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Abstract 

The purpose of this study was to review and examine the literature– including the 

existing definitions, models, and frameworks – related to the organizational 

socialization arena in order to provide a comprehensive and systematic model. To this 

end, the study at hand was carried out using meta-synthesis method, and a mixture of 

qualitative and quantitative methods were used for data analysis. The information and 

data was collected through library research method based on the exploration of 

existing documents and evidences. The research population included all articles and 

theses published in relation to the research topic. After designing the questions, 

searching the databases, and running the CASP analysis, 107 research reports from 

among the articles published from 1976 to 2020 were allowed into the analysis phase. 

According to research results, the main concept forming the socializing capabilities of 

individuals was divided into fundamental and task-based capabilities. Moreover, the 

stages of organizational socialization were found to be preparing, welcoming, 

informing and familiarizing, guiding, and creating long-term relationships. The 

balance and relationship are the concepts that form the concept of socialization 

systems, and the organizational socialization results include primary and secondary 

outcomes. The attainment of a comprehensive model in the organizational 

socialization realm through meta-synthesis is among the innovations of this study.  
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 تعریف اساس بر سازمانی پذیری جامعه معماری مدل طراحی

 فراترکیب ةمطالع یک انسانی: منابع امتیازی کارت در معماری

 4سیدنقوی میرعلی ،3یزدانی حمیدرضا ،2فیاضی مرجان ،1غفوری پریا

 نایرا ،تهران ،تهران دانشگاه ،مدیریت ةدانشکد ،دکتری دانشجوی .1
 ایران ،تهران ،تهران دانشگاه ،مدیریت ةدانشکد ،استادیار .2

 ایران ،قم ،تهران دانشگاه فارابی پردیس ،حسابداری و مدیریت ةدانشکد ،استادیار .3
 ایران ،تهران ،طباطبایی عالمه دانشگاه ،حسابداری و مدیریت ةدانشکد ،یارانشد .4

 (24/12/1399 پذیرش: تاریخ ـ 13/06/1399 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 پـذیر   جامعـ   ةحـبز  در مبجـبد  هـا   چـارچب   و ،ها مدل ،تعاریف شامل تحقیق پیشینة مرور و بررسی پژوهش این از هدف
 برا  و شد انجام فراترکیب روش از استفاده با حاضر پژوهش اساس این بر د.بب مند نظام و جامع مدلی ةارائ منظبر ب  سازمانی
 روش حاضـر  پـژوهش  در اطالعـا   و هـا  داده گـردوور   ابزار .رفت کار ب  یکمّ و کیفی محتبا  لتحلی روش ها داده تحلیل
 هـا   نامـ   پایـا   و هـا  مقالـ   همة پژوهش این ةمطالع مبرد ةجامع ببد. گذشت  مدارک و اسناد بررسی بر مبتنی و ا  کتابخان 
 CASP تحلیل پسس و داده ها  پایگاه در جبو ستج و اال ؤس طراحی از پس ک  ببد پژوهش مبضبع با مرتبط و منتشرشده

 ها  یافت  براساس .شدند. تحلیل ةمرحل وارد 2020 تا 1976 زمانی ةباز در انتشاریافت  مقاال  میا  از پژوهش 107 نهایت در
-رپذیجامع  عبامل ها شایستگی مقبل  دهنده تشکیل اصلی مفهبم دو ا ،وظیف  و بنیاد  ها شایستگی پژوهش، از حاصل
 و رسـانی  اطـالع  ،ومـدگبیی  خـبش  و اسـتقبال  ،سـاز   ومـاده  صـبر   ب  سازمانی پذیر  جامع  مراحل همچنین .هستند کننده

ـ  ةدهنـد  تشـکیل  مفـاهی   پیبسـتگی  و تباز  د.بب مد  بلند ارتباط ایجاد و ،راهنمایی و هدایت ،وشناساز   هـا   سیسـت   ةمقبل

 ةحـبز  در جـامع  مـدلی  بـ   دسـتیابی  .اسـت  ثانبیـ   و اولیـ   نتـایج  شـامل  سازمانی پذیر  جامع  نتایج و هستند پذیر  جامع 

 است. پژوهش این ها  نبوور  زا فراترکیب روش طریق از سازمانی پذیر  جامع 

 واژگانکلید

 HRBSC. ،انسانی منابع معمار  ،فراترکیب ،سازمانی پذیر  جامع  ،یکمّ  و کیفی محتبا  تحلیل
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 مقدمه

 منیاب   میدیریت  هیا   چیاش   از یکی    سازمان با تطبیق جهت جدید کارکنان کردن پذیر جامعه

 کیه  ا  گونیه    بیه  ؛دارد زیاد  منف  آثار مهم این به توجه  ب  .(Liao et al. 2017) است انسان 

 ایین  خیود  ةنوبی  بیه  و دهند م  نشان را نشده ردهبرآو انتظارات از باالی  سطوح غاشباً ناوارد تازه

 اسیت.  میرتب   ،سیازمان  از 1اختییار   خروج باال  میزان جمله از ،منف  ها  نگرش با موضوع

 کارکنیان  از نیمی   از بیی   2016 سیا   در که ساخت مشخص) 2فوربس ها  بررس  و مطاشعه

 80 3آمیور  مطاشعیات  اسیا   بیر  همچنین اند. کرده ترک ماه دوازده از پس را خود ارک وارد تازه

 ناوارد تیازه  پیذیر   جامعیه  و اسیتخدا   مراحل در اشتباهات ةنتیج در کارکنان خروج از درصد

 بیه  توجه  ب  و دهد م  نشان را جدید کارکنان کردن پذیر جامعه اهمیت ها آمار این است. بوده

 کیه  کردنید  بییان   همکیاران   و 4نوئیه  کیرد.  خواهید  تحمیل  سازمان به یار بس ها  هزینه آن

 شیده  صیر   زمان به بسته ،کارکنان حقوق درصد 200 تا 50از تواند م  سازمان ترک ها  هزینه

 (.Özdemir & Ergun 2015) باشد متغیر ،جدید کارکنان پذیر  جامعه و آموزش و جذب برا 

 مسئله بیان

 بیرا   منسیجم  مید   یی   فقیدان  سیازمان    پیذیر   جامعیه  مباحث ساز مشکل وجوه از یک 

 مید   ی   5توراکو هدیدگا طبق است. پذیر  جامعه ةعمد ها  یندافر و مفاهیم  ساز یکپارچه

 و کنید  شناسیای   را آن اصیل   مفیاهیم  و ها ایده و کند توصیف را نظر مورد ةپدید بتواند باید

 نشیان  حیوزه  ایین  در گرفتیه  صورت مطاشعات بررس  دهد. توضیح را مفاهیم این میان رواب 

 و سیازمان   پیذیر   جامعیه  بیر  مختلف ها  متغیر اثر بررس  به فق  ها  پژوه بیشتر دهد م 

 پیذیر   جامعیه  بیر  ثیرگذارأت عوامل شناسای  به تحقیقات از تعداد  مثالً اند. پرداخته باشعکس

 رفتیار  نظییر  ی سیازمان   نتیای   بیر  را پیذیر   جامعیه  ثیرأتی  دیگر برخ  و اند پرداخته سازمان 

 بیر   عالوه اند. کرده بررس  ی سازمان  تعهد و هویت ،کار  ندگ ز کیفیت ،سازمان  شهروند 

                                                                                                                   
1. voluntary turnover 

2. Forbes  
3. Amour 
4. Noe 

5. Torraco 
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 مان سیاز   پذیر  جامعه  ها  مد  میان ای مجز بند  تقسیم دهد م  نشان تحقیقات بررس  ،این

 مطاشعیه  میورد   سیازمان  پذیر  جامعه محتوا  دیگر  در و ها  فرایند برخ  در که دارد وجود

 فیرد  آنچیه  بیر  ندکن م  بررس  1محتوای  شحاظ از را پذیر  هجامع که های  مد  گیرند. م  قرار

 ،افیراد  ،زبیان  ،سیاسیت  ماننید  ؛هسیتند  مبتنی   بگیرد یاد باید پذیر  جامعه یندافر ط  وارد تازه

 ،کار  گروه رواب  ،سازمان فرهنگ ،(Chao et al. 1994) تاریخ و ،سازمان  اهدا  و ها ارزش

 ;Fisher 1986; Van Maanen & Schein 1979) نییاز  مورد ها  مهارت و دان  ،شغل وظایف

Feldman 1976)، آینیده  انیدازها   چشم ،همکار حمایت ،ادراک ،آموزش (Taormina 1997)، 

 & Ha-Young Woo 2006; Fisher) سیاست ،فرهنگ ،یادگیر  ها  مهارت ،انتظارات ،نگرش

Holton 1996.) ةمطاشعی  بیه  کنند م  بررس  یند افر شحاظ از را پذیر  جامعه که های  مد  در 

 رغم به شود. م  تبدیل سازمان از عضو  به و کند م  ط  وارد تازه فرد که پردازند م  2مراحل 

 هیم  بیه  بسییار  ،دارد وجیود  های  تفاوت ها مد  این مراحل بند  زمان و اصطالحات در اینکه

 ،ورود ،(Porter 1975) نقی   فراگییر   ،ههی مواج ،ورود از پیی   شیامل  مراحیل  این .اند شبیه

 و نق  وضوح به دستیاب  ،پذیرش و مواجهه ،(Schein 1978) دوجانبه پذیرش ،پذیر  جامعه

 پیذیر   جامعیه  ،(Wenos 1980) موفیق  پیذیر   جامعیه  هیا   نشیانه  شناسای  ،سازمان واقعیت

 (Feldman 1981; Buchanan 1974; Bauer & Green 1994) نق  مدیریت ،مواجهه  ،مقدمات 

 پیذیر   جامعیه  ابعیاد  از کیامل   درک به آن اسا  بر بتوان که کاربرد  مدش  بنابراین ستند.ه

 ،هیا  نظرییه  هسیتیم  درصیدد  پژوه  این در دشیل همین به ندارد. وجود یافت دست سازمان 

 ی  از آن اجزا  که دهیم توسعه مدش  و کنیم یکپارچه را تحقیقات سایر ها  یافته و ،ها مد 

 ةحیوز  در کنیون  تیا  کیه  کنید  بررسی   را هیای   همقوشی  و کنید  تبعیت جام  و د ینافر دیدگاه

 اند. هشد بررس  کمتر یا نشده پرداخته آن به سازمان  پذیر  جامعه

 ها آن دارای  ترین مهم انسان  مناب  آن در که عصر  به ورود با ها سازمان ،دیگر سو  از

 اجیرا   بر تواند م  چگونه انسان  مناب  که بودند موضوع این دانستن نیازمند شود م  تلق 

                                                                                                                   
1. content models 
2. stage models 
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 عملکیرد  رو  انسیان   منیاب   اثیر  ةدربار تفکر گذارد.ب ثیرأت سازمان عملکرد و ها استراتژ 

 بیه  منجیر  کیه  بود وتحلیل تجزیه سطح چندین با توجه کانون و دیدگاه ی  مستلز  سازمان

 ثیرأتی  گییر   انیدازه  بیر   مید  این گرچه .شد 1انسان  مناب  متوازن امتیاز  کارت مد  ةارائ

 بیر  3هاسیلید  و 2بیتی   2003 سا  در ،است استوار سازمان عملکرد بر انسان  مناب  اقدامات

 معمیار   رویکیرد  این در که اند کرده پیشنهاد انسان  مناب  معمار  برا  یند افر آن اسا 

 دییدگاه  در .ددار تأکیید  یکپیارچگ   جدیدتر دیدگاه بر سنت  دیدگاه از گذر با انسان  مناب 

 در کیار  نییرو   اینکیه  بیرا   شیود.  می   توجیه  درونی   سیازگار   و تناسب هب یکپارچگ 

 منیاب   هیا(  )دسیتاورد  تحوییل  قابیل  اقیال   باید شود موفق انسان  مناب  معمار  چارچوب

 انسیان   منیاب   سیستم  ةشفؤم ،انسان  مناب  ها  دستاورد ایجاد برا  کنیم. مشخص را انسان 

 تعییین  و مشیخص  بایید  انسیان   مناب  ها  فعاشیت و کار نیرو  نیاز مورد ا ه شایستگ  و

 چپ(. سمت مد  ،1 شکل) شوند

 

 
 (Beaty et al. 2003 منبع:) انسانی منابع امتیازی کارت و اروک کسب امتیازی کارت ارتباط .1 شکل

                                                                                                                   
1. human resource balance scorecard 
2. Beaty 
3. Huselid 

   مالی موفقیت

 تمرکز
 استراتژيک

 

 کسب یندافر موفقیت
 کار و

 رضایت
 مشتری

 هایدستاورد
 انسانی منابع

 هاپاداش

 منابع هایشایستگی
 انیانس

 انسانی منابع هایسیستم

 هایفعالیت
 انسانی منابع

 کار و کسب امتیازی کارت
 

 بازخورد انساني منابع امتیازی کارت
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 .اسیت  شده تعریف نتای  و ها فعاشیت مجموع معمار  ،انسان  مناب  معمار  اشگو  در

 از ا  مجموعیه  نیز سازمان به وارد تازه کارکنان کردن پذیر جامعه یندافر در اینکه به توجه با

 از پیذیر   جامعیه  که دشیل این به نیز و گیرد م  انجا  نتای  سر  ی  تحقق برا  ها فعاشیت

 از ،گییرد  می   قیرار  انسان  مناب  معمار  ذیل و شود م  محسوب انسان  مناب  ا ه زیرنظا 

 اسیت.  شیده  اسیتفاده  تحقییق  دادن انجا  جهت چارچوب  ةمنزش به موجود معمار  تعریف

 و جیام   دییدگاه  دشییل  بیه  موجود پژوه  در معمار  چارچوب از استفاده ،این بر  عالوه

 و دنی ک می   برطر  را پذیر  جامعه ها  مد  ها  ت کاس و ها ضعف از بسیار  آن ةیکپارچ

 ةشفی ؤم ییادگیر   دهد م  نشان پذیر  جامعه ها  مد  بر مرور  مثالً .دهد م  پاسخ ها آن به

 & Cooper-Thomas) اسیت  شیده  گرفتیه  نظیر  در سیازمان   پذیر  جامعه ها  مد  اصل 

Anderson 2005.) از حاصل نتای  سایر به توجه عد  به منجر یادگیر  بر صر  تمرکز اما 

 دیگر سوی  از (.Cooper-Thomas & Anderson 2005) است  شده ناوارد تازه پذیر  جامعه

 تجربیه  را 1واقعییت  شیوک  سیازمان   زندگ  از غیرواقع  انتظارات دشیل به غاشباً واردان تازه

 یا قبل از بیشتر بسیار سازمان به ورود از بعد دقیقاً استر  ،2وانو  ها  گفته طبق کنند. م 

 عوامییل اهمیییت بییر موضییوع اییین اسییت. کننیید میی  کسییب تجربییه انییدک  اینکییه از بعیید

 ثرؤمی  اعضیا   بیه  ناوارد تازه تبدیل جهت مناسب ها  شایستگ  داشتن و کننده پذیر جامعه

 پیذیر   جامعیه  ةحوز در گرفته صورت مطاشعات بررس  (.Saks 1994) کند م  کیدأت سازمان

 عوامیل  هیا   شایسیتگ   و نقی   اهمییت  بیه  انیدک   توجیه  کیه  دهید  می   نشیان  سازمان 

 .(Filstad 2004) است شده دهکنن پذیر جامعه

 در سیازمان   پذیر  جامعه 3ها  شیوه و ها فعاشیت میان تمایز که است این دیگر مهم ةمسئل

 و 4میانن  ون اینکیه  رغم به است.  مانده باق  نامشخص سازمان  پذیر  جامعه به مربوط مباحث

 طیور  بیه  کیه  کردنید  تعرییف  را سازمان  پذیر  جامعه 5ها  روش از بعد ش  (1979) شاین

                                                                                                                   
1. reality shock 
2. Wanous 
3. practices and tactics 
4. Van Maanen and Schein 
5. tactics 



458  ،1401 ايیزپ، 3، شمارة 20دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 هیا   فعاشییت  بیر  مطاشعیات  از انیدک   تعیداد  ،گییرد  م  قرار استفاده مورد مباحث در گسترده

 پیذیر   جامعیه  هیا   سیستم همچنین (.Bargues 2012) اند شده متمرکز سازمان  پذیر  جامعه

 بیه  توجیه  بیا  را دیگیر  اجیزا   همیة  که شوند م  محسوب پذیر  جامعه معمار  اصل  ءجز

 وجیود  بیا  (.Karhunen 2017) کنید  می   مربیوط  دیگر ی  به انسان  مناب  و سازمان استراتژ 

 کیه  ا  اسیتراتژ   به پذیر  جامعه فعاشیت نیز و رود م  انتظار کارکنان از که ار رفت نوع اینکه

 موضیوع  بیه  توجه  حوزه این تحقیق پیشینة در ،دارد بستگ  شود م  دنبا  سازمان ةوسیل به

 حاضیر  پژوه  هد  بنابراین، (.Aryee 1991) است نشده سازمان  پذیر  جامعه ها  سیستم

 جیام   میدش   ةارائی  منظیور  بیه  سازمان   پذیر  جامعه تحقیق پیشینة مند نظا  ةمطاشع و بررس 

 موضوع  ها  خأل معمار  تعریف اسا  بر پذیر  جامعه مد  طراح  که دشیل این به .است

 همکیاران   و بیتی   مد  معمار  چارچوب از ،دهد م  پوش  شد اشاره آن به تر پی  که را

 .شد گرفته بهره دهد م  شکل را نویسندگان دیدگاه که رویکرد  عنوان به (2003)

 پژوهش نظری ةپیشین

 محیی   به مربوط دان  افراد آن طریق از که شود م  تعریف یند افر سازمان  پذیر  جامعه

 مفهیو   از شیده  ارائیه  تعیاریف  بیه  حیا   کننید.  می   کسیب  را شیرای   آن بیا  تطبییق  و کار

 ةحوز در که متعدد  تعاریف 1 جدو  در پردازیم. م  آن با مرتب  ها  مد  و پذیر  عهجام

 .است آمده زمان ترتیب به دارد وجود سازمان  پذیر  جامعه

 2019 تا 1976 زمانی ةباز در منتخب مطالعات اساس بر سازمانی پذیری جامعه تعریف .1 جدول

 منبع سازمانی پذیری جامعه تعریف

 سازمان در کننده مشارکت و ثرؤم اعضا  به سازمان  برون افراد تبدیل را ر پذی جامعه
 ها  ارزش یادگیر  جهت در که پذیر  جامعه یندافر دیگر بخ  دو است. کرده تعریف
 ةتوسع و کار  محی  با تطبیق است یادگیر  ثیرأت تحت شدت به و افتد م  اتفاق جدید

 (.تطبیق یندافر عنوان به پذیر  )جامعه است کار  ها  مهارت

Feldman 1976 

 شغل به مربوط ها  مهارت فرد آن ةوسیل به که است یند افر سازمان  پذیر  جامعه
 از را اجتماع  حمایت همچنین .یابد م  دست سازمان از درک  به و آموزد م  را مربوطه

 ی  ةشد پذیرفته ها  شیوه کل  طور به و آورد م  دست هب همکاران با تعامالت طریق
 پذیرد. م  را خاص سازمان

Taormina 1997 
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 2019 تا 1976 زمانی ةباز در منتخب مطالعات اساس بر سازمانی پذیری جامعه تعریف .1 جدولادامۀ 

 منبع پذیری سازمانی تعریف جامعه

 1سازمان  بیگانگان از جدید کارکنان طریق آن از که است یند افر سازمان  پذیر  جامعه
 شوند. م  2سازمان  درون افراد به تبدیل سازمان ( خارج )افراد

Bauer & 
Erdogan 2010 

 و مشارکت برا  الز  ها  مهارت و ،ها رفتار ،ها نگرش به دستیاب  به همچنین مفهو  این
 دارد. اشاره سازمان ی  از عضو  عنوان به ثرؤم عملکرد  داشتن

Bargues 2012 

 خود جدید کار محی  فرهنگ و ،نق  ، شغل مورد در افراد آن طریق از که است فرایند 
 .شوند م  سازگار آن با و آموزند م 

Özdemir & 
Ergun 2015 

 و ،یادگیر  ،تجربیات در تغییرات شامل و پویاست یند افر وارد تازه افراد پذیر  جامعه
 ها  ا پی و اقدامات طریق از تا کند م  تالش سازمان و شود م  زمان طو  در فرد تطابق
 کنند. مینأت را سازمان  نیازها  تا کند نفوذ وارد تازه افراد بر کننده متقاعد

Salazar 2016 

 ،ها ارزش تواند م  آن طریق از فرد که دارد اشاره فرایند  به سازمان  پذیر  جامعه
 و سازمان  نق  تحقق برا  را الز  اجتماع  دان  و ،انتظار مورد رفتارها  ،ها توانای 

 کند. کسب سازمان  عضو ی  عنوان به شارکتم

Liao et al. 2017 

 افراد است. جدیدش اعضا  و سازمان میان دوسویه تطبیق یندافر سازمان  پذیر  جامعه
 جدید سازمان در موقعیتشان با را خود ترجیحات و ،ها نق  ،هویت سازمان به وارد تازه
 هنجارها و ها نق  با ناوارد تازه انطباق برا  تالش در ها سازمان همچنین .دهند م  تطبیق
 شود. م  نامیده سازمان  پذیر  جامعه افراد و ها سازمان میان انطباق دِینافر این هستند.

Moyson et al. 
2018 

 انجا  3وفن فوت افراد آن اسا  بر که است شده تعریف یند افر سازمان  پذیر  جامعه
 کردن عمل برا  نیاز مورد دان  و ها رفتار و الز  ها  نگرش و گیرند م  یاد را کار دادن

 باشد. رقابت  مزیت اصل  منب  تواند م  و آموزند م  را سازمان  عضو ی  عنوان به

Nasr et al. 2019 

 

 دهد م  نشان 1986 سا  تا هفتاد(ة )ده ابتدا از سازمان  پذیر  جامعهپیشینة  بر مرور 

 صیورت  بیه  زییاد   مییزان  بیه  و گرفتیه  انجیا   4پراکنده صورت به حوزه این تحقیقات که

 در اشبتیه  کیه  است داشته وجود زهبا این در تجرب ه مطاشع پانزده از کمتر و بوده 5غیرتجرب 

 شناسی   روش مشیکالت  از یک  (.Fisher 1986) اند بوده نواقص  دارا  شناس  روشة زمین

                                                                                                                   
1. organizational outsiders 

2. organizational insiders 

3. learn the ropes 

4. fragmented 
5. non- empirical 
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 وجود دوره این مطاشعات مورد در که دیگر  محدودیت است. بوده 1طوش  مطاشعات فقدان

و  لییس پ شیامل  که بودند شده متمرکز مشاغل از تعداد  برفق   محققان که است این دارد

 را ا ؤسی  ایین  های  نمونه چنین از استفاده بودند. اشتحصیل فارغ  تازه آموزان دان  و پرستاران

 سیا   ز(. اBauer et al. 2017) دارند تعمیم قابلیت میزان چه تا ها یافته این که کند م  مطرح

 اهدشی  بعید  بیه  1986 سیا   از گفت توان م  خالصه طور به ایم؟ ایستاده کجا االن تا 1986

 بییان  توان م  کل  طور به .هستیم طوش  مطاشعات سمت به مقطع  مطاشعات از جهت تغییر

 رونید  در دارد. وجیود  تحقیقات  گرای  چندین سازمان  پذیر  جامعه تحقیقات در که کرد

 طی   وارد تیازه  فرد که مراحل  بر متمرکز تحقیقات وتحلیل تجزیه کانون 1986 سا  تا قدیم

 سیا   از) جدیید  رونید  در امیا  .است بوده پذیر  جامعه متغیرها  میان اب رو نیز و کند م 

 بیر  نییز  و شیود  می   گرفته یاد پذیر  جامعه یندافر ط  آنچه بر تمرکز کانون( تاکنون 1986

 و ادامه ر(. دBauer et al. 2017) است بوده ،آموزش  مطاشب مانند ،پذیر  جامعه ابعاد یافتن

 .است شده ارائه سازمان  پذیر  جامعه با مرتب  مهم ها   مد از ا  خالصه 2 جدو  در

 2018تا  1976 زمانیة باز در منتخب مطالعات اساس بر سازمانی پذیری جامعه های مدل .2 جدول

 منبع مدل توصیف

 از متمایز مرحلة سه (اشف مد : این داد. ارائه را پذیر  جامعه اقتضای  مد 

 مرحله هر در فرد ی  توس  که را های  فعاشیت (ب؛ کند م  معرف  را پذیر  جامعه

 را فرد حرکت که سازمان  و فرد  اقتضای  شرای  ج( ؛کند م  مشخص شود م  انجا 

 .کند م  تعیین کند م  کنتر  مراحل این در

Feldman 1976 

 توجه  قابل طور به که دادند ارائه را سازمان  پذیر  جامعه برا  روشش  

ش   این دهد. م  قرار ثیرأت تحت را پذیر  جامعه یندافر به وارد زهتا افراد ها  پاسخ

 و نق  مفهو  خود مد  در همچنین دارند. قرار دوقطب  پیوستار ی  در روش

 تجربیات به ناوارد تازه اجبار  و نوآورانه ها  پاسخ ةنظری نیز و نق  یادگیر 

 کردند. مطرح را پذیر  جامعه

Maanen & Schein 

1977 

 به فرد ورود از پی  مرحله سه شامل که داد ارائه سازمان  پذیر  جامعه برا   مدش

 شود. م  نتای  ةمرحل و ،تطبیق ةمرحل ،سازمان

Bauer & Green 

1994 

                                                                                                                   
1. longitudinal 



  461     ... انساني منابع امتیازی کارت در معماری تعريف اساس بر سازماني پذيری جامعه معماری مدل طراحي

 2018تا  1976 زمانیة باز در منتخب مطالعات اساس بر سازمانی پذیری جامعه های مدل .2 جدولادامۀ 

 منبع توصیف مدل

 مد  این داد. ارائه سازمان  پذیر  جامعه برا  چندبعد  و پیوستهی  یند افر مد 

 و ،همکار حمایت ،سازمان و شغل از ادراکات ،وزشآم شامل و است بعد چهار دارا 

 است. سازمان ها  انداز چشم
Taormina 1997 

 را پذیر  جامعه یند افر مد  آشفورث و ،ساکس ،فیشر ،مانن ون مطاشعات مبنا  بر

 یادگیر  در اطمینان عد  کاه  و اطالعات به دسترس  عامل دو نق  به و داد ارائه

 کرد. کیدأت ناوارد تازه

Smith 2007 

 و ،اجرا ،ادغا  ،معرفه پی  ،انتخاب ةمرحلپن   شامل که پذیر  جامعه یند افر مد 

 کردند. ارائه را بود نتای 

Adler & Stomski 

2010 

 ب مرت ناوارد تازه پذیر  جامعه با که ،سازمان  ةزمین از بند  طبقه ی  خود مد  در

 یندافر و پذیر  جامعه محتوا  بر چگونه عوامل این که دادند نشان و ارائه ،بود

 گذارند. ثیرأت پذیر  جامعه

Wang et al. 2015 

 رویکرد اسا  بر الین آن برند جوام  در اعضا دائم  مشارکت ةتوسع جهت مدش 

 آموزش )مانند پذیر  جامعه ها  روش ثیرأت مد  این داد. ارائه سازمان  پذیر  جامعه

 اثر اب عضویت ةادام بر اعضا تمایل بر را مشارکت( بازخورد ،حمایت ،اعضا

 دهد. م  نشان عضویت زمان مدت میانجیگر 

Liao et al. 2017 

 شامل ،دوشت  بخ  سازمان  پذیر  جامعه از کامل  تصویر ا  یکپارچه چارچوب در

 کارکنان پذیر  جامعه در تفاوت و ،سازمانی  فرد تناسب ،کارکنان ةانگیز بر آن تأثیرات

 .ندکرد ارائه دوشت  بخ  زن و مرد
Moyson et al. 2018 

 

 :اند بوده زیر نظر  دیدگاه چهار ثیرأت تحت گذشته ةده ی  در پذیر  جامعه تحقیقات بیشتر

 افیراد  کیه  کنید  می   بییان  اطمینیان  عید   کیاه   ةنظری. 1اطمینان عد  کاه  ةنظری 

 و کننید  می   تجربه پذیر  جامعه یندافر ط  را اطمینان عد  از باالی  میزان وارد تازه

 مییزان  کاه  و اطمینان عد  حذ  به که شوند م  متمرکز های  روش و ها شیوه رب

 کند. کم  تشویششان و اضطراب

 و انسیان  رفتیار  ،اجتمیاع   شیناخت  ةنظریی  طبیق . 2باندورا اجتماع  شناخت ةنظری 

                                                                                                                   
1. uncertainty reduction theory 
2. social cognitive theory 
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 آن در کیه  ،گانیه  سیه  متقابیل  علییت  با ارتباط در تواند م  اجتماع  ی روان  عملکرد

 ،دارنید  متقابیل  اثیر  هیم  بر محیط  رخدادها  و  شناخت و شخص  عوامل و رفتار

 (.Bandura 1986) بگیرد شکل

 و ابهیا   از سرشیار  جدیید  سیازمان  وارد تیازه  کارکنیان  برا . 1شناخت و معنای  ةنظری 

 طرییق  از وارد تازه کارکنان که دارد تمرکز موضوع این بر شناخت ةنظری است. شگفت 

 (.Saks & Ashforth 1997) هستند موجود ها  ابها  رف  برا  تالش در معناساز 

  و میانن   ون پیذیر   جامعیه  شناس  نوع مانن و شاین پذیر  جامعه ها  تاکتی  مد 

 از کیه  اطالعیات   بیه  وارد تیازه  افیراد  چگونه که است متمرکز موضوع این بر شاین

  هیا  تاکتی  شناس  نوع دهند. م  پاسخ گیرد م  قرار اختیارشان در ها سازمان طریق

 پذیر  جامعه نظر  ها  مد  استنادترین قابل و ترین مهم شاین و مانن پذیر  جامعه

 شود. م  سوبمح

 پذيری جامعه کرد رکا و اهمیت

 کیه  اسیت  ایین  دشییل  اوشیین  .دارد اهمییت  چنید دشییل   بیه  پیذیر   جامعه ها  یندافر درک

 خیروج  اغلیب  که طور  ؛باشد پرهزینه بسیار ها سازمان برا  تواند م  ناموفق پذیر  جامعه

 و قیو   ثیرأتی  پیذیر   جامعیه  اینکیه  دو  است. ناموفق پذیر  جامعه نهای  ةنتیج سازمان از

 اسیت  ایین  سو  دشیل مانند. م  سازمان در که دارد کارکنان  ها  نگرش و ها رفتار بر دائم 

 و حفی   سیازمان   فرهنگ آن طریق از که است ا  اوشیه ها  روش از یک  پذیر  جامعه که

 نهاییت  در .کنید  می   تضیمین  را کلیید   هیا   ارزش و هیا  هنجیار  تیداو   و شیود  م  منتقل

 هیا   سیاسیت  میورد  در وارد هتیاز  کارکنیان  آن طرییق  از که است م سمکانی پذیر  جامعه

 (.Bauer et al. 2017) گیرند م  یاد قدرت  ها  یپویا و سازمان

 پژوهش تجربي ةپیشین

 مطاشعیات  بررس  با است. گرفته صورت متعدد  تحقیقات سازمان  پذیر  جامعه ةحوز در

                                                                                                                   
1. cognitive and sense theory 
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 سیازمان   پیذیر   جامعه ةزمین در حاضر پژوه  با مشابه تحقیق  که شد مشخص ،گذشته

 بررس  در است گفتن  .شود م  اشاره تحقیقات این از برخ  به ادامه در است. نشده انجا 

 نشد. یافت ضمتناق نتای  تحقیق تجرب  ةپیشین

 کشور از خارج و داخل در سازمانی پذیری جامعه ۀزمین در گرفته صورت های پژوهش از هایی نهنمو .3 جدول

 ها یافته اهداف سال و نویسنده
 نوع

 پژوهش
 ،جامعه ،پژوهش روش

 نمونه

Haichuan et al. 
2020 

 ها  رسانهتأثیر  بررس 
 پذیر  جامعه بر اجتماع 

 ناوارد تازه

 و مثبتتأثیرات  اجتماع  ها  رسانه
 یعن  پذیر  جامعه بعد دو بر توجه   قابل

 دارند. فرد   میان رواب  و عملکرد کارای 
 کم 

 شامل ا  نمونه ،پیمایش 
 و ناوارد تازه از نفر 238

WeChat ی  عنوان به 
 اجتماع  ةرسان

Alessandri et 
al 2020 

 پن  میان ارتباط بررس 
 و شخصیت  بزرگ عامل
 و سازمان  پذیر  جامعه
 سازمان  سای شنا

 توانند م  شخصیت  بزرگ ویژگ  پن 
 ةدور در حت  را سیستماتی  تغییرات
 بزرگ عامل پن  د.نده نشان کوتاه زمان 

 سا  سه ط  دار  معنا تغییرات شخصیت 
 .دادند نشان آموزش  ةدور

 کم 
 از نفر 416 ،پیمایش 
 پلیس افسران

Reissner 2019 

 و ها ایده موق  چه و چرا
 واردان تازه ها  دیدگاه
 مافوقشان توس  سازمان 
 شد؟ خواهد ییدأت و شنیده

 صدا  شناخت به زمان  مافوق افراد
 با ناوارد تازه که یابند م  دست وارد تازه
 ةتاریخچ ،بگویند سخن سازمان  زبان

 ها  سیاست به و ،بدانند را سازمان
 باشند. حسا  سازمان 

 کیف 
 از نفر 30 ،مورد  ةمطاشع
 بان  به وارد تازه افراد

Coldwell 2019 

 از ناش  ها  پیامد بررس 
 با وارد تازه تطابق عد 

 سازمان اخالق  مناسبات
 پذیر  جامعه از بعد و قبل

 طریق از آمده دست هب پیشین تصورات
 مورد در استخدا  ها  شیوه و رسانه
 است ممکن سازمان اخالق  گیر  جهت
 ردوا تازه فرد و دوش کشیده چاش  به

 بیرون  ةجلو ی فق   شهرت که دریابد
 مجدد ارزیاب  و ناامید  به منجر واست 

 شود. کارفرما

 کیف 
 وتحلیل تجزیه روش
 ثانویه ها  داده

Moyson et al. 
2018 

 در آکادمی  دان  بررس 
 پذیر  جامعه خصوص
 ها  سازمان در سازمان 
 مرور طریق از دوشت 

 حوزه این تحقیقات

 شامل: تحقیقات نتای 
 بر سازمان  پذیر  جامعه ثیرأ)ت مقاشه 16
 ،سازمان( و ناوارد تازه میان تناسب میزان

 پذیر  جامعه )بررس  مقاشه 18
 رثیأت )بررس  مقاشه 6 ،اشملل ( بین
 ،دوشت ( بخ  در انگیزه بر پذیر  جامعه
 پذیر  جامعه میان ها  )تفاوت مقاشه 18

 دوشت ( کارکنان مردان و زنان

 کیف 
 از مورد 58 بررس 
 دوشت  مدیریت مطاشعات

 فراتحلیل رویکرد با
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 کشور از خارج و داخل در سازمانی پذیری جامعه ۀزمین در گرفته صورت های پژوهش از هایی نهنمو .3 جدولادامۀ 

 ها یافته اهداف نویسنده و سال
نوع 

 پژوهش
 روش پژوهش، جامعه، نمونه

Batistič 2018 

 در نظر  دستاورد ةارائ
 و انسان  مناب مباحث 
 مد  مبنا  بر پذیر  جامعه

 و انسان  مناب  معمار 
 به مربوط تحقیقپیشینة 
 و هاکمن شغل ها  ویژگ 

 اوشدها 

 نظر  ها  تئور  و اصو  مبنا  بر
 اسا  بر که دهد م  ارائه چارچوب 
 و پذیر  جامعه ها  روش آن

 برا  را انسان  مناب  ها  سیستم
 به وارد تازه افراد مختلف ها  گروه

 سازد. م  مرتب  هم

 و اسناد بررس  ،فرامطاشعه کیف 
 گذشته مدارک

 و یاسین 
 1397 همکاران

 از زنان ةتجرب واکاو 
 بدو ساز  اجتماع  یندافر

 استخدا 

 ملشا را تجربه ترین مهم شاغل زنان
 مقدمات  توجیه و عاطف  حمایت

 را مشکالت و مسائل و خدمت دوب
 ،اضطراب و تن  مانند عوامل 

 ضعف و ،نامناسب سازمانده 
 کردند. بیان خدمت بدو در مدیریت

 کیف 

 21 شامل نمونه ،مورد  ةمطاشع
 در شاغل ناوارد تازه از نفر

 ایال  شهر دوشت  ها  سازمان
 داشتند. پذیر  جامعه ةتجرب که

 و ودادهیر
 1395 ارانهمک

 پذیر  جامعهفرایند  بررس 
 دانشجویان دانشگاه 

 دکتر 

 جریان ضعف و ناکارآمد 
 مقط  در دانشگاه  پذیر  جامعه
 ،ا  زمینه عوامل ،علل ذکر با دکتر 
 بیان و ،ها راهبرد ،گر مداخله عوامل
 ،علم  انگیزگ  ب  چون نتایج 

 ،قدرت  ب  و  أی احسا 
 علم  هنجار  ب  و ،بداخالق 

 کیف 

 ،بنیاد( )داده ا  زمینه ةنظری روش
 دانشجویان از نفر 31 با مصاحبه
استادان  از نفر 9 و دکتر  مقط 

 اصفهان دانشگاه

 و شیربیگ 
 1394 همکاران

 اعضا  ةتجرب و درک
فرایند  از علم  تئهی

 و استخدا  بدو آشناساز 
 کار او  ها  روز

 قاشب در کیف  بخ  ها  یافته
 ،خوشایند اربتج چون مضامین 
 و تن  ،ناخوشایند تجارب
 ها  مهارت آموزش و اضطراب
 نتای  اند. شده بند  دسته ا  حرفه

 ةدغدغ ترین مهم  :کمّ بخ 
 کار اوایل در علم  تئهی اعضا 
 و همکاران توس  پذیرش عد 
 تدریس. دشوار  و بودن آور دشهره

 و کم 
 کیف 

 )پدیدارشناس  اکتشاف آمیختة 
 ،پیمای ( روش و توصیف 
همة  شامل آمار  جامعة 
 وقت تما  علم  تئهی اعضا 

 کردستان دانشگاه

 و واعظ 
 1394 همکاران

 یندافرتأثیر  بررس 
 ها  )تاکتی  پذیر  جامعه
 و سازمان  پذیر  جامعه
 بر واردان( تازه ةفعاالن رفتار

 واردان تازه سازگار 

 ،متواش  ،جمع  ها  تاکتی  ثیرأت
 بر فرد یتهو حف  و ،پیوسته

 شد. ییدأت ناوارد تازه سازگار 
 کم 

 از نفر 41 شامل آمار   ةجامع
 کارمندان و مدیران گروه
 ،احمر هال  جمعیت وارد تازه
 طریق از اطالعات آور  جم 

 از وتحلیل تجزیه و پرسشنامه
ی  کلموگرو  آزمون طریق

 عامل  تحلیل ،اسمیرنو 
 ساختار  معادالت و یید أت

 تهکال و نوروز 
1391 

 کارآفرین  اثر بررس 
 پذیر  جامعه بر سازمان 
 سازمان  تعهد و سازمان 

 بر مهم  نق  سازمان  کارآفرین 
 تعهد و سازمان  پذیر  جامعه

 دارد. سازمان 
 کم 

 ی توصیف  تحقیق روش
 شامل آمار  ةجامع ،پیمایش 
 ادارات کارکنان از نفر 176
 مازندران استان بدن  تربیت
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 پژوهشي شکاف ةارائ و انتقادی ـ تحلیلي یگیر نتیجه

 کیه  شد مشخص سازمان  پذیر  جامعه ةزمین در موجود ها  مد  دقیق ةمطاشع و بررس  با

 پیذیر   جامعیه  از حاصیل  نتیای   کسیب  برا  وهستند  سطح  ت  صورت به ها مد  بیشتر

 میدش   نبیودِ  موجود خأل و اند نکرده بیان را ها آن میان ارتباط نیز و الز  ابعاد و ها شرط پی 

 بیرا   ابعیاد   چیه  اینکیه  بارةدر است نیاز مورد بیشتر  دان  و است زمینه این در جام 

 ابعیاد  ایین  با مرتب  ها  فعاشیت و اقدامات و است الز  سازمان  پذیر  جامعه ی نتا تحقق

 از حاصیل  نتای همة  به توجه شزو  از اند عبارت پیشین ها  مد  ها  کاست  برخ . چیست

 ،کننیده  پیذیر  جامعیه  شیخص  نییاز  میورد  ها  شایستگ  مبحث به توجه عد  ،پذیر  جامعه

 بیه  کیاف   توجیه  عید   و ،سیسیتم   درون ضیرور   و الز  هیا   همیاهنگ   بیه  تیوجه   ب 

 به حاضر پژوه  پذیر . جامعه ها  روش از آن ساختن متمایز و پذیر  جامعه ها  فعاشیت

 شیده  انجیا   مطاشعیات  بیشتر شناس  روش  این بر  عالوه هاست. نقد این کردن برطر  دنبا 

 روش پژوهش  هیچ است. بوده پیمایش  و ،فراتحلیل ،پدیدارشناس  ،مورد  ة مطاشع شامل

 فراترکییب  روش از هید   اسیت.   نیداده  ارائیه  پیذیر   جامعیه  ةمطاشعی  بیرا   را فراترکیب

 بررسی   هید   با ،خاص ةحوز ی  در شده انجا  پژوهش  کارها  از عمیق وتحلیل تجزیه

 دانشی   ةحیوز  بیه  تیر  جام  نگاه ی  استخراج و ها آن شناس  آسیب و قوت و ضعف نقاط

 Zimmer) دشیو  می   ایجیاد  کیف  ها  یافته از یکپارچه و خالقانه تفسیر  و است ،مربوطه

 یی   ایجیاد  و ها همقوش شناسای  در زمینة آن توانای  در فراترکیب روش قوت ةنقط (.2006

 از کند. م  بیشتر را مطاشعه ها  یافته اعتبار امر این و است تحقیقات ةپیشین از مفهوم  مد 

 بیشیتر  همچنین و است گسترده و بعد  چند  مفهوم سازمان  پذیر  جامعه مفهو  که آنجا

 روش از ،هسیتند   کمّی  هیا   داده بیدون  و کیف  ها  مطاشعه پذیر  جامعه ةزمین در مقاالت

 شیده  ارائه ها  مد  از جام  تلفیق  آوردن دست به برا  مناسب روش  نعنوا به ترکیبفرا

 از کلی   تصیویر   به منت  حاضر تحقیق(. Zimmer 2006) است شده استفاده حوزه این در

 شد. سازمان  پذیر  جامعه در دخیل ها  شفهؤم و ابعاد ترین مهم
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 پژوهش  روش

 تشیریح  2سیاندرز  1پیژوه   پییاز  مید   طرییق  از پیژوه   ها  یندافر ابتدا قسمت این در

 .داشیت  قرار تفسیر  پارادایم بر پژوه  ةفلسف شحاظ به تحقیق این اسا  این بر شود. م 

 نیوع  از کلی   گییر   جهیت  و هد  نظر از و استقرای ی  استفهام  پژوه  رویکرد و منطق

 ت.اسی  کیفی   ةروش ت  شناس  روش انتخاب شحاظ به تحقیق این .بود ا  توسعهی  کاربرد 

 هیا  داده گیردآور   ابزار .بود توصیف ی  اکتشاف  روش ماهیت و فراترکیب تحقیق استراتژ 

 و ا ( کتابخانیه  )روش گذشیته  میدارک  و اسناد جنس از ثانویه ها  داده حاضر پژوه  در

 میرور  منظیور  بیه  پیژوه   ایین  در .بیود  محتوا تحلیل روش اسا  بر ها داده تحلیل ةشیو

 از سیازمان   پیذیر   جامعیه  ةحیوز  در موجیود  ها  چارچوب و ها مد  و تعاریف مند نظا 

 و منتخیب  کیف   مطاشعات میان از نمونه انتخاب روش این در شد. استفاده فراترکیب روش

(. Noblit & Hare 1998) گییرد  می   صیورت  دارند پژوه  االتؤس با که ارتباط  مبنا  بر

 خیاص  ةحیوز  یی   در شیده  انجا  پژوهش  ها  کار از عمیق وتحلیل تجزیه ی  فراترکیب

 رود می   کیار   بیه  تفسییر   و جیام   هیا   یافتیه  ةارائی  منظور به که (Paterson 2001ت )اس

(Zimmer 2006 .)عنیو  از سیازمان   پیذیر   جامعیه  ةزمین در مقاالت بیشتر اینکه به توجه با 

 میرور  بیه  فراترکییب  روش از اسیتفاده  بیا  ،هسیتند   کمّ ها  داده بدون و کیف  ها  مطاشعه

 دسیت ه بی  بیرا   روش ایین  از و شید  پرداخته حوزه این در کیف  ها  مطاشعه سیستماتی 

 ،پیذیر   جامعیه  نتیای   اصیل   ةمقوشی  چهار شناسای  و موضوع این از جام  ترکیب  آوردن

 سیازمان   پیذیر   جامعیه  هیا   فعاشییت  و ،ها سیستم ،ذیرکنندهپ جامعه عوامل ها  شایستگ 

 و 3سندشوسیک   پیشنهاد  روش از فراترکیب دادن انجا  برا  پژوه  این در .شد استفاده

 .است آمده 2 شکل در آن مراحل ةخالص که دش استفاده (2007) باروسو

 

                                                                                                                   
1. the research onion 

2. Saunders 

3. Sandelowski 
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 (Sandelowski & Barroso 2007) فراترکیب روش اجرای مراحل .2 شکل

 سیازمان   پذیر  جامعه معمار  مد  بر مبتن  که زیر ها  ا ؤس او  ةمرحل در. او  گا 

 گرفت: قرار بررس  مورد است

 چیست؟ منتخب ها  پژوه  در سازمان  پذیر  جامعه ها  دستاورد و نتای . 1

 چیه  نییاز  مورد  سیستم ،سازمان  پذیر  جامعه ها  دستاورد و نتای  به دستیاب  برا . 2

 باشد؟ داشته باید های   ویژگ

 بایید  هیای   فعاشییت  چه سازمان  پذیر  جامعه ها  دستاورد و نتای  به دستیاب  برا . 3

 پذیرد؟ صورت

 پذیرکننیده  جامعه عوامل سازمان  پذیر  جامعه ها  دستاورد و نتای  به دستیاب  برا . 4

 باشند؟ داشته باید های  شایستگ  چه

 منید  نظیا   جیو  و جست پژوه  ها  داده گردآور  نظورم به دو  ةمرحل در .دو  گا 

 بیه  .شیدند  انتخاب کلید  واژگان و گرفت صورت مختلف مجالت در منتشرشده مقاالت

 هنگیا   ،شیود  می   اسیتفاده  متنوع  ها  واژه از سازمان  پذیر  جامعه ةحوز در که دشیل این

 .گرفت قرار توجه مورد موضوع این وجو جست
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 ها کلیدواژه و اطالعاتی یها هپایگا .4 جدول

 کلیدی واژگان اطالعاتی های پایگاه
Scopus 

Science direct 

Sage 

Wiley 

Taylor & Francis 

Springer 

EBSCO 

PROQUEST 

JSTOR 

Buddy      Systems 
Socializing   Systems 

Socialization Agents 
Socialization  Forces 
Competencies of     Socialization 

Practitioner 

HR practices  of Socialization 

Socialization outcome 

Organizational Socialization 

Newcomer   Socialization 

New entrants  onboarding 

Novice      Adjustment 

New hire    Orientation 

New employee Induction 

Socialization  Practices/tactics  

Socialization Systems 

 

 منیاب   تیرین  مناسیب  شده گردآور  پژوهش  ها  داده میان از سو  ةمرحل در .سو  گا 

 نبودنید  برخیوردار  الز  کیفییت  از یا نداشتند کاف  تناسب هد  با که تحقیقات  و انتخاب

 در شیدند.  غربیا   گیا   دو در قبل ةمرحل از آمده دست به مقاالت منظور بدین .شدند حذ 

 االتؤس و موضوع با مقاالت ارتباط بررس  جهت چکیده و نعنوا بخ  دو از نخست گا 

 شدند. حذ  نداشتند موضوع با ارتباط  بخ  دو این در که مقاالت  و شد استفاده تحقیق

 اسا  بر ،شدند  شناخته مرتب  چکیده و عنوان نظر از که های  مقاشه غرباشگر  ،بعد گا  در

 ابیزار  هیا   شیاخص  از گیا   ایین  رد گرفیت.  صورت ،تحقیق روش و محتوا کیفیت بخ 
1CASP ایین  شید.  استفاده مقاالت کیفیت ارزیاب  برا  ارزیاب ( حیات  ها  مهارت ة)برنام 

 بر گیرد. م  قرار استفاده مورد فراترکیب تحقیق روش در اعتبار و روای  سنج  برا  ابزار

 هر مربوطیه  سایت زا CASP روش 2استاندارد شیست چ  آخرین دریافت از پس اسا  این

 شیده  درنظرگرفتیه  شرط(. دَه Finfgeld 2003) تگرف قرار یاب ارز ردمو کیف  ظشحا به مقاشه

 طییرح ،پییژوه  بییودن روز بییه ،ه وپژ ا هدا با س ربر ردمو ةمقاش ا هدا تناسب شییامل

 نکیات  رعاییت  ،پیذیر   تعمییم  مییزان  ،داده آور  جمی   ةشییو  ،گییر   نمونه  روش ،تحقیق

 بودند. مقاشه کل   ارزش و ،ها یافته بیان در صراحت ،ها داده وتحلیل تجزیه در دقت ،ق اخال

 امتییاز  بیا  مقاالت ،CASP امتیاز  50 مقیا  اسا  بر مقاشه 243 بررس  از پس نهایت در

                                                                                                                   
1. critical appraisal skills program 
2. casp-tools-checklists 

http://www.scopus.com/
http://www.tandfonline.com/
http://link.springer.com/
http://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
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 مانید.  بیاق   هیا  یافتیه  نهای  استخراج برا  مقاشه 107 نهایت در و شدند حذ  30 از کمتر

 است. شده داده نشان 3 شکل در مناسب ها  مقاشه ارزیاب  یندافر

 

 
 پژوهشگران( های یافته :منبع) مناسب های مقاله انتخاب برای جوو جست یندافر .3 شکل

 تحلییل  روش اسیا   بر قاالتم ،فراترکیب پژوه  روش از مرحله این در .چهار  گا 

 تحلیل و استخراج جهت که است روش  محتوا تحلیل .شدند مطاشعه  کمّ و کیف  محتوا 

 سیع   پژوهشیگر  که زمان (. Sandelowski & Barroso 2007) شود م  گرفته کار به ها داده

 از بیرد.  بهیره  تیوان  م  کیف  محتوا  تحلیل روش از دارد متن از خاص عنای م استنباط در

 در خاصی   کلمات و اصطالحات فراوان  به بردن  پ  درصدد پژوهشگر وقت  ،دیگر سو 

 پژوه  این در کرد. استفاده توان م   کمّ محتوا  تحلیل روش از باشد معین محتوا  ی 

 میزان ها کد تعداد شمارش طریق از سپس و تخراجاس کد صورت به متن نهان مضامین ابتدا

 .شد تعیین کد هر اوشویت و اهمیت

 جیو  و جسیت  و کالمی   هیا   گیزاره  مکرر خواندن از پس پنجم ةمرحل در .پنجم گا 

 مجیدد  کدگیذار   بیا  و ادامیه  در شیدند.  ایجاد اوشیه کدها  آن در نهفته ها  اشگو و معان 

 نهایت در و آوردند وجود به را مفاهیم و گرفتند قرار هدست ی  در مشابه مفهو  با های  کد

 شد یافت که مقاالتی تعداد

(243N=) 

 محتوا نظر از ردشده مقاالت تعداد

(48N=) 

 چکیده نظر از ردشده مقاالت تعداد

(25N=) 

 عنوان دلیل به ردشده مقاالت تعداد

(52N=) 

 تحقیق روش بررسی برای مقاالت
(118N=) 

 محتوا بررسی برای مقاالت

(166N=) 

 چکیده بررسی برای مقاالت

(191N=) 

 

 نهایی مقاالت

(107N=) 

 تحقیق روش نظر از ردشده مقاالت تعداد

(11N=) 
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 ةنحیو  6 جدو  شدند. بند  دسته مقوشه چهار در پژوه  مد  ةپای بر شده شناسای  مفاهیم

 است. داده نشان را ها مقوشه و ،مفاهیم ،ها کد بند  طبقه

 کیفییت  بررسی   کننید  می   اسیتفاده  فراترکییب  روش از که های  پژوه  در .ششم گا 

 جهت CASP ابزار از حاضر پژوه  در آید. م  شمار به مهم  گا  آن از اطمینان و ها افتهی

 اوشیه غرباشگر  از پس مقاالتهمة  و شد استفاده هد  مقاالت و مطاشعات کیفیت ارزیاب 

 جهیت  همچنیین  .شیدند  ارزییاب   CASP معییار  10 بیا  دو  گا  در چکیده و عنوان نظر از

 موضیوع  بیا  میرتب   مطاشعیات  و مقیاالت  بیشیترین  شید  تالش یف توص 1روای  از اطمینان

 اعتبیار  از کیه  گرفتنید  قیرار  استفاده مورد های  پژوه  نظر  روای  برا  و شود شناسای 

 ایین  در همچنیین (. Sandelowski & Barroso 2007) بودنید  برخوردار ارجاع نظر از باالی 

 بیه  ،نگر کل رویکرد در. شد استفاده پژوه  روای  افزای  برا  نگر کل رویکرد از پژوه 

 ةوسیل  به که دارد وجود پژوه  طو  در معیارهای  ،پژوه  پایان در روای  سنج  جا 

 آن هیا   شاخص و معیارها این که کند پیدا افزای  آن روای  ات شود م  رعایت محقق خود

 .است آمده 5 جدو  در پژوه  این در

 (1389 همکاران و نشان نیک) پژوهش روایی های معیار .5 جدول

 رویکرد در روایی های معیار
 نگر کل

 پژوهش این در لحاظ چگونگی توضیحات

 روش در پیوستگ  هم به

 طرح داشتن چرخش  ماهیت
 مداو  عقب به بازگشت و ژوه پ

 به اشتباهات تصحیح برا  محقق
 اطالعات از سری  گیر  نتیجه جا 

 شده آور  جم 

 ماهیت  خود طرح در فراترکیب روش
 در محقق که طور   به ؛دارد چرخش 

 گذاشته کنار تحلیل از که را مقاالت  موارد 
 بازگرداند. تحلیل به دوباره بود

 نظر  اشباع به رسیدن از اطمینان گیر  نمونه در بسندگ 
 اما .شد مطاشعه مقاشه 166 از بی  کامل متن

 آمد. حاصل مقاشه 107 با نظر  کفایت

 ها  داده خوان  هم
 وتحلیل تجزیه با شده آور  جم 

 اطالعات

 کار که شود م  حاصل زمان 
 ها داده آور  جم  با زمان هم تحلیل

 شود. انجا 

 اوشیه مقاالت بررس  با زمان هم تحقیق این در
 و گرفت م  صورت گیر  نتیجه و ها تحلیل
 مجدد ها  تحلیل و بیشتر ها  جوو جست
 یا اوشیه ها  گیر  نتیجه در اصالحات موجب

 شد. م  ها آن تقویت

                                                                                                                   
1. validity 
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 این ةمحاسب برا  شد. استفاده کاپا شاخص از پژوه  نتای  پایای  از اطمینان منظور  به

 داشیت  کیاف   آشینای   سیازمان   پیذیر   جامعه مباحث با که  دیگر شخص از پایای  نوع

 در .کنید  مفاهیم در ها کد بند  دسته و مجدد گذار  کد به اقدا  جداگانه که شد درخواست

 کاپیا  شیاخص  متفاوت ةایجادشد مفاهیم و مشابه ةایجادشد مفاهیم تعداد به توجه با نهایت

 ،(0.016) شانسی   توافقیات  و (0.692) شیده  مشاهده توافقات ةمحاسب از پس .دش محاسبه

 جیدو   اسیا   بیر  کیه  شید  محاسیبه  0.687 بیا  برابر پژوه  این در کدگذاران بین پایای 

 است. گرفته قرار معتبر سطح در (Jensen & Allen 1996) کاپا شاخص وضعیت

 بیر  .دشی  ارائیه  قبیل  مراحیل  از حاصل نتای  ،فراترکیب روش از آخر ةمرحل در .هفتم  گا 

 پژوه  ها  ا ؤس به پاسخگوی  جهت نیاز مورد اطالعات ،پیشین ها  پژوه  ةمطاشع اسا 

 ارائه 6 جدو  در پژوه  مد  ةمقوش چهار در ها یافته ترکیب به مربوط بند  طبقه آمد. دست به

 .دهد م  نشان را سازمان  پذیر  جامعه معمار  مد  4 شکل چنین مه است. شده

 پژوهشگران( های یافته :منبع) فراترکیب در هدف مطالعات از شده شناسایی مفاهیم و کدها ترکیب .6 جدول

 مقوله
 مفهوم

 اصلی

 مفهوم

 فرعی
 فراوانی کد

 نتای 

 پذیر  عهجام

 اوشیه نتای 

 ها  پیامد

 مدت کوتاه

 ذهن 

 و سردرگم  کاه  یا شگفت  بر غلبه) اطمینان عد  مدیریت

 ن(اوارد تازه آشفتگ 
8 

 13 سازمان(ی  فرد تناسب و شغلی  فرد تناسب) شده درک تناسب

 1 بودن مهم احسا 

 پیامدها 

 مدت کوتاه

 دانش 

 6 سازمان( و کار  هگرو ،شغل یادگیر ) یادگیر 

 12 کار بر تسل  (/خود توانای  به اعتماد) خودکارآمد 

 4 سازمان فرهنگ و ها هنجار در زمینة دان  کسب و شناخت

 نتای 

 ثانویه

 ها  پیامد

 مدت بلند

 رفتار 

 14 شغل  عملکرد

 5 ارزش( خلق و نوآور  )ایجاد نق  نوآور 

 16 خدمت ترک به میل

 4 نق  تعارض کاه 

 21 سازمان  تعهد

 6 وارد تازه کارکنان شدن عجین

 3 سازمان  شهروند  رفتار
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  فراترکیب در هدف مطالعات از شده شناسایی مفاهیم و کدها ترکیب .6 جدولادامۀ 

 مقوله
 مفهوم
 اصلی

 فراوانی کد فرعی مفهوم

  

 پیامدها 
 بلندمدت
 نگرش 

 2 مثبت شغل  ها  نگرش
 1 شغل  دشبستگ 

 22 شغل  رضایت

 3 کار دادن انجا  درون  ةانگیز
 15 نق  شفافیت

 7 اشتنگهد و حف 

 پیامدها 
 بلندمدت
 اجتماع 

 9 تعلق( احسا  و اجتماع  )پذیرش اجتماع  ادغا 
 1 زندگ  و کار میان تعاد  ایجاد
 1 شناخت  روان قرارداد ةتوسع

 پیامدها 
 بلندمدت
 فیزیوشوژی 

 1 کارکنان تندرست  و سالمت 
 2 روان  و جسم  سالمت

 10 استر  کاه 

 عوامل  یستگ شا
 کننده پذیر جامعه

  شایستگ 
 بنیاد 

 ها  شایستگ 
 مهارت 

 8 ارتباط  ها  مهارت

 2 وارد تازه کارکنان استر  مدیریت

 11 مربیگر  مهارت

 2 بازخوردة ارائ توانای 

 سری  یادگیر  به ناوارد تازه ترغیب و ثیرگذار أت توانای 
 نق  ها  مد  ا ایف طریق از اطالعات کسب و

8 

 خصوص در کارآمد و آگاهانه تصمیمات اخذ توانای 
 بازده بیشترین با پذیر  جامعه ها  روش کارگیر  هب

 گذار  سرمایه

1 

 ها  شایستگ 
 اطالعات 

 10 وارد تازه فرد شغل با آشنای 

 9 سازمان کامل شناخت

 انتقا  رمنظو به اطالعات شفافیت اصو  مورد در آشنای 
 وارد تازه افراد به آن توضیح و مفید اطالعات

2 

 ها  شایستگ 
 ت شخصی

 11 )تجربه( کار  ةسابق

 5 بودن اعتماد قابل

 7 مشارکت به شخص  تمایل میزان

 1 استر  میزان بودن پایین

 1 شغل  رضایت

 ها  ارزش و فرهنگ با آشنای  و سازمان به خاطر تعلق
 مانساز

1 
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  فراترکیب در هدف مطالعات از شده شناسایی مفاهیم و کدها ترکیب .6 جدولادامۀ 

 مقوله
 مفهوم

 اصلی
 فراوانی کد فرعی مفهوم

 

 5 پذیر  انعطا  و صدر ةسع  

 شایستگ 

 ا  وظیفه

 ها  شایستگ 

 کارکرد 

 7 قدرتمند( و قو  ا  حرفه ها  شبکه )داشتن نفوذ و قدرت

 1 ناوارد تازه انتظارات مینأت و مدیریت

 ذهنیت و عالیق )داشتن وارد تازه افراد با همزادپندار 

 وارد( تازه با مشترک
5 

 2 باال عملکرد نمرات ازاحر

 5 کاف ( زمان داشتن اختیار )در بودن دستر  در

 ها  شایستگ 

 ا  توسعه

 2 وارد تازه افراد در سازمان اهدا  و ها ارزش ساز  درون 

 4 فرد شغل  و ا  حرفه ةتوسع جهت در تالش

 تعاد  مانند ؛غیرکار  ها  موقعیت در ناوارد تازه به کم 

 زندگ  ی کار
1 

 ها  فعاشیت

 پذیر  جامعه

 - ساز  آماده

 پذیر  جامعه یندافر در وارد تازه فرد همکاران کردن درگیر

 تعامل و برخورد ةنحو با رابطه در آنان به آموزش ةارائ و
 ناوارد تازه با

1 

 از میزبان  جهت ها تیم ساز  آماده به مربوط ها  فعاشیت

 خاص تیم با وارد تازه فرد  ادغا مانند ؛وارد تازه همکار

 یا کار حین آموزش )جهت آموزش  تیم یا کار  گروه

 ا ( حرفه ةتوسع

1 

 برا  ریز  برنامه جدو  تدوین به مربوط ها  فعاشیت
 مبنا  بر اطالعات ساز  مرتب شامل ؛اطالعات انتقا 

 فرد تطبیق و یادگیر  یندها افر برا  ها آن اهمیت

 افراد به اطالعات انتشار برا  د بن زمان و وارد تازه

 وارد تازه

1 

 1 جدید کارمندان راهنما  ةکتابچ ةتهی

 و استقبا 

 آمدگوی  خوش
- 

 1 آمدگوی  خوش جلسات برگزار 

 1 وارد تازه افراد رسم  ةمعارف

 1 آمدگوی  خوش ةبیانیة تهی

 و رسان  اطالع

 آشناساز 
- 

 12 منتور همیار/ سیستم ایجاد

 3 جانب  ها  برنامه همراه به سازمان از بازدید تور برگزار 

 وارد تازه افراد تعامل برقرار  فرصت ایجاد و ساز  شبکه

 افراد با مالقات و سازمان اعضا  سایر و دیگر ی  با

 کلید 

5 
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  فراترکیب در هدف مطالعات از شده شناسایی مفاهیم و کدها ترکیب .6 جدولادامۀ 

 مقوله
 مفهوم
 اصلی

 فراوانی کد فرعی مفهوم

 

 و رسان  اطالع
 آشناساز 

- 

 ةارائ همراه به وارد تازه فرد به جدید کار محل معرف 
 مدارک و اسناد شامل ،طالعات ا مناب  ةارائ و کار  جدو 

 ... و ،مقررات و قوانین ،شغل با مرتب 

3 

 1 غیرشغل  تفریح  ها  فعاشیت

 و هدایت
 راهنمای 

- 

 ،کار دادن انجا  حین آموزش شامل ،شغل آموزش
 خودآموز ،گروه  آموزش ها  دوره

19 

 7 مربیگر  ها  برنامه

 3 کارآموز عنوان به وارد تازه فرد به ویژه تکاشیف واگذار 

 18 رسم  منتورینگ ها  برنامه

 2 کارگاه برگزار 

 1 دیجیتا  محتوا  و ویدئو طریق از آموزش

 ارتباط ایجاد
 بلندمدت

- 

 بازخورد شامل ،ناوارد تازه به مشارکت بازخورد ةارائ
 فن  بازخورد و ،عملکرد بازخورد ،هنجار 

4 

 1 ناوارد تازه از لکرد عم انتظارات تعیین

 1 ناوارد تاره برا  ساز  مهارت ها  فرصت کردن فراهم

 ارتباطات و ،کار  ها  مسئوشیت ،اهدا  مورد در توافق
 سازمان اصل 

2 

 ها  سیستم
 پذیر  جامعه

 - توازن

 استراتژ  به پذیر  جامعه ها  فعاشیتهمة  وابستگ 
 سازمان وکار کسب

3 

 جهت سازمان  پذیر  جامعه ها  روش زا استفاده
 سازمان با ناوارد تازه ها  ارزش ی سو هم

1 

 عنوان به استراتژی  ةمعارف و پذیر  جامعه گرفتن نظر در
 استراتژی  انسان  مناب  مدیریت بعد ی 

4 

 مدیریت ها  فعاشیت پیکربند  بر سازمان استراتژ  ثیرأت
 ناوارد تازه ذیر پ جامعه جمله از ،انسان  مناب 

1 

 درک بر پذیر  جامعه ها  روش ثیرگذار أت و نق 
 سازمان موریتأم و استراتژ  از ناوارد تازه

2 

 - پیوستگ 

 ها  فعاشیت ساز  یکپارچه طریق از ارزش ایجاد
 انسان  مناب  ها  استراتژ  دیگر با پذیر  جامعه

2 

 به انسان  اب من ها  فعاشیت سایر با پذیر  جامعه ادغا 
 انسان  مناب  استراتژ  کلید  ءجز عنوان

5 

 ها  برنامه و ناوارد تازه از انتظار مورد رفتارها  وابستگ 
 انسان  مناب  ها  فعاشیت دیگر به پذیر  جامعه

1 
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 بیه  هیا  کید  شناسیای   یندافر گرفت. صورت گذار  کد ،منتخب مطاشعات بررس  از پس

 تشیابه  مییزان  اسیا   بیر  شیده  شناسیای   ها  کد بعد  گا  در بود. وبرگشت  رفت صورت

 فرع  و اصل  مفاهیم اسا  بر سپس .دش استخراج مفاهیم و ترکیب و بند  دسته مفهوم 

 مد  .دش ها مقوشه شناسای  به منجر که شد انجا  تر کل  بند  دسته تحقیق در شده شناسای 

 4 قاشیب  در کید  78 از شیده  اسیتخراج  اصیل   مفهو  11 شامل سازمان  پذیر  جامعه نهای 

 است. شده هئارا 4 شکل در مقوشه

 

 
 پژوهشگران( های یافته )منبع: سازمانی پذیری جامعه نهایی مدل. 4 شکل

 پذیریجامعه دستاوردهای

 اوشیه نتای 

 ثانویه نتای 

 پذیریجامعه هایفعالیت

 ساز آماده

 آمدگوی خوش و استقبا 

 آشناساز  و رسان اطالع

 راهنمای  و هدایت

 بلندمدت تباطار ایجاد

 سازمانی پذیریجامعه معماری

 عوامل هایشایستگی

 کنندهپذیرجامعه

 بنیادین

 ا وظیفه

 پذیریجامعه سیستم

 توازن

 پیوستگ 
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 پیشنهاد ،نتیجه ،بحث

 از کیه  اسیت  جدییدش  اعضا  و سازمان میان دوسویه تطبیق یندافر سازمان  پذیر  جامعه

 کسیب  را سیازمان   نقی   پیذیرش  برا  الز  ها  مهارت و اجتماع  دان  افراد آن یقطر

 کنند. م 

هیا    در پیژوه   دشی  مشیخص  حیوزه  ایین  در شیده  انجیا   مطاشعیات  بیر  میرور   با

 بیرا   آن از هیا  سیازمان  کیه  های  روش ،ها مد  مراحلدربارة  عمدتاً سازمان  پذیر  جامعه

 گرفته یاد چیز چه سازمان  پذیر  جامعه ط  اینکه و ،کنند م  استفاده ناوارد تازه سازگار 

 مهمی   هیا   مقوشیه  بیه  اندک  توجه ها حوزه این گرفتن نظر در با است. دهش بحث شود م 

 نییز  و ،پیذیر   جامعه ها  سیستم و ها فعاشیت ،کننده پذیر جامعه شخص ها  شایستگ  چون

 بیه  توجیه  عید   آن دشییل  کیه  اسیت  شده پذیر  جامعه یندافر از ممکن نتای همة  احصا 

 بیه  کیه  منید  نظا  مدش  فقدان ،بنابراین است.  بوده سازمان  پذیر  جامعه چندوجه  ماهیت

 243زمینه  همین در است. مشهود باشد پرداخته سازمان  پذیر  جامعه به کاربرد  صورت

 لتحلیی  جهیت  مقاشیه  107 نهاییت  در و بررسی   سیازمان   پذیر  جامعه خصوص در مقاشه

 حفی   بر  عالوه که دش ارائه مدش  فراترکیب روش از استفاده با بعد ةمرحل در .دش انتخاب

 از دهید.  م  ارائه پذیر  جامعه خصوص در فرد به منحصر مد  ی  قبل ها  مد  قوت نقاط

 در شیده  مطرح ا ؤس اوشین .دش استفاده پژوه  االتؤس به پاسخگوی  جهت حاصل مد 

 از حاصیل  نتای  چیست؟ سازمان  پذیر  جامعه ها  دستاورد و  نتای که است این پژوه 

 از حاصیل  میدت  کوتیاه  نتای  اوشیه نتای  از منظور .است ثانویه و اوشیه نتای  شامل پژوه 

 از حاصیل  بلندمیدت  نتیای   ثانوییه  نتای  است. دانش  و ذهن  نتای  شامل و پذیر  جامعه

 فیزیوشوژیی   و ،اجتماع  ،نگرش  ،رفتار  بلندمدت ها  پیامد شامل و است پذیر  جامعه

 هیا   دسیتاورد  و نتیای   بیه  دسیتیاب   بیرا   که ،پژوه  ا ؤس دومین به پاسخ در د.شو م 

 کیه  دشیو  م  بیان ،باشد داشته باید های  ویژگ  چه نیاز مورد  سیستم سازمان  پذیر  جامعه

 د.رو می   شیمار  بیه  گیر دی ةمقوش سه برا  مکمل  پذیر  جامعه ها  سیستم به مربوط ةمقوش

 بیرا   کیه  اسیت  این بعد  ا ؤس .هستند مقوشه این ةدهند تشکیل مفاهیم پیوستگ  و توازن
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 صیورت  بایید  هیای   فعاشییت  چیه  سیازمان   پیذیر   جامعه ها  دستاورد و نتای  به دستیاب 

 ،سیاز   آمیاده  شیامل  پیذیر   جامعیه  ها  فعاشیت ،مد  از حاصل ها  یافته اسا  بر پذیرد؟

 ارتبیاط  ایجیاد  و ،راهنمای  و هدایت ،آشناساز  و رسان  اطالع ،آمدگوی  خوش و ا استقب

 دستیاب  برا  که پردازد م  موضوع این به پژوه  ا ؤس آخرین نهایت در .است مدت بلند

 هیای   شایسیتگ   چه پذیرکننده جامعه عوامل سازمان  پذیر  جامعه ها  دستاورد و نتای  به

 و بنیاد  ها  شایستگ  دسته دو به مقوشه این ةدهند تشکیل اصل  هیممفا شند؟با داشته باید

 و دانی   و هیا  مهیارت  بیر  تمرکیز  بنییاد   هیا   شایسیتگ   در شیوند.  می   تقسیم ا  وظیفه

 نشیان  خود از خوب  عملکرد تا کند م  کم  کننده پذیر جامعه فرد به که است های  توانای 

 فییرد کییه اسییت  هییای  رفتییار یییا وظییایف بییر تمرکییز ا  وظیفییه هییا  شایسییتگ  در دهیید.

 مید   در .کنید  کسیب  را نظیر  میورد  نتای  بتواند تا دهد نشان خود از دبای کننده پذیر جامعه

 و ، یتشخصی  ،اطالعیات   ها  شایستگ  شامل بنیاد   ها شایستگ  پژوه  این از حاصل

 .است  ا توسعه و کارکرد  ها  شایستگ  شامل ا  وظیفه ها  شایستگ  واست  مهارت 

 و روش ةزمینی  در میرتب   هیا   پیژوه   سایر به نسبت حاضر پژوه  اصل  تمایزات

 اردوگیان  و 1بیائر  توس  شده ارائه ها  مد  باشد. توجه قابل ذیل موارد در تواند م  ها یافته

 ،(2007) 4اسییمیت ،(2010) استامسییک  و 3آدشییر ،(1997) اشییفورث و 2سییاکس ،(2010)

 بررسی   ةپایی  بیر  عمومیاً  که است موارد  از (2015) ایرگان و 6اوزدمیر ،(2016) 5ساالزار

 جهت همین به اند. دهش تدوین اشعکسب و سازمان  پذیر  جامعه بر مختلف ها  متغیر ثیرأت

 در کیه  دبیو  سیازمان   پیذیر   جامعیه  از ابعیاد   شناسیای   بر حاضر پژوه  خاص تمرکز

 کیدأت حاضر پژوه  مهم تمایزات از یک  ها یافتهة زمین در .اند نشده بررس  قبل  مطاشعات

 بیه  پیذیر   جامعیه  ها  سیستم و ،ها فعاشیت ،کننده پذیر جامعه شخص ها  شایستگ  ابعاد بر

                                                                                                                   
1. Bauer 

2. Saks 

3. Adler 

4. Smith 

5. Salazar 

6. Özdemir 
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 معتبیر  هیا   مید   از بسییار   در کیه  اسیت  سیازمان   پیذیر   جامعیه  اصیل   اجزا  عنوان

 ،(2006) 2وو یانییگی  هیا  ،(1986)1جیونز  ،(1979) شیاین  و مییانن ون نظییر  پیذیر   جامعیه 

 ایین  تمرکیز  همچنیین  است. نبوده نظر مد (1994)  همکاران و 4چائو ،(1997) 3تائورمینا

 نظییر  هیا  دیدگاه برخ  در که است پذیر  جامعه یندافر از ممکن نتای همة  بررس  بر مد 

 ،(2012) 8بییادو ،(2011)  همکییاران و 7فنییگ ،(2013) شییانوک و 6آشیین ،(1976)5فلییدمن

 در ،دیگر طر  از است. شده اشاره پذیر  جامعه نتای  از تعداد  به تنها (2012)9آسترو 

 Fisher 1986; Beugré 2010; Kammeyer-Mueller et) پیشین ها  پژوه  نتای  با مقایسه

al. 2013; Wang et al. 2015; Liao et al. 2017; Moyson et al. 2018; Batistič 2018; 

Bauer & Green 1994)  و ،هیا   ویژگی   ،تعیاریف  بییان  بیه  تنهیا  مطاشعات ینا گفت توان م 

 بیرا   جیامع   اشگیو   هیا  آن از یی   هییچ  کیه  طیور   ؛ انید  کرده اکتفا حوزه این مشکالت

 هیا   شفیه ؤم و ابعیاد  بیر   عالوه ،حاضر پژوه  در اما اند. نکرده ارائه سازمان  پذیر  جامعه

 اشگیو   و معرف  سازمان  یر پذ جامعه از جدید  ابعاد ،گذشته مطاشعات در شده ناسای ش

 و داد کیاه   را پیشیین  ها  پژوه  ها  یافته پراکندگ  میزان که طور  ؛شد ارائه جامع 

 خیال  تیا  شید  تالش حاضر پژوه  در رو این از .کرد کیدأت بیشتر یکپارچگ  و انسجا  بر

 اشگیوی   و شیده  داده پوشی   جیام   مید   یی   ارائه منظور به پیشین مطاشعات در موجود

 شود. ارائه اربرد ک

 کاربردی های پیشنهاد

 ارائیه  پذیر  جامعه با رابطه در زیر ها  پیشنهاد ،پژوه  این از هآمد دست به نتای  اسا  بر

 شود: م 

                                                                                                                   
1. Jones 

2. Ha-Young Woo 

3. Taormina 

4. Chao 

5. Feldman 

6. Alen 

7. Fang 

8. Badu 

9. Astrof 
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 آنجا از و شوند م  دخیل پذیر  جامعه یندافر در سازمان مختلف ها  واحد اینکه به توجه با

 شیود  می   پیشینهاد  ،باشید  نداشیته  وجیود  عموضیو  دربارة عمیق  دید و بین  است ممکن که

 بیا  و تشیکیل  اجرایی   عوامیل  سایر و انسان  مناب  جذب ةحوز متخصصان حضور با جلسات 

 .دشیو  تبییین  پذیر  جامعه یندافر ضرورت و اهمیت پذیر  جامعه از حاصل نتای همه  تشریح

 ناوارد تازه کردن پذیر جامعه برا  مناسب فرد تعیین در داد نشان تحقیقپیشینة  بررس  همچنین

 از هیا  سیازمان  شیود  می   پیشینهاد  بنیابراین  .اسیت  شیده  توجیه  تجربیه  و سیابقه  داشتن به تنها

 پذیر جامعه برا  مناسب افراد انتخاب جهت معیار  عنوان به مد  این از حاصل ها  شایستگ 

 بیا  شیود  می   یشینهاد پ انسیان   مناب  کارشناسان به ،این بر عالوه ند.کن استفاده ناوارد تازه کردن

 بیرا   های  رویکرد از انسان  مناب  واحد نیز و سازمان کل  ها  استراتژ  دقیق رصد و ارزیاب 

 داشته توازن و سوی  هم ها استراتژ  این با که ندکن استفاده خود وارد تازه نیروها  پذیر  جامعه

 مورد ها  رفتار ،باشد متخد و محصو  ةتوسع و نوآور  سازمان استراتژ   چنانچه مثالً باشد.

 تحمیل  و پیذیر   ریس  باال  میزان ،پذیر  انعطا  ،خالقیت شامل های  سازمان چنین در نیاز

 کیه  کارآموز  نظیر ،فرد  پذیر  جامعه ها  رویکرد شرای  این در شود م  پیشنهاد است. ابها 

 کسب و خود  پذیر جامعه مسئو  فرد هر آن در واست  غیررسم  و ساختار بدون صورت به

 را خود جدید موقعیت در کار سری  جدید کارکنان ها سازمان این در شود. استفاده ،است تجربه

 دارنید هیا   آن از کیه  انتظارات  و هنجارها و ها ارزش درک و فهم برا  تالش در وکنند  م  آغاز

 عمل اختیار دهند شکل را خود رواب  چگونه اینکه در جدید کارکنان ها سازمان این در .ندهست

 کیه  ،سیازمان   هیا   رویکیرد  از هاست هزینه کاه  بر مبتن  کل  استراتژ  که زمان  اما دارند.

 تیواش   شیرای   ایین  در .شود  م  استفاده پذیر  جامعه برا  ،دارند یافته ساختار و رسم  ماهیت

 از ها فعاشیت ینا زمان و کنند م  مشارکت آن در جدید کارکنان که دارد وجود ها فعاشیت از ثابت 

 ینید افر هید   و حییات   سیازمان  بیا  کارکنان تطبیق ها سازمان این در است. شده مشخص قبل

 کارشناسان به همچنین است. سازمان ی  فرد  ارزش میان تناسب از یافتن اطمینان پذیر  جامعه

 پیذیر   جامعیه  هیا   فعاشیت برا را  الز  بستر دقیق ریز  برنامه با شود م  پیشنهاد انسان  مناب 

 است: ضرور  زیر موارد به توجه خصوص این در کنند. فراهم
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 سازی آماده 

 جهیت  ناوارد تیازه  شغل  ها  نیاز خصوص در سازمان مختلف ها  واحد از نظرسنج 

 ؛آموزش  مطاشب محتوا  طراح 

 جهیت  الز  شیرای   ایجیاد  و سیازمان  قدیم  ها  نیرو به رسان  اطالع جهت در تالش

 ؛سازمان جدید و قدیم  ها  نیرو میان احتماش  تضاد از ممانعت

 نیروهیا   در ارتبیاط بیا   قیدیم   کارکنیان  میان در رقابت جا  به همکار  حس ایجاد

 ؛پذیر  جامعه یندافر در افراد این دادن مشارکت طریق از یندافر شروع از پی  جدید

 این کردن شحاظ و وارد تازه مختلف ها  گروه شغل  و تحصیل  سوابق تفاوت به توجه

 .آموزش  مطاشب محتوا  تعیین در موضوع

 گویی آمد خوش و استقبال 

 ؛کار  تیم اعضا  به مافوق توس  شده استخدا  تازه فرد معرف 

 از مثبیت  تصیویر   ایجیاد  و ناوارد تیازه  از مدارک دریافت برا  مناسب محل انتخاب

 ؛سازمان با فرد برخورد اوشین

 .سازمان از ازدیدب برا  الز  شرای  ایجاد

 آشناسازی و رسانی اطالع 

 ؛معارفه او  روز در وارد تازه فرد به اطالعات زیاد حجم ةارائ از خوددار 

 ینید افر رونید  میورد  در مناسیب  اطالعیات  ةارائ طریق از ناوارد تازه ابها  رف  به کم 

 ؛آینده ها  روز در پذیر  جامعه

 ،مرخص  ،تردد ةنحو به مربوط اتمقرر ظیرن ،کل  قوانین مورد در درست رسان   اطالع

 ؛... و ،شغل  ارتقا  زمان ،مزایا و حقوق

 .سازمان مسئوالن به ها دیدگاه و اعتراضات بیان و ارتباط برقرار  ها  راه وجود

 راهنمایی و هدایت 

 ؛عمل  کاردادن  انجا  و سیستم به جدید نیروها  دسترس 

 ؛آن ةارائ زمان به نسبت مطاشب حجم نیز و زش آمو مطاشب محتوا  بودن ضرور  به توجه



  481     ... انساني منابع امتیازی کارت در معماری تعريف اساس بر سازماني پذيری جامعه معماری مدل طراحي

 و ،ادار  اتوماسییون  بیا  کیار  ةنحیو  ،نامیه  نگیارش  نظییر  عمیوم   ها  مهارت به توجه

 ؛آموزش  مطاشب در ها آن کردن شحاظ و ارتباط  ها  مهارت

 .پذیر  جامعه ةدور ط  ناوارد تازه انگیزش  عوامل به توجه ضرورت

 سازمان اهداف با فرد عملکرد سازیسو هم و مدت بلند ارتباط ایجاد 

 ؛ناوارد تازه برتر  ها استعداد شناسای  جهت مناسب سازوکار و الز  شرای  وجود

 .کار  واقع محی  به ورود از پس وارد تازه فرد آموزش مورد در پیگیر  و تیّجدّ

 آتي تحقیقات برای ها پیشنهاد

 شود: م  پیشنهاد آمده دست هب نتای  به توجه با نهایت در

 این به شود. پرداخته پذیر  جامعه یندافر بررس  به استر  به مربوط نظریات شنز از 

 امیر  ایین  و اسیت  پراسترسی   انتقیاش   ةدور تطبییق  و پذیر  جامعه یندافر که علت

 زیاد  ها  هزینه و شود ها سازمان و افراد برا  ناخوشایند  نتای  به منجر تواند م 

 کند. ایجاد

 داشیته  تطبیق یندافر در خاص  نق  است ممکن ،ناوارد تازه دیگر ویژه هب ،1همتایان 

 اینکیه  وجیود  بیا  اسیت.  نشیده  تیوجه   آن بیه  پیذیر   جامعهمباحث  در که باشند

 کیفی   تحقیقیات  در ستر ا کاه  برا  ابزار  عنوان به اغلب 2همتایان منتورینگ

 دارد. وجود پذیر  جامعهمباحث  در آنبارة در اندک  مطاشعات ،شود م  پیشنهاد

  3ظیاهر  نق  مد  ی  کنیم م  انتخاب مد  عنوان به را دیگر  شخص که هنگام 

 بیه  سازمان  پذیر  جامعه در ندا مهم نق  ها  مد  که موضوع این اگرچه شود. م 

 حیدود   تیا  گذارنید  می   ثیرأت چگونه دقیقاً ها آن اینکه ،است شده شناخته رسمیت

 .است هماند باق  مبهم و ناشناخته

 دادن ارتبیاط  جیا   بیه  ،سازمان  پذیر  جامعه به مربوط مطاشعات بیشتر مجموع در 

 بیه  ،سازمان  پذیر  جامعه ها  روش و ها فعاشیت خاص ابعاد به پذیر  جامعه نتای 

                                                                                                                   
1. peers 
2. peer mentoring 

3. a role model 
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 نقص این تعیین برا  است الز  اند. کرده بحث ارتباطات این مورد در کل  صورت

 بپردازیم. آن عمیق بررس  به

 فیرد  یی   کیه  یلدش این به فق  که است این دارد بررس  به نیاز که دیگر  وعموض 

 کیه  نیسیت  معنیا  بیدان  بینید  می   آمییز  موفقییت  را اش پیذیر   جامعه یندافر وارد تازه

 ینییدافر وجییود بییا حتیی  ،ناوارد تییازه از بسیییار  بمانیید. سییازمان در خواهیید میی 

 سیازمان از  خارج در یگرد های  فرصت یافتن جو و جست در ،موفق پذیر  جامعه

 بیشیتر   تحقیقات شود م  توصیه بنابراین هستند. سازمان ترک برا  ریز  برنامه یا

 ناوارد تییازه پییذیر  جامعییه کییه زمییان  ،سییازمان در مانییدن بییه میییل خصییوص در

 پذیرد. انجا  ،است بوده آمیز موفقیت
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 منابع
، «کشاورز  جهاد انسان  مناب  معمار  اشگو » (.1385) قاسم  حمیدرضا ؛میرعل  ،سیدنقو 

 .175ی  153 ص ،14 ش ،5   ،صنعت  مدیریت مطاشعات

 از علمی   تئی هی اعضیا   ةتجرب و درک» (.1394) تمسک  مریم ؛قادرزاده امید ناصر؛ ،شیربیگ 

 انسیان   منیاب   میدیریت  هیا   پژوه ، «کار او  روزها  و استخدا  بدو آشناساز  یندافر
 .207ی  179، ص 2 ش ،7   ،()عحسین اما  جام  دانشگاه

 بیر  سیازمان   کیارآفرین   اثیر » (.1391) سییفر   کالتیه  معصیومه  رسو ؛ ،سیدحسین  نوروز 

 ،«مازنیدران  اسیتان  بیدن   تربییت  ادارات کارکنیان  سیازمان   تعهد و سازمان  پذیر  جامعه

 .108 ی 89، ص 1 ش ،6 د ،ورزش  مدیریت

 هیا   رویکیرد  بیر  تحلیلی  » (.1389) اصفهان  نصر احمدرضا ؛نوروز  عل  ؛شقایق ،نشان نی 

 .160ی  141، ص (62)16 ،انسان  علو  در شناس  روش ،«کیف  پژوه  در روای 

 بیر  سازمان  پذیر  جامعه ها  تاکتی  ثیرأت» (.1394) غالم  زهرا ؛منطق  خسرو رضا؛ ،واعظ 

 دانشگاه ،دوشت  مدیریت ةرشت ةنام پایان ،«آن ها  پیامد تحلیل و جدیداشورود افراد یادگیر 

 طباطبای .  عالمه

 دانشجویان دانشگاه  پذیر  جامعه یندافر» (.1395) مهدیه عارفه ؛همت  رضا ابوعل ؛ ،ودادهیر

ص  ،1 ش ،22 د ،عاش  آموزش در ریز  برنامه و پژوه ، «اصفهان دانشگاه :مورد دکتر ؛

 .73 ی 45

 بیدو  سیاز   اجتمیاع   یندافر از زنان ةتجرب» (.1397) برج  زهرا ؛شیر  اردشیر عل ؛ ،یاسین 

 اجتمیاع   فرهنگی   شورا ، «ایال  شهر دوشت  ها  سازمان شاغلین مطاشعه: مورد استخدا ؛
 .141ی  111، ص 81 ش، 21 د ،خانواده و زنان
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