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 تیق)انسان گرا، موف یسازمانفرهنگ ریتاث یبررس قیتحق نيهدف از ا
 یانجیکارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش م انیب یگرا( بر آزاد

ود. ب همبستگی –بود. روش اين پژوهش از نوع توصیفی  تيمعنو
جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان تمام وقت وزارت ورزش و جوانان 

نفر بود. با توجه  117ها در زمان انجام پژوهش حدود بود که تعداد آن
 یفتصاد یریبه توان دسترسی به تمام اعضای جامعه، روش نمونه گ

مورگان، حجم  یساده بوده و با تأکید بر جدول حجم نمونه کرجس
 قیتحق یداده ها ینفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآور 987نمونه 

(، 8931و همکاران ) یهامرالل انیب یشامل سه پرسشنامه آزاد
در  تي( و پرسشنامه معنو2771)  یزنیکو و سیموست یسازمانفرهنگ

پرسشنامه ها به  يیبود. روا( 2779و همکارانش ) منیلیکار م طیمح
 کيها در آن يیايو پا دهیرس یورزش تيريمد دینفر از اسات 5 دیتائ

از  فادهو است قیجامعه تحق ینفر از اعضا 97 یبر رو یمقدمات قیتحق
 ان،یب یآزاد یپرسشنامه ها یبرا بیکرونباخ به ترت یآلفا بيضر

به دست  11/7و  39/7، 32/7کار  طیدر مح تيو معنو یسازمانفرهنگ
 و یتک نمونه ا یت یاز آزمون ها ق،یتحق اتیآزمون فرض یآمد. برا
استفاده  22نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  رسونیپ یهمبستگ

 Amosاز نرم افزار  قیتحق یمدل مفهوم میجهت ترس ن،یشد. همچن

V24 انیب یبر آزاد یسازماننشان داد که فرهنگ جياستفاده شد. نتا 
بت مث ریتأث انیب یبر آزاد تيو معنو تيبر معنو یسازمانفرهنگ
 در تيمعنو شيمناسب ضمن افزا یدارند. فرهنگ سازمان یمعنادار

 میمافراد در تص شتریو مشارکت ب انیب یآزاد شيسازمان منجر به افزا
 ها خواهد شد.  یریگ

 کليدي هايواژه
  وزارت ورزش و جوانان. ت،يمعنو ان،یب یآزاد ،یسازمانفرهنگ

 

 
 

 

The purpose of this research was to investigate the impact 

of organizational culture (humanist, success-oriented) on 

the freedom of expression of the staff of the Ministry of 

Sports and Youth with the mediating role of spirituality. 

The method of this research was descriptive-

correlational. The statistical population of the research 

was all full-time staff of the Ministry of Sports and Youth, 

of which 780 were at the time of the research. Regarding 

the access to all members of the community, simple 

random sampling method was used and the sample size 

was 310 with an emphasis on the Morgan sample size 

table. The instruments for collecting the research data 

were three questionnaires: Freedom of Expression, 

Amrollahi et al. (1396), Zinko and Simousti (2006), and 

Millian et al. (2003). Validity of the questionnaires has 

been confirmed by five sports management professors 

and their reliability in a preliminary study on 30 members 

of the community and the use of Cronbach's alpha 

coefficient for the questionnaires of freedom of 

expression, organizational culture and spirituality in the 

workplace respectively 0.92 , 0.93 and 0.86 respectively. 

To test the research hypotheses, one-sample t-test and 

Pearson correlation were used using SPSS version 24 

software. Also, for designing the conceptual model of 

research, Amos V24 software was used. The results 

showed that organizational culture has a significant 

positive effect on freedom of expression of the 

organizational culture on spirituality and spirituality. 

Proper organizational culture, while enhancing 

spirituality in the organization, will increase the freedom 

of expression and participate more in decision making. 

Keywords 
      Organizational Culture, Freedom of Expression, 

Spirituality, Ministry of Sports and Youth. 
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 مقدمه
ارکت و مش یساختن کارکنان در مسائل و مشکالت سازمان ریدرگ
دارد.  هابر عملکرد سازمآن یقابل توجه ریتاث مات،یها در تصمآن
 درباره موضوعات رندیگ یم میحال اغلب کارکنان تصم نيبا ا
ه ممکن ک یو نظرات ندينما اریکننده سکوت اخت نییو تع یاتیح

و  االریابراز نکنند)تانگ دباش گرانيد دياست متفاوت از عقا
 باز زانیکار اشاره به م طیدر مح انیب ی(. آزاد2771راماروجان ، 

ه در دارد. البت یدرباره مسائل سازمان دهیبودن سازمان به ابراز عق
رباره کارکنان د یاساس یها دگاهيد انیب انیبه مرز م فيتعر نيا

توجه  انهيجو یاز اقدامات تالف یها و اقدامات سازمان یخط مش
حق  نيها ادر سازمآن دي(. شا8338،  نفنتيشده است)گوردن و ا

 ند؛يافراد وجود داشته باشد که به صورت آزادانه صحبت نما یبرا
 ريکردن اظهار نظر ها امکان پذ یو فرصت عمل تیظرف یول

دهد که وجود  ی( نشان م2772)نگیکاس ینباشد. پژوهش ها
 يیها دهيتجربه ها، احساسات و ا رازها در ابدر سازمآن انیب یآزاد

و  یکویب یگذار است)امرالله ریکه کارکنان از سازمان دارند، تاث
 زین یسازمانمبحث در قالب فرهنگ ني( که ا8931همکاران، 

به  دنیو انسجام بخش یسازماناست. شناخت فرهنگ انیقابل ب
تواند به عنوان  یم یتحول در جهت اهداف سازمان زیآن و ن

در سازمان به  انیب یموفق آزاد یریکارآمد در به کارگ یزاراب
به عنوان مجموعه  یسازمانکمک کند؛  فرهنگ یورزش رانيمد
 یاعضا شهيمشترک بر رفتار و اند یاز باورها و ارزشها یا

 يیايحرکت و پو یبرا ینقطه شروع توانیو م گذاردیسازمان اثر م
 یساساز ا یسازمانفرهنگ .ديبه شمار آ شرفتیدر راه پ یمانع ايو 
و  یباشد.)حضور یو تحول در سازمان م رییتغ یها نهیزم نيتر
از  يیرا الگو یسازمان( فرهنگ2772) ني(.  شا8931اله،  بییحب

ان که در طول زم کندیم یسازمان معرف کي یاساس یپنداشت ها
 طیحبا م یمواجهه با مشکالت، سازگار یگروه برا کي لهیبه وس
شده و  جاديا یسازمان یکپارچگيو  یهماهنگ جاديو ا یخارج

 یرخوردار مب يیباال اریبس نانیاطم تیاست و از قابل افتهيتوسعه 
 د،يجد یاعضا یبرا یرفتار یالگو نيکه ا یباشد؛ به گونه ا

درک کردن، فکرکردن و احساس نمودن را  حیصح یروش ها
 نبرگيگر ن،ی(. همچن2789آموزش دهد)تونگ، تاک و وونگ ، 

نقش مهم را در  نيچند یسازمان(، معتقد است که فرهنگ2788)
 یاه تيرا نسبت به مأمور ی. فرهنگ تعهدکندیم فايسازمان ا
باشد،  یکه فرهنگ قو یو هنگام دينما یم جاديسازمان ا

 ٔەکریاز ساختار و پ یکارکنان سازمان خود را به عنوان عضو
کارکنان  یافرهنگ بر ن،ی. همچنکنندیسازمان احساس م

که ادراک  بیترت نيآورد؛ بد یرا فراهم م یتيسازمان حس هو
 یم رشتیو کارکنان ب کندیم نییآن را تع یاز سازمان و ارزش ها

 یسازمان مشارکت کرده و خود را بخش یها تيتوانند در مأمور
 نی(. در هم8932و همکاران،  یها بدانند )شوهان تيمأمور نياز ا

که تشويق معنويت در محیط کار  یدهندراستا، مطالعات نشان م
ا کار ب طیمی تواند منجر به مزايای زيادی شود. معنويت در مح

 نيشده است. و به طور معمول ا نیاخالق ها و ارزش ها عج
 ارزش دهدیاست که به کارکنان اجازه م یقيبه طر یوابستگ
خود را هماهنگ  را با فلسفه و مذهب خاص مربوط به یسازمان

( 2779زامور) ایگارس قاتیتحق نی(. همچن2772،  ونکند)وست
 نيز انر ا دهیچیو کار پ تيمعنو نیچگونه ارتباط ب دهدیشرح م

 یودرباره معن یشخص یشرح داده شود، وقت یاست که به سادگ
 رییدرباره تغ قتیدر حق د،يگو یکار سخن م طیکردن مح
بحث  رانيکارکنان و مد تیذهن ليتبد لهیبه وس یسازمانفرهنگ

از  یبخش جدانشدن یو رفتار انسان استیکند که در آن س یم
(. 8939گردد)مقدسان و همکاران،  یروزمره سازمان م اتیعمل

يکی از حوزه های مديريت که میتواند استفاده زيادی از معنويت 
داشته باشد، مديريت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به 

ار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی تغییر رفت
ژاد، ن ینیپور و حس کیبه صورتی اثربخش و سريع است )ن

در  یاریبس تیامروزه اهم تيموضوع معنو ن،ی( . همچن8938
 یکه افراد يیاست، تا جا داکردهیپ یتجار یطهایها و محسازمآن

دارد  انهمتعصب یدگاهيد تي( نسبت به معنو2779مانند ساندلند)
 تيمعنو یتئور کي یسازمان یها یتئور امکه تم ديگویو م

ار ک طیدر مح یمعنو یازهاین نی. تأمشوندیمحسوب م یسازمان
دارد؛  یاخالق و ارزشها بستگ ت،يبر معنو یبه کاربرد اصول مبتن

و اقدامات افراد مشاهده  ماتیدر تصم توانیاصول را م  نيو ا
 رای(. معنويت در کار و تالش ب8932و همکاران،  نيکرد)پرو

مهم کسب وکار و  یاز روندها یکيها انسانی تر کردن سازمآن
 یبه طور جد 37میباشد که از اواسط دهه   28در قرن  تيريمد

ه روز ب نهیزم نيدر ا قاتیمطرح شده است و اهمیت و تعداد تحق
ها به نسازمآ یعالقه مند لیاست. دل شيروز در حال افزا

ازمان س یاثربخش شيافزا یندر کار عالوه بر جوانب انسا تيمعنو
واند ت یم تيبه معنو قيکنند که تشو یم انیاست.محققان ب
 لی(،  از قب8937و همکاران،  یهی)فق یو منافع ايمنجر به مزا

صداقت و اعتمـاد  شي( ،افزا8333)فرشمن،  تیخالق شيافزا
 یحس تکامل شخص شي(، افزا8333 ،ی)وانگرمـارش و کونل

)دلبـک،  یش تعهـد سـازماني( ،افـزا8333)بوراک، 
 یشـغل ی(، بهبود نگرشهـا2779 گران،يو د منیلی؛م8333

و  ،یمشارکت شغل ،یشغل تيرضـا شيکارکنـان همچـون افـزا
(، 2779 گـران،يو د منیلیکار )م طیترک مح اتیکاهش ن زین

 گران،ي)مارکز و د شتریب زشیانگ ،یاخالق و وجدان کار شيافـزا
شود؛ که به صورت  ی( م8915 کاران،و هم ی( )فرهنگ2775
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رکنان کا یسبب بهبود توانمندساز میمستق ریغ اي میمستق
 یهیگرد)فق یآن م یو اثربخش یعملکرد بهتر سازمان، سودآور

است  نيرو ا شیرو هدف از مطالعه پ ني(. از ا8937و همکاران، 
 نایب یگرا( بر آزاد تی)انسان گرا، موفق یسازمانکه فرهنگ

 تيمعنو یانجیکارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش م
جهت پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به  نیاست. به هم رگذاریتاث
ه را ب یاجازه نظر سنج یسازمانسوال است که اگر فرهنگ نيا

 ليها تماتا چه اندازه آنکارکنان در وزارت ورزش و جوانان بدهد 
 یسازمان یاست هایس نهیدر زم زيمتما یها دگاهيدارند به طرح د

 یجانیبا نقش م یسازمانفرهنگ ايآ گريبپردازد؟ به عبارت د
 ریکارکنان در وزارت ورزش و جوانان تاث انیب یبر آزاد تيمعنو

 دارد؟ یمثبت و معنادار
 قیتحق روش
است. جامعه  همبستگی –اين پژوهش از نوع توصیفی  روش

آماری پژوهش کلیه کارکنان تمام وقت وزارت ورزش و جوانان 
نفر بود. با  117ها در زمان انجام پژوهش حدود بود که تعداد آن

 یریتوجه به توان دسترسی به تمام اعضای جامعه، روش نمونه گ
 ینمونه کرجس جمساده بوده و با تأکید بر جدول ح یتصادف

 ینفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآور 987مونه مورگان، حجم ن

 و یامرالله انیب یشامل سه پرسشنامه آزاد قیتحق یداده ها
( 2771)  یزنیکو و سیموست یسازمان(، فرهنگ8931همکاران )

( 2779و همکارانش ) منیلیکار م طیدر مح تيو پرسشنامه معنو
 یورزش تيريمد دینفر از اسات 5 دیبه تائ اپرسشنامه ه يیبود. روا

نفر از  97 یبر رو یمقدمات قیتحق کيها در آن يیايو پا دهیرس
 کرونباخ به یآلفا بيو استفاده از ضر قیجامعه تحق یاعضا
 و یسازمانفرهنگ ان،یب یآزاد یپرسشنامه ها یبرا بیترت
 به دست آمد.  11/7و  39/7، 32/7کار  طیدر مح تيمعنو
 یآمار یداده ها، با استفاده از روش ها یاز جمع آور پس
داده ها  لیو تحل هيو تجز صیاقدام به تلخ یو استنباط یفیتوص

 رنفیابتدا آزمون کلموگروف اسم یشد و در بخش آمار استنباط
 یدادهها استفاده شد؛ سپس برا عيبودن توز یعیطب یبررس یبرا

و  ینمونه ا تک یت یاز آزمون ها ق،یتحق اتیآزمون فرض
 22نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار  رسونیپ یهمبستگ

نرم  از قیتحق یمدل مفهوم میجهت ترس ن،یاستفاده شد. همچن
 .استفاده شد Amos V24افزار 

 

 

 

قيتحق يهاافتهی

 

 یفیتوص یهاافتهي. 8جدول 

درصد  فراوانی متغیر
 فراوانی

درصد  فراوانی متغیر
 فراوانی

 جنسیت
رشته  8/21 829 زن

 تحصیلی

 1/95 888 علوم ورزشی

 2/12 833 ساير رشته ها 3/59 811 مرد

 تحصیالت

 2/89 28 ديپلم و فوق ديپلم

 نوع
 استخدام

 1/27 821 رسمی

 3/28 11 پیمانی 1/21 858 لیسانس

 1/97 35 قراردادی 3/92 872 فوق لیسانس

 1/1 28 ساير  3/8 1 دکتری

 تاهل
پست  1/21 13 مجرد

 سازمانی
 1/91 882 کارشناس خبره

 2/19 831 ساير 9/18 228 متاهل

 
های توصیفی تحقیق را نشان می دهد. در آمار يافته 8جدول 

استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی 
طبیعی بودن توزيع دادهها استفاده شد. نتايج نشان داد که 

(. > p 75/7تمامی متغیرها از توزيع نرمال برخوردار هستند)
 تبنابراين از آزمون های پارامتريک برای بررسی فرضیا

تحقیق استفاده شد. نتايج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد 
های آن در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. آزادی بیان و مؤلفه

هايشان، در وزارت ورزش و که هر سه متغیر تحقیق و مولفه
داری در وضعیت باالتر از متوسط قرار جوانان به طور معنی

 (. 2دارند )جدول 
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 برآورد پايايی پرسشنامه .2جدول 

 آماره   

 متغير

ميانگين   ميانگين

 آماري

درجه 

 آزادي

t  سطح

 داريمعنی

آماره 

K-s 

 آزادي بيان

 28/7 78/7 -81/1 973 9 12/2 آزادی فردی

 11/7 78/7 -19/3 973 9 11/2 آزادی بخشی

 52/7 78/7 -71/82 973 9 57/2 آزادی سازمانی

 81/7 78/7 -29/88 973 9 19/2 بیان آزادی

 سازمانیفرهنگ
 58/7 78/7 83/5 973 9 21/9 گرا انسان

 19/7 78/7 95/1 973 9 91/9 موفقیت گرا

 91/7 78/7 18/1 973 9 92/9 سازمانیفرهنگ

 85/7 75/7 13/89 973 9 51/9 معنویت سازمانی

 
ا نشان ر قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ سيماتر 9جدول 

(  و دو p<78/7ستاره ) کيبا  داریمعن یها ی. همبستگدهدیم
( نشان داده شده اند.p<75/7ستاره )

 

 رسونیپ یآزمون همبستگ جينتا .9جدول 

 متغير
ی 

زاد
آ

ی
رد
ف

ی 
خش

ی ب
زاد
آ

 

ی
زاد
آ

ی 
مان
ساز

 

ان
نس
ا

 
گرا گرا
ت 

فقی
مو

 

گ
هن
فر

ی
مان
ساز

 

ت
وی

عن
م

ی 
مان

از
س

 

        آزادی فردی

       12/7** آزادی بخشی

      12/7** 11/7** آزادی سازمانی

     28/7** 91/7** 23/7** گرا انسان

    11/7** 91/7** 99/7* 21/7* موفقیت گرا

   11/7** 12/7** 29/7** 27/7* 91/7* سازمانیفرهنگ

  93/7** 91/7** 92/7** 58/7** 22/7* 27/7* سازمانی معنویت
 

 

 *50/5>p 

 **50>p 

، بین اکثر مجغیرهاا ، باب ااه 3با  وجهااه بااه  جاا    ها    

داب   مثبجی مشااا ه د  ااا د دب ادامه م   م  جمی معنی

 به آزمجن گذا جه   د  0 ش ن دادد   د دب  کل 
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 و معنويت( بیان سازمانی، آزادیمدل مفهومی تحقیق )ارتباط فرهنگ. 8شکل 

در اين تحقیق به منظور بررسی مدل مفهومی تحقیق و  
بررسی رابطه علی و معلولی بین متغیرهای تحقیق از مدل 

سازمانی معادالت ساختاری استفاده شد. در اين مدل فرهنگ
 متغیر درونزا و قلدری معنويت است. بیان متغیر برونزا، آزادی

 

 مدل ارتباطی تحقیق tضرايب رگرسیونی استاندارد شده و مقادير . 1جدول 

 سطح معناداری tمقدار  بارعاملی  مسیر 

111/7 آزادی فردی ---> آزادي بيان  - - 

195/7 آزادی بخشی --->  381/89  78/7  

182/7 آزادی سازمانی --->  219/85  78/7  

سازمانیفرهنگ گرا انسان --->   511/7  - - 

518/7 موفقیت گرا --->  912/88  78/7  

 

 
 مدل ارتباطی تحقیق بر اساس ضرايب رگرسیونی استاندارد شده )بارعاملی(. 2شکل 
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در  یحاصل از مدل معادالت ساختار یهاافتهي یبر مبنا
 بي)ضرا یعامل یبارها یتمام شودیمشاهده م 2جدول 
 در سطح یقابل قبول رياز مقاد tاستاندارد شده( و آماره  یونیرگرس

ها نشان شاخص نيبرخوردار بوده و ا 75/7کمتر از  یمعنادار
 یبه خوب شده یریگاندازه یامشاهده یرهایکه متغ دهندیم

به  مربوط یهاافتهيپنهان بودند. در ادامه  یرهایاز متغ یانعکاس
.ردیگیقرار م یپنهان مورد بررس یرهایمتغ ریتأث

 به ورک خ مت ل   وم  یادباک قُل ب ،یباب ه اسجرس  غل t ر   مق د یب ب ع مل .5 جدول

 سطح معناداری tمقدار  بار عاملی  مسیر 

 778/7 181/2 238/7 آزادی بیان ---> سازمانیفرهنگ

 778/7 118/9 282/7 معنويت ---> سازمانیفرهنگ

 778/7 225/82 111/7 آزادی بیان ---> معنويت

توان گفت که ( می5های مدل تحقیق )جدول بر اساس يافته

(، Sig ،181/2=t=778/7بیان ) سازمانی بر آزادیفرهنگ

( و معنويت Sig ،118/9=t=778/7بر معنويت ) سازمانیفرهنگ

( تأثیر مثبت معناداری Sig ،225/82=t=778/7بیان ) بر آزادی

دارند. بر اساس مقادير ضرايب رگرسیونی استاندارد شده 

ر ب سازمانی( مشاهده شد که ضريب تأثیر فرهنگβ)بارعاملی=
 بر معنويت سازمانی، فرهنگ(β=238/7) بیان آزادی

(282/7=βو معنويت ) بیان بر آزادی (111/7=β.بود ) 

 

 قیوحق ی  خص برازش م   م  جم .6جدول

 رتفسي هامقادیر شاخص مقدار مطلوب هاي برازششاخص

 - 181/289 - (8کاي اسکوآر )کاي دو

 - 13 - 2درجه آزادي

 مطلوب 278/2 2کمتر از  (χ2/dfنسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي )

 مطلوب 372/7 3/7بیشتر از  (GFI) 9شاخص نيکویی برازش

 مطلوب 113/7 1/7بیشتر از  (AGFI) 1شاخص نيکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 732/7 8/7کمتر از  (RMSEA) 1ریشه دوم ميانگين خطاي برآورد

 مطلوب 791/7 75/7کمتر از  1ریشه دوم ميانگين مجذورات باقيمانده

 مطلوب 137/7 3/7بیشتر از  (CFI) 1شاخص برازش تطبيقی

 مطلوب 325/7 3/7بیشتر از  (NFI) 1شاخص برازش هنجار شده

 مطلوب 399/7 3/7بیشتر از  (IFI) 3شاخص برازش افزایشی

 

                                                                                                                                                    
1. Chi-Square 

2. Degrees of Freedom (df) 

3. Goodness of Fit (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Normed of Fit Index (NFI) 

9. Incremental of Fit Index (IFI) 
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 قیبرازش مدل تحق یهاشاخص 1جدول  جيبر اساس نتا

( و GFIبرازش ) يیکوین یهاشاخص ريمقاد شودیمشاهده م

 یاصل یهاعنوان شاخص( بهCFI) یقیشاخص برازش تطب
 .باشدیبوده که نشان از برازش مطلوب مدل م 3/7برازش باالتر 

 ري( از مقادAGFI ،NFI ،IFIشاخص برازش ) ريسا نیهمچن
 شهير ريبر اساس مقاد تيبرخوردار هستند. درنها یقابل قبول

 نیانگیدوم م شهي( و رRMR=792/7) ماندهیمجذور باق نیانگیم

گفت که مدل از  توانی( مRMSEA=732/7برآورد ) یخطا
 برخوردار است. یبرازش کاف

 

 يريگ جهيو نت بحث
ب و اغل قیتحق یرهایمتغ نیشده، بارائه یهاافتهياساس  بر

(. 9وجود دارد )جدول  یو مثبت داریها رابطه معنآن یهامؤلفه
 نیبر ارتباط معنادار ب یپژوهش مبن يیبرازش مدل نها ن،یهمچن

 طیر محد تيمعنو ریبا توجه به متغ انیب یو آزاد یسازمانفرهنگ
 قاتیحاضر با تحق قیافته تحقي(. 8کار معنادار است )شکل 

 گران،ي(، مارکز و د2779) گـرانيو د منیلی(، م2788) نبرگيگر
 نيدتريو جد نيتراز مهم یکي انیب ی( همسو بود. آزاد2775)

 به آن ریاخ یهااست که در سال یحوزه رفتار سازمان یرهایمتغ
از  یکي یابه صورت گسترده انیب یتوجه شده است. امروزه آزاد

ر به خاط»ها که انسان یمعن نيبد شود؛یم یبشر تلق   قحقو
فهوم م یخيدارند. به صورت تار انیب یحق آزاد« انسان بودنشان
دارد که خود  «یعیحقوق طب»در مفهوم  شهيحقوق بشر ر

 یعیطب نیاست. قوان «یعیطب نیقوان»مفهوم  ٔٔ افتهيتکامل
ه شدند کیمناسب تصو ر م یرفتار نیاز اصول و قوان یامجموعه

و معمواًل  شدیها فرض مآن یبرا یعیو طب یذات یوجود
ند اها، وضع شدهخود را از آنکه توسط خدا، و نه انسان تیمشروع
هوم به مف اشافتهيمفهوم در شکل تکامل ني. اکردندیکسب م

 لیها به دلانسان یبرا یکه حقوق شودیبدل م «یعیحقوق طب»
 انیه بب توانیرا م یکند. دموکراسیم جاديا یعیطب نیوجود قوان
آن  که در یدانست، روش یجمع یریگمیتصم یبرا یساده روش
شارکت م یریگمیتصم نديگروه از موضع برابر در فرآ یتمام اعضا

 یهاوهیبه ش یریگمیتصم یايمزا نيتراز مهم یکي. نديجویم
منافع، و  ق،يعال وهیش نيآن است که در ا کیدموکرات

 وهیش گريد تي. مزردیگیمدنظر قرار م یترمتنوع یهادگاهيد
در سازمان آن است که امکان خطا را  کیدموکرات یریگمیتصم

 یاست برا یروش مؤثرتر یعني. دهدیکاهش م یریتاحد  چشمگ
متنوع در  یاجتماع یهادرست. مشارکت گروه میکشف تصم

 یالزم برا یو اطالعات یمنابع معرفت یریگمیتصم نديفرآ
 تریتر و غنمتنوع یرا در سازمان ورزش دهیسنج یریگمیصمت

 یچون بر منابع اطالعات هااستیها و سبرنامه یعني. سازدیم
 تردهیتر و سنجبنا شده است، غالباً آگاهانه یترگسترده
 یهااستیها و سعالوه بر آن، برنامه زیو ن شود،یم یبندصورت

زموده آ یترگسترده یهایبه محک نقد و سنجش گر یشنهادیپ
 .گرددیآن بهتر معلوم م اریو ع شودیم

 تواندیشان مسرنوشت نییمشارکت مؤثر کارکنان در تع امکان
حو کارمندان به ن یو مدن یاخالق تیشخص يیبه رشد و شکوفا

نوشت سر نییدر تع توانندیکه م یکمک کند. کارمندان یمؤثر
 یترتر و مسؤولمستقل تیکنند، شخص فايا یخود نقش مؤثر

 دنیکه فن  شن آموزدیکارمندان م نيبه ا ی. آموزش مدنابنديیم
کنند،  انینظرات خود را روشن تر و جسورانه تر ب اموزند،یرا بهتر ب
دست  زیبورزند، و ن یشترینظرات خود دقت ب هیو توج حیدر توض
 را هم در کار خود منظور کنند. گرانيد قيمنافع و عال یکم تاحد 

در  انیب یکه در دفاع از آزاد يیهااستدالل نياز مهمتر یکي
ها استوار است. انسان یريسازمان شده است بر فرض خطاپذ

ه صدق ب شهیهم قتیدر مقام کشف حق یعني رند،يها خطاپذانسان
 یهاکشف و حذف باورها و گزاره وهیش ني. بهترابنديیدست نم

قد رط ن. اما شميیبگشاکاذب آن است که باب نقد آن باورها را 
 سازمان یرا در فضا یمجال و آزاد نيا دياست: منتقدان با یآزاد

مطرح  امحابیو ب یخود را بروشن یداشته باشند که نظرات انتقاد
مان آگاه کنند.  یباورها یکنند، و ما را از خطاها و نقصانها

 نيخود و به تبع نظرات خود هستند. و ا فتهیغالباً ش رانيمد
که بتوانند  شودیمواقع مانع از آن م یاریدر بس یفتگیش

 گراني. اما دنندیبب یو بروشن ینظرات خود را بخوب یهایکاست
د، و ها ندارنرا به نظرات آن یو تعلق خاطر یلزوماً چنان دلبستگ

تا از موضع  دهدیم یمجال بهتر شانيفاصله به ا نيا
 کنند. الو برم ابند،ینظرات را ب یها و خطاهانقصان یترطرفانهیب

علم اجتماع و پژوهشگران رشته  یاست که علما یافرهنگ واژه
 یعیواژه از گسترش وس نيو ا برندیآن را به کار م یشناسمردم

م علو ريواقع شده که آن را در سا دیچنان مفبرخوردار است و آن
 که فرهنگ در رفتار انسان ی. نقشبرندیبه کار م زین یاجتماع

 یاست که در علوم رفتار یمیمفاه نيتراز مهم یکي کند،یم فايا
ه قرار نگرفت یابيطور کامل مورد ارزوجود دارد. هرچند تاکنون به

او  نحوه رفتار زیو ن ردیگیم ادياست. فرهنگ آنچه را که انسان 
 د،يآیفرهنگ چگونه به وجود م نکهي. در مورد اکندیم نییرا تع
 یهابا توجه به خواسته است که یادهيگفت که فرهنگ پد ديبا
 ی. فرهنگ سازمانردیگیسرچشمه م یاجتماع یروهایو ن یعیطب

 یاظهار نظر را برا طيسالم در وزارت ورزش و جوانان شرا
ها اجازه خواهد داد تا مشارکت کارمندان فراهم کرده و به آن

.سازمان داشته باشند یهایریگمیدر تصم یشتریب
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