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نفر از کارشناسان شهرستان  127مورد مطالعه  ةبود. جامع یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس

هدفمند انتخاب  یریگبه روش نمونه یلیتحص ةکار و رشت ةنفر از آنان، با توجه به سابق 45سنقر بودند که 

 یو کم یفیاز دو روش ک یبیترک وی. روش کرفتیانجام پذ ویفاده از روش کپژوهش با است نیشدند. ا

د. ابزار شویم ییشناسا یموضوع دربارةمختلف افراد  یهاتیاست که در آن ذهن یکردیرو و است

 متمرکز یها گروه کیبا استفاده از تکن کیمندرج در هر یهاهیگو که بود کارت 25 هاداده یآور جمع

 هاکارت نبودند، قیتحق نمونةکه جزء  یتوسط کارشناسان هاهیگو یصور ییروا دییتأ از پس. شداستخراج 

نگرش  و،یک یعامل لیتحل جیمورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتا ةنمون اریاخت در یسازمرتب یبرا

 یذهن یدر قالب چهار الگو یعیو منابع طب یکشاورز یعملکرد سازمان نظام مهندس دربارةکارشناسان 

 تواندیم مطالعه نیا جینتا. شد یبنددسته کارانهمحافظه و انهیساختارگرا منتقدانه، انه،یگراشامل نگاه آرمان

 نیا .باشد داشته دنبال هب کرمانشاه استان یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان یبرا ییدستاوردها

 را مد نظر قرار دهد.  هاآناعضا، نگرش  یدر جذب و ماندگار تواندیسازمان م

 

کارشناسان  ،یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان و،یک یشناسروش کلیدی:های  واژه

 .نگرش ،یامشاوره -یفن خدمات یها شرکت

 

 مقدمه
 توسعة نديافر در یاژهيو گاهيجا ،متخصص یانسان یروین

 نيا يیاکار و تیموفق گر،يد عبارتبه د؛دار یکشاورز بخش
. استمتخصص  یانسان یرویاز ن نهیبه ةاستفاد گرو در بخش

از  یتوجه انيشا زانیم رانياز جمله ا یاریبس یکشورها
 یانسان یهایتوانمند ةتوسع یمنابع خود را به آموزش برا

 کند یم انیب یتجرب شواهد کهیحالدر ،دادند اختصاص

و  دکنینم محقق را توسعه به یابیدست يیتنهاآموزش به
 شيافزا یآموزش عال آموختگاندانش یکاریب زانیم جهیدرنت

 یهارشته کار یايجو آموختگاندانش ،انیم نيا در. ابديیم
(، Mohsenin, 1998) دارندتعداد را  نيشتریب یکشاورز

 147 نیدر ب یکاریب زانیم، 1380سال  انيتا پا کهیطور به
درصد گزارش شد.  28 یکشاورز بخش آموختةدانشهزار 

 یدانشگاه آموختگاندانش کل نیب در یکاریب زانیم نيا
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 از(. Alibaygi & Baran, 2012) بود زانیم نيباالتر کشور
رشته توسط  نيا آموختگاندانش تمامکه استخدام  جاآن

 یمهندس نظام سازمان ست،ین ريپذامکان یدولت بخش
 یدولت ریغ یسازمان عنوانکشور به 1یعیطب منابع و یکشاورز

 یهارشته آموختگاندانش اشتغال یسامانده منظوربه
 نيا آموختگانگذاشت و دانش تیفعال ةعرص به پا یکشاورز

 خدمات یهاشرکت و ناظر نامهندس طرح قالب در را رشته
 موجب سوکي از اقدام نيا. دکر یسامانده یامشاوره -یفن

 از و شد یمتخصص بخش کشاورز آموختگاندانش اشتغال
اما پس  ،دکرمزارع را فراهم  تيريمد یسازنهیبه گريد یسو

 -یفن خدمات یهاشرکت سیتأس از سالپنجاز گذشت 
 نيا ینگرش اعضا نةیزمدر  یامطالعه کنون،تا یامشاوره
 و یکشاورز یمهندس نظام سازمان عملکرد دربارة هاشرکت
 سازمان نيا نکهيا به توجه با. نگرفت صورت یعیطب منابع

و  فيوظا یکشاورز یو تخصص یصنف یتشکل عنوان به
 یکشاورز آموختگاندانش به نسبت یمتعدد یهاتیمسئول
 -یفن خدمات یهاشرکت کارشناسان نگرش مطالعةدارد، 
در بهبود ارتباط  تواندیعملکرد آن م دربارة یامشاوره

آنان  یازهایکارشناسان با سازمان مذکور، توجه به تقاضا و ن
 هاچالش رفع زین و سازمان یهااستیس و هابرنامه نيدر تدو

 دادن انجام از هدف. باشد داشته یموجود نقش مؤثر صينقا و
 یهاکارشناسان شرکت یذهن یالگو يیمطالعه شناسا نيا

عملکرد سازمان نظام  دربارة یامشاوره -یفن خدمات
 .است 2ویک یشناسروش از یریگبا بهره یمهندس
 -یفن خدمات یهاشرکت یهاتیفعال یکل طوربه

 یهاتیفعال. 1 :ردیگیم صورت وهیش دو به یامشاوره
 يیهاتیفعال زمرةکه در  یدانیم -یو فن یجيترو -یآموزش

 ؛پردازدیم یدولت بخش را هاآن الزحمةحقاست که 
 و اجرا ،یزيربرنامه امور تمامکه  یا یخصوص یهاتیفعال. 2 

در آن  یو بخش دولت ستهاشرکت عهدةبه  هاآن يیدرآمدزا
 کشاورزان، با یخصوص قرارداد انعقاد. ندارد یدخالت گونهچیه

 فروش زین و یخصوص و یدولت یهاارگان و هاسازمان
 نديآیم شماربه هاتیفعال نيا نيترمهم از یکشاورز یها نهاده

(Rahimi et al., 2012).  مطالعةدر  Mahdian Broujeni & 

Ahmadvand(2012 ،)خدمات یهاشرکت یاعضا تياکثر 

                                                                                         
 به یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان به مطالعه، نيا در. 1

 . شودیم اطالق «یمهندس نظام» اختصار
2. Q methodology 

 را درآمد کسب و شغل نداشتن ،یکاریب رفع ،یامشاوره -یفن
 ،کردند عنوان هاشرکت نيا به خود شيگرا لیدل نيترمهم

 Hassanpour & Sadighi مطالعة جيبراساس نتا کهیدرحال
 یهاشرکت کارشناسان یشغل تيرضا زانیم نيکمتر(، 2011)

مثل دستمزد در قبال کار  يیهایژگيو به مربوط مذکور
. است یدر شغل و ثبات شغل شرفتیفرصت پ ،گرفته انجام

Rahimi et al. (2012) یهاشرکت عملکرد یابيارز در 
 نيا به زنجان و کرمانشاه یهااستان یامشاوره -یفن خدمات

 از کرمانشاه استان در مذکور یهاشرکت که دندیرس جهینت
 عملکرد هاسازمان ريسا با منعقدشده یقراردادها تعداد نظر
 نيا عامل رانيمد یشغل تيرضا نیهمچن و داشتند یفیضع

 .دارد قرار یترنيیپا حد در کرمانشاه استان در هاشرکت
 (1991) در تفکرات  شهيپژوهش ر نيا ینظر یمبنا

Ajzen،استرفتار  ةشگوکنندیپ نگرش نکهيا بر یمبن دارد. 
فرد به کمک  شودیم موجبکه  داندیم یعامل را نگرش یو

 یرفتار ،ژهيو یتیموقع ايشخص، مؤسسه  ،ءیشآن نسبت به 
(. Shahvali & Nooripoor, 2007از خود نشان دهد ) ژهيو

Rafipour (1993 معتقد است نگرش، نظر و برداشت شخص )
با  را فرد برخورد و رفتار که است دهيپد اي موضوع کي دربارة

اصطالح از علم  ني. از آنجاکه اکندیمآن منعکس 
 ديابتدا با ،است افتهي راه یرفتار علوم ريسا به یشناس روان
 & Alipour شود.  انیاز نگرش ب یروشن و جامع فيتعر

Dehghani(2013 به نقل از )Ajzen (1991)،  نگرش را
 ايمناسب  یرفتار به پاسخ اي العملعکس به ليتما عنوان به

از احساسات،  یازهینگرش آم ،کردند. درواقع فينامناسب تعر
 ايشخص، گروه  ء،یش کي دربارة یرفتار التيادراکات و تما

 (.Mohseni, 1996) استواقعه 
 ايفرد دربرابر موضوع، فرد  یریگجهت نگرش ن،يبنابرا

 را خودو  گرددیمبر یو یذهن سابقةاست که به  یگروه
 کيفرد در برابر  یعني ؛دهدیم نشان یمنف و مثبت صورت به
 نشان یا ژهيو العملموضوع از خود عکس ايشخص  ء،یش
رفتار  ةکنندنییتعنگرش هر فرد  نکهي. با توجه به ادهدیم

 نحوةتابع  یتوجه انيشا زانیبه م یاوست و رفتار سازمان
 استخود در سازمان  تیشغل و موقع دربارةفرد  نگرش

(Khoshkhabar, 1994 ،)یهاشرکت کارشناسان نگرش 
رفتار آنان در ارتباط  یمبنا تواندیم یامشاوره -یفن خدمات

 . ردیقرار گ یعیو منابع طب یکشاورز یبا سازمان نظام مهندس
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Lunenburg (2011 به نقل از ،)Vroom (1964 )اظهار 
، افراد بر مبنای چهار 1ارزش –انتظار یتئور براساس داردیم

 فرض شیپ :شوندیم مختلف یهاسازمان عضو فرضپیش
فرد را دربر  ةگذشت یها هتجرب و هازهیانگ ازها،ین نخست

 دربارةافراد  العملعکس ةنحو بر فرضشیپ نيا. ردیگ یم
آن  انگریدوم ب فرضشیپ. گذاردیم ریتأث عضو یهاسازمان

 یانتظارات خود از سازمان، رفتارها یاست که افراد بر مبنا
 علل کندیم انیب سوم فرضشیپ. دهندیمرا بروز  یانطباق

مختلف به انتظارات آنان در  یهاسازمان در افراد عضوشدن
 یریدرگ و شرفتیپ ،یشغل تیامن حقوق، رینظ یموارد نةیزم
 چهارم فرضشیپ ت،ي. درنهاگرددیبرم مختلف یهاچالش با

انتفاع  زانیسازمان را براساس م ،افراد که است آن یايگو
 دربارةنگرش افراد  رو،نيا. از ننديگزیبرم تياز عضو یشخص

 . است زین ادشدهي یهافرضشیپ از تأثرمسازمان 
 بر گذارریتأث عوامل جمله از تواندیسازمان م دربارة نگرش

(. Steron, 1998) باشد یسازمان تعهد و یشغل تيرضا
از عوامل  ،یسازمان متول دربارةنگرش کارکنان  ،نیهمچن

 است یو تعهد سازمان یريپذتیمسئول ،یکار ةزیانگ جاديا
(Kolman & Rymesova, 2007) . 

 ،یسازمان تعهد بر میمستق ریتأث با کارکنان مثبت نگرش
 انجامدیم سازمان در کارکنان ماندن به ليتما و مشارکت به

(. Abzari, 2008) استاثرگذار  یبر عملکرد سازمان تيو درنها
 دربارةمروجان  نگرش Riggs & Beus (1993) مطالعةدر 

 یايحقوق و مزا ریعوامل نظ ريدر کنار سا جيسازمان ترو
 و هابرنامه یاجرا در آنان زةیانگ تيموجب تقو ،یجانب
  Ashkar،گريد یپژوهش در. شد سازمان یهایمش خط

 التیش ادارة دربارةمثبت کارشناسان  نگرش به( 2003)
 دیآنان تأک یشغل تيرضا یهاشگوکنندهیپ از یکي عنوان  به
به ماندن در سازمان،  لي( تما1996) Saroghi  .است دهکر
 را هاآن تحقق یبرا تالش و سازمان اهداف و ها ارزش رشيپذ
نگرش کارکنان  یریگشکل و یسازمان تعهد بر مؤثر عوامل از
 از را یسازمان نگرشAraghi (1994 ) ،نی. همچنکندیم ادي

 شغل در ماندنیباق به ليتما و یسازمان رفتار بر مؤثر عوامل
 معتقدند زینAlvani & Memarzade (1995 ). داندیم

 قيطر از را کارکنان یسازمان یبنديپا و تعهد ديبا رانيمد
به  نی. همچندهند شيافزا یشغل تیامن و مثبت نگرش جاديا

 یراهبرد یهااستیس نيتدو در نگرشHall ( (2008 نقل از

                                                                                         
1. Expectancy-value Theory 

 نشان باال اتیادب یبندجمعدارد.  یدیسازمان نقش کل
در تعهد آنان  تواندیسازمان م دربارةکارکنان  نگرش دهد یم

نگرش مثبت  گر،يد عبارتبه ؛باشد مؤثر خود فيوظا به نسبت
 یو اثربخش يیکارا شيسازمان مربوطه سبب افزا دربارة

 آن شودیم مطرح نجايا در که یپرسش. شودیم کارکنان
 -یفن خدمات یهاشرکت کارشناسان نگرش که است

و  یکشاورز یعملکرد سازمان نظام مهندس دربارة یا مشاوره
 یالگوها ،گريد عبارتبه ؟ددار یتیچه وضع یعیمنابع طب

 نظربه ند؟ا سازمان مذکور کدام دربارةکارشناسان  نيا یذهن
 تواندیسازمان، م دربارةنگرش کارکنان  یبررس رسدیم

 یاري اثربخش تيريمد و یزيربرنامه در را انيمجر و رانيمد
 قیتحق دادن انجام ضرورت بر یدیتأک مسئله نيا که رساند

پژوهش حاضر  دادن هدف از انجام ،اساس نيروست. بر ا شیپ
 یهانگرش کارشناسان شرکت یآن است که ضمن بررس

عملکرد سازمان نظام  دربارة یامشاوره -یفن خدمات
آنان را با  یذهن یالگوها ،یعیو منابع طب یکشاورز یمهندس

 .ندکاستخراج  ویاز روش ک یریگبهره
 

 پژوهش روش

و  گرفتانجام  ویک یشناسروش از یریگبهره با حاضر پژوهش
 در تواندیآن م جينتا ،رونياز ا .است یبه لحاظ هدف کاربرد

 یسازمان نظام مهندس یهابرنامه و هااستیس نيتدو
 .شوداستان کرمانشاه استفاده  یعیو منابع طب یکشاورز

 Williamتوسط یالدیم 1930 دهةدر  ویک یشناسروش

Stephenson  امکان پژوهشگر بهروش،  نيابداع شد. ا 
 ،یفرد ديادراکات و عقا یبندو طبقه يیضمن شناسا دهد یم

 (& Mckeownافراد براساس ادراکشان بپردازد یبنددستهبه 

(Thomas, 1988معتقدند ویک روش نظرانصاحباز  یاری. بس 
 سو،کياز  رايز ،است یفیک و یکم روش از یقیتلف روش، نيا

 یریگنمونه یهاروش قيطر از کنندگانمشارکت انتخاب
بلکه افراد به صورت هدفمند و با  ،ردیگینم صورت یاحتمال
 کينزد یفیک روش به را آن که شودیم انتخاب کوچک اندازة

و  یعامل لیتحل قياز طر هاافتهي گر،يد یسو از و سازدیم
 ,Pourezzat & Heydari) نديآیم دستبه یکم صورت به

 یاکتشاف روش نيا یبرا که يیهاتيمز جمله از(. 2011
 ست؛هاداده یگردآور در شتریب تیحساس و دقت برشمردند،

 اسیمق برخالف «ویک یسازمرتب» مرحلةمثال، در  یبرا
همزمان  صورتبهرا  هاهيگو مطالعةمورد  یهانمونه کرت،یل

 مرتب یاسهيمقا ینديفرا یطرا  هاهيگوو  کنند یم یبررس
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مخاطبان  شودیم سبب یسازمرتب وةیش نيا .کنندیم
 نشان یدرستبهموضوع مورد پژوهش  دربارةخود را  دگاهيد

 روش یهاتيمز گريد از(. Khoshgoyanfard, 2007) دهند

 ةچهربهچهره مصاحبة ،یشيمایپ یهاروش دربارة ویک
 نديفرا درپژوهشگر  گر،يد عبارتبه ؛هاستنمونه با پژوهشگر

 نيبنابرا ؛کندینم ترک را پژوهش صحنة گاهچیه ویک
 رو،نيا از. کندیم دنبال هانمونه با همراه را ویک مراتب سلسله
 یگذارارزش ليدال شناخت ضمن تواندیم یسازمرتب هنگام

 در ليدال نيا از موافق، کامالً و مخالف کامالً ستون در هاهيگو
 (.Lajevardi, 2010) کند استفاده هانگرش و اهنظر ریتفس

 -یفن خدمات یهاشرکت ،مطالعه نيواحد سنجش در ا
 شهرستان در یمهندس نظام سازمان به وابسته یامشاوره

 یشرکت خدمات فن نه ،شهرستان نيا در. بودند سنقر
 ةجامع که ندا خدمت به مشغول کارشناس 127 با یامشاوره

تعداد، با توجه به  نيدادند. از ا لیپژوهش را تشک نيا یآمار
سال به  سهاز  شیکار ب ةکارشناس با سابق 45 یلیتحص ةرشت

 شدند انتخاب نمونه عنوانبه هدفمند یریگروش نمونه
 اي یفیک یهاروش ريهمانند سا ،ویک روش در(. 1 )جدول

 ديشا. ستین ريپذبزرگ امکان ةنمون ةکمی، مطالع –یفیک
 اي هانمونه تعداد. باشد روش نيا ینسب یهاتيمز از یکي نيا

Q-sorters عنوانبه ؛شد گزارش متفاوت ویک یشناسدر روش 
هشت  باخود را  ةمطالعGoldman & Emke(1991 )  ،مثال
Previt et al(2007 ) . ،معمول طوربه اما. دادند انجامنفر 

 نينفر مناسب است. اغلب پژوهشگران بر ا 30-40معتقدند 
 عبارتبه است؛ سازمشکل کنندگانشرکت اديزباورند تعداد 

 را یفیک مطالعات اعتبار تواندیم نمونه اديز حجم گر،يد
یهنگامWatts & Stenner(2005 ،) کند. به اعتقاد  دارخدشه

 نةیزمدر  یدیجالب و کل یها دگاهيدمحقق به دنبال  که
. شودیم هیتوص کوچک یهاباشد، استفاده از نمونه یموضوع

 یریگنمونه روش که دارد تیاهم يیجا تا موضوع نيا
 ویک یناسش   روش یبرا را( strategic sampling) یراهبرد

 127 یسرشمار زیدر پژوهش حاضر ن نيبنابرا ؛کرد یمعرف
 است معتقد زین Kerlinger (1973).نبود ريپذکارشناس امکان

نمونه را  کي یحت توانیم ینظر لحاظ به و،یک مطالعات در
 ویک روش یاجرا کندیعنوان م نیهمچن ی. ودکر یبررس زین
 هاپژوهش نيادر  رو،نيا از. است ممکن ریغ اديز یهانمونه با
 .بود یآمار یريذپ میتعم دنبال توانینم

 عبارتند که دارد یمراحل مختلف ویک یشناسروش نديافر
 :از

: فضای گفتمان شامل 1گفتمان یفضا یگردآور. 1
 قیاز مطالب متنوع و متعدد مرتبط با موضوع تحق یامجموعه

 ،جامعه از منظور. شودیم مطرح جامعه انیم در که است
 یهاتیذهن يیشناسا درصدد ویک مطالعةاست که  یافراد

 ,Van Exel & DeGraafاست ) قیموضوع تحق دربارة هاآن

 یابتدا منابع اسناد ديبا ،یگفتمان یيفضا جاديا یبرا(. 2005
 یبررس قیتحق موضوع نةیزمو...( در  ینترنتيا ،یا)کتابخانه

 هاداده یگردآور جامعه، با مصاحبه قيطر از سپس و شود
 پژوهشگر که کندیم دایادامه پ يیگفتمان تا جا .شود لیتکم

مصاحبه  ةادام از یديجد مطلب گونهچیه که کند احساس
 قيگفتمان از طر یفضا ،پژوهش نيا در. آورد ینم دست به

 -یفن خدمات یهانفر از کارشناسان شرکت دهمصاحبه با 
 یبررس با زیمطالعه نبودند و ن مورد نمونةکه جزء  یامشاوره
 منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان فيوظا و اهداف

 .گرفت شکل یعیطب
 یمنابع اسناد یبررس جينتا ،: در اين مرحله2ویک ةنمون .2

 همصاحبمستخرج از  یهاافتهي با( ینترنتيا و یا)کتابخانه
که پس از  آمد دست به عبارت صدو درمجموع  شد قیتلف

در قالب  ویک ةنمون ،یتکرار یها عبارت حذف و یبندجمع
 تعداد. بود گفتمان یفضا معرف کهگرفت  شکل هيگو 25

باشند،  یاعتبار آمار یدارا هاافتهي آنکه یبرا هاهيگو مناسب
 .(Donner, 2001)است  عبارت شصت تا ستیب نیب

 به ابعاد یکارت یرو ها: هريک از گويه3ویک دستة جاديا. 3
 25تا  1از  یتصادف صورتبهشد و  نوشته 5/14×5/10

 (.Moradian, 2011) شد یگذار شماره

: در روش کیو، 4ویک یسازمرتب اي هاداده یگردآور. 4
. ردیگیم صورت یاریاخت و یاجبار وةیشبه دو  یسازمرتب

 شیطبق نمودار از پ هاکارت یسازمرتب ،یاجبار عيدر توز
 هر یاریاخت عيتوز در کهیحالدر ،ردیگیمانجام  شدهنییتع

 شتریب عمل یآزاد با و خود ليتما برحسب پاسخگو
 یمتعدد یايمزا یاجبار عي. توزدهدیم انجام را یساز مرتب

 تمرکز با را هاهيگو انيروش پاسخگو نيمثال، در ا یراب ؛رداد
 نییکه تع لیدل نيابه  ،کنندیم یبررس یشتریب دقت و

 یاریاخت فیدشوارتر از ط یاجبار فیدر ط هيهر گو گاهيجا
 دو در که يیهاهيگو به توجه با توانیم ،بیترت نياست. به ا

                                                                                         
1. Concourse 
2. Q-sample 
3. Q -deck 
4. Q-sort 



 751      ... یا مشاوره -یفن خدمات یها شرکت کارشناسان نگرش یبررس: همکاران و یزرافشان 

 هاآن با پاسخگو که يیهاهي)گو رندیگیم قرار فیط یسو
 از یترقیعم شناخت به( است مخالف کامالً اي موافق کامالً

 ةهم یاجبار عيدر توز ،نیهمچن. افتي دست فرد نگرش
 استفاده یسازمرتب در یمشابه دستورالعمل از انيپاسخگو

 یاعتبارسنج منظوربه ،قیتحق نيا در(. Hall, 2008) کنندیم
کارشناس  پنجابزار پژوهش از  يیروا ديیو تأ هاهيگو

 انيپاسخگو جزء)که  یامشاوره -یفن خدمات یها شرکت
 صورتبه را هاکارت یسازمرتب شد خواسته( نبودند یاصل
 یمحتوا اصالح بر یمبن آنان یهاهیتوص. دهند انجام یشيآزما
 یبرا يینها نسخةگرفته شد و  کاربه ویو نمودار ک هاهيگو

 ةدربار ویک ةمطالع که آنجا از. شدآماده  هاداده یگردآور
 ةدربار یاطالعات ،کندیم صحبت مختلف یهاتیذهن «وجود»
 مانند توانینم ،رونيا از دهد،ینم دستبه رهایمتغ «عيتوز»

 Pourezzatبحث کرد ) آن یريپذمیتعم ةدربار یکم مطالعات

& Heydari, 2011 .)از  یفیک یهاپژوهش يیروا و يیايپا
 رینظ یاست، با مباحث یفیک هعمد طور بهکه  ویجمله ک

Dependability and Transferability خورده است.  وندیپ
 اندازه چه تا هاافتهي که است مطرح صورت نيا هب يیايپا بحث

 ،اعتماد از منظور(. Dependability) دارند اعتماد تیقابل
 ،یفیک یهااست که با تجربه و تبحر در پژوهش یپژوهشگر

 به هاافتهي از را اعتماد تیقابل و رودیم شمار هب قیتحق ابزار
 موضوع زین يیروا نةیزم. در سازدیم منتقل خواننده

 ،راستا نيا در. شودیم مطرح( Transferability) یريپذ انتقال
 یفیک یهایبررس در که است نظر مد هاافتهي یريپذمیتعم
(. Kerlinger, 1973) ستريپذامکان  case to case صورتبه
 و ویک یسازمرتب جدول ها،کارت ازبعد  ةمرحل در

 آنان اریاخت در هانمونه کار محل در یسازمرتب دستورالعمل
 عيخواسته شد با استفاده از روش توز هاآن از و گرفت قرار

 ايموافقت  زانیبا توجه به م -4+ تا 4 فیط یبر مبنا یاجبار
 جدول در را آن و کنندمخالفت، ارزش هر کارت را مشخص 

  .(1 )نمودار دهند قرار ویک یسازمرتب

 
 مخالف                   موافق  

                                                                    4 +  3 +  2+   1   +0   1-   2-   3-   4-     

          

       

     

   

 
 ویک یسازمرتب. جدول 1 نمودار

 
 جدول لیتکم و هاداده یگردآور ضمن است یگفتن
 کارشناسان، یهااستدالل قیعم درک منظوربه(، 1 )نمودار

 آمد.  ملع   به آنان با نظر تبادل و بحث
 با نگرش، در تفاوت براساس هانمونه یبنددسته ،تيدرنها
 SPSS 16 افزارنرم در ویک یعامل لیتحل روش از استفاده

افراد را براساس نگرش آنان  ،ویک یعامل لیانجام گرفت. تحل
 یبندطبقهافراد هستند که  نيا یعني ؛کندیم یبندطبقه

(. در Pourezzat & Heydari, 2011) هاهيگو نه و شوندیم
عملکرد سازمان نظام  دربارةکه  یپژوهش، کارشناسان نيا

مشابه  یذهن یالگوها یعیو منابع طب یکشاورز یمهندس
در  یعامل عنوانبه و شدند یبنددسته یداشتند در گروه

 یعامل لیمشخص شدند. برخالف تحل  SPSSیجدول خروج

 از میمستق طوربه توانینم ویک یعامل لیدر تحل ،یمعمول
 انينگرش پاسخگو اي هاعامل ریتفس به یخروج جدول ريمقاد

نشان  هاپاسخگو را با عامل ةرابط جدول ريمقاد رايز پرداخت،
 یها عبارت یمحتوا به هاعامل ریتفس کهیدرحال ،دهدیم

را  یعامل یازهایامت ديبا نيبراابن ؛دارد یبستگ شدهانتخاب
 و هاعبارت یمحتوا نیب ارتباط قيطر از تا آورد دست هب

 & Militello) دشو فراهم هاعامل ریتفس امکان ها،عامل

Benham, 2010). یبرا یعامل یازهایمطالعه، امت نيدر ا 
 یهاهيآرا آن براساس و شد محاسبه ویک یهاعبارت تک تک
 که یعبارت ،یعامل یهاهيآرا ةمحاسب یبرا. آمد دستبه یعامل

بعد  یها + و عبارت4 ةدرج در داشت را یعامل ازیامت نيباالتر
 ه+ و... قرار گرفتند. ب1+، 2+، 3 یها هدرج در بیترتاز آن به
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در داخل ستون  هاعامل از کيهر یعامل یهاهيآرا ،بیترت نيا
 یعامل یهاهيآرا قيطر از(. 4)جدول  دش یبازساز ديجد

 نظر هاکدام عبارت ةدربار هاگروه از کيهر افتيدر توان یم
 یريرپذیتفس آن براساس و داشتند مخالف اي موافق
 کينگرش هر ریتفس ،تيدرنها. ردیگیمانجام  ویک یها عبارت

 یهاهيگو نةیزمدر  هانمونه حاتیتوض از استفاده با هااز گروه
  .گرفت صورت عامل هر در موافق و مخالف

 

 بحث و هاافتهی
 یفرد یهایژگیو

. استسال  76-29 کارشناسان یسن نیانگیم ،جينتا براساس

را زنان  هاآن درصد 6/55 و مردان را انيپاسخگو درصد 4/44
 یلیمدرک تحص الت،یتحص زانیدادند. از نظر م لیتشک

 ةرشت. بوددرصد( 3/93) یفراوان نيشتریب یدارا یکارشناس
 اقتصاد یهارشته و نيشتریب، 16 یزراعت با فراوان یلیتحص

تعداد  ني، کمتر1 یبا فراوان يیروستا ةتوسع و یکشاورز
 4/64کار،  ةسابق لحاظ به(. 1)جدول  داشتندرا  انيپاسخگو

از بدو  یعني ،سال سابقه بودند چهار یدرصد از افراد دارا
. دندکرخود را آغاز  تی( فعال1386 )سال هاشرکت سیتأس

درصد از  7سال و  سهدرصد از کارشناسان  20کار  ةسابق
  .دشسال محاسبه  دو ها آن

 
 یامشاوره -یفن خدمات یهاشرکت کارشناسان یلیتحص. رشتة 1 جدول

 یلیتحص رشتة نفر/ یفراوان درصد یتجمع درصد

 زراعت 16 6/35 6/35

 جیترو 8 8/17 4/53

 یدام علوم 6 3/13 7/66

 یعیطب منابع 5 1/11 8/77

 یپزشکاهیگ 4 9/8 7/86

 یباغبان 2 4/4 1/91

 آالتنیماش 2 4/4 5/95

 یکشاورز اقتصاد 1 3/2 8/97

 ییروستا توسعة 1 2/2 100

 جمع 45 100 

  

 یهاکارشناسان شرکت و،یک یعامل لیتحل جيبراساس نتا 
شهرستان سنقر با توجه به تفاوت  یامشاوره -یفن خدمات
در چهار گروه  یکشاورز یسازمان نظام مهندس دربارةنگرش 

 نيا توسط کل انسيوار درصد 31/61 و گرفتند قرار مختلف
 یالگو ریبه تفس ،ادامه در(. 2 )جدول شد نییتب هاگروه
 .شد پرداخته چهارگانه یهاکارشناسان در قالب گروه یذهن

 
 ویک یعامل لیتحل از شدهاستخراج یذهن یالگوها .2 جدول

 یتجمع انسیوار درصد انسیوار (یذهن ی)الگوها هاعامل

1 986/26 986/26 
2 731/17 717/44 
3 196/10 913/54 
4 406/6 319/61 

 
 هاعامل سيماتر جدول در انيپاسخگو یهادهيا دامنة
 داده نشان جدول نيا در طورکههمان( آمده است. 3)جدول 

 یهانظر و ديعقا رها،یمتغ یجا به یعامل لیتحل در شد،

 استخراج آنان یذهن یالگوها و یبنددسته انيپاسخگو
 .شوند یم
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 یذهن یاز الگوها کیافراد در هر دگاهید یهمبستگ سیماتر .3 جدول

 افراد 1 یذهن یالگوها 2 یذهن یالگوها 3 یذهن یالگوها 4 یذهن یالگوها

   933/0 33 
   928/0 32 

   928/0 31 

   920/0 29 

   920/0 30 

   780/0 14 

   748/0 3 

   683/0 7 

   681/0 12 

   679/0 25 

   667/0 6 

   646/0 24 

   598/0 26 

   569/0 40 

   558/0 28 

   526/0 5 

   508/0 4 

  790/0  19 

  679/0  15 

  668/0  8 

  665/0  20 

  649/0  11 

  647/0  13 

  623/0  23 

  622/0  42 

  617/0  1 

  602/0  36 

  594/0  9 

  577/0  10 

  569/0  21 

  568/0  27 

  538/0  22 

  507/0  35 

 787/0   44 

 761/0   41 

 598/0   18 

 586/0   2 

 585/0   45 

    17 

    43 

733/0 
692/0 

   16 
38  

از  هاعامل نيترمهم دادننشان یبرا ،ویک یشناسروش در
یماستفاده  زهيرسنگ نمودار از شدهنییتب انسيوار زانینظر م
 درمندرج  ةشدنییتب انسيبراساس وار ،پژوهش نيا در. شود

 دشمختلف استخراج  یذهن یچهار الگو زه،يرسنگ نمودار
 (. 2)نمودار 
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 1 یدگیبر تست ای زهیر سنگ نمودار. 2 نمودار

 

و  یکشاورز ینظام مهندس سازماناول:  یذهن یالگو

 (انهيگراآرمان)نگاه  یشغل ندةيآ نیتضم دیام ،یعیمنابع طب
 نيدر ا گانکنندشرکت از نفر هفدهگروه شامل  نيا 

 ةدهندنفر نشان پنجاز  شیتعداد ب ،ویک روش در. استمطالعه 
نگرش  نيبنابرا ؛هاستگروه ريسا انیم در گروه آن بودن  مهم

(. 1389 ،ی)الجورد ددار یاژهيو تیگروه از افراد اهم نيا
 زمان در لیتحص از فراغت از بعدآنجاکه  ازگروه  نيافراد ا

 1386 سال در یامشاوره یفن خدمات یهاشرکت سیتأس
 یهامصاحبه به استناد با -شدند هاشرکت نيا جذب
و  یکشاورز یسازمان نظام مهندس معتقدند -گرفته انجام

 نيا آموختگاندانشدر اشتغال  ینقش مهم یعیمنابع طب
 شدنلیبا توجه به تکم ،(. درحال حاضر1)21دارد رشته
 جذب ،یکشاورز یهاشيبه لحاظ تنوع گرا ،هاشرکت یاعضا

 از گريد یکي. است مواجه يیهاتيمحدود با آموختگان دانش
 رانيمد ليتما نداشتن آموختگان،دانش جذب یهاتيمحدود

 درآمد رايز است، ديجد یرویبه استخدام ن هاعامل شرکت
 میتقس شرکت یاعضا نیب کشاورزان از یافتيدر یهاتعرفه

 هاآن درآمد و اعضا سهم د،يجد یروین استخدام با و شودیم
گروه قرار  نيکه در ا یافراد ةدیبه عق ،عالوهبه. ابديیم کاهش

 در آموختگانجذب دانش یبرا یدارند، سازمان نظام مهندس
 نيا(، 2) ندارد یمشخص نیقوان و ضوابط برده،نام یهاشرکت
 یکشاورز آموختگاندانش جذب در تيمحدود موجب مسئله

                                                                                         
1 .Scree plot  

 .است( ها)کارت هاهيگو شمارة پرانتز، داخل اعداد. 2

گروه در  نيا یاعضا ةدیعق به که یگريد مسائل جمله از. شد
به  یتوجهیب ،شود ینم توجهآن  بهاستخدام کارشناسان 

درصورت  که باورند نيافراد بر ا ني(. ا3) ستاعضا بودن یبوم
 ها،عامل شرکت رانياعتراض به عملکرد مد ايبروز اختالف 

 ؛(25) کندینم تيحما اعضا حقوق از یمهندس نظام سازمان
 شرکت یاعضا مشکالت و مسائل به یدگیرس گر،يد عبارتبه

 گونهچیو ه است ینگارنامهدر حد  فقطتوسط سازمان 
 نظر از عامل رانيمد انتخاب در سازمان یسو از ینظارت
. ردیگینم صورت هاشرکت ةادار و تيريمد يیتوانا و تیصالح

گفت  توانیم ادشدهي مطالب به توجه با یکل طوربه
 یدر نظام مهندس تيگروه معتقد بودند عضو نيکارشناسان ا

 ندةيآ نیتضم یاست برا یراهبرد ،یعیو منابع طب یکشاورز
 مطالعة یهاافتهي با یذهن یالگو ني. وجود اهاآن یشغل

Mahdian Broujeni & Ahmadvand(2012 )شودیم ديیتأ. 

 خدمت ضمن یهادوره یبرگزاردوم:  یذهن یالگو

 (منتقدانه)نگاه  ناکارآمد
 به. گرفتند قرار گروه نيا در انيپاسخگو از نفر شانزده

 را یآموزش یهادوره یسازمان نظام مهندس ،افراد نيا ةدیعق
 آموزش واحد دگاهيد از کارشناسان یآموزش یهاازین یمبنا بر

 یآموزش یزهااین کهیدرحال ،(4) کندیم یطراح سازمان
 نيا. استمختلف متفاوت  یهاشهرستان در هاشرکت یاعضا
 یهااز کارشناسان در دوره یتعداد اندک است شده موجب امر

 هادوره نيا در شرکت از هاآن ةزیانگ و کنند شرکت یآموزش
 و نه احراز مهارت استشرکت در دوره  یگواه افتيدر
 ضمن یآموزش یهادوره ،یعبارتبه ؛یشغل یهایستگيشا

Component Number 
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e
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 مورد یهاجنبه از گريد یکي. ندارد را الزم یاثربخش خدمت
مجمع  یها هدر جلس ژهيوضوابط  نبودن ،گروه نيا ديیتأ

و  یشنهادیپ بودجة بيتصو یبرا یریگیهنگام رأ یعموم
 باورند نيا بر انيپاسخگو(. 10) است سازمان ساالنة یتراز مال

 توجه هاشرکت یمذکور به اعتراضات اعضا یاه هجلس در که
 ةسیرئ تئیه یهانظر یبر مبنا يینها یها میتصم و شودینم

 از شده طرحاز موارد  گريد یکي. شودیماتخاذ  ینظام مهندس
 یهافرصت جاديا در سازمان که است آن گروه نيا افراد یسو
 یاعضا یشنهادیپ یهاطرح بيتصو قيطر از ديجد یشغل

 موارد از یاریبس در و آوردینم عملبه یاقدام مؤثر ها،شرکت
 کارشناسان یشنهادیپ یهاطرح از یجد تيحما گونهچیه

 Rahimi پژوهش براساس کهیدرحال ،(13) ردیگینم صورت

et al. (2012 ،)خدمات یهاشرکت يیدرآمدزا یهاراه از یکي 
 .است یخصوص یانعقاد قراردادها ،یامشاوره -یفن

سازمان در قبال  نبودنپاسخگوسوم:  یذهن یالگو

 (انهيساختارگرا)نگاه  هاشرکت
 انينفر از پاسخگو پنج یهانظر ةکنندگروه منعکس نيا 

 سازمان یها هينشر یافراد اذعان دارند نظام مهندس نياست. ا
 دهدیم قرار اعضا اریاخت در موقعبه را( نامهخبر)فصلنامه، 

 به یرساناطالع و یتخصص یهاامر در آموزش نيا .(6)
. دارد یتوجه انيشا ریتأث یمسائل صنف ةنیزم در کارشناسان
 ديبا که یامهیب حق معتقدند، گروه نيا کارشناسان
(. درحال 19) ستباال اریبس دزنپرداب هاشرکت کارشناسان

از حقوق  اليهزار ر ستيو دو ونیلیم کيماهانه حدود  ،حاضر
 به توجه با که دشویکسر م مهیشرکت بابت حق ب یاعضا
 سوکي از هاشرکت سیتأس بدو از دادهاقرار مبلغ ماندنثابت

 یتيموجب نارضا گر،يد یاز سو مهیحق ب ةساالن شيافزا و
 نکهيا لیدل به شود؛ یم یکارشناسان از سازمان نظام مهندس

 مهیب حق کاهش یراستا در یمهندس نظام سازمان تاکنون
 انجام یاجتماع نیتأم سازمان با یامکاتبه و یریگیپ گونهچیه

 یافراد از سازمان نظام مهندس نيانتظار ا ،عالوهبه. است نداده
 یها مطالبهو  لئمسا ،یارتباط یپل عنوانآن است که به

 منتقل یکشاورز جهاد سازمان نمسئوال به را کارشناسان
 یمهندس نظام سازمان افراد نيا باور به کهیدرحال کند،

(. 15) کند فايا یخوبخود را به ینقش ارتباط است نتوانسته
 ةالزحمحق موقعبه نکردن پرداخت رینظ یمشکالت ،جهیدرنت

 با ساالنه یقراردادها انعقاد در ریتأخ و هاکارشناسان شرکت
 جاديامور دام و...( ا ،یعیمنابع طب ج،يمربوطه )ترو یاه هادار

 هاشرکت نيگروه معتقدند ا ني(. کارشناسان ا18و 17شد )
 اداره سازمان یسو از یابيارز و نظارت گونهچیه بدون

در زمان عقد قرارداد و  فقط یمهندسو سازمان نظام  شوند یم
 افراد نيا. شودیکسر سهم خود از مبلغ قراردادها وارد عمل م

 صورت  به را هاشرکت فيوظا یمهندس نظام سازمان معتقدند
 در ینظارت گونهچیه اما(، 21) داد قرار هاآن اریاخت در مکتوب

 قبال در سازمان و صورت نگرفت فيوظا نيا دادن انجام ةنیزم
 الزحمةحقمبلغ  بودننيیپا(. 22) ستین پاسخگو کارشناسان
 نيترمهم از ساالنه یقراردادها انعقاد در ریتأخ و کارشناسان

 مطالعة جي. نتااست یذهن یالگو نيا یریگشکل ليدال
Hassanpour & Sadighi (2011 و )Rahimi et al. (2012 ،)

 .استمطلب  نيا ديمؤ زین

 کارانهمحافظه نگاهچهارم:  یذهن یالگو

دو نفر از  ةکارانمحافظهنگرش  ةکنندمنعکسگروه  نيا 
 رانيمد از گروه نيا یاعضا نکهيا به توجه با. است انيپاسخگو

 سرنوشت در تواندیم آنان ینظرهابودند و  هاشرکت عامل
 به. شدند یبندطبقهمجزا  یگروه در باشد، مؤثر اعضا ريسا

 ها جلسه یزمان برگزار یسازمان نظام مهندس ،افراد نيا باور
 ةیکلبه اطالع  امکیپ قياز طر موقعبهسازمان را  یهابرنامه و

از نقاط قوت سازمان در  یکي ني( و ا7) رساندیم کارشناسان
در  نکهي. با توجه به اشودیممحسوب  موقعبه یرساناطالع

 یکشاورز ینظام مهندس ة)فصلنام سازمان یها هينشرگذشته 
 نظام یاعضا اریاخت در گانيرا صورتبه( یعیو منابع طب

 مطالب از کارشناسان از یاریبس گرفت،یم قرار یمهندس
 اما ،کردندیم استفاده هاآن در مندرج اطالعات و یآموزش

 نهيبه پرداخت هز منوط ها هينشر نيا افتيدرحال حاضر، در
 نيکارشناسان ا از یکم تعداد شد موجب لهئمس نيا. است
از مطالب  اعضااز  یاديزبخش  نيبنابرا ؛بخرند را ها هينشر

و  برخورد نحوةگروه،  نيمحروم بمانند. افراد ا یتخصص
 یهاشرکت یاعضا بارا  یپرسنل نظام مهندس يیپاسخگو
 (. 11) کردند یابيمناسب ارز یامشاوره یفن خدمات
 کیبه تفک هاآن یعامل یهاهيآرا و ها هيگو، 4جدول  در
 داده شد.  شينما یذهن یالگوها
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 چهارگانه یذهن یالگوها کیتفک به یعامل یهاهیآرا. 4 جدول

 هاهیگو 

 یعامل ةیآرا

 یذهن یالگو

 اول

 یعامل ةیآرا

 یذهن یالگو

 دوم

 یعامل ةیآرا

 یذهن یالگو

 سوم

 یعامل ةیآرا

 یذهن یالگو

 چهارم

 -2 0 +3 +4 النیالتحصفارغ یبرا اشتغال جادیا 1
 -1 -3 -4 +3 جذب یبرا ژهیوضوابط و قواعد  نبودن 2
 -4 0 +3 +3 هادر شرکت یبه جذب افراد بوم یتوجه یب 3
 +2 +1 +4 +2 یآموزش یهادوره یبرگزار در یآموزش یازهاین به توجه 4
 0 -1 -2 +2 یتخصص یهاکنفراس و هاشیهما یبرگزار 5
)فصلنامه،  سازمان یها هینشر موقعبهقراردادن  اریاخت در 6

 (خبرنامه

2+ 1- 3+ 3- 
 +3 +2 0 +1 سازمان یهابرنامه وها  جلسه نةیزمدر  موقعبه یرساناطالع 7
 +2 -2 +2 +1 سازمان ینترنتیا تیسا به یدسترس سهولت 8
 +2 0 +1 0 یعموم مجمع یها جلسهمنظم  یبرگزار 9
 +1 0 -3 +1 ساالنه یمال تراز و بودجه بیتصو یبرا ضوابط بامطابق  یریگیرأ 10
 +3 -1 -1 0 هاشرکت کارشناسان با سازمان کارکنان مناسب برخورد 11
 0 +2 -2 0 رفاه صندوق قیطر از التیتسه و وام پرداخت 12
 -1 +1 -3 0 دیجد یشغل یهافرصت جادیا یبرا یبانیو پشت تیحما 13
 0 +4 0 0 نیکارآفر افراد با کارشناسان ییآشنا یبرا نهیزم کردنفراهم 14
 -3 -4 -2 +1 یکشاورز جهاد سازمان به کارشناسان یها مطالبه ارجاع 15
 +4 0 +1 -1 ها ادارهو  هاسازمان ریسا مقابل در کارشناسان حقوق از دفاع 16
 +1 -2 +2 -1 مربوطه یها ادارهقرداد ساالنه با  ریو بدون تأخ موقعبه انعقاد 17
 +1 -1 0 -1 کارشناسان الزحمةحق موقعبهبه پرداخت  یتوجهیب 18
 -1 +3 -1 -1 یپرداخت مةیبمبلغ حق  کاهش یبرا نکردناقدام 19
 0 -1 +1 -2 یشغل ندةیآو  تیامن نیتأم نةیزمسازمان در  نکردنتالش 20
 0 +1 0 -2 کارشناسان یبرا مدون فیوظا شرح نیتدو 21
 -2 -3 +2 -2 کارشناسان و هاشرکت یهاتیفعال یابیارز و نظارت 22
 +1 +1 -1 -3 هاشرکت کارشناسان مشکالت و مسائل یریگیپ 23
 -1 +2 0 -3 هاشرکت عامل رانیمد یهاتیفعال بر نظارت 24
 -2 -2 +1 -4 عامل رانیمد مقابل در کارشناسان حقوق از تیحما 25

 
 هرچندگفت  توانیم باال،مندرج در جدول  جينتا براساس
 اما ،داشتند یمتفاوت یذهن یمورد مطالعه الگوها کارشناسان

 که است آن ديمؤ( 4)جدول  یعامل یهاهيآرا به مربوط جينتا
 یبرا ؛داشتند نظر اتفاق زین موارد از یاپاره در کارشناسان

 موقعبه یرساناطالع رینظ يیهاهيگوبا  انيمثال اکثر پاسخگو
 به یدسترس سهولت و سازمان یهابرنامه و ها جلسه نةیزمدر 
 ،نیهمچن(. 8 و 7) بودند موافق مربوطه ینترنتيا تيسا

با  یامشاوره -یفن خدمات یهاکارشناسان عضو شرکت
 جهاد سازمان به کارشناسان یها مطالبهارجاع  رینظ یموارد

 و هاشرکت یهاتیفعال یابيارز و نظارت ،یکشاورز
 رانيمد مقابل در کارشناسان حقوق از تيحما و کارشناسان

 (.25و 15،22) بودند مخالف عامل
 

 یریگجهینت

 یهاهدف از اين مطالعه بررسی نگرش کارشناسان شرکت
عملکرد سازمان نظام  دربارة یامشاوره –یفن خدمات
در استان کرمانشاه بود.  یعیو منابع طب یکشاورز یمهندس

 که داد پژوهشگران به را فرصت نيا ویک روش از یریگبهره
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 یامشاوره –یفن خدمات یهاشرکت کارشناسان یکل دگاهيد
 33 درمجموع داد نشان جينتا. ندکن یبررسسازمان  دربارةرا 
و  انهيگراآرمان نگرش ینوع مطالعه، مورد کارشناس 45 از نفر

 یکشاورز یسازمان نظام مهندس دربارةحال منتقدانه  نیدر ع
نوع نگرش را در  نيبتوان ا ديدارند. شا یعیو منابع طب

 در آنان جيترو نظام کهکرد  مشاهده يیاز کشورها یاریبس
. است یخصوص اي یدولتمهین به یدولت قالب از گذار حال

در وزارت  رانيا جيمتمرکز نظام ترو تيريمد یطوالن ةخچيتار
 ترو پس از آن در وزا یو وزارت جهاد سازندگ یکشاورز

 که یکشاورز جيترو. ستین دهیپوش یکس بر یکشاورز جهاد
 یرییتغ با اکنون داند،یخود م یرا رسالت اصل «رییتغ»

 یرییتغ نیدر سطوح مختلف مواجه شده است. چن یساختار
 روندهشیو پ یجيتدر یروند ،درحال توسعه یدر کشورها

 در انهيگراآرمان نگرش رسدیم نظر به(. Burton, 2013) ددار
 از دور یامشاوره –یفن خدمات یهاشرکت کارشناسان انیم

 یازهاین یتمام به سازمان دهندیم حیترج آنان. ستین انتظار
 یهابا نگاه منتقدانه به چالش نيبنابرا ؛باشد پاسخگو آنان
 ةينظر با افتهي نيا. کنندیم اشاره زین سازمان نيا در تيعضو

 شد، اشاره زین قبالً هکارزش کامالً سازگار است. چنان –انتظار
 در افراد تيعضو یبرا فرضشیپ چهار هينظر نيا در

 افراد است آمده اول فرضشیپمطرح است؛ در  ها سازمان
خود در  ةگذشت یها هتجرب و هازهیانگ ازها،ین براساس
 دوم فرضشیپ. در شوندیم کار به مشغول اي عضو ها سازمان

 دارند، سازمان از که یانتظارات یمبنا بر افراد است آمده
سوم  فرضشیپو در  دهندیم نشان یانطباق یرفتارها

 رینظ یماد یانتظارهامطرح شده است که افراد  گونه نيا
 فرضشیپ در باالخره، و دارند خود سازمان از پاداش و حقوق
 از را خود عملکرد کنندیم یسع افراد است آمده چهارم

 کارشناسان. بخشند بهبود هاسازمان در تيعضو قيطر
 نگرش با یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان

 محقق را خود قيعالو  ازهاین کنندیم تالش انهيگراآرمان
 نگرش شود،ینم مرتفع ازهاین نيا کهیهنگام نيبنابرا ؛سازند

 ةينظرطبق  نکهيا لیدلبه  ؛کندیم دایآنان نمود پ ةمنتقدان
 که گونهآن سازمان در اعضا تيعضو یارزش بار ارزش، -انتظار

 سازمان منتقدان عنوانبه جه،یو درنت شودینم برآورده ديبا
 . کنندیم یابيارز را آن عملکرد

 

 شنهادهایپ
 دربارةای مشاوره -های خدمات فنینگرش کارشناسان شرکت

  آرمان یذهن یدر چهار الگو یعملکرد سازمان نظام مهندس
 یبنددسته انهيساختارگرا و کارانهمحافظه منتقدانه، ،انهيگرا

به  یذهن یالگوها نياز ا کيمربوط به هر یشنهادهایشد. پ
 :است آمده ريزدر  کیتفک

و  یکشاورز ی: سازمان نظام مهندسانهيگراآرمان نگاه .1
 انیدر م یآگاه جاديا ديبااستان کرمانشاه  یعیمنابع طب

را در  یامشاوره -یفن خدمات یهاکارشناسان عضو شرکت
 ةفلسف و هارسالت قيطر نياز ا بتواندقرار دهد تا  تياولو
 ب،یترت نيا هب. ندکسازمان را به اعضا ابالغ  سیتأس

 یمهندس نظام سازمان دونش یمکارشناسان عضو مجاب 
 زیم پشت در اعضا پرتاب یسکو یعیطب منابع و یکشاورز
 خود یهایتوانمند اعضا که است یفرصت بلکه ست،ین مشاغل

 و کنند یم تيتقو -ستکه همان روستا -یواقع طیمح در را
است در قبال  یتجار یيکاال که را خود دانش جهیدرنت
 خود )کشاورزان( قرار دهند.  انيمشتر اریوجه در اخت افتيدر

 یآموزش یازهایبه ن یتوجه یب کهآنجا از: منتقدانه نگاه .2
 یعوامل جمله از یآموزش یهادوره یکارشناسان در طراح

 رییتغ یبراشد،  یذهن یالگو نيا یریگشکل سبب که است
 یسازمان نظام مهندس دشویم شنهادیاعضا پ ةنگرش منتقدان

عمل بپوشاند. در  ةجام خود یاصل رسالت به که ندکتالش 
ضمن خدمت اعضا  یآموزش یهاچنانچه دوره ،راستا نيا

نگرش منتقدانه  د،شوآنان برگزار  یآموزش یازهایبراساس ن
 نظام سازمان شودیم هیتوص عالوه،به. دوش یم ليتعد یتا حد

خود در قبال اعضا  یهاتعهد به زین کرمانشاه استان یمهندس
 .باشد داشته یشتریتالش ب

 رانيمد یسو از شتریب نگرش نيا: کارانهمحافظه نگاه .3
 رانيمد شود یم شنهادیپ نيبنابرا ؛آمد دست هب هاشرکت عامل

 ینظام مهندس نرا با مسئوال یمختلف یها هکنند جلس یسع
 مسائل و نندک برگزار هارفع مشکالت کارشناسان شرکت یبرا
 .دهند انتقال سازمان استير به را اعضا مشکالت و

 ضعف دگاهيد نيا کهآنجا از: انهيساختارگرا نگاه .4
 ديبا ،دکنیم آشکار را یمهندس نظام سازمان یساختار

حق  رینظ یرساختيحل مباحث ز نةیزمدر  هاشرکت رانيمد
ساالنه و... با  یمبالغ قراردادها، انعقاد قراردادها مه،یب

 .نندکاستان مذاکره  یجهاد کشاورز نمسئوال
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