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Optimization of social action model in Iranian engineering system 

 
Abstract 

 

Interaction is a process that determines the bias of the relationship between actors. This 

bias can be convergent or divergent. The formation of the social organization of human 

society can occur only on the basis of convergence among actors, as members of that 

organization. Therefore, the purpose of this study is to present a model of social action 

in the Iranian engineering system and its optimization. This research is a quantitative 

research and from a philosophical positivist point of view, it is applied in terms of 

purpose and in terms of descriptive-survey nature. The statistical population of Tehran 

Province Building Engineering Organization is 510 people. Using Morgan table, 219 

people were selected as a statistical sample using simple random sampling method. The 

data collection tool is a questionnaire whose validity according to Professors and experts 

and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.7). After extracting the 

dimensions and components from the theoretical foundations, using the three-stage 

fuzzy Delphi technique, the theoretical saturation of the model was achieved. To form 

an expert panel, 12 university professors who had special expertise conditions 

were used. After testing the model, SPSS software was used for hierarchical 

clustering and finally MATLAB software was used to optimize the main dimensions of 

the model. The results showed that the efficiency of the model in the current situation is 

0.41 aaa aaa aaa aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaa aaa aaaaa aaaaaaaa (aaaaaaa aaaaa) 
is 0.13 in the compliance variable, 0.15 in the achievement variable, 0.06 in the 

coherence variable and 0.03 in the pattern retention variable. Since the 

variable of achieving goals has the most gaps, it is suggested that the Tehran 

Construction Engineering Organization make increasing transparency, legality and 

control of corruption a priority in its actions. 
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 چکیده

کنش متقابل فرایندی استتک کس ستتی یری هابمس  میاش کننتتاراش ها مییین م  کند. این ستتی یری م  میا د  ا ک 

همارایا س و یا  ا ک وا رایا س داشتس باشد. شکل  یری سازماش اجتماع  جامیس ا سا   منها بر اساس همارای  میاش 

ناراش  سازماش، کن ضای آش  ضر اهائس مدل کنش اجتماع  ده  م  میا د امفاق بیافتد.، بینیاش اع  ذا هدف پژوهش  ا

سازی آش  ظام مهندس  ایراش سک. و بهینس  سک و این پژوهش ا از منظر فلسف  اثبات  را، از  از  یع محقیقات کم  ا

جامیس آماهی سازماش  ظام مهندس  ساختماش استاش  پیماین  اسک. – یث هدف کاهبردی و از  ظر ماهیک میصیف  

با استفاده از هوش  می س  یری مصادف    فر 219اسک کس با استفاده از جدول میه اش، میداد  ر ف  510میداد بس مهراش 

ابزاه  ردآوهی داده ها  یز پرسننامس اسک کس هوای  آش طبق  ظر اسامید و ا تخاب شد د. یبس عنیاش  می س آماه ساده

پس از استخراج ابیاد و می فس ها از مبا    ظری، با ید  ردید. ) مای0.7خبر اش امر و پایای  آش میسط آ فای کرو باخ (

 نک. برای منکیل پا ل خبر     اصلده خصیص مدل استفاده از مکنیک د ف  فازی سس مر لس ای، اشباع  ظری 

شد. 12از میداد  شرایط خاص خبر   بید د بهره  رفتس  نااه کس داهای  سامید دا  سک مدل،  فر از ا جهک  پس از م

ش سلس مرامب  از  رم افزاه خی سل صل  مدل از  رم افزاه متلب   SPSSس بندی  سازی ابیاد ا و ده  هایک برای بهینس 

ستفاده  ردید. اسک و شکاف بین وضع میجید و وضع  41/0 تایج  ناش داد کاهای  مدل ده وضع میجید بس میزاش ا

ده متغیر  فظ و  06/0 ده متغیر ا سجام ،15/0 س اهدافده متغیر  یل ب ،13/0 ایده آل (ماکزیمم مقداه) ده متغیر ممابق

 ردد ستازماش  ظام  م  باشتد. از آ جا کس متغیر  یل بس اهداف داهای بینتترین شتکاف استک پینتنهاد م  03/0 ا ای

 و کنترل فساد ها ده او ییک اقدامات خید قراه دهد. ، قا ی مندیشفافیکافزایش  مهندس  ساختماش استاش مهراش

 ، استنتاج فازیواژه ها: بهینس سازی، مدل کنش اجتماع ، ظام مهندس کلید 
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 گروه مدیریت دولتی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ایران4

 مقدمس

یاش کننتتاراش ها امکاش پذیر م  کند. این ستتازوکاه کنش اجتماع  فرایندی استتک کس شتتکل  یری هابمس اجتماع  م

شید و ده آش هر کننار با میا مندی ها و قابلیک  فرایند با اثر  ذاهی و اثر پذیری متقابل ده بین کنناراش ایجاد م  

کس ده  ذه زماش و بر استتتاس خید فردی های  جاهب فرد استتتک  مابی  از م فای  قش  ند. این ای فا م  ک  قش ای

با برقراهی اهمباط میاش کننتتاراش شتتروع  1فرایند کنش متقابل اجتماع میزی قابل مغییر استتک. ستتازوکاههای مجربس آ

م  شید و باعث م  شید ما شکل  یری هابمس اجتماع  میاش آ اش مسهیل شده و ده  ذه زماش این هابمس ادامس داشتس 

سده  یزدهم میالدی وجید داشتس اسک صیص از دهس های پایا   خمما یات ده این  ).2020، لیهیو م ریسابلی (باشد

و  ابریل ماهد و  ئیهگ زیمل از  خستتتتین جامیس شتتتناستتتاش ده این  یزه بید د کس بس طیه مستتتتقیم بس برهستتت  

صیهت جز  ار مبادهت کرد د. سپس ب صیهت کالش  ار و  مما یات محققاش  سازوکاههای کنش اجتماع  ده ابتدا ب

 خستتتین  روه بر این باوه بید د کس فرایند کنش متقابل اجتماع  ندی استتک. قابل دستتتس ب  روهدو ده ده این  یزه 

برای شتتناخک و برهستت  دقیق باید از بنیادی مرین مفهیم جامیس شتتناخت  کس هماش کنش اجتماع  استتک، شتتروع 

یند، کنش متقابل اجتماع  خید این فرا. اما دستتتتس دوم بس جای پیامدهای فرایند )2020(کندهیچ و همکاهاش، شتتتید

چای ا  شکل  یری و جریاش یافتن و  یز ویژ   های آش ها میضیع برهس  های خید قراه داد د و میتقد بید د کس 

ده  ظر آش ها این ماثیر  ذاهی و ماثیر پذیری متقابل میاش کننتتتاراش هماش فرایند ستتتازوکاه کنش اجتماع  استتتک. 

ه ها و جامیس ا ستتا   و مداوم این پدیده های ستتازوکاه چیزی بیش از این  یستتک کس چای ا  شتتکل  یری  رو

ها، وسیلس هنجاهها، اهزشپاهسی ز بر این عقیده بید کس  زینش فردی بساجتماع  ها ده  ذه زماش بتیا د میضیح دهد. 

تس )1398(شفق، شیدها و  ظایر آش محدود م افکاه، میقییک تد ب . از سیی دیار ا رچس ا ستاش ده اعمتال ختید مقی

تر دهتد. شترا تن ستاختاهها ها مغیی ده  ظام یط اقتصادی، اجتماع ، و فرهنا  اسک، اما م  میا د با کتنش ختید ای

جامیس محیط بر سازماش، هوابط متقابل  میجید اسک.  و، بین افراد و  روه های عضی سازماش اجتماع  سازماش کنش

م  آیند، ده محیل جامیس  قش مهم  داه د و ده  های  کس بر استتاس  یازهای اجتماع  بس وجید این چنین ستتازماش

. مده یزاسییش و  یآوهی برای هفاه )1398(آقاجا   و همکاهاش، کنند اجرای بر امس های میسیس  قش مهم  ها ایفا م 

صی   و منمق  کنش های همس افراد و  روه های اجتماع   سازماش دادش  یروی کاه و مرکیب ا جامیس، فقط از طریق 

سر م  صر بس خید  می شتن ا ایی کنش اجتماع  مملیب و منح سازماش ها ده  رو دا ن  و کاهای    ردد.  ذا اثربخ

کنناراش سازما   ده فرایند کنش متقابل با مکیس بر منابی  کس ده اختیاه و یا ده دسترس  خید داه د، شرکک   اسک.

زیاد و  ی ا ی ند و میا مندی منبیس کردش، پاداش  ،هم  کنند. این منابع و یا بس میبیری دیار این اهرم های ماثیر  ذا

دادش، مخصتتتا، اطالعات، منتتتروعیک، هییک و همینین ویژ   های محیط یا صتتتحنس کنش متقابل ها ده بر م  

سازما   با بکاه یری این اهرم ها مالش م  کنند ما میقییک ها1383بس  قل از اجتهادی،  2 یر د(کیهت ناراش   ). کن

ما میزاش و  قش خید ها  ند. ا قدام کن یا  ت  ده جهک بهبید آش ا ند و  یک کن بل میریف و مثب قا ند کنش مت ده فرای

ساس مجربس های خید منها بس  سک. چرا کس هر کدام از آش ها بر ا ساش  ی س  آش ها بس این منابع و اهرم ها یک ستر د

                                                           
1 Social Interaction  
2 Crott 
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شرکک ده فرایند کنش متقابل م  میا ند  بخن  از آش دسترس  داه د. اما  کتس مهم این اسک کس کنناراش سازما   با

مجربس های خید ها عمیق مر و  ستتتترده مر  مایند و از این هاه بس منابع و اهرم های بینتتتتری دستتتترستتت  داشتتتتس 

ش اسک کس کنناراش سازما   با میمق و  سترد   بینتر مجاهب  کتس مهم دیار آ. )1391(باباخا   و همکاهاش، باشند

س  بس من ستر نی د و میزاش ماثیر  ذاهی آش ها بهبید پیدا  کند. ده جهک د سک بازهم میا مند   ابع و اهرم ها ممکن ا

س  وی بس این منابع فقط  یم  از واقی ستر سازما   و د نار  سک و  یمچرا کس کن دیار  یک کنش متقابل اجتماع  ا

ده مالش اسک ما اثر ذاهی بینتری  این واقییک کننار دیاری اسک کس او  یز منابی  ده اختیاه داهد و بس سهم خید

شد و کمتر ماثیر بایرد.  شتس با سک م  آوهد هم دا سیر میقییک و از میبیر کنش دیاری بس د مینای  کس کنش  ر از مف

سات او ده  سا شد و همینین عیاطف و ا  شتس وی م  با ش  از مجربس های  ذ سک و هم  ا محصیل خردوهزی او

شرایم سبک بس  سکمقابل دیاری و  یز   نار ده صحنس کنش )1391(هوشس،   کس ده آش قراه داهد، ا . ده این مینا کن

متقابل از عیامل  متیدد اثر م   یرد و کنش خید ها بر استتاس متغیرهای زیادی کس ده آش شتترایط اثر  ذاه استتک، 

خید ستتازوکاهی هستتتند و کنش متقابل  یز  ا تخاب م  کند. اما از آش جای  کس متغیرهای صتتحنس کنش متقابل متغیر

دائما  حظس ای  اده و یا  ماش مناسب برای مصمیم  یری کننار حظس های منابه  وجید  داهد،  ذا ز اسک کس ده آش

سازما    نار  سک کس از دسک دادش این فرصک امکاش ماثیر  ذاهی ها ب  اثر میکند. از این هو کن یک فرصک  اب ا

صحنس کنش متقابل هناام  میا ای  اثر  ذاه سک  دهد و بس عباهت ده  سک آمده ها از د صک های بد ی داهد کس فر

شد سب و ایده آل با صک های منا شکاه فر سابلی   و میلیه، دیاری ده پ   سازوکاه کنش )2020( . بس این مرمیب، 

میین داهد و ده هر  حظس م  میا د کننتتار ستتازما   ها ده هابمس ای برمر و یا  امتقابل همیاهه ا جام   امنتتخا و 

وساز و اشخاص (مثال فیال ساخک ی هادها نیمضاد منافع ب ر،یاخ یها ده سالقراه دهد. پایین مر  سبک بس دیاری 

ساختماش   دس ظام مهن یهاسازماش  صنف فیو شفاف  بیدش  سبک وظا  ) ده قا یش فیل و  قیق  قیاشخاص  ق

(محمداوغل  هیحاش و علیزاده، ستتازماش شتتده استتک نیمستتا س مهم ده ا کیبس  لیآ ها مبد یا رفس یهاکیی ئبا مستت

سی)1396 شا  ،یهکا یمیاز ارید ی. از  ضات ا فیوظا  همپی س نیشده ب جادیو میاه سا   ظام مهند نیه و   ریک

منکالت،  نیوجید ا لیبر علک شده اسک. بد  دیمز زیو ...   یفیال ده عرصس ساخک و ساز ما ند شهرداه ی هادها

صا ب  ما آ جا کس کس برخ افتسیکاهش   سازما  یبهره وه سازماش از  مثل  یا رفسو   اجتماع یها ظراش میتقد د 

س صنیت   ظام مهند صر  صیل ع سیس فزا شیو پ  ساختماش بس عنیاش مح سا ندهیاز می اکنیش کاهکرد  ،یبریاهمباطات 

ش ، همباطا ستایو پ  آمیز سک داده  ی صیهت  دیا د؛ و  باخید ها بس طیه کامل از د نکل اداه کیهمیناش بس   یم

مسخید  اتیبس   نسیپرهز  با ستتتاختاه هرم لیو طی ضیعر ند (هجب ادا ند ز ز س   ). بروز  یادث1396 ، ده ما 

کرد و سازماش  ظام  اشیده عرصس ساخک و ساز کنیه ها ع  از  ابساما  یابیاد مازه ا زی  ریاخ یکرما ناه ده سال ها

  ب   یع جادیامر باعث ا نیقراه  رفک. ا یاهیده مظاش امهامات بستتت  متی  یاز  هادها  کیبس عنیاش   مهندستتت

ضمن  .اسک دهیساخک و ساز  رد نیاهزشمند مهندس یها کیسازماش و فیا  نی سبک بس کاهکرد ا  عمیم یماداعت

سئی   ز یا ا  ب   یع جادیعیامل باعث ا نیمجمیعس ا نکسیا سخای یریپذ کیو کاهش م سازماش  ی و پا ده دهوش 

 یبندی اظر، عدم میهد و پا نیهندسده اهجاع کاه  ظاهت بس م  شخص یچیش دخا ک ها  شده اسک. بروز مسائل زی 

س ستمر ده ا جام پروژه ها ی اظر و مجر نیمهند ضیه فیال و م  ریو ماخ  تیریمد  ده پ  محیالت پ ، عمرا  یبس  

ستاش، عدم بکاه   ده میرف سرپر س یاهمال کاه لیبس د  صالحیذ اشیمجر یریبس میقع  نکالت د یاهیو ب  اریاز م
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. )1396(خاقا   و بخسیاش، بیده اسک یمتماد اشیسا   ده ط  اجتماع یکنش ها یندده ساختاهب  میجه  از ب   اش

ساما س   ستمیس یها یازبندیها و امت کیبدوش میجس بس او ی نیده اهجاع کاه  ظاهت بس مهندس  شخص یدخا ک ها

سازماش و ا راشیبس مد یاعتماد  و ب  سازما  ضیمبی جادیاهجاع کاه باعث ا شد  سب ب  کنش اجتماع جادیاه  نی امنا

سیاش ف یذ سازماش و وکاهفرما یذ نی(مهند سک. ااشیصالح  شده ا شده کس کاهفرما نی)  متخلف بس  اشیخالء باعث 

 یمرا ل پروژه ده جهک منافع اقتصتتتاد قیدق یاز اجرا نی اظر ده ستتتازماش بپرداز د و مهندستتت نیبا مهندستتت  مبا 

سا هاندی ما  و بهره برداهاش کیماه اشیکاهفرما س  اقدامام ریاخ ی. ده  صالح قا یش مهند ساختماش،   چیش ا و کنترل 

سنجی  ک،یخدمات ا کترو  یده اه ها کیمقی ش  از ستا  آمیز شرا یو ... ده ها نکالت ا جام  طیبهبید  و کاهش م

  ینیسازماش   اجتماع یوا دها نیاز کیچکتر دیهسد اصال ات با  شده کس چنداش اثربخش  بیده اسک. بس  ظر م

سک با اهائس  نیشده ا اشیآغاز  ردد.  ذا با میجس بس مما ب ب  اجتماع یمیامالت و بر هم کنش ها صدد ا پژوهش ده

س  کنش اجتماع بهینس یا ای س ،راشیا  سازماش  ظام مهند نکالت اقدام  یبرا ی بس هاهکاهها دشیده جهک ه  ل م

سازما    رفسدی ما نیه؛  ساختماش ک س   سازماش  ظام مهند س ، غیر ا تفاع  و . از آ جا کس  سیا ای، مردم  هاد، غیر 

 قیمحق نیا  سازماش اسک.  ذا پرسش اساس نیخاص ا اتیآش مابع مقتض  جتماعکنش ا یمستقل اسک، اهائس ا ای

و چای س م  میاش آش ها برای دستیاب  بس  چای س اسک راشیا  سازماش  ظام مهندس  کنش اجتماع یآش اسک کس ا ای

 ؟ اثر بخن  بینتر بهینس کرد

 و پینینس محقیق مبا    ظری

کنش متقابل فرایندی استتک کس ستتی یری هابمس  میاش کننتتاراش ها مییین م  کند. این ستتی یری م  میا د  ا ک 

همارایا س و یا  ا ک وا رایا س داشتس باشد. شکل  یری سازماش اجتماع  جامیس ا سا   منها بر اساس همارای  میاش 

، م  میا د امفاق بیافتد. هر  ی س وا رای  میاش این  "ما"بس عنیاش اعضتتای آش ستتازماش  و بر مبنای مفهیم کننتتاراش، 

، لیهیو م ریستتابلی (کننتتاراش ستتازماش اجتماع  جامیس ها با منش ها، کنتتمکش ها و  اآهام  ها میاجس خیاهد کرد

مرکیب پیییده ای از چهاه عامل  اصتتل  ذهنیک، ا ایزه، منابع (اهرم ها) و مهاهت یا شتتییه بکاه یری منابع، ). 2020

 یهابرماس ا یاع کنش ها ها بس کنش ها قابلیک و میا ای  کننار ها ده سازوکاه کنش متقابل اجتماع  مبیین م  کند.

ها ، عقال  ها ،یهاهبرد یها ،کنشیابزاه یکنش  باط یو کنش  ند  م میمقستتت  اهم . مفهیم کنش، ده  کمک ک

هابمس  نی. ده ا)2020یبین و همکاهاش، (کاستتتک یمفهیم وبر سیشتتتب ، ذهن یبس مینا ازشی  ثیاز   زی   استتتالم

و پاک باشتتد،   ها و منصتترف کننده ها، خا  زهی)، از اختالف ا ا کس  فس (ا ستتا  نتتدیا ر م": کندیم اشیمالصتتدها ب

صاده م نابس  ساش ها، فیل مت سلما از همس ا  سک. برا یی(امیه طب فلکشد، هماش  ی س کس ده   م فلک، از  نکسیا ی) ا

(آقاجا   و هوش و بدوش فکر استتتک کیا د.  ذا افیال آ ها بس   ها و عیاهض مختلف، پاک و خا  زهیبیاعث و ا ا

کمال  ایمربیط بس  فظ  یها شیاعم از  را ، ا سا  یها شیاز  را  فیط ، اسالم یاز منظر  کما .)1398همکاهاش، 

  برخ اشیم نیده وجید ا ساش، امکاش محقق داه د. ده ا   فیس سافل و عا  یاعمال قیا قیذات وجید داهد کس از طر

کمال  ایواقع، منجر بس  فظ  باو ممابق   قیکمال ذات، بس صتتتیهت  ق ایمیمیف بس  فظ   اجتماع یاز کنش ها

میاهد   و ده برخ ردی   میمیف بس سیادت شکل م ای  عقال   اجتماع یصیهت، کنش ها نیشید کس ده ا  ذات م

 نیکس ده ا سکی   وهم اسک کس منمبق با واقع و عقال  ای الیبرآمده از قیه خ  کما  ایمیف بس  فظ کنش ها می نیا
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همراه با محاستتبس و  نکسیمیمیف بس شتتقاوت شتتکل خیاهد  رفک، و ی ا ای  رعقال یغ  اجتماع یصتتیهت کنش ها

و   هوش منمق ای  استتالم ی کما ریبس میب ی اهویاستتاس، صتترف استتتفاده از قیه هو نیباشتتد و بر ا  هوش منمق

ضیه ض کیماکس وبر،  ریواه، بس میب  ا کنش  ).1398و همکاهاش،  (آقاجا  سکیبیدش     ر عقال  کیو  کا لکیف

 یاستتک واز آ جا کس ده  ااه پاهستتی ز مفهیم  ظام برا  بس  ظر پاهستتی ز میضتتیع مما یة همة علیم ا ستتا   اجتماع

 :او  ظام سس شرط داهد یفده میراز این هو  مهم اسک اهیبس  شناخک علم

شند، بد  سازما  یشآها ید ظام و خید  ظام با یک یساخک: اجزا .1 شتس با از  یدکس از اجزاء با یبمرم یندا

استفاده  یستم س یلعمف ده محل یها بس عنیاش  نا س ها شده باشد ما بتیاش از آش یلمنک یداهپا یمؤ فس ها

 ینا 3 ستتاخت یرهایمر، متغ ع ا تزا  و ده ستتمح یهنجاه یکرد. ده  ظام کنش بس  ظر پاهستتی ز، ا ایها

 .کنند  م یفا قش ها ا

 ظام،  یساو  یازهایاز    برخ یاوهد باید ظام کنش وجید داشتتتتس باشتتتد و دوام ب یکآ کس ده  یرا: ب4کاهکرد .2

 . ظام کنش اسک یبید، بید کاهکرد ینا .دهد یقممب ها خید یم مح ییراتمثالً با مغ برآوهده شید

سیندفرا .3 ستمخید  س ی سمو دهوش  ضمن فیا  یک :5ی سک کس  م ییراتمغ یتها، ظام کنش مت میا د   و ممیّه ا

 .)1379، پیتر و پاهسی ز(یردصیهت   یطبق قیاعد یدباشد بلکس با  مصادف

بیاد ستتس  ا س ا ینا . محلیلاستتک یل و محل  امر ا تزاع یک داهد. و    ظام کنش مصتتداق واقی باید  فک مفهیم ا بتس

نک  عمیم یة ظر سی ز عام  رای  ده برابر خاص  رای  ریمهمترین متغ .دهد  م یلکنش ها م سک ا ایی  پاه . عام ا

  اشیبس  اع   سبک  یریکنناراش  ده   حیه  سی   یممکن  فراهو  یها  رای   ده برابر خاص  رای ، یک  از ا تخاب

ام  رایا س ع یریساز ممایل بس سی  نسیکس زم ی. یک  از مهمترین عناصراسک زیک یمختلف  اجتماع ،  فرهنا   و  ف

سک. اعتماد میم میشید، اعتماد میم ملق  م  سط ه مییافتس ا  روه   نیوابط بیافتس کس ده فرآیند میسیس اجتماع  و ب

الت  میادل اجتماع  و بسط عام  رای  اسک و برعکس  ضیف  ممای ک،یمسئی ساز ا ساس  نسیزم رد،ی  شکل م 

 یمدهاایو  ده  پ   آش  هوابط  خاص  رایا س،  پ  کی روه ،  محدید  عیاطف،  اعتماد،  ا ستتتاس  مستتتئی  نیب

ر ظ بس  ).1393،یستتتازماش اجتماع  ها بس د بال خیاهد داشتتتک(غفاه د  یچیش ب   ظم  و از هم پاشتتت یزیا باه

 دازد:برآوهدش چهاه  یاز اصل  خید بپر ، هر  ظام و خرده  ظام برای بقاء و ادامة  یات باید بسپاهسی ز

 : بر ساز اهی سازماش با محیط و ساز اهی محیط با  یازهای سازماش ماکید داهد. 6ا مباق .1

  بر مییین اهداف و بسیج منابع و ا رژی الزم جهک  یل بس اهداف ماکید داهد. :7 یل بس هدف  .2

بات بخشب :8ا ستتتجام  .3 استتتک، بیدی کس کننتتتهای  مایک  ر  ظام ده برابر مغییرات  ا ها   و  9ید ث

بستتتا  الزم برای ما د اهی  ظام ها میمین کند، ده ماختال های بزهگ وکننتتهای  کس باید، یکپاهچا  و ه

 ).1398؛آقاجا   و همکاهاش،1396؛ بن  هاشم  و شجاع ، 1391(ه یم  و همکاهاش، .داهدآش جا 

                                                           
3 Pattern Variables 
4 Function 
5 Process 
6 Adoptation 
7 Goal – Attainment 
8 Integration 
9 Stabilizer 
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هاشتتتم  و 10 فظ ا ای .4 ید داهد (بن   ماک ها  یدئی یژی ها و ا جاه ها، هن نگ، اهزش  جاد و  فظ فره : بر ای

 ).1396شجاع ،

 

Goal-attainment 

 هدف یاب 
Adaption 

 ممبیق

Integration 
 ا سجام

Latency 

  هفتا 

   AGILا ایی -1شکل 

میاش وسایل   داهد. از این هو، م  وسیلس ممابقک دهو  ، هدف/ این چهاه کاهکرد با شییه طرح اصمال ات بیرو   /

. اق پذیری اسکاسک و این عباهت از هماش کاهکرد ابتدای ِ ا مب ها ده  ظر  رفک کس مفروض بس هوابط  ظام با محیط

). هرکدام 1کل مدل واهه ای مرسیم کرد (ش ز پیش  یازهای کاهکردی  ظام ها ها دهپاهسی ز  روف ابتدای  هر کدام ا

 قستتام متغیرهایاوستتیلس قراه م   یرد، م  میا د یک  از  دهو   و هدف / بیرو  / از این کاهکردها کس ده مقاطی  از

 هد.پاهسی ز وجید دامیی  اسک کس ده کاه  ا ایی  کنن  ها بس خید بایرد . اینها هماش جیبس های می ده

 پینینس محقیق -1جدول 

 منخصات  تایج

 بس میمیف های کنش عنیاش بس  قیقک بس میمیف های کنش دید اه این ده

 های کنش مقابل ده. استتک اهزشتتمند کس شتتی د م   رفتس  ظر ده ستتیادت

 شتتتقاوت، بس میمیف های کنش عنیاش بس خیا   و میهیم  قایق بس میمیف

 هستند اجتماع   ظام فروپاش  و فساد ساز زمینس

 منظر از اجتماع ، کنش عقال یک

 با میاجهس ده استتتالم   کمک

 وبری سنک

 )1398آقاجا   و همکاهاش (

ن  مؤ فس های بین از کس کرد بیاش فریدمن آزمیش  تایج  ؤ فسم سازما  ، اثربخ

 ا د کرده کسب ها چهاهم همبس سازما   سالمک و اول همبس سازما   میهد

یاب  و برهستتت   اثربخنتتت  اهز

ساس بر سازما   سی ز  مدل ا پاه

)AGIL ( ده یک وا د  ظام 

 )1396بن  هاشم  و شجاع  (

 و امکا ات ممام دا نااهها کس مینید شروع جای  آش از منکل میرسد  ظر بس

 مینمایند، فن  مهاهمهای و مخصتتصتت  آمیزش دهوس صتترف ها خید ا رژی

کس بدوش قراه   ظر مد  رفس ای ها اخالق جملس از ا ستتتا   علیم دهوس این

  دهند.  ذا آمیزش مهاهمهای اهمباط  و کدهای اخالق  ده میامالت ا ستتتا 

ش امر میضیع مهم  اسک کس باید ده دستیه کاه بر امس هیزاش آمیزش  و متی یا

 ده  ظام مهندس  کنیه قراه  یرد.

س  س  اخالق جایااه بره  مهند

س  آمیزش ده  مروه :ایراش مهند

  ظام مند

 )1396علیزاده ( و اوغلیریحاش

                                                           
10 Latancy 
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 اقدام بس بیک اهل و قرآش منبع دو بس ممستتک با باید ایراش مهندستت  جیامع ده

 ضیابط و دستیها یملها بر  اکم هوح کس کرد های   امس  ظام  ااهش و مدوین

شد منبع دو این آش، سک با منها چراکس.  اب با ستن مم  م  منبع، دو این بس ج

 هفتاه و هوابط محیه اصتتیل اخالق  آش ده کس ستتاخک متیا   ای جامیس میاش

 .باشد جمییک آش افراد متقابل

 جیامع ده آش ضروهت و اخالق

 مهندس 

ن  ختتاقتتا   ج ج   و برو خرا

)1395( 

متتاثیر  ظریتتس کتتاهکرد رای  بر   یسک. برخیهداه کاهکرد رای  های ویژ   از ایراش ده بیهوکراس  فرایند

کل  یری  بیهوکراستتت  و شتتت

 ساختاه فرهنگ ده ایراش

 )1395دیا ک (

ها یرهچند متغ یلو محل یسمجز بر   شتتترکک ژاپن 498 اصتتتل از  یداده 

ستمس ینمیادل ب یجادبس منظیه ا ین ی یها یده فناوه ییرمغ یجادضروهت ا  ی

 داهد. یدماک یم و مح یاقتصاد یها

،   فرهنگ ستتازما  ینمیامالت ب

و عملکرد ده جنبتتس  ی میا تتا

یق  جتتامیتتس: محق یتتکمکنی یژ

 ده صتتنیک خدمات ژاپن مجرب 

)2021( 

(بس عنیاش مثال سمح سلسلس مرامب)   هسم یها یژ  و یرمیثده این پژوهش 

شده اسک.   برهس  ) بر هفتاه واکننیک(سمح فیا  یرهسم غ یها یژ  و و

کنتتتیه ،   فرهنا ملبیدش عیا یکاهم  ، ما ند ب یدجد یها یافتس همینین

س سا سمیح م  ممرکز ا سلس مرامب و میث یا  بر  سئی  یرسل کاهکناش بر  یکم

 یقمحق یها . یافتسشتتده استتک یاشبس اطالعات و دا ش ، ب یعمید  دستتترستت

باه  ظر ناوه یرشفرهنگ کنتتتیه ده پذ یرمیجید ده میهد میث یها یساعت  یف

پر کردش  یا برااهمباطات ه یکنتتتد و  قش فناوه  اطالعات ها بس چا ش م

 .کند  برجستس م یجیتا  کاه د یها یطده مح  میا ع هسم

ده   بردش میا ع هستتتم یناز ب

 - یجیتتتالد یکتتاه یهتتا یطمح

 یبر فناوه  میامالت متک  برهس

  ده ستتتلستتتلس مرامب ستتتازما 

)2020( 

 یدخمیط می  ییشکس صتترفا برامیماستت  کند کس ستتازما   م یدمما یس میک ینا

قبل از هر  یدآش میفق  خیاهد بید. چرا کس سازماش با یمتمرکز اسک ، ده اجرا

س یکاقدام، از ذهن ستا پ شکامل بس  ار ییشامیما ش یی ساش با ما  ینکاهکرد ا 

س ش ینو بس طیه خاص میامل ب یدهآالت ه ساش و ما  یدخط می  یکها ده  ینا 

 ینمیادل ب یجادتکر و استتتازماش مب یککند. ا تقال بس  ینسکامالً خیدکاه ، به

سائل کیماه مدت و بلند مدت از اهم سک ی باال یکم مما یس  ینا. برخیهداه ا

ناش م ستفاده از فناوه یلمیاهد ، مما ینبس ا  میجه  ب یلدهد کس بد      یبس ا

شرکک   مما یس وابستا ینا یارجا ب د یجساسک.  ت یافتسکاهش  یدجد یها

 اسک. یدجد یها یفناوه یاشمجر یکبس سمح بلیغ و صال 

ادغام  یبرا  ستتتازما  یجنبس ها

مل ا ستتتاش و  یزآم یکمیفق یا م

 4.0ده عصتتر صتتنیک  ینماشتت

)2020( 
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 فیذ بدوش ادعا و  یکس میامالت دوطرفس و  متقابل  باشد (شامل اعما  هناام

عا ما)، مالش برا یاد بدوش اع  یجلب همکاه یاشتتتید    فیذ هد م ی فیذ 

 یا کتیکباشد، د ی از آ کس  قتای یشاز میامالت ب یاهیشید. بس   م یرفتسپذ

. یکندمحدود م ها یکدیارآ ها بر  یرو میث  امر  میامالت اجتماع یناستتتک و ا

 یجادا  ده میهد چای ا یحام کند و میض  م ییدها می یج تا ینمما یس  اضر ا

از  یریو جلی  ی، هاد ییید  ده جهک بقا، کاهش پ یا کتیک د یکشتتخصتت

ضافس م  منحرف شدش کنناراش منفرد از مرز منمق خا ا . مما یس یکندآ ها ، ا

 فیذ ، بس  یق اعما و ادعایاز طر  میامل اجتماع یکماه یف اضتتتر با میصتتت

 یفضا یک یجادمیاهضات خالق و ساز ده و ا یجادبا ا یکندکنناراش کمک م

 هسا ند. یاهیفرامر از بقا بس  هادها   ، با هدف یامرپی

میامل  یقاز طر یدهک کاه  هاد

ماع کامالً  یها یطده مح  اجت

 )2020( شده ینس هاد

 ها مخرب  مدت طیال   عیاقب اسک ممکن جمی  اینرس  میکند بیاش محقق

شتس همراه بس ها  روه برای شد دا سد خید از باید سازماش. با  مجمیعس آیا بپر

 جایازین  برای منتتخا هییک و اهزشتتها ، هنجاهها از منتتخا کامالً ای

شد، اینای س ا ر داهد؟ وجید قبل  هنجاههای نهای  با سک ممکن جمی  کن  ا

 ها  روه کل میتیا د این و کند هها جمی  هوا نتتتناخت  خال یک ده ها  روه

 عدا ک بس مربیط مبا ث ده کابیستتت  همییش جمی   ذا اینرستتت . کند فلج

 .اسک ز د   ممرح کیفیک و  روه 

ماع  ده برهستتت  مغییرات  اجت

 کننهای جمی 

 )2020سابلی یر و میلیه(

 استتتک ده زبا های مختلف، جها   زباش دستتتتیه کس شتتتد م  مصتتتیه قبال

سک ( صیل  ا یکس ده )1981، چام ستفاده ا ستند وا را کامالً ا ، Hymes( ه

 های فرهنگ ده غیرهسم  میامالت و مکا مات با کس هرکس  برای اما ).1974

 Evans and( هسد م   ظر بس مر منمق  این امر عکس ، باشد آشنا مختلف

Levinson ،2009( ،  حاظ از ستتازماش از ستتمح هر ده ها زباش اینکس یین  

ستیه س  مفاوت زباش د سا سازما   ده مکا مات  کس  ا   ده ، داه د ا  فتماش 

  .هماراسک کامالً فرهنگ های متفاوت

ساخک  سازماش مرمیب : یک زیر

 اجتماع جها   برای کنش 

 )2020کندهیچ و همکاهاش(

 ها کنش شکل  یری میکند کمک ما بس سازما ها ساز ده عنیاش بس  ژاد مناهده

 سازماش  نجا دش. کنیم دهک بهتر ها ها سازماش هوزمره عملکرد و میامالت و

 ، ثبات بهتر دهک ده ما بس میا د م   ژادی  ابرابری ستتتاختاهی  ظریس ده ها

 .کند کمک  ژادی  ابرابری شدش  هادینس و مغییر

  ژادی های سازماش  ظریس

 )2019( هی

تا  یس چای ا  م یقکس بس چس طر یکندمقا س منتتتخا م یج    میاش با مما 

شرا یی ا تخاب طب صالح عدم میادل ده منیع (ده  سائل و ا کس  یم ده  ل م

ا جام   میادل وجید  داهد) خیدستتازما ده یجادا یبرا ی اظر یا ی،طراح، هاد

ز بیه  یها  و منیع ده کلی   خید ستتتازما ده  ،با دهک میامالت دهو  داد.

ز بیه   ا قالب میتتامالت: کلی 

 )2018ی سیال (عسل و سازما ها
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اهائس  Beer یککس میستتط مدل اه ا   عستتل ، و با دهک اجتماعات  و هوابم

سک ، م  یچاهچیب برا یک  کنی  یجیتا  د یمکنی یژ یکبا  ما یتیاششده ا

ستمس ساس ابر . بس باال اهائس کرد ییناز پا  سازما  یها ی الزم  چاهچیب ینا

بس  یاب دستتت یکاهکناش ها برا یسکل  و خید ستتازما ده یاستتک میا مندستتاز

 .یمو فیال کن یکهدا یکمیفق

بر عملکرد   سازما  ینو اعتماد ب  دهوش سازما    ناش داد کنترل هسم یج تا

NPD و   دهوش ستتازما  یکس کنترل  رفس ا   ذاهد ، ده  ا   مثبک م یرمیث

 یاشاثر متقابل م ین داه د. همین یداه  مین یرمیث  سازما  ینب یکنترل قراهداد

 ذاهد.   مثبک م یرمیث NPDبر عملکرد   سازما  ینو ب  کنترل دهوش سازما 

لکرد بهبید عم یکنترل میثر برا یها ییهده میهد ش یدیجد ینشها ب یافتس ینا

 .یکندفراهم م NPDپروژه 

یامالت ب یرمیث کنترل دهوش  ینم

بر   ستتتازما  ینو ب  ستتتازما 

ید عملکرد پروژه محصتتتیل جد

)2017( 

 

ساس  شیلر اهائس کرده ا د. " ظریس عمیم  کنش"مبنای  ظری این پژوهش بر ا ساس این  اسک کس پاهسی ز و  بر ا

هاسک کس مابع  یازهای سیستم ا د. پاهسی ز و شیلر  قش های  ها کس  ظریس، هر  ظام  مرکب از مجمیعس ای از کنش 

سازماش بر این  سک ایفا کند بر مبنای دو بید مجزیس و محلیل کرد د. بید اول بیاش کننده ممرکز  ستم ممکن ا سی یک 

ا مستلزم  یازهاسک (دهوش یا بیروش سازما  ). بید دوم منخا کردش این میضیع اسک کس برآوهده کردش این  یازه

. با جای  ذاشتتک و هوی هم قراهدادش این دو )1391ه یم  و همکاهاش،(  یل بس اهداف استتک یا استتتفاده از ابزاهها

ستم  سی شیلر چهاه  قش ها مییین کرد د کس آ ها ها پیش  یازهای کاهکردی م   امند و برای بقای هر  سی ز و  بید، پاه

ستند. این چهاه پیش  یاز کاهکر ضروهی ه ن   ستم کنش کن سی شامل چهاه زیر شد   (AGIL)دی هما میه کس ذکر 

اهداف) ده ا ایی  با -دهو  ) و (ابزاهها-م  باشتتتند. طبقس بندی چهاه پیش  یاز کاهکردی بر استتتاس ابیاد (بیرو  

شکل ( سی ز2چهاه  قش ده  سک. پاه شده ا سک میتقد )  اهائس   و میقیل و متقابل هوابط می ید اجتماع   ظم کس ا

 و امکا ات و منابع از  داقل  داهیم،  یاز ها عنصر چهاه این از  داقل  جامیس هر ده اسک. عنصر چهاه این متیاضع

مذهب.  مثل فرهنا  و ظام فرهنگ از  داقل  و منترک زباش مثل اجتماع   ظام از  داقل  میهد و میلق، از  داقل 

 باشد. متیازش -3کند.  عمل خید کاهکردهای -2باشد.  داشتس وجید چهاهعنصر -1 :اسک این جامیس ده  ظم شرایط
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 )1391پاهادایم کاهکردی سیستم کنش (بر رفتس از مقا س ه یم  و همکاهاش، -2شکل 

 

 آش ده فرد هر کس اسک اجتماع  جایااه مینای بس ساختاه یاب ، ساخک ده از سیی دیار بر اساس  ظریس  ید ز

ناراش فردی) دهو    افظس بقایای و بیده ذهن  صیهت بس هاساخک همینین پردازد.م   قش ایفای بس  عامالش (کن

ستند نکیل هاساخک. آوهدم  پدید ها عاملیک امکاش ساخک و ساختس ها ساخک عامالش آش بر عالوه. ه  از شده م

ستند منابع و قیاعد ناراش میرفک هماش قیاعد. ه سک کن سک جامیس افراد ذهن  بقایای هماش دیار بیا   بس یا ا  کس ا

 دیار ستتیی  از. )1375(چلب ، ا دقاعده مابع کننتتاراش اصتتل ده. داهد عهده بر ها کننتتاراش میامالت هدایک وظیفس

سک، شدش ساختاهی فرآیند پیامد هم و میا ج  هم ساختاهها  ده اجتماع  اعمال شده بازمی ید و کننده می ید یین  ا

ستای سک مکاش و زماش ها  منابع و قیاعد عنیاش بس ساختاهها  فک باید کنیم بیاش مرساده ها جملس این بخیاهیم ا ر. ا

 هایمکاش و هازماش ده عامالش عمل میستتط شتتده ستتاختس منابع و قیاعد همین اما  ذاه د،م  میثیر عامالش هفتاه بر

سک متفاوت ن  متقابل ده این دید اه کنش .ا سک عقال   و منمق  کن  همیاهه و  رفتس شکل ساختاهها پایس بر کس ا

سکم   ر کنش هر. داهد همراه بس ها قدهت هوابط و) هنجاهها( اخالق   ظم میناداهی، مفهیم سس  عمل هر برای بای

شتس هدف  خید شتن بر عالوه متقابل کنش یک پس. )1377( ید ز، کند اهائس عقال   میضیح  آش برای و دا  هدف دا

 قدهت هوابط و) هاساخک(  رفتس شکل اجتماع  هنجاههای و قیاعد و اصیل اساس بر باید) میناداهی( عقال یک و

 اجتماع  فیلسیفاش ازجملس  یز هابرماس ییه ن  .باشد منهید کامالً آش ده) عامالش استفاده میهد مسهیالت و منابع(

سک شد یافتس کس ا سک ای میتقد بس جامیس مد   ه ستیماه جهاش عمیم ،  یزه های  یری شکل با آش ده کس ا  ا

سط  یام  ستم، می سک زباش بس عاملیک و ساختاه بین میادل ده  تیجس و یافتس پایاش سی شده ا شفق، ( ید ز برقراه 

1398(. 

 اضر اهائس ا ایی کنش اجتماع   محقیق  ید ز، آ تی   ساختاهبندی  ظریة و دوهکیم کاه مقسیم  ظریس از استیا ک با

 ده عنصتتر دو این بین میادل و  یز) عاملیک( فردی و ستتاختاهی  ی ا یش ابیاد میستتیس و مفکیک مملیب ها منیط بس

سی ز کس میدا د بیدی چهاه شاهه پاه سیس ا سک. می   ی ا یش ابیاد مفکیک مینای بس فردی، سمح ده میادل و کرده ا

شخصیت   قمب های از هیییک کس  ی س ای بس اسک؛ ابیاد این از هریک ده فردی های هشد قابلیک و افراد شخصیت 

 ا سا ها، جامیس این ده .باشند  نده کاهیکامیهی پروها ده شخصیتهای با افراد بس اصمالح و  باشند چیره بقیس بر افراد

ستند هوباه یا شیر دیار پاهمیی ، میبیر بس ناراش بلکس  ی ستند کس خالق  کن صیل، بس میهد دهکناه ه صدد ا سک ده  د

 میستتیس و هشتتد از منظیه. )1391؛ هوشتتس، 1377( ید ز، جمی  هستتتند خیر می ید ده عین  ال و فردی  فع بس یاب 

 از اعم( اختالالت ا یاع از بین هفتن آش، شتتناخت  دقیق جامیس مینای بس ممایزپذیری اجتماع ، و مفکیک  یز ستتاخت 

 از منظیه. استتک جامیس  ی ا یش های ستتاخک بین میاز س برقراهی و ده هایک)  مادی و هابمس ای هنجاهی، میزیی ،

صتتیهت  ده صتترفا اکس چر استتک؛  ید زی مینای بس عاملیک و ستتاختاه میادل شتتد،  فتس  ی س کس هماش  یز، میادل

 این ا بتس.  فک فردی ستتخن خیدمختاهی و آزادی از میاش م  کلمس دقیق مینای بس کس استتک میاد   چنین برقراهی

 هابمس یک ط  فاکتیه دو این چراکس دیار  یسک؛ یک از عاملیک و ساختاه ا زوای و جدای  مینای بس ضروهما میادل

 شخصیک و کنند م  می ید پینرفتس های شخصیک پینرفتس ساختاههای .داه د میامل یکدیار با متقابل ماثری و ماثیر

. )1379؛ پیتر و پاهسی ز، 1377( ید ز، ساز د م  فراهم ها ساختاهها بینتر هرچس مغییر و پینرفک زمینة پینرفتس های
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شیش ده هایک  یز ای جامیس چنین هدف ساش  رمک و  فظ  سخایی  و ا  سک  یازهای بس پا با میجس بس مما ب  .او

 اهائس شده اسک: )2(بیاش شده مدل مفهیم  پژوهش ده جدول 

 

 

 

 مدل مفهیم  پژوهش بر اساس  ظریات  ید ز و پاهسی ز -2جدول 

 می فس ابیاد 

 )1375؛چلپ ،1396)؛ ا باشک سرمایس/کاهای  فن  (بن  هاشم  و شجاع ،1391 یآوهی/خالقیک (هوشس، ممابق

  یل بس اهداف
خیب   کمرا   )؛ شتتفافیک/ اکمیک قا یش/کنترل فستتاد ( زاهش1391)، (هوشتتس،2004میهد ستتازما   (با،

 )2007ملل، سازماش

 ا سجام
ضاد  سازما  / اهمباطات/م شغل /جی  ضایک  شس،2004(با،ه صک های برابر 1391؛ هو )؛  آمیزش یکپاهچس/فر

 )1375؛ چلپ ، 1391آمیزش /زباش منترک (ه یم  و همکاهاش،

  فظ ا ای

)؛ اعتماد 1391)، (هوشتتتس،2004ستتتالمک ستتتازما   (هو یس)/ هییک/ا ایزش/وفاداهی و میلق خاطر (با،

؛ آقاجا   و 1396م  و شتتتجاع ،ی ستتتازما   (بن  هاشتتت"ما"اجتماع /عام  رای / ا ستتتاس میلق بس 

 ؛)1398همکاهاش،

 

 هوش شناس  محقیق

همینین پیماین  اسک.  –این پژوهش از منظر فلسف  اثبات  را و از  یث هدف کاهبردی و از  ظر ماهیک میصیف  

سس   د ف کیمکنطریق از  پس از شناسای  ابیاد و می فس ها از مبا    ظری محقیق، .اسک کم هویکرد  داهایپژوهش 

نک. مر لس ای و طبق  ظر خبر اش، صل   شباع  ظری  ا  یرهایمتغ فیمیرمرا ل ا جام مکنیک د ف  عباهمند از:  ا

 مر لس سیم.  مر لس دوم،  ظر سنج  مر لس  خسک،  ظر سنج   ظر سنج ، زبا 

 خبر  اعضای پا ل  -3جدول 

 میداد اعضای پا ل
 مرمبس علم 

 استادیاه دا نیاه استاد

 1 1 - 2 آزاد مهراش روه مدیریک دو ت  دا نااه 

 1 - 1 2  روه مدیریک دو ت  دا نااه آزاد قزوین

 - 1 - 1 سمناش روه مدیریک دو ت  دا نااه آزاد 

 - 1 - 1  روه مدیریک دو ت  دا نااه مهراش

 - - - 6 مدیراش عا   سازماش  ظام مهندس 
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ستاش مهراش بس میداد   سازماش  ظام مهندس ،یجامیس آماه  فر مهندساش  250 فرکاهکناش و  260 فر (  510ساختماش ا

ا تخاب  یماهآ فر بس عنیاش  می س  219کس با استتتفاده از جدول میه اش، میداد  ده  ظر  رفتس شتتدفیال عضتتی  ظام) 

صادف یریاز هوش  می س   نیشد د. همین ستفاد  م س یبرا .دی رد هساده ا ننامس از هو ی ایپا  بره س ش آ فای پر

شد و  تا ستفاده  ضر جیکرو باخ ا ناش داد کس  سیاالت باالمر از  یکرو باخ برا یآ فا بی   یسک. براا 7/0مک مک 

دی جهک خیشتتس بن کیو ده  ها دیاستتتفاده  رد زهلیده قا ب  رم افزاه   یمستتک مدل از هوش میادالت ستتاختاه

 شده اسک. استفاده MATLABو برای بهینس سازی ابیاد اصل  مدل از  رم افزاه  SPSSسلسلس مرامب  از  رم افزاه 

 مجزیس و محلیل داده ها

حقیق اجرا مما یات اکتنتتاف  با فرایند مکنیک د ف  فازی ده ستتس مر لس بنتترح زیر برای دستتتیاب  بس می فس های م

خید  ین صیهت کس اعضای پا ل ده خصیص میافقکاسک. بدبیط بس میریف متغیرهای زبا    ردید؛ مر لس اول مر

 زیاد میزاش  ظیر خیل  کم، کم، متیستتتط، زیاد و خیل از طریق متغیرهای کالم   کنش اجتماع می فس ای  23با مدل 

کیف   متغیرهای آ ها  ستتبک بسمتفاوت افراد بر میابیر ذهن   کس خصتتیصتتیات ید ها ابراز  میده ا د. از آ جامیافقک خ

متغیرها با  این  د.ها پاسخ داده ا خبر اش با ذهنیک یکساش بس سیال اثر ذاه اسک  ذا با میریف دامنس متغیرهای کیف ،

  مثلث  میریف شده ا د. بس شکل اعداد فازی 4میجس بس جدول 

 اعداد فازی مثلث  متغیرهای کالم  -4جدول 

 عدد فازی قمی  شده مثلث عدد فازی  متغیرهای کالم 

 937/0 )1، 25/0، 0( خیل  زیاد

 75/0 )75/0، 15/0، 15/0( زیاد

 5/0 )5/0، 5/0، 5/0( متیسط

 25/0 )25/0، 25/0، 25/0( کم

 0625/0 )0، 0،  25/0( خیل  کم

شد.   مدل مفهیم سپس صیص مدل  ردآوهی  سال  ردید و  ظرات آش ها ده خ ضای پا ل اه صیهت کامل بس اع ب

سبس  شده از طریق میا این فازی مثلث  محا سخ های اهائس  سک  وپا ستفاده از فرمیل مینکیو شد د. 11با ا  فازی زدای  

میا این قمی  بدسک آمده بس عنیاش شدت میافقک اعضای پا ل با هر کدام از می فس های مدل مفهیم  ده  ظر  رفتس 

شد و با میجس بس اینکس ده پرسننامس اهائس شده عالوه بر سیاالت بستس، دید اه خبر اش  یز ده خصیص سیاالت اخذ 

روع  ردید. ده این مر لس پرسننامس دوم مهیس  ردید و از اقدامات اصال  ،  ظر سنج  مر لس دوم شپس شده بید، 

همراه با  قمس  ظر قبل  هر فرد و میزاش اختالف آش با دید اه ستتایر خبر اش، مجددا بس اعضتتای پا ل اهستتال  ردید. 

                                                           
11 =m+β-/4 
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سخ داد د. سیاالت پا شده، مجددا بس  سایر اعضا و با میجس بس مغییرات اعمال  بس اعضای پا ل با میجس بس  قمس  ظرات 

 اهائس شده اسک.) 5(ده جدول  دوه سیم  ظرسنج   تایج علک محاسبات زیاد فقط

 خبر اش دید اه های  تایج دوه سیم  ظرسنج  بس همراه میا این   -5 جدول

هدی

 ف
 max mod min می فس ها

ین  ا میتتا 

دیتتتفتتتازی 

 مر لس دوم

ین  ا میتتا 

دیتتتفتتتازی 

 مر لس سیم

متتتتفتتتتازل 

ین  ا میتتا 

غتتیتترفتتازی 

شتتتتتده دو 

 مر لس

4.6994 سرمایس ا باشک 1

85 

2.3553

14 

0 4.054851 7.6781325

96 

1.701394 

6.7023 سازما   جی 2

01 

4.5303

53 

0 7.160094 8.4285301

5 

3.022808 

 برابر های فرصتتتک 3

 آمیزش 

4.5196

01 

2.1205

98 

0 3.074021 6.7970727

61 

0.907022 

6.6059 منترک زباش 4

05 

4.4308 0 7.039341 8.8333333

33 

2.98449 

5.6262 سازما   هییک 5

88 

3.2044

6 

0 3.779501 8.0438110

63 

0.70548 

4.1064 6.2514  رای  عام 6

01 

0 7.286269 8.4285301

5 

3.506768 

شید، )5ده جدول ( کس هما میه ناهده م   نتر سیم و دوم مرا ل ده خبر اش  ظر اختالف میزاش م ستا س  د از بی  آ

سک آمد. 2/0 سنج   ذا بد شک متیقف مر لس این ده  ظر صک سازما  ، جی سرمایس، شد و متغیر های ا با  های فر

  ظرسنج  مر لس سس ط  ده  رای  از مدل  ذف شد د. بنابراین عام و سازما   هییک منترک، زباش آمیزش ، برابر

مر لس بید ا تقال یافک. می فس جهک مستتتک مدل بس  10 ردید و   ذف محقیق  های  مؤ فس از مدل 13مؤ فس،  23 از

سیال طرا   شد. با استفاده از آزمیش کلمی روف  40پرسننامس ای با  ،ده این مر لس براساس می فس های باق  ما ده

مائید شتتد و با استتتفاده از آزمیش کمی و باهملک  یز اطمیناش  05/0 رمال بیدش داده ها ده ستتمح باالمر از  ،استتمیر یف

شد کس داده های می ستفاده  اصل  ستفاده قراه  یرد. ده محلیل عامل  مرمبس اول با ا جید م  میا د برای محلیل میهد ا

از  رم افزاه  یزهل منخا شد کس ممام مسیرهای میجید ده سمح مین  داهی قراه داه د و همبستا  بین سیاالت و 

نتر از  ستا  قیی و بی ستا  ب 6/0می فس ها از  یع همب س  همب شد. برای بره ین می فس ها با ابیاد  یز از محلیل م  با

شد.  ستفاده  سازه از پایای  قابل  705/0پایای  مرکیب  مدل همینین عامل  مرمبس دوم ا ناش م  دهد  سک آمد کس   بد

 برازش مدل مفهیم  محقیق اهائس شده اسک.  ) 3( شکلقبی   برخیهداه اسک. ده 
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 برازش مدل محقیق -3شکل

 ظام مهندستت  ده ستتازماش  می فس های کنش اجتماع  ده ادامس از مکنیک محلیل ستتلستتلس مرامب  برای خیشتتس بندی 

شید(پا ج و  سک ما یک  روه  اهمان بس چندین زیر  روه همان مبدیل  سی  بر این ا شد. ده خیشس بندی  ستفاده  ا

ستیاهت،  سلس   ذا). 1983ا سل شس بندی  شس ای  های رکاهبردمرین هوشکس یک  از پ مرامب از هوش خی محلیل خی

ستفاده  سک، ا صل  ردیدا ستفاده از یک مییاه، فیا صلس  زیر. ابتدا با ا صلس (فا سپس از مییاه فا  روه ها میریف و 
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س ) برای  شس ها و پیی د آش ها با یکدیار  ایجاداقلید شدخی ستفاده  ستفاده از. ده ا س  ا صلس اقلید کس برای  زما   فا

.  رددداهد مسلط  بینتریش اسک ما متغیری کس اهمیک آ، سی  بر  رددز دو یا چند متغیر استفاده م  مییین فاصلس، ا

.  تایج خیشس بندی ده جدول  رددما از بروز منکل جلی یری  شد دده این مر لس ممام  متغیرها استا داهد  بنابراین

   مایش داده شده اسک. 6

 بندی سلسلس مرامب ): بر امس مجمیعس سازی ده خیشس 6جدول(

یب مرکیب خیشس مر لس  ضتتترا

 مییین

منتتکیل خیشتتس برای او ین 

 باه

مر لتتس 

 بید

 2خیشس  1خیشس  2خیشس 1خیشس 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

211 15 16 428/0 152 0 204 

212 7 14 438/0 0 0 206 

213 9 19 35/0 185 211 204 

214 3 42 51/0 231 0 208 

215 5 13 615/0 0 0 209 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

219 1 2 375/0 0 208 0 

 

دستیاب  بس مرکیب بهینس  جهکهیاض   میابعو با استفاده از  ده مر لس قبل ده ادامس بر اساس خیشس بندی بدسک آمده

. بس همین منظیه با فرض اقدام  ردید ا سجام و  فظ ا ایممابق،  یل بس اهداف، بر اساس ابیاد ، کنش اجتماع ای از 

شده  نتر اقدام  ن  بی سیدش بس اثر بخ س  هفتاههای مختلف ما ه ستفاده از مدل ز ن  بس بره خم  بیدش هابمس و با ا

جیاب  هسیدش بس با یک دهصد افزایش، جهک ده هر  یبکمیاد س میریف م  شید و  1ما  0اسک. اثر بخن  ده بازه 

 مدل عمیم  مجدید پذیر ده پژوهش  اضر بس شرح زیر اسک: . ردیدس  ل بهین

𝛽𝑗𝑘
aّ+ ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑘𝑘𝑗+ =  ijβ+ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗𝑖= Max Z 

s. to: 

∑ 𝑦𝑗𝑘
3
𝑗=1kVk         AS≥   
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∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑙
𝑖=𝑎jVj               Bet≥   

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑙
𝑖=𝑎jV    ∑ 𝑦𝑗𝑘

3
𝑗=1≥   

0≥  jk, yij X 

𝛽𝑗𝑘و  ijβمنفیک بدستتتک آمده،  Zهر متغیر،  مقداه  jkyو  ijxده هابمس باال           
aّ منفیک بدستتتک آمده از می ید یک    

برای این سیستم میریف مینید.  کنش اجتماع ضریب   kASضرایب متغیرهای بدسک آمده،   jBet وا د هر متغیر، 

شس و  دو تایج با فرض  ضع میجید،برای  )7(متغیر ده جدول  چهاهخی ضع  و شکافو شده  مملیب و مییین  اهائس 

  اسک. 

 ): برهس  میزاش متغیرهای محقیق ده وضع میجید7جدول(

 شکاف

 وضع میجید وضع مملیب

 تتتتتتد       سمح      د باال  اشیس متغیر

      پایین

       د پایین      سمح      د باال  اشیس

- . +INF 1/0 -INF . +INF 41/0 -INF VAR z 

13/0 EPS +INF 42/0 -INF EPS +INF 29/0 -INF ممابق 

15/0 EPS +INF 46/0 -INF EPS +INF 31/0 -INF 
 تتیتتل بتتس 

 اهداف

06/0 EPS +INF 37/0 -INF EPS +INF 31/0 -INF ا سجام 

03/0 EPS +INF 0.38 -INF EPS +INF 0.35 -INF فظ ا ای  

 ش اجتماع  ده سازماش  ظام مهندس کنسمح  ، متلببا استفاده از  رم افزاه  با  ل مسا س بس ازای مقادیر وضع میجید

شد 41/0عدد  ضع میجید م  با سجام، 31/0  یل بس اهداف ،29/0ممابق  برای) Z= 0.41( و مرکیب متغیرها ده و  ا 

 ا سجام و  فظ ا ایممابق،  یل بس اهداف، . برای بدسک آوهدش مرکیب بهینس متغیرهای اسک 35/0  فظ ا ایو  31/0

سک ما  سا س با اثر بخن  الزم ا شید و مرکیب بدسک آمده با (ده وضع مملیب) دهصد  100م دوباهه میریف و  ل 

شرایط ایده آل  سیدش بس  شکاف میجید برای ه سس قراه بایرد ما از این طریق  ضع میجید میهد مقای سای  و و شنا

میریف شد   )Z= 1( دهصد  100منفیک  این مر لس برای سمحآش اقدامات الزم صیهت  یرد.  ذا ده جهک اصالح 

س  مجدد ده محیط  رم افزاه  شد کس میزاش ممابق و با کد  یی نخا  سجام 46/0،  یل بس اهداف 42/0م و  37/0، ا 

سک.  38/0 فظ ا ای  ضع میجید و مملیب و سپسا سس و سر آش ها از  با مقای سای  ک شنا شکاف میجید  یکدیار 

، 15/0   بس میزاش،  یل بس اهداف داهای شتتکاف13/0   بس میزاششتتد کس متغیر ممابق داهای شتتکافو منتتخا   ردید

 اسک. 03/0   بس میزاشو  هایتا  فظ ا ای داهای شکاف 06/0   بس میزاشا سجام داهای شکاف
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 بحث و  تیجس  یری

. )2019(هی، باشتتتد دیمف  اجتماع میو دهک مفاه فیمیصتتت یمیا د برا  مند افراد جامیس م کیمدل کردش هفتاه  

از طرف  باشتتتد، م  میمح یهابس بازماب یزیغر  جامیس، پاستتتخ کی یکس هفتاه اعضتتتا سی ظر نیا اریامروزه د

سک. برا نیا نمنداشیا د شده ا شتس  ساش م نی یزه کناه  ذا ساس کس ا  مختلف فکر کند،  میمفاه ا بمیا د ده ق  ا

صم  یزیهفتاه و هم بر امس ه  نیب شیکرد کس هم میاش پ جادیها ا  مختلف یمدل ها میاش  م رد،یبا میا تخاب کند و م

ده این بپردازد.   نتتیخید بس میمل و چاهه ا د یهاها و واکنشها داشتتتس باشتتد و هم بتیا د دهباهه کنش ندهیآ یبرا

بید ممابق،  چهاهشتتامل   ماع نتتاش داد کس  ظام کنش اجت  د ف کیمکنبهره  یری از و  ی ظر  مما یس مبا پژوهش، 

اهمباطات  یده بید ممابق؛ می فس ها  فن ی و کاها کیخالق یبس اهداف، ا ستتجام و  فظ ا ای استتک و می فس ها لی 

سازما  ساد ده بید   کی اکم ک،یشفاف ، ضابمس مند، میهد  ضا ف؛بس اهدا لیقا یش، وکنترل ف ده   شغل کیمی فس ه

سجام؛ و می فس ها سازما  یبید ا  صل  و اعتماد اجتماع  سالمک    ده بید  فظ ا ای قراه داه د. ده ا مباق ممرکز ا

ساز اه سک و از ا یبر   قیاز طر رییمغ جادی.  ذا ا)2004، 12(باکند  خید اقدام م طیکنترل مح یبرا ستمیس قیطر نیا

از  خید کمک کند. رامیشیپ طیبس ا مباق  ظام با مح میا د  ده بلند مدت م  نف ی کاها قیاز طر یو ساز اه ،کیخالق

سک کس از طر  ابیاد مهم کنش اجتماع دیار بس اهداف از لی  ارید یسی ساد   میهد،  کمرا  قیا خیب، وکنترل ف

  کننت ریاز  ظام غ  مفاوت ده جداستاختن  ظام کننت نیمهمتر نی. ا)1391(ه یم  و همکاهاش، محقق خیاهد شتد

سک. از آ جا کس محقق اهداف   سک  ذا ا ازمندیا سجام ا  قی دود مجاز کنش از طر نییو می یامحاد و وفاداه جادیا 

داشک    ظام منسجم سازما  کی میاش  م  اسک. زما  ستمیده س ریا کاه اپذ  ضابمس مند  میدش اهمباطات ضروهم

شد و ا  ده  رو محقق اهداف جمی یکس محقق اهداف فرد سا مرا نیبا ضا سیده  کاهکناش محقق خیاهد   شغل کیه

 یبس عنیاش ا ای یدئی یژیاز اهزش ها، هنجاهها و ا  و  فظ  ظام جادیا  اجتماع ستتتتمیده هر ستتت نیشتتتد. همین

شیا ا سک. ده واقع مهمتر ریاجتناب  اپذ یامر ستمیس  و فرهنا  ز سا  اجتماع یها ستمیس زیوجس مما نیا  ریبا 

شکل ده ستمیس ش  ظام  ها ده  ن ی.  فظ ا ای مجمیعس اجزا)2016(اویدوکیش، و  فظ ا ایسک  اهز سک   کن ا

و   و بس سالمک سازما  کند  م سیها مغذ  اجتماع ستمیکرده و کل س زهیا ا جادیا ، اجتماع ستمیکس ده کنناراش س

 . شید  منجر م  اعتماد اجتماع

سازی مدل از برای  ضییک بهینس  شد.  فیل  و مملیببر امس هیزی خم  ده دو و ستفاده  ناش داد کس کاهای  ا  تایج  

 لی  15/0 شکاف،متغیر ممابق 13/0شکاف اسک و برای هسیدش بس کاهای   داکثری باید  41/0مدل ده وضع میجید 

مرمفع شید. ده این برهس  متغیر  یل بس اهداف داهای  فظ ا ای  03/0 شکاف تایسجام و  هاا  06/0 شکافبس اهداف،

 ناش م  دهد سازماش میهد مما یس از  ظر میهد،  کمرا   خیب و کنترل فساد باید اقدامات ین شکاف اسک و بینتر

میجس بس  یازهای دهو   کاهکناش هما ند خیدیاب ، ا ترام و منتتتاهکک عیامل مهم  ده هدفمندی ها ا جام دهد. 

سک.  سافزایش میهد ا سازماش  ظام مهند شید کس  ننهاد م   سازما   کاهکناش از از این هو پی   برای افزایش میهد 

ستفاده  ماید . همینین سازماش م  میا د با  یاز سنج  هویکرد های مناهکت  ده  ل مسا س و امخاذ مصمیمات مهم ا

افزایش میهد  جهک  افزایش دهد کس خید عامل مدیریک دا شهای آمیزشتتت  میا ای  و مهاهت کاهکناش ها از طریق 

                                                           
12 Ba 
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سک. عالوه بر این   سازما  ساس  تایج، ا سک. ده این بر ا نیه  یازمند  کمرا   ا س  ک  یزه سازماش  ظام مهند

شفاف  سب،  سیم کاه منا سئی یک ها سازیسازماش از طریق مق نتر کاهکناش و  و م سازی بی شنا  شغل ، آ ا تظاهات 

ک و پاسخایی  افراد ده قبال اقدامات خصیصا مدیراش سازماش با اهزش ها و استا داهدهای هفتاهی، و افزایش مسئی ی

صمیمات  ساد  یز ده . بخندها ما  دود زیادی بهبید سازما   م  میا د  کمرا    صیهت  رفتسو م  هایتا میضیع ف

شکاف های قا س  بس عنیاش یک  دیار از  صیل اخالق  رفس ای، سازماش  ظام مهند سک. ماکید بر ا بل مامل ممرح ا

ده  ل این میضل م  میا د  مباهزه با فسادمرویج فرهنگ  شفاف سازی مصمیمات و ،ستقلم  اطالع هسا  کا ال های

ضمنا بس محققاش آم  پیننهاد م   ردد میضیع پژوهش ها ده بخش دو ت  برهس  و  تایج آش ها  بسیاه هاهانا باشد.

 با  تایج محقیق  اضر میهد مقایسس قراه دهند. 
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