیّب ؾي ذَیف ضا ظیط چْل ؾبل 42/9 ،زضنس (75
ًفط) اظ چْل ٍ یه تب پٌجبُ ؾبل ٍ  48زضنس (ً 84فط) اظ پٌجبُ ؾبل ثِ ثبال اػالم وطزُاًس.
جدول ( :)1محاسبه شاخصهای توصيفي متغيرهای پژوهش
متغیزَا

میاوگیه

اوحزاف معیار

سزمایٍ اجتماعی

257/87

6/98

بعد ساختاری

73/53

1/85

بعد رابطٍای

106/67

2/78

بعد شىاختی

77/65

2/67

چابکی ساسماوی

69/22

2/73

رابطِ بیي سرهایِ اجتواعی ٍ چابکی سازهاًی در داًشگاُ آزاد اسالهی (هَرد هطالعِ:

ّوبىعَض وِ زض جسٍل  1هالحظِ هیقَز اظ هیبى اثؼبز ؾطهبیِ اجتوبػی همساض هیبًگیي ثؼس ضاثغِای
اظ زٍ ثؼس زیگط اظ ًظط پبؾدگَیبى ثیفتط اؾت؛ ٍ زض هیبى آًبى ایي ثؼس لَیتط اظ اثؼبز زیگط هیثبقس؛ ٍ
ّنچٌیي همساض هیبًگیي توبهی هتغیطّبی هَضز هغبلؼِ اظ همساض هیبًگیي ًظطی یؼٌی  3ثیفتط هیثبقس،
ثٌبثطایي هیتَاى گفت توبهی هتغیطّبی هَضز هغبلؼِ اظ ًظط تَنیفی زض حس هغلَثی لطاض زاضًس.
فرضیه اصلی :بیي سرهایه اجتواعی ٍ چابکی سازهاًی رابطه هعٌاداری ٍجَد دارد.
جدول ( :)2نتایج آزمون فرضيه اصلي پژوهش
متغیزَا

ضزیب َمبستگی

()α

Sig

سزمایٍ اجتماعی ي چابکی ساسماوی

0/886

0/05

0/000

ًتبیج حبنل اظ ثطضؾی همساض ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِقسُ ( )0/886ثیي هتغیطّب حبوی اظ آى اؾت
وِ ثیي زٍ هتغیط ّوجؿتگی هثجت ٍ ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ ایيوِ هیعاى
هؼٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig ;0/000ونتط اظ  0/05اؾت؛ ٍ زض ؾغح ذغبی  0/05هؼٌیزاض هیثبقس ،لصا
ثب  95زضنس اعویٌبى ایي ًتیجِ حبنل قس وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ ٍجَز زاضز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز
وِ ثیي ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
فرضیه اٍل :بیي بعد ساختاری ٍ چابکی سازهاًی رابطه هعٌاداری ٍجَد دارد.
جدول ( :)3نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش
متغیزَا

ضزیب َمبستگی

()α

Sig

بعد ساختاری ي چابکی ساسماوی

0/771

0/05

0/000

ًتبیج حبنل اظ ثطضؾی همساض ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِقسُ ( )0/771ثیي هتغیطّب حبوی اظ آى اؾت
وِ ثیي زٍ هتغیط ّوجؿتگی هثجت ٍ ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ ایيوِ هیعاى
هؼٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig ;0/000ونتط اظ  0/05اؾت؛ ٍ زض ؾغح ذغبی  0/05هؼٌیزاض هیثبقس ،لصا
ثب  95زضنس اعویٌبى ایي ًتیجِ حبنل قس وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ ٍجَز زاضز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز
وِ ثیي ثؼس ؾبذتبضی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
فرضیه دٍم :بیي بعد رابطهای ٍ چابکی سازهاًی رابطه هعٌاداری ٍجَد دارد.
جدول ( :)4نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغیزَا

ضزیب َمبستگی

()α

Sig

بعد رابطٍای ي چابکی ساسماوی

0/774

0/05

0/000
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ًتبیج حبنل اظ ثطضؾی همساض ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِقسُ ( )0/774ثیي هتغیطّب حبوی اظ آى اؾت
وِ ثیي زٍ هتغیط ّوجؿتگی هثجت ٍ ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ ایيوِ هیعاى
هؼٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig ;0/000ونتط اظ  0/05اؾت؛ ٍ زض ؾغح ذغبی  0/05هؼٌیزاض هیثبقس ،لصا
ثب  95زضنس اعویٌبى ایي ًتیجِ حبنل قس وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ ٍجَز زاضز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز
وِ ثیي ثؼس ضاثغِای ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
فرضیه سَم :بیي بعد شٌاختی ٍ چابکی سازهاًی رابطه هعٌاداری ٍجَد دارد.
جدول ( :)5نتایج آزمون فرضيه سوم پژوهش
متغیزَا

ضزیب َمبستگی

()α

Sig

بعد شىاختی ي چابکی ساسماوی

0/974

0/05

0/000

ًتبیج حبنل اظ ثطضؾی همساض ضطیت ّوجؿتگی هحبؾجِقسُ ( )0/974ثیي هتغیطّب حبوی اظ آى اؾت
وِ ثیي زٍ هتغیط ّوجؿتگی هثجت ٍ ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ ایيوِ هیعاى
هؼٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig ;0/000ونتط اظ  0/05اؾت؛ ٍ زض ؾغح ذغبی  0/05هؼٌیزاض هیثبقس ،لصا
ثب  95زضنس اعویٌبى ایي ًتیجِ حبنل قس وِ ثیي زٍ هتغیط ضاثغِ ٍجَز زاضز؛ ثٌبثطایي هیتَاى ثیبى ًوَز
وِ ثیي ثؼس قٌبذتی ٍ چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.
فرضیه چهارم :سهن هر یک از ابعاد سرهایه اجتواعی در پیشبیٌی چابکی سازهاًی
هتفاٍت است.
جدول ( :)6نتایج آزمون رگرسيون متغيرهای پژوهش
مىابع تغییز

مجمًع مجذيرات

درجٍ

F

میاوگیه مجذيرات

R2

Sig

آسادی
درينگزيَی

1242/66

3

414/22

بیه گزيَی

61/64

171

0/36

کل

1304/30

174

114/9

0/000

0/67

ثب تَجِ ثِ ایيوِ هیعاى هؼٌیزاضی ایي آظهَى ( )sig;0/000ونتط اظ همساض  0/50اؾت؛ ثٌبثطایي
فطو نفط ضز ٍ فطضیِ پػٍّف تأییس هیقَز؛ ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ ؾْن ّط یه اظ اثؼبز ؾطهبیِ
اجتوبػی زض پیفثیٌی چبثىی ؾبظهبًی هتفبٍت هیثبقسّ .نچٌیي ثب تَجِ ثِ همساض ضطیت تؼییي ،ایي
ًتیجِ حبنل هیگطزز وِ اثؼبز ؾطهبیِ اجتوبػی فمظ  67زضنس اظ تغییطات چبثىی ؾبظهبًی ضا ثِ ذَز
اذتهبل هیزٌّس؛ ٍ هبثمی هطثَط ثِ زیگط هتغیطّب هیثبقس؛ وِ زض ایي پػٍّف ثطضؾی ًكسُ اؾت.

رابطِ بیي سرهایِ اجتواعی ٍ چابکی سازهاًی در داًشگاُ آزاد اسالهی (هَرد هطالعِ:

جدول ( :)7نتایج ضرایب رگرسيون پژوهش
شاخصَای آماری مدل

ضزایب غیزاستاودارد شدٌ
B

ضزایب استاودارد

خطای استاودارد

T

Sig

Beta

مقدار ثابت

-3/37

1/83

-

-1/84

0/06

بعد ساختاری

-0/12

0/08

-0/08

-1/41

0/15

بعد رابطٍای

-0/03

0/05

-0/03

-0/57

0/56

بعد شىاختی

1/09

0/03

0/71

35/21

0/000

ّوبىعَض وِ هكبّسُ هیقَز زض ثیي اثؼبز ؾطهبیِ اجتوبػی ،ثؼس قٌبذتی ثب ضطیت تأثیط  ،0/71زض
هسل ضگطؾیَى ثبلی هیهبًس ٍ زضٍالغ لبزض هیثبقس تب ؾْوی اظ چبثىی ؾبظهبًی ضا تجییي ًوبیس ٍ اثؼبز
ؾبذتبضی ٍ ضاثغِای ثِ تطتیت ثب ضطیت تأثیط  -0/03 ٍ -0/08اظ هسل ضگطؾیَى حصف هیقًَس .زضًتیجِ
ثؼس قٌبذتی ثیكتطیي ؾْن ضا زض پیفثیٌی چبثىی ؾبظهبًی زاضز.
بحث و نتیجهگیری

ثب تَجِ ثِ اّویت ؾطهبیِ اجتوبػی زضحطوت ؾبظهبىّب ثِ ؾوت چبثىی ؾبظهبًی ،پػٍّــف حبضط
ثبّسف تجییي ًمف ؾطهبیــِ اجتوبػی ثط چبثىی ؾبظهبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی نَضت گطفت .یبفتِّبی
پػٍّف گَیبی آى اؾت وِ ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی پیفثیي ٍ هالن هؼٌبزاض ٍ هْن ثَزُاًس .ثط هجٌبی ًتبیج
ثِزؾتآهسُ ،تأثیط هثجت ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ اثؼــبز آى ثط چبثىی ؾبظهبًی تأییس قس .اظآًجبییوِ ثیي
ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ اثؼبز آى ثب چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز ،هیتَاى گفت ثب افعایف
ؾطهبیِ اجتوبػی زض ؾبظهبى ،چبثىی ؾبظهبًی ًیع افعایف هییبثس؛ ثٌبثطایي اگط ؾطهبیِ اجتوبػی زض ثیي
وبضوٌبى زاًكگبُ ٍجَز زاقتِ ثبقس ،ثِ زًجبل آى چبثىی ؾبظهبًی ًیع افعایف هییبثس.
ثطضؾی پیكیٌِ پػٍّف حبوی اظ ّوؿبًی ًتبیج ثِزؾتآهسُ اظ پػٍّف حبضط ثب یبفتِّبی
پػٍّفّبی زیگط هحممبى زاضزً .تبیج ثطضؾیّبی حؿیٌی ٍ ّوىبضاى ( )1395وِ ثیي چبثىی ؾبظهبى ٍ
ؾطهبیِ اجتوبػی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز .ؾلیوبًی ( )1394وِ ثیي ؾطهبیِ اًؿبًی ،ؾطهبیِ
ؾبذتبضی ٍ ؾطهبیِ اضتجبعی ثب چبثىی ؾبظهبًی ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزً .مَی ٍ ّوىبضاى
( )1394وِ قطاوت ٍ ّوىبضی جوؼی ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًی ثِػٌَاى ػَاهل ولیسی ٍ تَاًوٌس ؾبظ ؾبذتبضی
چبثىی ؾبظهبًی ثِ قوبض هیضًٍس .هطازی ( )1393وِ ؾطهبیِ اًؿبًی ٍ اثؼبز آى ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثب
چبثىی ؾبظهبًی زاضز .ػلوی ٍ ّوىبضاى ( )1390وِ ثیي تؼْس ؾبظهبًی ٍ ؾطهبیِ اجتوبػی زض ثیي وبضوٌبى
ّوجؿتگی هؿتمین ٍ هؼٌیزاض ٍجَز زاضز .فطظاًِ ٍ ّوىبضاى ( )1390وِ وبضوٌبى پیفثیٌی وٌٌسُ
لبثلیتّبی چبثىی ؾبظهبًی هیثبقٌس .گًَبؾىبضاى ( )2014وِ چبثىی ؾبظهبًی هؿتلعم زاقتي وبضوٌبى ثب
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هْبضت ثبال هیثبقس .ضگًَب ( )2013وِ ؾغح ثبالی ؾطهبیِ اجتوبػی ،ؾغح ثبالتطی اظ ضضبیت قغلی ٍ
ویفیت ظًسگی زض هحیظ وبضی ایجبز هیوٌس .اوؿبًي ٍ ّوىبضاى ( )2012وِ ػطضِ ؾطهبیِ اجتوبػی زض
هحیظ وبض تؼییيوٌٌسُ ؾالهت وبضوٌبى اؾت.
ؾطهبیِ اجتوبػی هبًٌس زیگط اقىبل ؾطهبیِ ضؾیسى ثِ اّساف ؾبظهبًی ضا اهىبىپصیط هیؾبظز وِ زض
ًجَز آى ،زؾتطؾی ثِ آى اّساف زقَاض ذَاّس ثَز .لصا پَیبیی ًظبم آهَظـ ػبلی ٍ زؾتیبثی ثِ اّساف آى
ٍاثؿتِ ثِ ػَاهل هرتلفی اظجولِ ٍجَز ؾطهبیِ اجتوبػی ًظیط اػتوبز ،اًؿجبم ،اضتجبعبت ٍ هكبضوت
اجتوبػی زض ثیي افطاز ؾبظهبى اؾت .ظیطا ؾطهبیِ اجتوبػی نسالت ٍ اػتوبز افطاز ضا ثِ اًجبم وبضّبی
هكبضوتی ثیكتط هیؾبظز ٍ ظهیٌِ ضا ثطای ضقس ٍ تطلی فطاّن هیًوبیسّ .نچٌیي اگط ثیي اػضبی ؾبظهبى
اػتوبز ٍجَز زاقتِ ثبقس ،ایي اػتوبز ثبػث اضتجبعبت ثیكتط ٍ تؼبهل وبضی ثیي آًبى قسُ ٍ هَجت هیگطزز،
هیعاى هكبضوت افعایف یبثس ٍ زضًْبیت ،هیعاى اًؿجبم اجتوبػی ًیع زض ثیي وبضوٌبى افعایف یبثس.
زض قطایظ پیچیسُ ٍ هتغیط اهطٍظی ،ؾبظهبىّبی ظیبزی زض تالـاًس تب زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ اّساف ٍ
تساٍم حیبت ذَز اظ الگَّب ٍ قیَُّبی هرتلفی ثْطُهٌس قسُ ٍ هعیت ضلبثتی جسیسی وؿت وٌٌس؛ ثٌبثطایي
ؾبظهبىّب ،ثِهٌظَض زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ ،ثیف اظ آىوِ ثِ ؾطهبیِ فیعیىی ٍ هبزی ًیبظهٌس ثبقٌس ثِ ؾطهبیِ
اجتوبػی ًیبظ زاضًس تب اظ ایي ضاُ ثتَاًٌس ظهیٌِّبی تَؾؼِؾبظهبًی ٍ چبثىی آى ضا فطاّن ؾبظًس .اظ ؾَی
زیگط ًَآٍضی ،تغییط ،تحَل ،ثبلٌسگی ،ضلبثت ٍ ثْجَز اظجولِ ٍیػگیّبی ثبضظ ؾبظهبىّبی آهَظقی زض ػهط
حبضط ّؿتٌس؛ وِ ثبػث ثْجَز وویت ٍ ویفیت ذسهبت اضائِقسُ ثِ زاًكجَیبى ٍ ؾبیط هكتطیبى هیگطزز.
اظایيضٍ ،زض ایي قطایظ ثیف اظ ّط ظهبى زیگطی تفىط چبثىی ؾبظهبًی هَضزًیبظ اؾت .ذَز ؾبظهبىّب
ًویتَاًٌس چبثه ثبقٌس ،اهب وبضوٌبى هیتَاًٌس چبثه ػول وٌٌس .اظایيضٍ ،هؿیط چبثىی ؾبظهبًی ایي اؾت
وِ یه فطآیٌس تَؾؼِ هؤثط ثط توبم لؿوتّبی یه ؾبظهبى ،ثٍِؾیلِ ًیطٍی اًؿبًی اظ عطیك ؾبذتبضّبی
ؾبظهبًی اػوبل گطزز .ثب تَجِ ثِ ایيوِ ًیطٍی اًؿبًی هْنتطیي ؾطهبیِ ّط ؾبظهبى هیثبقس ٍ ًمف
ولیسی زض هَفمیت ؾبظهبى ایفب هیوٌس ،لصا فؼبلیتّبی هطثَط ثِ هٌبثغ اًؿبًی هیتَاًس تأثیط فطاٍاًی زض
ایجبز چبثىی ؾبظهبًی زاقتِ ثبقس .پؽ افعایف ؾطهبیِ اجتوبػی زض ؾبظهبى اظ عطیك اػتوبزؾبظی،
افعایف ضٍاثظ ثیي افطاز ،وبض گطٍّی ،هكبضوت هیتَاًس چبثىی ؾبظهبًی ضا اضتمب ثجركس ٍ چبثىی ؾبظهبى
ثبػث ضضبیت قغلی اػضبی ؾبظهبى هیقَز؛ ٍ ثط ثْطٍُضی ٍ ًگطـ آًبى ًؿجت ثِ ؾبظهبى تأثیط گصاقتِ
ٍ هَجت افعایف هؿئَلیتپصیطی وبضوٌبى ،ذاللیتًَ ،آٍضی ،ذَز تجسیسی ،فطاّن قسى فطنتّبی
تَؾؼِ ٍ آهَظـ ،زؾتیبثی ثِ اعالػبت هَضزًیبظ ،ثْجَز هسیطیت ػولىطز ٍ ججطاى ذسهت زض ؾبظهبى ٍ
زضًْبیت زؾتیبثی ثِ اّساف ؾبظهبًی ضا هَجت هیقَز.
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ثٌبثطایي الظم اؾت هؿئَالى ٍ هتهسیبى زاًكگبُ ،ثِ هَضَع ؾطهبیِ اجتوبػی ثِهٌظَض اضتمبی چبثىی
ؾبظهبًی ثیكتط تَجِ وٌٌس ،ظیطا زؾتیبثی ثِ چبثىی ؾبظهبًی هٌجط ثِ ثْجَز ویفیت ٍ وویت ذسهبت زض
زاًكگبُ هیقَزّ .نچٌیي ثبػث گؿتطـ ضلبثتپصیطی ،اًگیعـ ٍ ضضبیت قغلی افطاز ضا فطاّن آٍضزُ ٍ اظ
اتالف هٌبثغ زض زاًكگبُ جلَگیطی هیًوبیس .ثب تَجِ ثِ اّویت زاًكگبُّب ٍ ضؾبلت ػظیوی وِ ثِ
ػْسُزاضًس ،الظم اؾت ،فطٌّگ چبثىی ؾبظهبًی ضا زض ایي ؾبظهبى ًْبزیٌِ ًوَزُ ٍ ؾبذتبض هٌبؾجی ضا ثطای
ًْبزیٌِ وطزى چبثىی ؾبظهبًی اًتربة وٌٌس .ثب ػٌبیت ثِ تحمیمبت اًجبمگطفتِ زضظهیٌِ ؾطهبیِ اجتوبػی ٍ
چبثىی ؾبظهبًی اًتظبض هیضٍز ؾطهبیِ اجتوبػی قطط الظم ثطای چبثىی ؾبظهبًی اثطثرف ثبقس ٍ ثِ
گؿتطـ چبثىی ؾبظهبًی ووه ًوبیس.
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