
 

 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    54/2/7501دریافت مقاله: 

 7501 زمستان، 8، شمارۀ هجدهمسال     51/0/7501پذیرش مقاله: 

 80-59ص  ص      

شناساییعواملموثربرتوسعهمنطقهپذیرشکارکنان)موردمطالعهدانشگاهافسری

ع(()یعلامام

 8یرازیش ینعلیمحمود آقا حس  ،5معمارزاده طهرانغالمرضا   ،5فرد ، کرم اله دانش7یملک دیمج

 

 چکیده

 توانمند بازوی مثابه بهع( ) یعلافسری امام  دانشگاه خصوص بههاى نظامی و براى سازمان توسعه منطقه پذیرش،

علمی و مرکز آموزش عالی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی از اهمیت باالیی برخیوردار اسیت. لیذا تحقیی      

 درصیدد بیا خبرگیان    افتهیسیاختار هیای عمیی  و نیمیه     حاضر با استفاده از روش داده بنیاد و مبتنی بر مصاحبه

. نتیایج تحقیی    باشید  ع( میی ) یعلی  شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان دانشگاه افسری امام

 59مولفیه و   2بیا  ) رنیده یگشاخص(، آمادگی دستور  52مولفه و  5با ) دستوردهندهحاکی از شناسایی مقبولیت 

باشد. از  بر توسعه منطقه پذیرش می مؤثرعوامل  عنوان بهشاخص(  0مولفه و  5با دستور )های  ویژگی شاخص( و

، اجتماعی کردن مناسب، روابط متنیوع،  ینیگز ستهیشامولفه ) 4ش شامل طرفی راهبردهای توسعه منطقه پذیر

تنوع شغلی، سیستم پاداش متنوع، تنوع شغلی، آمیوزش، توانمندسیازی و میدیریت برمبنیای هیدس( شناسیایی       

 یلعپذیرند. دانشگاه افسری امام  های جامعه تاثیر می های سازمان و ویژگی ها نیز از ویژگی گردیدند که این مولفه

تواند نسبت به توسعه منطقه پیذیرش کارکنیان    می شده ییشناساع( با استفاده از اقدامات مدیریت منابع انسانی )

 .اقدام نماید

 ، آمادگی دستور گیرنده.دستوردهندهپذیرش، منطقه پذیرش، مقبولیت  های کلیدی: واژه

 

 

                                                                                                                                       

 رانیا ن،یقزو ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد قزوین،  ،یدولت تیریمد ای تخصصی، گروهدکتر یدانشجو. 7

 daneshfard@srbiau.ac.irی)نویسنده مسئول(دانشگاه آزاد اسالم. استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، 5

 رانیتهران، ا 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات،ایران. دانشیار گروه مدیریت دولتی، 5

 . استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران8
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 مقدمه
گیری است ولی تصمیم هر چه قدر هم خوب باشد، اگیر   ترین وظایف مدیران تصمیم یکی از مهم

بیه   رنیده یگ میتصم، ممکن است قرارگرفتهشرایط اجرای آن فراهم نشده باشد نتایج تحت تثثیر 

در بررسی ارزیابی کارایی تصمیم به دو عامیل   7نرسد. نرمن مایر موردنظرنتایج دلخواه یا به اهداس 

گییری   و تصیمیم  مسیئله به میزان رعاییت فراینید حیل     اشاره دارد: الف( کیفیت عینی تصمیم که

رسمی مرتبط است، ب( میزان پذیرش تصمیم توسط مجریان آن، کیه انیدازه همکیاری و رضیایت     

 (.10: 7502، دانش فرددهد ) را نشان می مسئلهافراد درگیر در اجرای تصمیم برای حل 

میافوق بیه پیذیرش و قبیول      نفیوذ  اعمیال بسیاری از دانشمندان معتقدند اختییار ییا قیدرت    

(. با توجه بیه اهمییت پیذیرش    55: 7002، 5پیندور، روگرز و سو  کیکدارد )بستگی  ردستیز

دسیتور   رشیموردپیذ ی دسیتورات صیادره    شیود کیه آییا همیه     مطیرح میی   سؤالدستورات این 

ی در کند رهبران معموالً به امکیان نافرمیان   ( عنوان می5975) 5گیرند؟ آکرلف قرار می رندگانیگ

( سیرپیچی از  7544اجرای دستورات، مقید هستند. و فرهی بوزنجانی، حسن بیگی و هوشنگی )

 تثکیید داننید. از طرفیی    دستورات مافوق را یکی از رفتارهای مخرب سربازان در محیط کیار میی  

ی و لغو دستور نیز دلیلی بر امکیان عیدم   چیسرپگذار و تعیین مجازات برای مرتکبین جرم  قانون

 .استکلیه دستورات  پذیرش

مطیرح   سیؤال ، ایین  رنید یگ ینمی قیرار   رشیموردپیذ اگر بپذیریم که بعضی دستورات صادره 

قیرار   رشیموردپیذ گیرنید و برخیی دیگیر     قرار می رشیموردپذشود که چرا برخی دستورات  می

تفاوتی در هر ییک از افیراد کیه     بارنارد به وجود یک منطقه بی سؤالگیرند؟ در پاسخ به این  نمی

دسیتور، پذیرفتیه    صیادرکننده هیای هشییارانه از منبیع     در آنجا، دستورات بدون طیرح پرسیش  

(، سایمون حدودی کیه درون آن زیردسیتان آمیاده    78: 5972، 8کند )کومبی شود، اشاره می می

نامید   پذیرش میرا بپذیرند، منطقه  شده گرفتههستند تصمیماتی که توسط باالدستان برای آنان 

کننید کیه توسیعه     ( بیان می5978) 5و چاربونهو، کیم و هندرسون .(58: 7044، 2هوی و براون)

                                                                                                                                       

4  . Norman Maier 
3. Pindur, Rogers & Suk Kim 
2. Akerlof 
1.  Kumbi 
3.  Hoy and Brown 
6. Charbonneau, Kim and Henderson 
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 ی( کارکنان برای مدیران جهت هدایت کردن سازمانشان سودمند است.تفاوت یب) منطقه پذیرش

ملزومیات اجیرای دسیتور، پیذیرش دسیتور توسیط        نیتر مهمبا توجه به مباحر باال یکی از 

مثابیه بیازوی    بیه  فسری امیام علیی )ع(  دانشگاه ادستان است. از طرفی پذیرش دستورات در زیر

 تربیت محل و ایرانافسران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی  آموزش مرکزو  توانمند علمی

 برخیوردار ی دوچنیدان  اهمییت  جسیمانی، از  آمیادگی  و دانش نظامی نظم، هاى عرصه در جوانان

رغم اهمیت موضوع در داخل کشور پژوهش خاصی در مورد توسیعه منطقیه پیذیرش     . علیاست

در خارج از کشور نییز بیه دلییل وجیود شیرایط و فرهنیگ        شده انجامهای  و پژوهش نشده انجام

دارند. لذا محققین در این تحقی  بیه دنبیال شناسیایی     یساز یبوممتفاوت با کشور ایران نیاز به 

 باشند. ی( مع) یعلعه منطقه پذیرش کارکنان در دانشگاه افسری امام بر توس مؤثرعوامل 

نتایج پژوهش حاضر عالوه بر کمیک بیه غنیای ادبییات در میورد منطقیه پیذیرش کارکنیان         

تا از طری  ارتقاء عوامیل   قرارگرفتهفرماندهان و مسئولین دانشگاه افسری  مورداستفادهتواند  می

 فرمیان  بیه  گیوش و  پادررکیاب الزم را جهت تربیت افسیرانی  بر توسعه منطقه پذیرش بستر  مؤثر

توانند از نتیایج تحقیی  حاضیر جهیت توسیعه       فراهم نمایند. از طرفی سایر مراکز نظامی نیز می

 منطقه پذیرش کارکنان تحت امر استفاده نمایند.

 اهداف تحقیق
زییر   صیورت  بیه باشد و اهداس فرعیی   هدس غایی این پژوهش توسعه منطقه پذیرش کارکنان می

 گردند: بیان می

 ع() یعلبر توسعه منطقه پذیرش کارکنان در دانشگاه افسری امام  مؤثرشناسایی عوامل . 7

 ع() یعلشناسایی راهبردهای توسعه منطقه پذیرش کارکنان در دانشگاه افسری امام . 5

 های پژوهش سوال

 ع( کدامند؟) یعلفسری امام بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان در دانشگاه ا مؤثرعوامل  .7 

 ع( کدامند؟) یعلراهبردهای توسعه منطقه پذیرش کارکنان در دانشگاه افسری امام  .5
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 های مربوط به پذیرش و اجرای دستور نظریه
تیوان سیه دسیته از     در بررسی نظریات مرتبط با پذیرش و اجرای دستورات توسط کارکنان میی 

و ملیزم بیودن    دسیتوردهنده ای از این نظرییات بیر نقیش     دستهتحقیقات را از هم متمایز نمود. 

 کننیده  نییی تع، دسیته دوم بیر نقیش    انید  متمرکزشدهبه پذیرش و اجرای دستور  رندهیدستور گ

اند و دسته سوم نقش  نموده تثکیدو لزوم پذیرش دستورات توسط دستور گیرنده  رندهیدستور گ

اند. در زیر نظریات مختلف تحیت ایین سیه     ادهقرار د موردتوجهموقعیت در پذیرش دستورات را 

 گردند. دسته ارائه می

 متمرکز بر نقش دستوردهنده اتی( نظرالف

یکی از مقاالت کالسیک را در بیاب قیدرت    7020در سال  5و جان آر. پی. فرنچ 7برترام اچ. راون

اسیت کیه    سیؤال منتشر کردند. این مقاله پاسخ به این  5های قدرت اجتماعیتحت عنوان پایگاه

 هیا  آنمقاومت شدید از سیوی دیگیران، قیادر بیه تغیییر رفتیار        باوجودچرا بعضی از افراد حتی 

ییا جاهیای    هیا  سیازمان خالصه چه عواملی به افراد خاصی نسبت به دیگیران در   طور بههستند؟ 

سیتند،  هایی که منبع قدرت در سازمان ه دهد؟ به نظر راون و فرنچ، انواع پایگاه دیگر، قدرت می

کنتیرل نسیبت بیه    اجبیار ) قدرت پاداش )کنترل نسبت به منابع ارزشمند(؛ قیدرت   از: اند عبارت

سیازمان(؛ قیدرت    مراتیب  سلسلهقدرت ناشی از موقعیت رسمی فرد در ) یقانونتنبیهات(؛ قدرت 

کنترل مبتنی بیر جذبیه( و قیدرت تخصیص )کنتیرل مبتنیی بیر دانیش( )فرهنگیی،          ) تیمرجع

 (.872: 7502ین زاده، میزایی و حس شاه

اسیت کیه چیرا افیراد از      سیؤال وبر نیز در نظریه ساختارهای قدرت بیه دنبیال جیواب ایین     

مییان زور )بیه معنیای توانیایی وادار      سیؤال کنند؟ او برای یافتن پاسخ این  دستورات تبعیت می

رات با طیب ها به تبعیت، علیرغم میل( و اقتدار یا اختیار )به معنای پذیرش دستو ساختن انسان

شناسیی معیروس    (. وبر در سینخ 50-54: 7542شود )مشبکی و روحانی،  خاطر( تفکیک قائل می

قانونی و کاریزماتیک( و ساختار اداری متنیاظر بیا هیر نیوع     -خود سه نوع اختیار )سنتی، عقالئی

 (.1: 7508الدینی میمند،  کند )بکایی، پورکیانی و زین قدرت را مطرح می

                                                                                                                                       

4  . Bertram H. Raven 
3. John R.P. french 
2  . The Bases Of Social Power 
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 شخصیی حکمیران   های توانایی به اعتماد و وفاداری از پذیرش آن در : که7کاریزماتیک اختیار. 7

 (.725: 7509)بدری،  ردیگ یم سرچشمه

شیود )بیدری،    میی  ناشیی  رسم و سنت از اختیار واجد پذیرش افراد آن در که :5سنتی اختیار .5

7509 :727). 

 کیه  اختییار  قیدرت ییا   دارنیده  سیمت  ییا  مقام از پذیرش آن در که :5قانونی یا عقالیی اختیار. 5

: 7509شیود )بیدری،    میی  ناشی ،شده مشخص و محدود سازمان های دستورالعمل و مقرراتتوسط 

نگرد. طب  عقیده میاکس وبیر،    یک جریان از باال به پایین به اختیار می صورت به(. این نظریه 725

، قانونیاً مکلیف بیه رعاییت     مراتیب  هسلسیل شود و مقامات پایین  قانون ایجاد می حکم بههر سازمانی 

هستند و باید طب  آن عمل کنند. سرپیچی از دستورات مقامیات میافوق    مافوقدستورات مقامات 

 (.59: 7515تواند موجب مجازات و حتی برکناری از کار و خدمت شود )معتمد وزیری،  می

 ب( نظریات متمرکز بر نقش دستور گیرنده

واضعان مقررات و صادرکنندگان دستور در سازمان، قدرت قیانونی  »گولدنر با طرح این سؤال که 

بیه   مسیئله کند که هییچ تیوجهی بیه     ، از وبر انتقاد می«آورد؟ خود را بر چه مبنایی به دست می

وجود آمدن اختیارات قانونی در سازمان نکرده اسیت. بیر همیین اسیاس، مطالعیات خیود را بیر        

: 7511نمایید )مسیکریان،    ی اختییار، متمرکیز میی   ریکارگ بهیچی زیردستان هنگام وضعیت سرپ

همراه باشید، کیارایی    ی تحمیل با موافقت زیردستآنجا بهکند اگر اختیار  گولدنر عنوان می .(59

 گیرد که سه نوع بروکراسی وجود دارد: رود. وی نتیجه می اختیار باالتر می

مقیررات از طیرس میدیر     این نوع از بروکراسی، تحمییل  )ساختگی(: در 8بروکراسی کاذب. 7

 شیده  نییی تعمقررات  برخالسپایبند مقررات هستند، ولی  ظاهر بهگیرد، اما کارمندان،  صورت می

هیا، قیوانین    (. در این نوع سازمان2: 7508الدینی میمند،  کنند )بکایی، پورکیانی و زین عمل می

 شود. تنها در موقع بازرسی رعایت می

                                                                                                                                       

4  . Charismatic Domination 
3. Traditional Domination 
2. Rational or Legal Domination 
1. mock bureacracy 
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آیید کیه ییا     )کیفری(: این بروکراسی در شرایطی به وجود می 7سازمان اداری مبتنی بر تنبیه .5

کنند. توافقی بین مدیریت و کارکنیان   را بر همدیگر تحمیل می نشانیقوانمدیریت و یا کارکنان، 

میزاییی و   وجود ندارد و نادیده گرفتن قوانین، دلیلی برای تحمیل مجازات است )فرهنگیی، شیاه  

 (.550: 7502حسین زاده، 

از  هیا  آن: در چنین سازمانی، مقررات توسط افرادی کیه اختییار   5نمایندگیسازمان اداری . 5

شود، روسا و کارمندان از این مقررات حماییت   است، وضع می شده قبولطرس تمام افراد سازمان 

ن، اختیار بیر دانیش و   شود. در این نوع سازما انگاری تلقی می کنند و انحراس از مقررات سهل می

(. در ایین بروکراسیی، قیوانین در    57: 7511مسیکریان،  است )افراد متکی  شده رفتهیپذتخصص 

داشیتند   نظیر  اتفیاق  بیاهم  هیا  ارزشهم مدیریت و هم کارکنان در  چراکهشدند،  عمل پیروی می

 (.550: 7502میزایی و حسین زاده،  )فرهنگی، شاه

داند بنابراین، اختیار ییا   اختیار را ناشی از پذیرش زیردستان می ای، بارنارد با ارائه نگرش تازه

(. 55، 7511نفوذ مافوق به پذیرش و قبیول زیردسیت بسیتگی دارد )هاشیمی فیر،       قدرت اعمال

نماید )پیندور، روگرز  بارنارد تئوری پذیرش قدرت را بر مبنای اراده آزاد و بدون اجبار معرفی می

 را دسیتورات  کیه  کند کیه کسیانی   تئوری پذیرش بارنارد ادعا می (.55: 7005و پان سو  کیم، 

دهنید   این کیار را انجیام میی    دستورات مشروعیت و درستی از دهند بر اساس باورشان انجام می

(. یعنی کارکنان اعتبار )صحت( دستورات مدیرانشیان را در نظیر   4: 5978، 5)ماهونی و گودفری

گیرند که آیا آن دستورات را بپذیرند یا نه )پیندور، روگیرز   گیرند و سپس آگاهانه تصمیم می می

(. بارنارد برخالس کسانی چون تیلور معتقد اسیت قیدرت میدیر در    55: 7005و پان سو  کیم، 

 (.75: 5979، 8متقاعد کردن است نه در دستور دادن )گابور و ماهونی

کننید   ز باال به پایین نگاه میی عنوان یک جریان ا ها که به اختیار به بنابراین برخالس کالسیک

چستر بارنارد عقیده دارد که جریان اختیار در سازمان از پایین به باالست )مشیبکی و روحیانی،   

 زیردستان طرس از و کند پیدا مشروعیت دستوری اینکه برای بارنارد چستر نظر (. به25: 7542

ییا   ( ابیالغ 7 باشید  داشیته  انزمی  هیم  طور به را زیر شرط چهار است الزم گیرد قرار موردپذیرش

                                                                                                                                       

4. punishment xontered bureacracy 
3. representative bureacracy 
2. Mahoney and Godfrey  
1. Gabor & Mahoney 



 7501 ، زمستان8شمارۀ ، هجدهمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 36

 

های سیازمان   ( اعتقاد داشته باشد که ابالغ یا دستور باهدس5فهم و در  باشد،  برای او قابلدستور 

-( 8( اعتقاد داشته باشد که ابالغ یا دستور سیازگار بیا عالئی  شخصیی اوسیت و      5مغایرت ندارد، 

 کییم،  سیو   پیان  و روگرز پیندور،) دازلحاظ جسمی و ذهنی قادر به اجرای آن دستور یا ابالغ باش

 (:25: 7542؛ مشبکی و روحانی، 55: 7511 ؛ مسکریان،89 ،7511 ؛ هاشمی فر،55: 7005

نه سینت خیدا بیر اجبیار      کند که نقی پورفر نیز با اشاره به برخی از آیات و روایات عنوان می

: 7542فیر،   پیور  نمیود )نقیی  توان کسی را معتقد به یک معنایی  زور می متکی است، و نه اینکه به

انسیانیت   رایی زکند، و لیو در جهیت حی  باشید؛      (. تحمیل، انسانیت انسان را از او سلب می725

(. اگیر از انسیانی سیلب اراده شیود و تحیت      724اش بسیتگی دارد )همیان:    انسان به اعمال اراده

شیده باشید، زییرا     اختیار دیگری دربیاید، بازهم مسئول اعمال خویش است؛ اگرچه به او تحمیل

تحمیل را پذیرفته است و پذیرفتن تحمیل، به معنی این است که با اختییار، بیه آن وادی، قیدم    

(. از طرفی، اجبار بر عمل نیک، چون جبری است، مایه رشید روحیی   759گذاشته است )همان: 

فیرو  انسان نخواهد شد، بلکه به جهت ساختار خاص خلقت انسانی، موجب گریز از اعمال خیر و 

غلتیدن در ورطه گناه و آلودگی نیز خواهد بود. لیذا در نظیام میدیریت والییی و الهیی، شیوق و       

 (.759رغبت، محور اعمال مدیریت و تحق  تبعیت، از نیروهای تحت فرمان است )همان: 

 ای متمرکز بر نقش عوامل زمینه اتی( نظرج

وان بیین اجیزا و عناصیر مختلیف،      اجبیار، نمیی   فالت معتقد است از طری  اعمال زور و توسل به

دلخیواه   داند که افراد به هماهنگی به وجود آورد. لذا، اولین وظیفه مدیران را فراهم آوردن وضعیتی می

کنید:   (. فالت قدرت را به دودسته تقسییم میی  55: 7511خود برای همکاری آماده باشند )مسکریان، 

طیور مطلی     کند ح  کنترل کارکنانش را به میقدرت بر دیگران و قدرت با دیگران. مدیری که تصور 

ها را بشنود و معتقد است که از دستورهایش اعیم از صیحیح ییا     دارد و حاضر نیست پیشنهادهای آن

کنید   غلط باید اطاعت گردد، دارای تفکر قدرت بیر دیگیران اسیت و بیه عبیارتی، اعمیال قیدرت میی        

شیود و گیرایش بیه     موجیب مقاومیت میی    (. این نیوع اعمیال اختییار   27: 7542مشبکی و روحانی، )

 (.55: 7511سازد )مسکریان،  سرپیچی از دستورات را در کارکنان فراهم می

کنید، کیار را بیه زیردسیتان ییاد       ریزی می طور سیستماتیک برنامه مدیری که کار روزانه را به

آورد کیه   پذیرد درواقع یک قدرت مشتر  به وجود می ها را می ی خوب آنها شنهادیپدهد و  می

(. به نظر فالیت راه رسییدن بیه چنیین     27: 7542قدرت با دیگران نام دارد )مشبکی و روحانی، 
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است و دستور دادن بیشتر مبتی بر قیانون موقعییت اسیت تیا     « قانون موقعیت»از تفکری استفاده 

اختیار باشد بیه نظیر وی رهبیر واقعیی کسیی اسیت کیه قیانون          وابسته به موقعیت یا مقام صاحب

عیت را بداند و از آن بیشترین استفاده را کند. با توجه به قانون موقعیت دستورات دیگیر جنبیه   موق

گردد موقعیت است که در اثیر   شخصی و انفرادی ندارند، زیرا آنچه موجب صدور یا اخذ تصمیم می

های فنی، نظریات اهل خبره، شیرایط زمیانی و مکیانی و ماننید آن      عوامل متعددی از قبیل بررسی

 (.55: 7511شوند )مسکریان،  شود در این حالت، دستورات، مشتاقانه اجرا می ایجاد می

انجیام   میرمسیتق یغ صیورت  بیه در خصوص عوامل موثر بر پذیرش دسیتورات نییز تحقیقیات    

 ارائه گردیده است. 7ای از این تحقیقات در جدول  پذیرفته است که خالصه

 قبلی شده انجامهای  بر پژوهشبر پذیرش دستورات برا مؤثرعوامل  :9 جدول

 منبع مؤلفه دابعا

ور
ست
 د
ت
ولی
قب
م

 

 مشروعیت
 اقتدار دستوردهنده

 717: 5978و حسن،  زیعز ک،یمال؛ 820: 5972تورنر، 

 تیمقبول ای تیمشروع
 دستوردهنده

 81: 5972و همکاران،  یعبدالغن

دگ
آما

 ی
ور 
ست
د

یگ
ده
رن

 

 پان و روگرز پیندور،؛ 701: 5999هرسی و بالنچارد،  توانایی
 .25: 7542؛ مشبکی و روحانی، 55: 7005 کیم، سو 

روگرز و پان  ندور،ی؛ پ701: 5999و بالنچارد،  یهرس انگیزش
 ؛89، 7511فر،  ی؛ هاشم55: 7005 م،یسو  ک

 704: 7541 ،یو روحان یمشبک فهم دستور

نه
می
ل ز
وام
ع

 
ی
ا

 

 55: 5972کومبی،  نحوه تهیه دستور
 ؛599: 7541 ،یو روحان یمشبک ابالغ دستورنحوه 

 .852: 7541 ،یو چراغ یریعشا ،یاسیال
 ی؛ جان ل81: 7540 ،یاسیال ؛782: 7502 ،یمیکر های مواف  وجود گروه

 .52: 7510 ک،یپاول

 روش تحقیق
پیردازی   کاربردی، فلسفه تفسیری، رویکرد استقرایی، استراتژی نظریه یریگ جهتاین پژوهش از 

اکتشافی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان بهیره   باهدسداده بنیاد و 

از استراتژی داده بنیاد، نیاز به تفسیر و تحلییل ییک پدییده محلیی،      یریگ بهرهبرده است. دلیل 
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ن در این حوزه در ادبیات موضوع و نیاز بیه تئیوریزه کیردن و واکیاوی     نبود مبنا و چارچوب مدو

 مفاهیم و فرایندها در خصوص موضوع پژوهش بوده است.

الزم اسیت تیا سیه     شیده  یگیردآور های کیفیی   راهبرد داده بنیاد، برای تحلیل داده بر اساس

ارائیه   شده خل ظریه ، الگو یا نتیدرنهاسپری شوند تا  "کدگذاری باز، محوری و انتخابی"مرحله

داده بنییاد   یپیرداز  هیی نظر(. در انجام یک پژوهش به روش 41: 7501شکری و همکاران، شود )

 قیرارداد  مورداسیتفاده را  ابنیده یظهیور  گیرا و   سیستماتیک(، سیاخت مند ) توان رهیافت نظام می

ظهیور  بر نظرییه گلییزر، از طیرح     دیتثک. در این پژوهش با (14-11: 7505و همکاران،  یجمال)

است، زیرا در این پژوهش بنا بوده است که  شده استفادهها و ارائه نظریه  برای تحلیل داده ابندهی

هیا( حاصیل شیود و ییافتن ییا       هیا و جملیه   کلمیه ) یفی یکهای  ها از دل داده نظریه و پاسخ سوال

 .نبوده است مدنظرها  گذاری بر الگو یا رابطه بین مقوله صحه

انید   ، روانشناسی و الهیات بودهیشناس جامعهنفر از اساتید رشته مدیریت،  74جامعه پژوهش 

اسیت.   شیده  انجیام مصیاحبه   هیا  آنیا خبره در ارتباط با موضیوع بیا    کننده مشارکت عنوان بهکه 

هیا تیا    با استفاده از روش گلوله برفی از نوع هدفمند انتخاب شدند و مصیاحبه  شوندگان مصاحبه

 (.14-11: 7505جمالی و همکاران، است )اع نظری ادامه داشته اشب

گیر،   از منظیر پیژوهش   هیا  افتیه یبیودن    یی دق یعنیپژوهش،  ییاز روا نانیحصول اطم یبرا

 انجام خواهد شد: ریپژوهش، اقدامات ز خوانندگان گزارش ایکنندگان  مشارکت

و نظیر   ینیرا بیازب  یمحور یکدگذار میکنندگان، پارادا : مشارکتکنندگان مشارکتتوسط   یتطب

 .شود یاعمال م یمحور یکدگذار میدر پارادا شانیا یها دگاهیخود را در ارتباط با آن ابراز کردند؛ د

 میو اظهیارنظر دربیاره پیارادا    هیا  افتیه ی یبیه بررسی   تیریمید  دیتن از اسات 2همکار:  یبررس

 پرداختند. یمحور یکدگذار

هیا   داده ریو تفسی  لیی کننیدگان در تحل  از مشیارکت  زمان هم طور بهبودن پژوهش:  یمشارکت

 کمک گرفته شد.

 ها داده لیوتحل هیتجز
انید،   به انجام مصاحبه باز با خبرگیان پرداختیه   های کیفی، ابتدا گردآوری داده منظور به نیمحقق

 ذیل ارائه گردیده است. به شرحسواالت مصاحبه 
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 باشند؟ پذیرش دستورات توسط دستور گیرندگان موثر می گذار بر ریتاث یعوامل عل. 7

 ؟باشند گذارمی ریتثث رشیبر توسعه منطقه پذ دستوردهندههای  کدام ویژگی .5

 باشند؟ یگذارم ریتثث رشیبر توسعه منطقه پذ گیرندهدستور  یها یژگیکدام و .5

 باشد؟ یم رگذاریتثث رشیبر توسعه منطقه پذهایی در دستور  وجود چه ویژگی. 8

 کدام اند؟ رشیبر توسعه منطقه پذ مؤثر ای زمینه عوامل .2

 کارکنان را توسعه داد؟ رشیمنطقه پذ توان یم یبا استفاده از چه راهبردها .5

ی کدگیذاری   مکس کیودا کدگذاری گردیده و در مرحلیه  افزار نرمها از طری   در ادامه مصاحبه

هیای اسیتخراجی در اختییار     ها و مقولیه  ها، مولفه های بسیاری به دست آمد که شاخص باز مضمون

نفر از اساتید مدیریت که دارای تحصییالت دکتیری بودنید قیرار گرفیت و پیس از اعمیال         2تعداد 

ی مقبولییت   مقولیه  2سیوال اول پیژوهش    نظرات ایین خبرگیان و پیاالیش مفیاهیم در پاسیخ بیه      

شیاخص،   59مولفیه و   2شاخص؛ آمیادگی دسیتور گیرنیده شیامل      52مولفه و  5با  دستوردهنده

شیاخص؛   78مولفیه و   8سیازمان بیا    یهیا  یژگی یوشیاخص،   0مولفیه و   5های دسیتور در   ویژگی

 شناسایی گردیدند.عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش  عنوان بهمولفه  5های سازمان با  ویژگی

ها، راهبردهای توسعه منطقه پیذیرش شیامل هشیت     از طرفی با بررسی و کدگذاری مصاحبه

پیاداش   سیتم یس ،یکردن مناسب، روابیط متنیوع، تنیوع شیغل     یاجتماع ،ینیگز ستهیشاراهبرد 

هیا و   شناسایی گردید. مولفه هدس یبرمبنا تیریو مد یآموزش، توانمندساز ،یمتنوع، تنوع شغل

 است. شده ارائهدر جداول زیر  شده عنوانهای  از مقوله هرکدامهای مربوط به  صشاخ

 بر توسعه منطقه پذیرش مؤثرهای مربوط به عوامل  و شاخص ها مؤلفه. 9

 دستوردهندهالف( مقبولیت 

 یژرفی  ریقادرنید بیر مخاطبیان تیثث     یباورند که کسیان  نیبر ا یروانشناسان اجتماع یامروزه برخ

 ،یاسیالدهد ) یجلوه م قبول باشند که آنان را ازنظر مخاطبان، قابل ییها یژگیبگذارند که واجد و

 شیتر ینگیرش ب  رییی تر باشد، احتمیال تغ  قبول قابل ام،یمنبع پ (. به نظر هاولند هرقدر82: 7540

مقبولییت و   (.18: 7545فیروش،   فیرش  نیو حس یمیکر وسفیفرهاد ماهر،  ،یخواهد بود )احد

. رهبر مشروع بیا شیوق از طیرس    باشد یاز مباحر مهم مربوط به سازمان م یکیرهبر  تیمشروع
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مت حسین، محمید،   کند ) یم لیرا تسه یبه اهداس سازمان دنیو رس شده رفتهیپذاعضاء سازمان 

 رنیده یکیه دسیتور گ   یزانیم یعنی  یتحق نیدستور در ا . مقبولیت(750: 5977، معبداهلل و اده

هیای مربیوط بیه ایین مقولیه در       و شیاخص  ها مؤلفه. داند یا مح  صدور دستور مر دستوردهنده

 جدول زیر ارائه گردیده است.

 دستوردهندههای مربوط به مقوله مقبولیت  و شاخص ها مؤلفه :2جدول 

 شاخص مولفه

ق 
خال
ا

ده
هن
رد
تو
دس

 

 روی اعتدال و میانه

 دوستی دلسوزی و انسان

 صدر سعه

 اعتماد بودن قابلصداقت و 

 طلبی منصف بودن و ح 

 تواضع و فروتنی

ش 
دان

ده
هن
رد
تو
دس

 

 میزان تحصیالت دستوردهندگان

 میزان مهارت دستوردهنده

 میزان تجربه کاری دستوردهنده

 میزان تخصص دستوردهنده

ط 
ضبا
ان

ده
هن
رد
تو
دس

 
 آراستگی ظاهری دستوردهنده

 دستوردهندهباال توسط  پذیرش دستورات رده

 اعتقاد قلبی دستوردهنده به دستورات صادره

 شناسی دستوردهنده وقت

 عمل کردن دستوردهنده به دستور صادره

ار 
تد
اق

ده
هن
رد
تو
دس

 

 اقتدار سنتی

 اقتدار قانونی

 اقتدار کاریزماتیک

ی 
تگ
یس
شا

ده
هن
رد
تو
دس

 

 شایستگی نگرشی

 شایستگی معنوی

 شایستگی علمی

 رفتاریشایستگی 

 شایستگی جسمانی
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 شایستگی ارتباطی

 شایستگی اجتماعی

 شایستگی رهبری

 شایستگی اخالقی

 شایستگی تخصصی

 شایستگی مدیریتی

ار 
رفت

ده
هن
رد
تو
دس

 

 های دینی و تر  اعمال خالس شرع پایبندی به ارزش

 منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح دادن

زیردستان و برخورد محترمانه با آنانارزش قائل بودن برای   

 دادگر بودن و فساد ستیزی

 هماهنگی در رفتار و گفتار

 عدم ظاهرسازی و حرکات نمایشی

 رندهیدستور گ یآمادگب(

در   یی جهیت توف  روانیی پ لیو تما ییتوانا زانیعبارت است از م یو بالنچارد آمادگ یهرس ازنظر

(. بارنیارد عیالوه بیر    701: 5999و بالنچارد،  ی؛ هرس599: 5972خاص )امم،  فیتکل کیانجام 

در . داند یدستور الزم م رشیجهت پذ زیرا ن رندهیدستور گ یبودن دستور برا فهم قابلموارد  نیا

هایی در دستور گیرنده است کیه زمینیه    وجود ویژگی دستوردهندهاین تحقی  منظور از آمادگی 

 نیی مربیوط بیه ا   یهیا  ها و شاخص مولفه نماید. ر دستور گیرنده فراهم میپذیرش دستورات را د

 است. دهیارائه گرد ریمقوله در جدول ز

 دستوردهنده آمادگیمربوط به مقوله  یها ها و شاخص مولفه :3جدول 

 مولفه

 
 شاخص

ت 
صی
شخ

ده
یرن
 گ
ور
ست
د

 

 داشتن روحیه همکاری

 پذیری باال انعطاس

 خودساخته بودن

 شخصیت پذیرندهداشتن 

ی 
نای
توا

ور 
ست
د

ده
یرن
گ

 

 توانایی فنی و تخصصی

 توانایی جسمی

 توانایی ذهنی یا فکری
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 توانایی روحی و روانی 

 توانایی ارتباطی

ش 
یز
نگ
ا

ده
یرن
 گ
ور
ست
د

 

 اسکان( محل تغذیه، خواب،) یزیولوژیکفتثمین نیازهای 

 تثمین نیازهای ایمنی

 چالشی بودن دستور صادره

 اعتقاد و باور درونی فرد به اهداس و دستورات صادره

ش
رز
ا

 
ی 
ها ور 
ست
د

ده
یرن
گ

 

 های دینی و مذهبی ارزش

 های اجتماعی ارزش

 های کاری ارزش

ی 
اع
تم
اج
ه 
بق
ط

ده
یرن
 گ
ور
ست
د

 

 سطح سواد خانواده

 سطح درآمد خانواده

 نوع مشاغل خانواده

 سبک زندگی خانواده

 های دستور یژگی( وج

دسیتوری وجیود    یمیورداجرا ها که اگر در تدوین و یا تمهیید اندیشیی در    ویژگیاز  یا مجموعه

حاضر شیامل: نحیوه     یکه در تحقگردند،  داشته باشند منجر به پذیرش بیشتر آن دستورات می

دستور  یها یژگیمربوط مقوله و یها و شاخص ها مؤلفهشود.  مینحوه ابالغ دستور و  دستور هیته

 است. دهیارائه گرد ریدر جدول ز

 های دستور ویژگیمربوط به مقوله  یها و شاخص ها مؤلفه :4ل جدو

 شاخص مؤلفه

ن 
وی

تد
ور

ست
د

 

 بودن دستورات یتواقعمبتنی بر 

 عدم تعارض دستورات صادره با همدیگر

 مستدل و مبتنی بر اصول علمی و منطقی بودن دستورات

 صدور دستورعقالیی بودن فرآیند 

ور
ست

 د
الغ

اب
 

 استفاده از روش مناسب برای ابالغ دستور

 فهم صورت شفاس و قابل ارائه دستور به

 بیان فلسفه و اهمیت دستورات

 حجم مناسب دستورات ابالغی به هر دستور گیرنده

 های روحی و روانی دستور گیرنده سازگاری با ویژگی
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 ای زمینه ( عواملد

عوامیل   عنیوان  بیه  ملیی هیای   های سازمان و ویژگیی  عوامل شامل ویژگی دودستهدر این تحقی  

مقولیه  بیه  مربیوط   هیای  و مولفیه  هیا  شیاخص  انید.  موثر بر پیذیرش شناسیایی گردییده    ای زمینه

 ارائه گردیده است. 2های ملی در جداول شماره  گیسازمان و ویژ یها یژگیو

 سازمان یها یژگیوط به مقوله ومرب یها ها و شاخص مولفه: 5 جدول

 شاخص مولفه 

ار 
خت

سا
ی

مان
از

س
 

 بلند بودن ساختار سازمان ایتخت 

 منعطف سازمان ریغ ایساختار منعطف 

 انجام کار یندهایفرآ یدگیچیعدم پ ای یدگیچیپ

ان
زم

سا
و 

ج
 

 ...( و یمنیمناسب، ا یفضامناسب ) یکیزیف طیشرا

 دستور یبودن امکانات اجرا ایمه

 ...(و یکالس و منطقه اردوگاهدستور )صدور  منطقه

 کار طیبودن مح شاداب

 با دستور مواف  یها گروه وجود

گ
هن

فر
 

مان
از

س
ی

 

 کار طیدر مح گرانیفرهنگ احترام به د

 کارکنان نیب یهمکار هیروح

 (ها و همکاران اعتماد به مافوقاعتماد )وجود فرهنگ 

ت 
وی

ه
ان

زم
سا

 

 سازمان یاعتبار اجتماع
 سازمان تیجذاب

 شده ادرا  یسازمان تیحما

 ملی یها یژگیمربوط به مقوله و یها ها و شاخص مولفه :6جدول 

 شاخص مولفه

ل 
وام

ع
ی

اع
تم

اج
 

 شده در اجتماع فراگرفتهی ها آموزش

 یمجاز یفضا نقش
 نسل حاضر یشناخت روانو  یشناخت جامعه یها یژگیو

ل 
وام

ع
ی

اد
ص

قت
ا

 

 جامعه یاقتصاد تیوضع

 ها سازمان نیب یاقتصاد عدالت

ل
وام

ع
ی 

نگ
ره

ف
 

 ی حاکم بر جامعهو مذهب ینیدی ها ارزش

 یمل های فرهنگ ویژگی

 موجود در جامعه یها فرهنگ خرده

 یتیقوم یها یژگیو
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 و( راهبردهای توسعه منطقه پذیرش

، آمادگی دستور گیرنده، تدوین و ابیالغ  دستوردهندهتواند بر مقبولیت  مجموعه راهبردهایی که می

گذاشته و منجر به پیذیرش بهتیر دسیتورات گیردد در      ریتثثای  های زمینه مناسب دستور و ویژگی

 اند. زیر شناسایی گردیده به شرحاین تحقی  تحت عنوان راهبردهای توسعه منطقه پذیرش 

 منابع انسانی اقدامات مدیریتمربوط به مقوله  یها ها و شاخص مولفه :7جدول 

 شاخص مولفه

ی
ین

گز
ه 

ست
شای

 

 گزینش دانشجویان ورودی

 گزینش فرماندهان

 گزینش اساتید

ع 
نو

ت
ی

غل
ش

 

 توسعه شغلی

 سازی شغلی غنی

 چرخش شغلی

ن 
رد

ی ک
اع

تم
اج

ب
اس

من
   

 های علمی در اجتماعی کردن استفاده از روش

 داشتن روش مدون و مکتوب برای اجتماعی کردن

 واقعیات سازمان به دانشجویان جدیدالورودگفتن 

 استفاده از افراد مناسب جهت اجتماعی کردن

 آشنا نمودن تدریجی دانشجویان با سازمان
ب

اس
من

ش 
وز

آم
 

  
 آموزش مستمر و مداوم

 های متنوع جهت آموزش استفاده از روش

 فرماندهان، اساتید، دانشجویان(همه )آموزش برای 

 ها بازنگری شده و بروز رسانی شده آموزشمحتوای 

 گیرندگان آموزش  ها با تخصص متناسب بودن آموزش

وع
تن

ط م
واب

ر
 

 عملیاتی های یگانباتعامل دانشجویان 

 های عملیاتی تعامل فرماندهان و اساتید با یگان

 تعامل بین اساتید و فرماندهان

 تعامالت دستوردهندگان با محیط خارج از سازمان

ی
از

دس
من

وان
ت

 

 سازی فرماندهان جهت فرماندهی مبتنی بر اخالق آماده

 تقویت مبانی اعتقادی دستوردهندگان
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 باال بردن توانایی جسمی دستور گیرندگان

 باال بردن توانایی ذهنی دستور گیرندگان

ش 
دا

پا
وع

تن
م

  

 های بیرونی مانند حقوق و مزایا، محیط جذاب پاداش

 از قبیل کار چالشی، مهم و ... های درونی پاداش

ت
ری

دی
م

ف 
هد

ی 
نا

مب
ر 

ب
 

 منطقی و عدم استفاده از ارعاب و تهدید برخورد

 تعیین اهداس با کمک و مشارکت زیردستان

 ها آزادی انتقاد و برطرس کردن شبهات و سوءتفاهم

 ارزیابی عملکرد و بازخورد مستمر

از مصاحبه با خبرگان مدل تحقی  به شرح ذیل ارائه گردیده  شده استخراجهای  با توجه به مولفه

 است.

 

 مدل تحقیق :9شکل 
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 یریگ جهینتبحث و 
بیا خبرگیان سیه مقولیه مقبولییت       شیده  انجامهای  با بررسی ادبیات تحقی  و همچنین مصاحبه

 میؤثر هیای دسیتور بیر توسیعه منطقیه پیذیرش        ، آمادگی دستور گیرنده و ویژگیی دستوردهنده

از رفتیار، اخیالق،    انید  عبارتگردند  می دستوردهندههایی که منجر به مقبولیت  شند. مولفهبا می

عبارتنید از   دسیتوردهنده آمیادگی  هیای   ؛ مولفیه دستوردهندهدانش، انضباط، اقتدار و شایستگی 

 مدنظرو طبقه اجتماعی و از طرفی تدوین مناسب دستور و  ها ارزششخصیت، توانایی، انگیزش، 

هیای دسیتور بیر توسیعه منطقیه       هیای ویژگیی   مولفه عنوان بهقرار دادن تمهیدات اجرای دستور 

 باشد. پذیرش دستورات موثر می

 عنیوان  بیه یک مجموعه از اقدامات میدیریت منیابع انسیانی     آمده دست بهاز طرفی برابر نتایج 

بردها با تیاثیر گیذاری   اند که این راه راهبردهای موثر بر توسعه منطقه پذیرش شناسایی گردیده

، آمادگی دستور گیرنده و ییا  دستوردهندههای مقبولیت  از مقوله هرکدامهای مربوط به  بر مولفه

 خواهند بود. مؤثرصدور دستورات مناسب، بر توسعه منطقه پذیرش 

های فرهنگ، هویت، سیاختار و   های سازمان شامل مولفه این راهبردها نیز از ویژگی تیدرنها

های فرهنگی، اجتماعی و اقتصیادی جامعیه تیاثیر     های جامعه شامل ویژگی ن و ویژگیجو سازما

توسیعه منطقیه پیذیرش بایسیتی مقبولییت       منظور بهخواهند پذیرفت. با توجه به نتایج تحقی  

، آمادگی دستور گیرنده و نحوه تدوین و اجرای دستور را ارتقاء بخشید که این امیر  دستوردهنده

 خواهد بود. ریپذ امکانات مدیریت منابع انسانی نیز از طری  اقدام

 پیشنهادات

 گردد: با توجه به نتایج تحقی  به فرماندهان، مدیران و اساتید دانشگاه پیشنهاد می

در گزینش دانشجویان، اساتید و فرماندهان دانشگاه نهایت دقت به عمل آید و توجه ویژه بیه  . 7

دستور گیرنده و میزان مقبولیت فرماندهان  عنوان بهآمادگی دانشجویان جهت پذیرش دستورات 

 به عمل آید. دستوردهندگان عنوان بهو اساتید 

وییژه   موردتوجیه ر با عنایت به تاثیر فرآیند اجتماعی کردن در توسعه منطقه پذیرش این امی . 5

رود در روزهیای اولییه و   ژهیی و بهترین افراد برای اجتماعی کردن دانشجویان  شایستهقرار گیرد و 

 گردد. نتخابدانشجویان به سازمان ا
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 ویژه قرار گیرد. موردتوجهآموزش مستمر دانشجویان، اساتید و فرماندهان  .5

 جسمی، روحی و روانی دانشجویان در برنامه تربیتی و آموزشی گنجانده شود. یتوانمندساز .8

 میدنظر در سیالهای مختلیف تحصییلی     یساز یغنهای چرخش شغلی، توسعه شغلی و  برنامه. 2

 قرار گیرد.

عملییاتی؛ ارتبیاط    یهیا  گانیبرقراری ارتباطات متنوع بین دانشجویان با اساتید، فرماندهان و . 5

هیای عملییاتی    بین اساتید و فرماندهان و همچنین ارتباط بیین اسیاتید و فرمانیدهان بیا یگیان     

 ویژه قرار گیرد. موردتوجه

 مبنای هدس جهت هدایت کارکنان استفاده گردد.از روش مدیریت بر . 1

 جهت پاسخ به نیازهای متنوع دانشجویان از سیستم متنوع پاداش استفاده گردد.. 4

 اقدام نمایند. شده ارائهگردد نسبت به آزمون مدل  به محققین آینده پیشنهاد می. 0
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