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 چکیده 
های گروه مدیران سازمانی  (similar-to-me) منسانیو  اسالمی شهروندی حقوق آگاهی از بین رابطهتعیین  حاضر پژوهش هدف زمینه و هدف :

 . باشدمی زنجان استان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در آموزشی

هیات علمی  یو اعضا آموزشی هایگروه مدیرانتمام شامل  پژوهش این آماری یجامعه. است همبستگی توصیفی نوع از حاضر پژوهش :بررسی روش

های ند که دورهبود علوم پزشکی زنجان دانشگاه آموزشی هایگروه مدیر 111 بر مشتمل های پژوهشنمونه .بود مدیریت گروه آموزشی یدارای سابقه
 در قالب هساخت محققپرسشنامه  اطالعات، گردآوری ابزاردسترس انتخاب شدند.  ها با استفاده از روش درنهنمو .بودندرا سپری کرده   آنالین حقوق

 .شد انجام(  lisrel 5/2 ) افزار نرم از استفاده با هاهداد تحلیل .بود ایگزینه 5 لیکرت
غیر  مسیردر  .است داشتهبیشترین تاثیر را بر روی متغیر وابسته  ( -29/9 =)با ضریب مسیر  کرامت اصلآموزش در مسیر مستقیم  داد نشان نتایج ها :یافته

 حق) متغیر میانجی یبیشترین تاثیر را به واسطه (-94/9) دهیعق یآزاد (-15/9ی)اجتماع-یاسیس حق ( ،-11/9) انیب یآزادمستقیم به ترتیب متغیرهای 

 داشته است. آموزشی هایگروه دیرانمبر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی منسانی سازمانی  (تیامن

ر شود جهت تحقق هر چه بیشتتوصیه می اند ،داشتهمستقیم  غیر در مسیرمتغیر حق امنیت  یواسطههبرا خود تاثیر  ی پژوهش،تمامی متغیرها نتیجه گیری:

شاهد تاثیر مثبت آن همانند کاهش منسانی سازمانی تا  ( مهیا شودروانی-از هر چیز حق امنیت )شغلیپیش حقوق شهروندی اسالمی و مضامین مرتبط با آن 
  .باشیم آموزشی هایگروه مدیراندر 

 .آموزشی هایگروه مدیران سازمانی، منسانی اسالمی، شهروندی حقوق :کلیدیگان واژ
 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
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 قدمه م

 توسعه جوامع اغلب در که است مانیز دیر شهروندی حقوق

 مطرح خصوص این در نیز زیادی مباحث و شده مطرح یافته

 در هاتالش این یتمام مغر به اما. (1)است جریان در و

ی هایاختالف،  شمول جهان و گیر همه فییتعار آوردن بدست

 در این و دارد وجود آن یاساس مفاهیم و مباحث برخی در

 هستند باور این بر اسالمی کشورهای اغلب که است شرایطی

 و بوده دینی مبانی از ایمجموعه زیر باید شهروندی حقوق که

 الهام دینی مبانی از ها،مولفه و هاشاخص خصوص در الاقل یا

 مفاهیم، سازی بومی اصطالح به ضرورت .نماید تبعیت و

 که است داشته برآن را دینی علمای و اندیشمندان از یبسیار

 در متداول حقوق با موازی را سالمیا شهروندی حقوق

 این که دهدمی نشان مطالعات. (2) نمایند مطرحجوامع دیگر 

 این در نیز زیادی هایکتاب و مقاالت و دارد ادامهها تالش

 هاتالش این رغم به. است شده منتشر جهان و ایران در رابطه

 رابطه این در محدودی بسیار عملیاتی و کمی تحقیقات تاکنون

 که دارند سعی محققان در این پژوهش لذا .است شده انجام

 از یکی با را اسالمی شهروندی حقوق هایمولفه از برخی

 منسانی عنوان با، هاسازمان تمدیری اکادمیک و علمی مفاهیم

 روش با و آموزشی هایگروه مدیران سطح در را زمانیسا

 هاییچالش جمله از منسانی اثر که چرا ند.نمای بررسی پیمایشی

در قریب به اتفاق  مدیریتی ثباتشدت بر  به که است

 در که دارد اشاره یایپدیده به اثر این. زندمی صدمهها سازمان

 دارای که کندمی انتخاب را فردی کننده، انتخاب شخص آن

 خودش با مشابه نگرشی هایویژگی و دموگرافیک صفات

 شهروندی حقوق مفاهیم یاشاعه با رسدمی نظر به لذا. باشد

 خود، آن دنبال به و یافته کاهش هاسازمان در اثر این اسالمی

 در اسالمی شهروندی حقوق رشد موجبات مفهوم این

 دینی و ومیب هایارزش با دندار سعی که شود یهایسازمان

اندیشمندان معتقد هستند که  (4, 3).دننمای اداره را هاسازمان

 که عنصری تنهاو  است بشر حقوق همان شهروندی حقوق

 حقوق مجموع که است مسئولیت عنصر شود،می افزوده بدان

 رو،این از آورد؛می وجود به را شهروندی حقوق مسئولیت و

 شهروندی حقوق با اسالمی شهروندی حقوق مقایسه

 به توجه با جهانی یا غربی () حقوق شهروندی  غیراسالمی

 ،(5)باشدمی هایی فرق دارای آن، مشترکات از جدایو  مبانی

اجر  ضمانت در اختالف، انسان به نگرش در اختالف مانند

(sanctions) ،اسالم نظر از .پیشرفت سنجش در اختالف 

 هایآموزه به پایبندی شهروندی، قحقو در پیشرفت مالک

 آن به پایبندی که است خداوند عبادت محوریت با دینی

 اما (6).باشدمی معرفت این افزایش و وشناخت آگاهی مستلزم

 ردامو در اسالمی بشر حقوق صوری، اختالفات این از فارغ

 در برعکس یا و است متناظر انسانی بشر حقوق با فراوانی

 هایآموزه از استخراج انسانی شهروندی حقوق اوانیفر موراد

 از ایمجموعه به اسالمی شهروندی حقوق اطالق. است دینی

 چرا.(1) است دشوار بسیار کاری سنجش قابل هایشاخص

 رهنمودهای و هاآموزه حاوی اسالم همانند ادیان اغلب که

 و سادگی به را هاآن تواننمی که هستند فراگیری و کلی بسیار

 جهت اما. داد تنزل ساخت محقق شاخص چند به قاطعیت با

 حقوق همانند اجتماعی مفاهیم از برخی کمی آزمون

 استخراج شاخص محدودی تعداد به باید الجرم شهروندی

 و دینی هایموزهآ به تطبیقی گاهن با لذا. بود متکی شده

 حیات، حقمانند  کلی شاخص چند توانمی اسالمی مکتوبات

 حق امنیت حق ،کرامت اصل ،بیان آزادی عقیده، آزادی

 است، بدیهی (11-2). را شناسایی کرد اجتماعی -سیاسی

 یا و سانیان شهروندی حقوق اسالمی، شهروندی حقوق

 و دارند تاکید هاانسان حقوق از مشترکی وجوه بر بشر حقوق

 در که طوری به .است ادیان گرایی کمال موجود اختالف تنها

 هایانگیزش و دینی هایمشوق به شهروندی حقوق رعایت

 حقوق به عمل و رعایت دارد تالش و شودمی تاکید زمینی فرا
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 با دیگر سوی از و دـنمای درونی انـاذه در را شهروندی

 از اسالم. گردد آن ارتقاء موجب خود گرایی کمال هایجنبه

 به که بودند افرادی جمله از آن مروّجان و متاخر ادیان جمله

 حقوق از برخی از خود زندگی از هاییدوره در تاریخی لحاظ

 اسالمی متون سراسر در ،لذا اندبوده مومحر اجتماعی و انسانی

 به آوری شگفت طرز به که است شده رهاشا دستوراتی به

 شده اشاره افراد شهروندی حقوق به - اصالح به - صراحت

 حقوق درستی به شاید که بردمی نام حقوقیاز  و است

 عنوانبه تحقیق این در آنچه. است شده گذاری نام شهروندی

 شهروندی حقوق است شده یاد اسالمی شهروندی حقوق

 رعایت که است اسالمی دید زاویه زا یا و دینی تم با تطبیقی

 حقوق این رعایت عدم و اعتقادی -دینی الزام به حقوق این

تغییرات مدیریتی . است خورده پیوند دینی عقوبت با را

 و معاونینرا وا میدارد  مدیران اغلبها در همه سازمان موجود

بعضی از خصوصیات  از که نمایندانتخاب را  زیردستانی

 افکار، تحصیالت، سیاسی، جناح مذهب، : ای مانندزمینه

, 12)خودشان باشند شبیهشناختی ی روانهایژگیو و هاشهیاند

رعایت حقوق شهروندی اسالمی در سازمان با مفهوم .(13

منسانی به  خورد.سازمانی دیگر به عنوان منسانی گره می

افراد در یک تالش عامدانه ،افراد شبیه شرایطی اشاره دارد که 

کنند خود را در برخی خصوصیات اساسی زمینه گزینش می

ر یا مشابهت مدیران د احتمال خطای منسـانیاما این وضعیت 

های یافته. (15, 14) است دادهافزایش را  پبچیده هایتصمیم

گر این است بیان (cairns et al)های کارز و سایرین پژوهش

ی( بایستی از ـای غیرانتفاعـهران )در سازمانـکه مدی

های ناشی از منسانی در فرآیند انتخاب پرهیز سوگیری

ها حاکی از آن است که مدیران اغلب . این یافته(16)کنند

های شبیه یا یکسان با خودشان با ویژگی کارکنانهنگامی که 

کارکرد و کنند ، مطلوبیت باالتری کسب میکننداستخدام نمی

. این امر خالف احساس شهودی آورندبهتری را به دست می

رسد که اگر ما به انسان است، زیرا در ظاهر به نظر می

شخصی نیاز داریم که کاری برای ما انجام دهد بایستی همانند 

 هغیر مشابدهد که اگر افراد ها نشان میما فکر کند. اما پژوهش

ر خصوص د(11)کنیم کنیم، منافع بیشتری کسب می بانتخار 

ارتباط کلی دو متغیر حقوق شهروندی و کاهش منسان 

باید گفت، اعتقاد به حقوق شهروندی در این تحقیق سازمانی 

برابری اجتماعی افراد و اعتقاد به حقوق به یعنی اعتقاد 

شهروندی اسالمی ، اعتقاد به برابری ارزشی افراد است .لذا 

راد به مبانی رسد با افزایش آگاهی و گرایش افبه نظر می

حقوق شهروندی، میل به تسامح در افراد افزایش یافته و 

متفاوتی  هایدیدگاهشوند تا افرادی را که شخص ترغیب می

هدف از خود راه دهند .لذا  یکار یبا خود دارند را در حوزه

 شهروندی حقوق تعیین رابطه بین آگاهی از این پژوهش

های گروه مدیران زمانیسا  (similar-to-me) و منسانی اسالمی

 و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه آموزشی در

 باشد.( میZUMSزنجان ) استان درمانی

 

 روش بررسی

 ی. جامعهباشدمی همبستگی –این مطالعه از نوع توصیفی    

و  آموزشی هایگروه مدیران یآماری این پژوهش، شامل کلیه

 وه آموزش را درمدیریت گر یاساتیدی است که سابقه

روش با استفاده از  .اندداشته دانشگاه علوم پزشکی زنجان

از اعضای هیات علمی نفر  111 دردسترس تعداد ی نمونه گیر

اند و همچنین را داشتهآموزشی مدیریت گروه  یکه سابقه

در این  گذرانده بودنددوره آنالین حقوق شهروندی را 

اطالعات این پژوهش، . ابزار گرد آوری کردندپژوهش شرکت 

منسانی متغیر که در آن باشد.  می هپرسشنامه محقق ساخت

زیر  6از  اسالمی شهروندی حقوق متغیرو گویه  13دارای

)  کرامت اصلشاخص با این ترکیب تشکیل شده است : 

 حق ( ،گویه1) انیب یآزاد( گوبه  5) اتیح حق( و گویه1

 حقو  (گویه 6) دهیعق یآزاد (گویه 11ی)اجتماع- یاسیس

های دموگرافیک ،گویه هاناشناس ماندن پاسخبرای . (5) تیامن
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( در انتهای پرسشنامه شغل جنسیت، وضعیت تاهل، سن، )

قرار گرفت. مقیاس مورد استفاده در این پژوهش طیف 

=نظری 3=مخالفم،2=کامال مخالفم ،1) ایلیکرت پنج درجه

 59ین همچن. است = کامال موافقم(5=موافقم،4ندارم،

 مدیرانبین پرسشنامه با هدف سنجش پایایی و روایی در 

این گروه در توزیع شد،  و پایه بالینی آموزشی هایگروه

ابتدا  پرسشنامه، رواییاند. آزمون اصلی نیز مشارکت داده شده

با روش اعتبار محتوا انجام شد به این صورت که پرسشنامه 

نفر خبره )شامل  1مذکور جهت تایید محتوا علمی در اختیار 

نفر از مدیران ارشد  3نفر از اساتید گروه روانشناسی،  2

نفر استاد علوم  1نفر استاد آمار و روش تحقیق و  1دانشگاه، 

اسالمی( قرار گرفت .پس از انجام نظر خواهی و دریافت 

راهنمایی از این گروه، با استفاده از نتایج روش دوم اعتبار 

اصالحات الزم در  عاملی یلتحل روشپرسشنامه، یعنی 

 پایاییمحاسبه رسشنامه ترکیبی حاضر انجام گرفت. پ

که نتایج این  انجام شد،ها با روش آلفای کرونباخ شاخص

 آمده است. 1ها در جدولآزمون

 
 تحلیل عاملتوسط آزمون آلفای کرونباخ و اسالمی  شهروندی منسانی سازمانی و حقوقآزمون روایی و پایایی پرسشنامه  :1جدول 

 
)تیپ  روش مدل معادالت ساختاریاطالعات روش تحلیل 

ترین برتری این روش این است که قادر است مهم .است (1

ان آنالیز نماید و همچنین تاثیرات متغیر تمام مدل را هم زم

تفاده از برای اسکند. واسط را نیز در اجزاء مدل محاسبه می

حداکثر محتمل برای » ، ابتدا مقادیر مفقودی با روشاین روش

 Expectationبا استفاده از تکنیک )« های مفقودداده

Maximizationدر قدم بعدی برای (12)( جایگذاری شد .

ها که از شروط اساسی اطمینان از نرمال بودن توزیع داده

اده از ـها با استفداده پارامتریک است، یهااستفاده از آزمون

که  (Anderson - Darling) گـدارلین–ونـون اندرسـآزم

باشد، مورد ترین آزمون تست نرمال میترین و دقیققوی

 منسانیدر این پژوهش متغیرهای  آزمون قرار گرفت.

کرامت  و اصل امنیت  بیان، حق ، آزادیحیات سازمانی، حق

-916p)عقیده  آزادیدارای توزیع نرمال بود و برای متغیر 

values=  ،)یاجتماع- سیاسی حق  (912/9 =p-values )

ها به کار گرفته شد. روش تبدیل به کار گرفته شده تبدیل داده

به  بوده است. (10)دو متغیر روش تبدیل جانسون این برای 

های تحقیق و بررسی درجه اثر متغیرهای منظور آزمون فرضیه

 Lisrelمستقل از روش مدل معادالت ساختاری در نرم افزار 

در این روش معیار پذیرش معناداری ضرایب  استفاده گردید.

-مایر-ارزش کایزر مقدار آلفا کرونباخ نام شاخص

 الكین

 یدرجه آزمون کرویت بارتلت

 آزادی

 معناداری

201/9 سازمانی منسانی  191/9  211/532  42 999/9  

206/9 حیات حق  610/9  243/621  32 999/9  

043/9 عقیده آزادی  619/9  190/322  11 999/9  

225/9 بیان آزادی  191/9  321/945  36 999/9  

052/9 امنیت حق  634/9  113/511  19 999/9  

245/9 کرامت اصل  111/9  352/026  13 999/9  

269/9 اجتماعی-سیاسی حق  625/9  495/001  21 999/9  
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 <T< 06/1)  ها در آستانه مقدار بحرانیتن آنمسیر، قرار داش

 ت.( اس-06/1

 

 هایافته

برابر  3درصد( تقریبا  5/10ها نشان داد که مردان با )یافته   

اند، همچنین ( در این تحقیق شرکت کرده5/29بیشتر از زنان )

 درصد( بسیار بیشتر از تعداد  1/20) تعداد افراد متاهل

 

درصد( بوده است. بیش از نیمی از  3/19پاسخگویان مجرد)

اند. اغلب سال قرار داشته  59تا  41سنی  یآنان در دامنه

 19بوده و بیشتر از پایه  آموزشی هایگروه مدیرانگویان پاسخ

های ز مدیران گروهبیش از نیمی ا .اندقه داشتهسال ساب

 توسطبرگزار شده  شهروندی حقوق هایدوره آموزشی

با نمره را   06تا  05در سال علوم پزشکی زنجان دانشگاه 

 . اندگذراندهعالی 

 

 : خصوصیات دمو گرافیک نمونه آماری3جدول 

 درصد یفراوان زیر گروه متغیر

 جنسیت
 5/10 03 مرد

5/29 24 زن  

 سن

0/5 1 49تا31  

 53 62  59تا 41

 41 42 سال به باال 59

 وضعیت تاهل
1/20 195 متاهل  

3/19 12 مجرد  

 گروه آموزشی
6/11 41 بالینی   

2/23 16 پایه  

 ریتجربه کا

سال  1-19  29 1/11  

سال  19بیشتر از   01 2/22  

 یهای حقوق شهروندی با نمرهگذراندن دوره

 عالی

1/19 22 بله  

0/20 32 خیر  

 

دهد، که با توجه مدل نهایی این پژوهش را نشان می 1شکل 

شتوانه مبانی نظری تدوین شده به مدل مفهومی پژوهش و با پ

قرار دارد به کمک این  T-Values  این مدل در حالت است.

های پژوهش پرداخت. توان به تایید یا رد فرضیهمی حالت

تمامی مسیرها   t-valueشود مقدار همان گونه که مشاهده می

 ( قرار دارد.-T> 06/1< 06/1مقدار بحرانی )  یدر آستانه
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 مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت معناداری :1شكل 

 

دهد، در ستاندارد مدل مفروض را نمایش میحالت ا، 2شکل 

این حالت امکان مقایسه و رتبه بندی متغیرهای وجود دارد .به 

این صورت که مقدار بیشتر ضریب مسیر به معنای تاثیر بیشتر 

بوده و مقادیر مثبت به معنای تاثیر مثبت و عامل افزایش 

منفی و مقادیر متغیر وابسته و مقدار منفی نیز به معنای تاثیر 

 گردد.موجب کاهش مقادیر متغیر وابسته می

 

 
 مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت مقادیر استاندارد : 3شكل 
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ی ، مقدار کا(2( و )1های)قضاوت برازش مدل اریمع نیولا

 یبرا، از این معیار است df/2χ دیآزا یدرجه یبر رو اسکوئر

همواره آن  دارمق وشود یها استفاده مبودن سازه یتک بعد

مدل  یشاخص برا نیمقدار ا.اشد ب 3 کمتر از دیبا

است،  3که این مقدار کوچکتر از عدد است 021/1حاضر

 مجذورات نیانگیم ی)ریشه RMSEA= 951/9همچنین مقدار

است.بر 92/9(که این مقدار، کمتر از حداکثر حد مجاز بیتقر

 02/9های(مقدار شاخص2و 1طبق اطالعات مدل )

GFI= ،)01/9)نیکویی برازش CFI=  برازندگی تعدیل(

  =09/9)برازندگی نرم شده( ، NFI  =9/ 03یافته(،

NNFI ، )02)برازندگی نرم شده تعدیل یافته=  IFI شاخص(

)شاخص برازش نسبی( RFI  =02/9برا زندگی فزاینده (  و 

مقادیر مجاز برازندگی قرار دارند. لذا با  یهمگی، در آستانه

 ها پرداخت.توان به آزمون فرضیهمی اطمینان
 

 پژوهش ساختاری معادالت مدل مكنون متغیرهای و عالئم مقادیر، خالصه :2 جدول

 ستقلممتغیرهای 
غیرهای مت

 واسط
-Tمقدار  متغیرهای وابسته

values 
 مقدار ضریب مسیر

وضعیت 

 فرضیه

 تایید شد -13/9** -56/4 منسانی سازمانی - حیات حق

 تایید شد (16/9*-31/9=)-94/9** 23/3 منسانی سازمانی امنیت حق هعقید آزادی

 تایید شد (55/9*-31/9=)-11/9*** 12/16 منسانی سازمانی امنیت حق بیان آزادی

 تایید شد (40/9*-31/9=)-15/9** 61/3 منسانی سازمانی امنیت حق اجتماعی- سیاسی حق

 یید شدتا -29/9** -46/6 منسانی سازمانی - کرامت اصل

**p˂0/00 ، ***p˂0/000 

 

 بحث 

 منسانیبا  اسالمی شهروندی حقوق یرابطهدر این پژوهش    

 و پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هایگروه مدیران سازمانی

زنجان مورد بررسی قرار  استان درمانی و بهداشتی خدمات

ها با یکدیگر و با و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن گرفت

ک مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به تایید تمامی متغیر مال

های موجود، مدل مفهومی پژوهش حاضر مدل مناسبی فرضیه

-اثر حقوق شهروندی اسالمی و زیر شاخصبرای پیش بینی 

 آموزشی گروه مدیرانکاهش منسانی سازمانی بر  های آن

ومعنادار  منفی گر وجود رابطهیج پژوهش حاضر بیاننتا .است

 حق بیان، عقیدی، آزادی حیات، آزادی های حقتغیرمبین 

در بین  منسانی سازمانیو  کرامت اجتماعی، اصل- سیاسی

 . است آموزشی هایگروه مدیران

اصل کرامت نشان داد که در مسیر مستقیم،  تحققنتایج این 

انسانی بیشترین تاثیر را برروی کاهش منسانی سازمانی داشته 

ریم های دولتی مقوله تکسازمانهای اخیر در طی سال است

در حال پیگیری و انجام است که ارباب رجوع با تاکید فراوان 

اهمیت ویژه آن برای دست اندرکاران امور  ینشان دهنده

-انسانی به کرامت از این روی بدیهی است که اصل. است

های امروز ایران عنوان یک مفهوم کلی اما آشنا در سازمان

ر تاثیر گذار باشد که نه تنها به افراد برون جزء متغیرهای بسیا

های سازمان توجه دارد بلکه در درون سازمان و در رده

مدیریتی باالتر نیز نوعی تسامح و تساهل و در نتیجه کاهش 

به طوری که هر چه باور به  ،منسانی را در پی خواهد داشت

وجود داشته  آموزشی گروه مدیراناصل کرامت انسانی در بین 

شد به طبع آنان گرایش بیشتری به تعامل و استفاده از نیروی با
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خواهند ذهنی متفاوت  یزمینهدیگر با گرایشات و افراد 

به علت نگاه کل گرایانه خود به اصل کرامت انسانی  .داشت

، زبان و .... دین، جنسیت، ذهنی، یزمینهها فارغ از انسان

مدیریتی ته بسهای ای و بسته افراد و سبکگزینش سلیقه

این  (29).دهد بشدت کاهش میمرتبط با منابع انسانی را 

اصل با وجود پذیرش عمومی بشدت شکننده است، لذا 

ها موجبات کاهش هایی از آن نیز در سازمانتحقیق بخش

منسانی سازمانی را فراهم خواهد کرد و این توجه به مسئله در 

،ارزش این تاثیر گذاری  آموزشیهای گروه خصوص مدیران

ها این بخش با نتایج ضمنی تهیاف نمود را دو چندان خواهد

 یرابطه با عنوان تحلیل عطیه بحرانیو  فروتنی تحقیق زهرا

 تحقیق نتایج سازمانی هماهنگی دارد فرهنگ با انسانی کرامت

به  کرد تأیید را سازمانی فرهنگ با انسانی کرامت بـین رابطه

 مورد در دانشگاه انسـانی کرامـت جایگـاه قدر عبارتی هر

-شـاخص یپایه بر مدیران، و کارکنان و شود تثبیت مطالعه،

 نیز سازمانی فرهنگ ابعاد رفتـار نمایند، انسـانی کرامـت های

یر اصل حق حیات دومین متغیر تاث .(21)شد خواهد تقویت

موجب کاهش گذار است به طوری که باور به این اصل 

اعضای هیات  دیگر کارکنان،با  بیشتر منسانی سازمانی و تعامل

حق حیات به همچنین (22) .خواهد شد علمی و دانشجویان

نمایید که یاد آوری می آموزشی هایگروه انوالن و مدیرومس

فارغ از پست سازمانی، افراد همه در وجود و حضور در 

شماری سازمان و ساختار آموزشی برابر هستند نمونه مشابه بی

 .اسالمی به صراحت به این مسئله تاکید کرده است یدر آموزه

مستتر در  که آزادی بیاناصل در مسیر غیر مستقیم  (23)

-هاست، بهای اسالمی و مستخرج از متون اسالمی آموزه

حق امنیت موجب کاهش منسانی سازمانی متغیر  یواسطه

رسد بدون امنیت سازمانی به طوری که به نظر میشود می

 تواند موجبات کاهش منسانی سازمانی را،آزادی بیان نمی

این  فراهم نماید آموزشی هایگروه مدیراندستکم در بین 

 با عنوان مفهومو دیگران  اکبر زارع  رضا تحقیقیافته با نتایج 

دموکراسی  بخش هایشاخص ابعاد شناسایی و پردازی

ق نتایج این هماهنگی دارد بر طب، سازمان عمومی در سازمانی

آزادی بیان از جمله عوامل تاثیر گزار بر فضای باز  تحقیق

اجتماعی دومین متغیر تاثیر  -سیاسی حق .سازمانی است

بر روی حق امنیت  یگذاری است که اثرات خود را در سایه

رسد این ازمانی ایجاد خواهد کرد و به نظر میمنسانی س

به علت وجود حساسیت متغییر همانند متغیر آزادی بیان 

وابستگی بیشتری به حق جهت تحقق  ،سازمانی مستتر در خود

آزادی عقیده  یر تاثیر گذار،امنیت دارند و درنهایت آخرین متغ

ر حق واسطه متغیهیر قبلی باین متغیر نیز همانند دو متغاست. 

اجتماعی افراد و -سیاسی وقحقرعایت .گذاردامنیت اثر می

آزادی بیان منوط به وجود مقدار معقولی از کارکنان نیز همانند 

در سازمان است. مدیران غیر منسان افرادی هستند که امنیت 

به  برند.تری در سازمان بهره میاز گرایشات سیاسی متنوع

در سطوح باالی خصوص در شرایطی که مناسبات سیاسی 

ه نیز که به طبع آزادی بیان و عقید تر باشد.مدیریت پر رنگ

وجود راه کارهای در مقابل  محلی از اعراب نخواهد داشت،

های کاربردی حقوق شهروندی مناسب جهت ترویج شاخص

جهی منسانی سازمانی همانند موارد ذکر شده به طور قایل تو

این یافته با  هد داشترا کاهش و ترویج تسامح را در پی خوا

 هماهنگی دارد.منش  بستان و غالمرضا خانباشی محمدنتایج 

 نهادهای انسانی ، نیرویبر این اعتقاد است که تحقیق این

 پایه را توسعه کند ومی بنا را اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

اجتماعی افراد عامل مهمی  -لذا حق سیاسی. کندمی گذاری

 و کاهش منسانی سازمانی ی سازمانیدر نهادینه سازی دمکراس

 (24).است 

 

 نتیجه گیری

دهد آگاهی از حقوق شهروندی نتایج این تحقیق نشان می   

توانند اثرات منسانی سازمانی را در افراد کاهش اسالمی می

دخالت مستقیم متغیر امنیت در سازمان قابل  دهد این کاهش با
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اغلب متغیرهای حقوق بدون امنیت  که طوریتحقیق است به

ها از شهروندی اسالمی امکان تاثیر گذرای خود را در سازمان

ترین محدودیت این تحقیق کمی سازی دهند. مهمدست می

مفهوم حقوق شهروندی اسالمی و تدوین پرسشنامه معتبر در 

شود اثر منسانی سازمانی در ارتباط پیشنهاد می نه بود.این زمی

های رسمی اعضا هیات علمی و همچنین تاثیر آن بر فعالیتبا 

 مورد تحقیق قرار گیرد. روی دانشجویان 

 

 تقدیر و تشکر

دانشگاه مصوب در این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی    

ین بدباشد. می A-11-1177-1علوم پزشکی زنجان با کد 

دانشگاه علوم  آموزشی هایگروهکلیه مدیران وسیله از 

ما را در جمع آوری  تمام که با حوصله زنجان پزشکی

-اطالعات مربوط به این پژوهش یاری کردند، تشـکر می

 . نماییم
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