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  ]1[نبررسی میزان نوگرایی در بین کارمندا
  )ادارات دولتی شهر ایالم: مورد مطالعه( 

  محمد اسحاق افکاري
  اله نوروزي فیض

  اکبر امیدي
  چکیده

 قراراي  ي هر جامعه که در مسیر توسعهاست  ترین مراحلی یکی از عمدهحرکت جامعه به سوي دنیایی جدید 
طن جوامع غربی نوگرایی از ب فرهنگ .کند باز میبراي ارتقاي سطح زندگی افراد جامعه راه را  و گیرد می

از  یکی .به توسعه است رسیدنبوده و هدف آن ي اقتصادي این جوامع  شرایط ویژه ي نتیجهبرخاسته و 
هاي اثرگذار  و نوگرایی یکی از مؤلفه باشد میباحث توسعه، بخش اداري جامعه گذار در ماثرهاي مهم و  حوزه

هدف این نوشتار بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی  .بر روند توسعه در نظام اداري است
ي آماري تمام کارمندان ادارات  جامعه .بود نامه و ابزار آن پرسش پیمایشیروش تحقیق،  .است بوده شهر ایالم

 400با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد  .بوده است نفر 378هزار  12دولتی در شهر ایالم شامل 
هاي مورد بررسی نظیر آزمون  هاي آماري متناسب با متغیر در بخش تحلیلی، از آزمون. نفر انتخاب شده است

ي نوگرایی در بین کارمندان  نتایج این پژوهش نشانگر باال بودن زمینه .و فریدمن استفاده شده است دو خی
هاي  ، پذیراي دانش جدید و کسب مهارتبه این معنا که کارکنان ادارات ؛است ادارات دولتی شهر ایالم

هاي آموزشی تخصصی و مفید براي کارمندان ادارات دولتی در وضعیت  اما برگزاري دوره ؛تخصصی هستند
میزان سازگاري با تغییرات مداوم، میزان احترام به حقوق و نظرات دیگران و  ؛چنین هم. مناسبی قرار ندارد

  . ردمیزان تحرك اجتماعی و جغرافیایی در بین کارمندان ادارات دولتی در سطح متوسط قرار دا
  .ادارات دولتی، کارمندانتوسعه، نوگرایی، نوسازي،  :واژگان کلیدي

  
 مسألهبیان 

نشینی آغاز نمود تا به امروز، مراحل  بشر از همان روزهاي اول شروع حیات که زندگی را با غارنشینی و زاغه
این فرایند طوالنی تغییر و تحول، از . مختلفی از دگرگونی، تکامل، پیشرفت و توسعه را سپري کرده است

                                                             
  واحد تهران شمال –استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  
  واحد تهران شمال –استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  
 ي مسئول شمال و نویسنده واحد تهران –شناسی دانشگاه آزاد اسالمی  کارشناس ارشد جامعه  
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ادامه دارد  آوري فناشکال پیچیده و روزآمد از   کامالً ابتدایی آن آغازشده و در عصر حاضر با استفادههاي  شکل
   .ي تفکر خالق، نوگرا و نوآور بشري میسر شده است یابی به توسعه و پیشرفت، تنها در نتیجه و دست

گیرد، حرکت جامعه به سوي  اي شکل می ي هر جامعه یندهایی که طبیعتاً در مسیر توسعهترین فرا یکی از عمده
، 1مدرنیته یا نوگراییجریان . کند هاي بعدي باز می است که راه را براي بسیاري از پیشرفت نوینیدنیاي 

: 1389عباسی اسفجیر،(  منتقل شد دنیا است که ابتدا در غرب پدید آمد و به تدریج به سایر نقاط جریانی 
در ...  .دانند می نوینقرن نوزدهم را سرآغاز دوران » انقالب صنعتی بریتانیا«شناسان  جامعه بیشتر .)101

ي صنعتی در قالب فرایند نوسازي از غرب وارد شده است و نوگرایی به عنوان  کشورهاي جهان سوم توسعه
، همکارانقاسمی و (اي بیگانه، با بستر فرهنگی و نظام سنتی این جوامع در تعارض قرار گرفته است پدیده
و صنعت غربی به این کشورها شده و به سرعت  آوري فنیند نوسازي منجر به ورود افر ).44: 1389

اما فرهنگ، طرز تفکر و ایدئولوژي متناسب با  است؛ي این جوامع گردیده  هاي تولید و اداره جایگزین شیوه
هاي سنتی این جوامع  ي جریان نوگرایی است، با نظام فرهنگی و ارزش ها که به وجود آورنده پیشرفتاین 

با  2دیدگاه نوسازي). 46: همان(هاي فکري سنتی گردد تواند جایگزین شیوه کند و به راحتی نمی برخورد می
شناختی بیشتري دارد،  وجه جامعهکه ها  اي از تحلیل زا، در بخش عمده توسعه به عنوان فرایندي درونتلقی 
کند؛ تحوالتی که منشأ آن  جستجو می ها آنهاي جوامع و تحوالت تدریجی  ها و نهاد در ساخت آن راهاي  ریشه

 ).92:  1378زاده، رجب(داند ي تمهیدات نهادي می اخواستهرا در تأثیر نهادهاي مختلف در طول زمان و نتایج ن
داشته نوعی نظام اجتماعی که بدون وقفه نوآوري  :اول .شمارد نوسازي برمیویژگی را براي سه 3دیوید آپتر

نوعی چارچوب اجتماعی که  :سوم ؛یرپذ انعطاف، تخصصی و شده تفکیک ساختارهاي اجتماعی :دومباشد؛ 
  ).16: 1391شیرازي،(ي تکنولوژیک تأمین کند  براي زندگی در یک جهان پیشرفتهرا ها و دانش الزم  مهارت

بودن و فکر نو داشتن،  نویني ایران، مباحث پیشرفت، رشد، توسعه، نوگرایی، تجدد، نوسازي،  در جامعه
وجه اشتراك . هاي گوناگون بوده است ها موضوع بحث تحلیلی یا مکتبی اندیشمندان و روشنفکران رشته سال

: و به آینده» چگونه هستیم«: به حال ؛»ایم چگونه بوده«: ها در نگاهی به گذشته این مباحث و گفت و گو
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هاي مهم و تأثیرگذار در مباحث توسعه،  از حوزه یکی ).178: 1382روزي بیدگلی، (است» چگونه باید باشیم«
اگر این نظام از توانایی . نظام اداري در ارتباط نزدیک با کل ساختار اجتماعی است. بخش اداري جامعه است

بستري از توسعه براي  یناًمسائل جامعه برخوردار باشد، یق دهی سازمانري و گذاسیاستي و ظرفیت الزم برا
چنین  هایی وجود نداشته باشد،کشوري چنین ظرفیت اما اگر در  نظام اداري ؛شود پیشرفت جامعه فراهم می

ایفا ي آن جامعه  یابی به تحول، پیشرفت و توسعهتواند نقش مثبتی را در مسیر دستساختاري نه تنها نمی
   ).163  :1383، حیدري(شود  انع توسعه و پیشرفت تبدیل مینماید، بلکه خود به یکی از مو

به  که هایی پژوهش و تحقیقات. آید می شمار به کشور ي نیافته توسعه و محروم هاي استان از یکی ایالم استان
 هاي استان نیافتگی توسعه ي درجه ي محاسبه و تعیین بررسی با ارتباط در مختلف هاي سازمان و افراد ي وسیله
 27استان ایالم از نظر سهم کارمندان به کل جمعیت با تعداد  .است موضوع این بیانگر است، شده انجام کشور

معاونت (هاي کشور قرار دارد ي اول استان در رتبه) درصد کل جمعیت استان 5.01(نفر کارمند 942هزار و 
دهد که بخش اداري، در  میانگین کشوري است و نشان می دو برابراین رقم  .)1389ریزي استانداري،  برنامه

زایی را در استان تشکیل  ترین بخش اشتغال ، مهم... هاي صنعتی، خدماتی، کشاورزي و  غیاب سایر بخش
که از اقشار مهم و اثرگذار در ی در بین کارمندان ادارات دولتی بررسی میزان نوگرای ،بر این اساس. دهد می

سی رهدف این نوشتار بر ،رو از این. دارداهمیت  ،آیند استان به شمار می ي جامعهایجاد بستر تغییر و تحول در 
  .نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم است نفوذ فرهنگ میزان

  اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم است و اهداف جزیی 

  :از ندعبارتآن 

  ی شهر ایالم؛جدید در بین کارمندان ادارات دولتهاي  بررسی میزان پذیرش ایده  -

 ؛هاي تخصصی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم بررسی میزان آموزش -

 ؛در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم تحرك اجتماعی و جغرافیاییبررسی میزان   -

 ؛بررسی میزان  سازگاري با تغییرات مداوم در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم -

 .بررسی میزان  احترام به حقوق و نظرات دیگران در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم -

  ي تجربی پیشینه
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هاي فرهنگی اجتماعی  ها تأثیر مؤلفه شده و در بیشتر آن هاي متعددي در ارتباط با نوگرایی انجام ایران پژوهش در
به تحقیقی که میزان  ؛ اما نگارندگانگوناگون بر میزان یا روند نوگرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

  .اند ی را بررسی کرده باشد، دست نیافتهنوگرای
ي شهر تهران را بررسی نموده و  گانه 22تأثیر تلویزیون بر نوگرایی در مناطق ) 1381(زاده  وخانی و مهديسار -  

  .اند که تلویزیون عامل نشر نگرش نوگرایی بوده است به این نتیجه رسیده
کلی  در تحقیقی با عنوان نوگرایی و آموزش و پرورش در جهان اسالم به بررسی سیماي) 1381(صفار حیدري  -  

  .پرداخته است نوینهاي آموزشی جوامع اسالمی در دوران  نظام
شهر تهران  19و  6، 1داري در بین دختران جوان منتخب از مناطق  ي نوگرایی و دین در تحقیقی با عنوان رابطه - 

یزان به این نتیجه دست یافتند که با افزایش نوگرایی، م ،انجام شد) 1388(موسوي و علمدار  ي به وسیلهکه 
  .یابد داري افراد در ابعاد پیامدي و مناسکی کاهش می دین

اجتماعی بر نگرش به جریان نوگرایی  ي با عنوان شناخت تأثیر طبقه بررسی خوددر ) 1389(قاسمی و همکاران - 
ز ي اجتماعی باالتر باشد، نگرش افراد نسبت به نوگرایی نی در شهر اصفهان به این نتیجه رسیدند که هرچه طبقه

 نوین اي ي طبقاتی، گامی مؤثر به سوي ایجاد جامعه توان امیدوار بود که کاهش فاصله تر خواهد بود و می مثبت
ي بین رفتارهاي نوگرایانه و  در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه) 1389(عباسی اسفجیر و رحمانی فیروزجاه. باشد

ه این نتیجه رسیدند که در الگوسازي معادالت ساختاري انحرافات اجتماعی مالیم در بین دختران جوان شهر بابل ب
  . اي بر انحراف خفیف دارند تأثیر برجسته» گرایی مصرف«و » فردگرایی« 

با عنوان نقش مدرنیته در تغییرات فرهنگی مناطق روستایی در  پژوهش خوددر  نیز )1391(نقوي و همکاران - 
ي  نمونه، رابطه ي ین نوگرایی و تغییرات فرهنگی در سطح جامعهبهشهر به این نتیجه رسیدند که ب ي دهستان شهدا

  .معناداري وجود دارد
ي فرهنگی در بین زنان دبیر شهر تهران  در تحقیقی با عنوان نوگرایی زنان فعال در حوزه) 1382(روزي بیدگلی -  

درصد زنان دبیر مورد مطالعه نوگرا هستند و دو عامل طول مدت تحصیل و پایگاه  72.3رسید که  به این نتیجه
  .ي معنادار دارد اجتماعی با میزان نوگرایی رابطه –اقتصادي 

  نظري  ي پیشینه
به . باشد مینوسازي دیدگاهی است که در پی تبیین موانع درونی و داخلی توسعه در کشورهاي جهان سوم 

هاي  پویش این نظریه معتقد است که باید ساختارهاي درونی و داخلی جوامع را آماده و مستعد پذیرشتعبیري 
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گرایی، نظم داشتن، مشارکت، تقدیرگرا  و تعقلطرفداران این دیدگاه عناصري چون خردورزي . نوسازي کنیم
ازکیا و ( شمارند می ن نوسازي برجریا ي هاي اولیه گر بودن و عناصر دیگر را به عنوان خمیرمایه نبودن، محاسبه

 منتج به یک ساختاري. یافته استتمایز  نیازمند یک نظام ساختارينوسازي  ،در واقع ).174: 1384غفاري، 
رفاه مادي و ئماً در حال بهبود سطوح دا ي ایجادکنندهي خود که به نوبه فرا صنعتینظم اقتصادي صنعتی یا 

  .باشد
ها براي افراد فارغ از جنسیت یا قومیتشان، ساختاري اجتماعی بر مبناي اصولی چون فردگرایی، برابري فرصت 

یا حداقل نظامی که در آن تصمیم گیران پس از عبور از انتخابات ( کراتیک از نوع پارلمانیونظامی با سیاست دم
گی سیاسی که به طور رسمی کامالً سکوالر است و ، فرهن)ي خود بدانندرا وظیفهشان گویی به اعمالمنظم، پاسخ

هاي رسمی شهروندي در قانون تثبیت شده حقوق و آزادي .کندگیري اتخاذ میهاي عقالنی را براي تصمیمروال
  ). 62: 1385لفت ویچ، (اصول علمی مسلط است کارگیري گرایی و به بینی که در آن خرداست و یک جهان

 اولین رویداد. داننداد تاریخی مهم در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم مینوسازي را محصول سه روید
آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بعد از جنگ جهانی دوم بود؛ زیرا جنگ جهانی دوم باعث  متحده ایاالتظهور 

گسترش کمونیسم در اروپاي شرقی، چین، کره  رویداد دوم. تضعیف قدرت سایر کشورهاي اروپایی شده بود
هاي استعماري اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکاي وريي امپرات تجزیه رویداد سومهایی از آسیا و و قسمت

این کشورهاي نوظهور،  .هاي جدید در جهان سوم گردیدملت –التین که موجب ظهور شمار بسیاري از کشور 
در . اعتالي سیاسی و استقالل خود بودند ،چنین اقتصادي و هم ي ي رشد و توسعههر یک به دنبال الگویی برا

 ي اي، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در آمریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه ي تاریخی چنین زمینه
اقتصادي و ثبات سیاسی در  ي یابی به توسعهکشورهاي جهان سوم ترغیب نمایند تا از این طریق ضمن دست

  ).25: 1388سو، . ي(ك کمونیستی نیز جلوگیري نمایند کشورهاي مذکور به دامان بلو غلتیدناین مناطق، از 
  هاي نوسازيویژگی

جوامع  ي روستو مراحل مختلف توسعه را که همه ي مثالً نظریه. نوسازي یک فرایند مرحله به مرحله است -
 .سازداز آن عبور خواهند کرد، مطرح می

 .دهدنوسازي گرایش به همگرایی در میان جوامع را افزایش می. نوسازي یک فرایند تجانس آفرین است -
اي رضایت خاطر بیجا در ادبیات نوسازي گونه. است آمریکایی شدنیا  نوسازي یک فرایند اروپایی شدن -

 .وجود دارد متحده تایاالنسبت به اروپاي غربی و 
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 .دیگر قابل توقف نیست ،که شروع شود به محض ایناین جریان . بازگشت است غیرقابل يفرایند نوسازي -
اما در  شماري به همراه دارد؛هاي بیسختیگرچه نوسازي . نوسازي یک فرایند رو به پیشرفت است -

 .رودلوب نیز به شمار میمط رویکرديتوان از آن طفره رفت، بلکه نه تنها نمی درازمدت
. نه یک تحول انقالبی ،نوسازي یک تغییر تدریجی و تکاملی است. نوسازي، یک فرایند طوالنی است -

 .است درك قابلانجامد و اثرات ژرف آن تنها با گذشت زمان ها به طول میها و قرنتکمیل این فرایند نسل
از  .دهد میمختلف نوسازي، یک کل به هم پیوسته را تشکیل  هاي ویژگی. است یافته نظامنوسازي فرایندي  -

 .دشوبلکه به صورت جمعی ظاهر می ،ه صورت انفرادينه ب ،رواین
یک جامعه به سمت نوگرایی حرکت کند، ساختارهاي سنتی وقتی  زیرا نوسازي فرایندي انتقال دهنده است؛ -

 .هاي جدید بدهندز ارزشاي اهاي آن باید کالً جاي خود را به مجموعهو ارزش
گر نوسازي، تغییر را در نظام اجتماعی درونی و استحاله یافته نظامماهیت . زاستنوسازي فرایندي درون -

ها به دنبال را در دیگر حوزه يا سهیمقا قابلفعالیت، لزوماً تغییرات  ي وقوع تغییري در یک حوزه. ساخته است
  ).40: همان( خواهد داشت 

  جدید نوسازيمطالعات 

به بعد، نوعی تجدید حیات در این زمینه به  میالدي 1970ي  با توجه به انتقادات وارده به مکتب نوسازي از دهه
 :ي موضوعات زیر با مطالعات کالسیک داراي اختالف است موج جدید مطالعات نوسازي در زمینه. وجود آمد

در تحقیقات . شوندمفاهیمی متباین در نظر گرفته نمی در مطالعات جدید نوسازي، سنت و تجدد به عنوان :نخست
کنند و با توانند در هم نفوذ شند، بلکه میتوانند با یکدیگر همزیستی داشته باجدید، سنت و تجدد نه تنها می

مطالعات جدید نوسازي به جاي . تغییراتی نیز در روش تحقیق به وجود آمده است :دوم .یکدیگر امتزاج یابند
تر دهند توجه خود را به موارد مشخصهاي مجرد و انتزاعی، ترجیح میي بحث ها و ارایهنخ شناسیتنظیم س

ي توجه بیشتر به تاریخ و مطالعات مشخص موردي،  مطالعات جدید نوسازي، در نتیجه :سوم .معطوف نمایند
که هر یک از کشورهاي  ي توسعه به سمت الگوي غربی ندارند و این رویکرد طرفهدیگر اعتقادي به مسیر یک

مطالعات جدید  خرهباال. اندپذیرفته ،به سمت توسعه  دنبال نمایند را توانند مسیر خاص خودجهان سوم می
  ). 68: 1388سو، .ي(گیرند در نظر می) المللیبین (تري براي عوامل خارجی نقش مهم نوسازي نسبت به گذشته،

  مبانی نظري
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هاي الگویی  از متغیرتوان  میو سنتی  نوینهاي رفتاري بین افراد جوامع  براي بررسی تفاوت 4هوزلیتز برت
گرایی حاکم  خاص ،هاي اقتصادي توزیع نقشدر ،استدالل او این بود که در جوامع سنتی. پارسونز استفاده کرد

تخصیص کارآمد کار و  مبناي گرایی عام ،افتهی توسعههاي  یعنی اقتصاد؛ تر در جوامع پیچیده که یدرحال؛ است
 ؛است و این جوامع بر انتساب او در جوامع سنتی عدم اعتماد به دستاورد فردي مشهود ي به گفته. است منابع
ها و  در جوامع سنتی عملکرد. کنند به عنوان اساس توزیع کاالهاي اقتصادي تأکید می روابط خویشاوندي یعنی
وظایف، خاص بودن یا  ي در جوامع پیشرفته مشخصه که درحالی ؛یف معموالً پراکنده و آمیخته بودوظا

که در کشورهاي  حال آن ؛بودند» خودمحور«، نخبگان نیافته توسعهدر جوامع  در نهایت و ستها تفکیک نقش
  ).116:1384پیت و ویک، (رند دا جمع محورهاي  پیشرفته نخبگان، نظرات و نگرش

شناختی، فرهنگی و رفتاري نوسازي  نوسازي به طور خاصی به ابعاد روان پردازان نظریهاز  5هیگن اورت  
او . و به طور کلی به تغییر اجتماعی ربط داد آوري فنهاي شخصیت انسانی را به پیشرفت  پرداخت و تفاوت

 کنترل زندگی غیرقابلکه نیروهاي  بر این باور بود که تصور مردم از جهان، در جوامع سنتی شامل درکی بود
غیر  افراد سنتی  به خاطر ترس از جهان و مشکالت آن، افرادي. را محدود کرده و بر آن حاکم است ها آن

هاي نسل جدید در مسیر نوآوري در تولید، اصالح نهادي و  ارزشممکن بود . ... خالق و اقتدارگرا بودند
). 118: همان(هدایت کردامعه را به سوي نوسازي شکن، جنجارگروه ه ،سپس. رشد اقتصادي تغییر کنند

او معتقد بود بخشی از محرك توسعه ناشی . موضع مشابه و حتی افراطی تري اتخاذ کرد 6مک کله لند دیوید
هاي  نامید که این میل مناسب افراد خاصی در نقش »میل به پیشرفت« آن رااز ویژگی روانی است که او 

گرچه . کسب سود نیست هاي مدیرانکه هدف فعالیت کرد ادعا می کله لندمک  ).119: همان(کارفرمایانه بود 
 آن چهرود؛ هاي دیگر به شمار میاي از هدفاما تنها نشانه دهد؛مهمی از کار را تشکیل می ي نبهسود نیز ج

یک میل قوي به سمت پیشرفت، انجام دادن خوب کار  :عبارت است از اختیاردارندمدیران به طور حقیقی در 
کله مک . انجام کارهاي فعلی را بهبود بخشید ها آنهاي جدیدي که بتوان از رهگذر راه ي بارهدرو اندیشیدن 

از ما مقدار زیادي وقت  هر یک. خواندیا ضرورت پیشرفت می" پیشرفت  ي انگیزه" این میل و کشش را  لند
اگر شخص وقت آزاد خود را صرف اموري نظیر استراحت، شنا، خوردن نوشابه و لذت بردن از . آزاد داریم

اگر شخصی وقت آزاد خود را به فکر . پیشرفت بسیار ناچیزي دارد ي زندگی خود نماید، این شخص انگیزه

                                                             
٤ Bert Hoselitz 
٥ Evert Hagen  

٦Daivid mc cleland 
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صرف نماید، این  ها هاي کنار دریا و امثال آنهمانیهاي اجتماعی، مکردن در مورد دوستان، خانواده، گروه
ي پیشرفت قوي توان گفت شخص از انگیزهتنها در حالتی می. ي پیشرفت اندکی داردشخص نیز انگیزه

یک وظیفه  هاي بهتر براي انجام دادن یافتن راهبه چگونگی بهبود وضعیت فعلی یا  یوستهبرخوردار است که پ
  ).46 :1388سو، . ي( بیندیشد

سوادي در مقابل  را بر حسب روستا در مقابل شهر، بی نوینسنتی و  ي شناس، جامعه جامعه 7لرنر دانیل 
 نویناو معتقد بود جوامع . خواهی و پرستش در مقابل طغیان مقایسه کرد گیري در مقابل فزون روشنگري، کناره

از دیدگاه او، نوسازي اروپا یک روند  .)119:1384پیت و ویک، ( شوق تحرك، عقالنیت و همدلی هستندم
عصر اکتشاف، رنسانس، : از ندعبارتخطی را به صورت گذار از مراحل مشخص، پشت سر گذاشته است که 

غرب براي رسیدن به توسعه؛ مراحل گسترش شهرنشینی، . اصالح مذهبی،جنبش ضد اصالح و انقالب صنعتی
غرب و اساساً  ي لرنر جامعه. همگانی را طی کرده استهاي جمعی و مشارکت  گسترش آموزش، کاربرد رسانه

شیرازي، (داند که قابل تعمیم به سراسر جهان است جویی و همدلی می مشارکت  را داراي ویژگی نویني  جامعه
یعنی توانایی قرار دادن فرضی خود در نقش دیگران و تصور کردن این که  ؛از دیدگاه لرنر همدلی ).72: 1391

ي او نوسازي دقیقاً از طریق حذف سنت و  به عقیده. زندگی افراد در خارج از محیط شخصی خود چگونه است
 گاه آنگیرد که ابتدا در اذهان اثباتی و عقالیی دمیده شود و  از طریق روح آن نوع از بسیج اجتماعی صورت می

ي تعلقات گروهی و برعکس، مرتبط با منافع عمومی و هویت جمعی  افراد به رفتاري فراگیر و فارغ از انگیزه
  ).همان(داند لرنر نوسازي را از طریق ایجاد تغییر در افراد و سپس نهادها ممکن می رفته هم روي. سوق یابند

به عبارت . آمد نائلدر میان کشورهاي مختلف " هاي متجددانسان "به کشف الگوي ثابتی از  8اینکلس  
تواند براي گیرد، میهاي متجدد در یک کشور مورد استفاده قرار میمعیاري که براي تعریف انسان ،دیگر

 تجددگراییاینکلس به تنظیم یک مقیاس مدرج . هاي متجدد در سایر کشورها نیز استفاده شودتعریف انسان
از نظر . هاي متجدد را اندازه بگیرداز صفر تا صد دست زد تا بتواند این الگوي ثابت شخصیتی در میان انسان

  :از ندعبارتهاي متجدد هاي مشترك در میان انساناینکلس برخی ویژگی
ا را به یا کاره مبادرت ورزندبه انجام کارهاي جدید  اند مایلهاي متجدد همواره انسان :تجربیات جدید کسب
 .جدید به انجام برسانند هاي روش

 .قرار ندارند امپراتورهاساي قبیله و د تحت کنترل کسانی چون والدین، رؤهاي متجدانسان :داشتن استقالل
 .دارند اعتقادپذیري غلبه بشر بر طبیعت هاي متجدد به امکانانسان :اعتقاد به علم

                                                             
٧ Daniel lerner  

٨Alex inkeles  
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 .از نردبان شغلی صعود نمایند اند مایلهستند و  طلب جاههاي متجدد بسیار انسان :تحرك گرایی
خواهان  بعددانند که در پنج سال  و می دارندهاي متجدد همیشه از پیش برنامه انسان :مدتبلند  ریزي برنامه

توان نوسازي را تعریف نمود؟ چرا نوسازي چگونه می ).49:  1388سو، . ي(دستیابی به چه چیزهایی هستند 
- دارند؟ و چشم "جوامع نسبتاً نوسازي نشده"چه تفاوتی با  " ها نسبتاً نوسازي شده"آید؟ به وجود می

االتی است که در تحقیقات ترین سؤها مهمایناندازهاي نوسازي براي کشورهاي جهان سوم چگونه است؟ 
- می مشخصهاي زیر از نظر لوي، جوامع نسبتاً نوسازي نشده با ویژگی. ... خوریمبر می ها آنبه ) 1967(لوي

گرایی و ، اصول فرهنگی مبتنی بر سنت، خاصخوداتکایی، درجه باالي تخصص گراییي پایین  درجه : شوند
 "خویشاوندگرایی"د خانوادگی نظیر اصول و قواع نسبتاً اندك بر گردش پول و بازار،تأکید  امتزاج کارکردها،

در مقابل جوامع نسبتاً . به سمت مناطق شهري کاالها و خدمات از مناطق روستایی ي طرفهو جریان یک
ها، و وابستگی متقابل سازمان تخصص گراییباالي  ي درجه: هاي زیر برخوردارندنوسازي شده از ویژگی

گرایی، تأکید نسبتاً باالي تمرکز ي گرایی و کارکردهاي اختصاصی، درجهقواعد فرهنگی مبتنی بر عقالنیت، عام
کاالها و  ي ها و جریان دو طرفهساالري از دیگر زمینهزار، نیاز به جدا کردن دیوانزیاد بر گردش پول و با

  ). 33: همان(خدمات بین شهرها و مناطق روستایی 
کسانی چون اینکلس که بر  هاي دیدگاهبه  نظري تجربی و نظري تحقیق و  با توجه به مطالب مطرح شده در پیشینه

هاي  ، تحرك اجتماعی و جغرافیایی و گسترش پذیرش ایدهیهایی همچون گسترش آموزش علمی و تخصص ویژگی
ملزومات نوگرایی در بین افراد جامعه نأکید دارند و بر اساس مدل زیر که توسط نگارندگان طراحی  جدید به عنوان

  : پردازیم ماري مورد مطالعه میي آ بین افراد جامعههاي نوگرایی در  به بررسی شاخصه شده است
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  روش تحقیق 
تمام کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم  آني آماري  جامعه. بودپیمایشی  از نوع روش تحقیق در این پژوهش

براي تعیین حجم نمونه از فرمول . بودند) 1389 ،ریزي استانداري معاونت برنامه(نفر 378هزار  12 شامل
اطمینان و  ي نفري به دست آمد؛ اما براي باال بردن درجه 385با حجم نمونه   درصد5 کوکران با دقت برآورد

اي استفاده شده  گیري خوشه از روش نمونه و نفر افزایش یافت 400ونه به تعدادحجم نم ،اعتماد از نتایج
ها و با  ي شاخص سازهاعتبار از نظر  نامه ، پرسشطرح سؤاالتهاي هر متغیر و  تعریف شاخصپس از . است

» اعتبار محتوا«و از روش  و بر اساس چارچوب نظري تحقیق، این امر بررسی گردید نظران صاحبمراجعه به 
. شد استفاده »داخلی توافق« روش از ها داده روایی پژوهش این در .نامه استفاده شد براي افزایش اعتبار پرسش

 درونی ثبات یا درونی همسانی آزمون این. باشد می »کرونباخ آلفاي آزمون« ما داخلی توافق شاخص ترین مهم
 را واحدي ي خصیصه یا توانایی  اندازه چه تا آزمون سؤاالت که دهد می نشان و کند می گیري اندازه را

نامه جهت سنجش موضوع تحقیق در اختیار  مورد پرسش 400تعداد  ،ر این راستاد. کنند می گیري اندازه
و در  هانجام شد SPSS21 افزار ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده .مندان شهر ایالم قرار گرفته استکار

دو و فریدمن استفاده  هاي مورد بررسی نظیر آزمون خی هاي آماري متناسب با متغیر بخش تحلیلی، از آزمون
  .شده است

  تعریف عملیاتی متغیرهاي مستقل

ف
ردی

  
  عملیاتیتعریف   متغیر

1  
 هاي تخصصی که در ارتقاي کیفیت عملکرد افراد مفید باشد؛ گذراندن دوره  تخصصی هاي آموزش افزایش

 ؛مفید هاي تخصصی تالش سازمان براي برگزاري آموزش

  .هاي گذرانده شده بر بهبود عملکرد کارمندان در سازمان تأثیر آموزش

2  

 اي؛ افزارهاي جدید رایانه کارمندان به استفاده از نرممیزان تمایل   هاي جدید ایده پذیرشافزایش 

 .هاي اخیر سال درتغییر روش کار کارمندان و بهبود آن 

 ها آنوجود داشته که اکنون به راحتی از پس حل کردن  حلی غیرقابلآیا قبالً مشکالت 
  ؟برآیید

  ؟را کنار گذاشته باشید ها آنوجود داشته که اکنون  غیرمفیديهاي  آیا روش
 هاي شغلی؛ آمادگی فرد براي تغییر محل سکونتش در صورت ضرورتافزایش میزان تحرك اجتماعی و   3
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  جغرافیایی
  

 اند؛ هاي باالتر ارتقا یافته باال بودن تعداد افرادي که در سازمان به پست

 ؛شغلشانعدم مقاومت افراد در برابر تغییر محل سکونت خود به خاطر 

  .شغلی کارمندان در صورت داشتن شرایط قانونیامکان ارتقاي جایگاه 

4  
سازگاري با تغییرات   افزایش
  مداوم

 مواردي که فرد خود را با تغییرات تطبیق داده است؛

  ....هاي پیشرفته مانند اتوماسیون، گروه همکاران جدید، دستگاه

5  

افزایش احترام به حقوق و 
  نظرات دیگران

حتی اگر برخالف نظر مقامات  ،خود را مطرح نمایند توانند نظرات مواردي که افراد می
 باشد؛

  هاي خود؛ عدم توبیخ افراد به خاطر ابراز نظرات و دیدگاه
  .آزادي افراد در بیان نظرات و عقاید خود به صورت شفاف

  

  سؤاالت تحقیق
  میزان نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم در چه حدي است؟: سؤال اصلی

  سؤاالت فرعی
 هاي تخصصی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم در چه حد است؟ میزان آموزش -

 در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم در چه حد است؟ هاي جدید پذیرش ایدهمیزان  -

 در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم در چه حد است؟ تحرك اجتماعی و جغرافیاییان زمی -

 در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم در چه حد است؟ سازگاري با تغییرات مداوممیزان  -

 در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم در چه حد است؟ احترام به حقوق و نظرات دیگرانمیزان  -

  9ادارينظام 
ي  و اوایل دهه هشتادي  از اواخر دهه. اختالف نظر وجود دارد نظران صاحبدر مورد مفهوم این واژه، میان 

مراتبی و بوروکراتیک  ناپذیر و سلسله ، ساختار انعطاف10میالدي، شاهد آن هستیم در بخش عمومی نود
در این راستا، افزون از تعریف و تعبیري از نظام اداري و راهبرد تحول . هاي دولتی، تحول یافته است دستگاه

قائل شده و در  12مدیریتو 11 اجرایی کلمات  کارگیري بهآن در اروپا، تفاوت مفهومی براي نظام اداري در 
اي  ي امور، مقوله اداره: کند بیان می طور اینمدیریت مطرح ساخته است و  ي زیرمجموعهي امور را  واقع، اداره

                                                             
9 Administrative system  
10 Public section 
11 Administration 
12 Management 
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فراتر از  امور عمومی یا نظام اداري را ي ارهاد ي بنابراین، تغییر واژه. و محدودتر از مدیریت است تر کوچک
امور  ي گفته است مهم این است که بدانیم اداره لئونارد وایت: به طور مثال. دانند مور عمومی میمدیریت ا

توان گفت  به طور کلی، می. ي مجریه نیست شامل هر سه فعالیت دولت است و تنها مربوط به قوه عمومی
است و این ماشین اجرایی، ابزار مرتبط وه که با هر سه ق آید اشین اجرایی دولت به حساب مینظام اداري م

را جهت ) ها و ساختار منابع انسانی ها و روش قوانین و مقررات، ساختار تشکیالتی، سیستم(اي  چهارگانه
  ).2: 1378میرسپاسی، (در اختیار دارد نقش خود ایفاي

  هاي تحقیق یافته
نامه طراحی شده  از متغیرهاي مستقل تحقیق دو یا چند سؤال در قالب پرسش هر کدامکه براي  با توجه به این

را  ها آن SPSSافزار  از نرم استفادهاست، در این قسمت ابتدا سؤاالت هر کدام از متغیرها را تفکیک نموده، سپس با 
وضعیت متغیر مستقل مورد  ایم تا بتوانیم به درك بهتري از کرده محاسبهي میزان متغیر مورد نظر  به منظور محاسبه

ي بهتر، توسط  هاي به دست آمده را به منظور کسب نتیجه ي بعد داده در مرحله. ي آماري دست یابیم نظر در جامعه
به این ترتیب براي امتیازهاي یک و دو . ایم کرده بندي طبقهو زیاد  تا حدوديافزار در سه سطح کم،  همان نرم

ي زیاد لحاظ شده  و براي امتیازهاي چهار و پنج، گزینه تا حدوديي  متیاز سه، گزینهي کم، براي ا نامه گزینه پرسش
درصد افراد  68.2 .اند در جدول مشخص گردیده جواب بیي  سؤاالت بدون پاسخ با عنوان گزینه ؛چنین هم. است
از نظر . اند مجرد بودهدرصد  15.2درصد آنان متأهل و  81.4که   درصد زن بوده 30.8ي مورد مطالعه مرد و  نمونه

درصد  23.7و  کارشناسیدرصد  55.3، دیپلم فوقدرصد  12.2درصد دیپلم،  6.6تحصیالت یک درصد زیر دیپلم، 
درصد رهن و اجاره،  18.8درصد داراي مسکن شخصی،  57.2از نظر مسکن . اند و باالتر بوده کارشناسی ارشد

میلیون و  8مبلغ  ي کارمندان انهماهمیانگین درآمد . اند سازمانی بودهدرصد داراي مسکن  4.6درصد پدري و  15.4
  .ریال بوده است 590هزار و  126میلیون و  11مبلغ  کارمندان ي انهي ماه هزینهریال و میانگین   30هزارو  813

           
  توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان سازگاري با تغییرات مداوم ):1(يجدول شماره 

  درصد فراوانی تجمعی  درصد   فراوانی  میزان سازگاري با تغییرات مداوم
  8.1  8.1  33  کم

  68.5  60.4  247  تا حدودي
  100  31.5  129  زیاد
  100  100  409  جمع
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  3.3801: میانگین                          

، نظر پاسخگویان در رابطه با آمادگی براي سازگاري با )1(شماره هاي مندرج در جدول  ي یافته با مالحظه
درصد نیز، میزان آمادگی خود  31.5درصد متوسط و  60.4درصد کم،  8.1: بوده است چنین تغییرات مداوم 

 به اند مایل هموارههاي متجدد س انساناز نظر اینکل .اند براي سازگاري با تغییرات مداوم را زیاد اعالم نموده
ي جامعه بیشترشود که هاي جدول باال مشخص می داده ي اما با مشاهده انجام کارهاي جدید دست بزنند؛

  .اندآماري مورد مطالعه میزان سازگاري خود با تغییرات را در حد متوسط اعالم کرده
 هاي جدیدمیزان پذیرش ایدهتوزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب ): 2(يجدول شماره

  درصد فراوانی تجمعی  درصد   فراوانی  هاي جدیدمیزان پذیرش ایده
  05/0  05/0  2  کم

  21.6  21.1  86  تا حدودي
  99.8  78.2  320  زیاد
  99.8  99.8  408  جمع

  100  .2  1  جواب بی
  100  100  409  جمع کل

  4.0854: میانگین                          

هاي گویان در رابطه با میزان پذیرش ایدهنظر پاسخ دهد که نشان می )2(شمارههاي مندرج در جدول  یافته
درصد نیز، تمایل  78درصد متوسط و   21درصد کم،  0.05: بوده است چنین مورد مطالعه  ي جدید در جامعه

هاي ترین شاخصجدید یکی از مهمهاي  هپذیرش اید. اند هاي جدید را زیاد اعالم نمودهبراي پذیرش ایده
کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم از  بیشتردهد هاي جدول باال نشان میبررسی داده. میل به پیشرفت است

  .هاي جدید برخوردار هستندي زیادي براي پذیرش ایدهانگیزه
  آموزشی مفیدهاي توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان برگزاري دوره  ):3(يجدول شماره

  درصد فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی  آموزشی مفید هايدورهمیزان برگزاري 

  26.4  26.4  108  کم
  79  52.6  215  تا حدودي

  86.8  7.8  32  زیاد
  86.8  86.8  355  جمع

  100  13.2  54  جواب بی
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  100  100  409  جمع کل
  2.7353: میانگین                          

هاي ، نظر پاسخگویان در رابطه با میزان برگزاري دوره)3(شمارههاي مندرج در جدول  یافته بررسیبا 
درصد نیز، میزان برگزاري  7.8درصد متوسط و   52.6درصد کم،   26.4: بوده است چنین آموزشی مفید 

  .اند هاي آموزشی مفید را زیاد اعالم نمودهدوره
نیروي انسانی  .1«: وجود دارد مسألهنیروها همیشه دو  در کشورهاي جهان سوم در رابطه با تخصص

صفایی، (».شود نمی استفادهی و در جاي خود متخصص بسیار کم است و از نیروي متخصص موجود به درست
شود با توجه به پست هاي آموزشی به کارمندان داده میتخصصی که در دورهآموزش  . 2). 21: 1378

  .باشدمفید نمی ها آنسازمانی 
  به حقوق و نظرات دیگرانافراد توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان احترام   ):4(يجدول شماره

  درصد فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی  میزان احترام به حقوق و نظرات دیگران
  14.2  14.2  58  کم

  70.7  56.5  231  تا حدودي
  89  18.3  75  زیاد
  89  89  364  جمع

  100  11  45  جواب بی
  100  100  409  کل جمع

  3.0328: میانگین                          

به  افرادجامعه ، نظر پاسخگویان در رابطه با میزان احترام)4(شماره هاي مندرج در جدول  یافته ي مشاهدهبا 
 میزاندرصد نیز، 18.3درصد متوسط و   56.5درصد کم،    14.2:  حقوق و نظرات دیگران چنین بوده است

شود مشاهده می )4(شمارههاي جدول با بررسی داده .اند دیگران را زیاد اعالم نمودهاحترام به حقوق و نظرات 
که بیش از نیمی از کارمندان ادارات دولتی، میزان احترام به حقوق و نظرات دیگران را در حد متوسط دانسته 

  .اندرا در حد ضعیف دانستهمیزان احترام به حقوق و نظرات دیگران  درصد افراد، 14.2و 
   افراد جامعه توزیع جمعیت مورد مطالعه بر حسب میزان تحرك اجتماعی و جغرافیایی ):5(يجدول شماره

  درصد فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی  افزایش تحرك اجتماعی و جغرافیایی
  20.0  20.0  82  کم

  74.5  54.5  223  تا حدودي
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  90.2  15.6  64  زیاد
  90.2  90.2  369  جمع

  100  9.8  40  جواب بی
  100  100  409  جمع کل

  2.9074: میانگین                          

گویان در رابطه با میزان تحرك اجتماعی و ، نظر پاسخ)5(شمارههاي مندرج در جدول  ي یافته با مالحظه
تحرك  میزاندرصد نیز،  15.6درصد متوسط و   54.5درصد کم،   20: بوده است چنین  افرادجغرافیایی 

  .اند اجتماعی و جغرافیایی در جامعه را زیاد اعالم نموده
بر اساس . شغلی صعود نمایند از نردبان اند مایلطلب هستند و هاي متجدد بسیار جاهاز نظر اینکلس انسان

و بیش از  د شرایط تحرك اجتماعی و جغرافیایی را در حد زیاد دانستهدرصد افرا 15هاي جدول باال تنها  داده
  .اندي تحرك اجتماعی و جغرافیایی را در حد متوسط دانستهنیمی از کارمندان ادارات زمینه

  گیري نتیجه
متغیر مستقلی که در این تحقیق مورد  از پنجمیانگین نمرات به دست آمده  )6(ي  با توجه به جدول شماره 

ي  این متغیرها تنها نمره از میان. شدند بندي درجهاي از یک تا پنج  نمره پنجبررسی قرار گرفتند در یک طیف 
ي سایر  میانگین نمره .بوده است) 0854/4(هاي جدید باالتر از رقم چهار  متغیر مستقل میزان پذیرش ایده

  :استرح زیر متغیرهاي مورد بررسی به ش
 ؛3801/3: ي  متغیر مستقل میزان سازگاري با تغییرات مداوم با میانگین نمره 

 ؛0328/3: ي  متغیر مستقل میزان احترام به حقوق و نظرات دیگران با میانگین نمره 

 ؛9074/2: ي  متغیر مستقل میزان افزایش تحرك اجتماعی و جغرافیایی با میانگین نمره 

  7353/2: ي  هاي آموزشی مفید با میانگین نمره برگزاري دورهمتغیر مستقل میزان.  
 ي متغیرهاي تحقیق میانگین و رتبه  )6(شماره  جدول                      

 ردیف متغیر میانگین رتبه میانگین

هاي جدید افزایش پذیرش ایده 11.59 4.0854  1 

 2 سازگاري با تغییرات مداوم  8.23  3.3801

  3  احترام به حقوق و نظرات دیگران  6.55  3.0328
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 4  افزایش تحرك اجتماعی و جغرافیایی  6.10  2.9074

 5  هاي تخصصی مفید افزایش آموزش  5.15  2.7353

به این . باشدي نوگرایی در بین کارمندان ادارات دولتی شهر ایالم می نتایج این پژوهش نشانگر باال بودن زمینه
از این رو، پذیراي دانش جدید و کسب  .براي تحول اداري دارند باالییي  معنا که کارکنان ادارات انگیزه

هاي آموزشی تخصصی و مفید براي کارمندان ادارات دولتی  اما برگزاري دوره ؛هاي تخصصی هستند مهارت
میزان سازگاري با تغییرات مداوم، میزان احترام به  ،چنین هم. یستو مناسب ن ندارددر وضعیت مناسبی قرار 

حقوق و نظرات دیگران و میزان تحرك اجتماعی و جغرافیایی در بین کارمندان ادارات دولتی در سطح 
  . متوسط قرار دارد

تلزم حال مس کند؛ اما درعینها جهت کنترل دنیا از طریق فکر، منطق و محاسبه تجلیل میعقالنیت از توانایی انسان
ي یابی به شیوهي ثابت و یکپارچه در قبال این الگوها و دستمند کردن الگوهاي معنا و اتخاذ یک شیوهنظام

نیافته، این مهم  در جوامع سنتی و توسعه). 104: 1384پیت و ویک، (مند زندگی مبتنی بر بازبینی منطقی است  روش
ي آماري مورد مطالعه، بیش از نیمی از افراد جامعه. اهد شدبدون داشتن یک نظام آموزشی پویا و کارآمد میسر نخو

درصد  26.4هاي آموزشی مفید در بین کارمندان ادارات دولتی را در حد متوسط دانسته و وضعیت برگزاري دوره
هاي تخصصی خود را درصد کارمندان میزان آموزش 8اند و تنها حدود  افراد نیز آن را در حد ضعیف ارزیابی کرده

هاي  با توجه به یافته. یابی به توسعه به سادگی میسر نخواهد بوددر چنین وضعیتی امکان دست. اندیاد اعالم کردهز
  .باشدمی یا عدم استفاده از متخصصان یکی از دالیل فرهنگی ناکارآمد بودن نظام اداري ضعف تخصصی تحقیق

سو، . ي(ساي قبیله و امپراتورها قرار ندارند ؤدین، رهاي متجدد تحت کنترل کسانی چون والاز نظر اینکلس انسان 
هاي مهم جوامع پیشرفته و متمدن به شمار از شاخصه تنها نهآزادي در بیان نظرات و عقاید براي افراد، ). 49: 1388

بدون نهادینه شدن احترام به حقوق . ساالر است ي مردمکراسی در هر جامعهوبلکه یکی از ارکان اساسی دم ،آیدمی
  ساالري مقدور نخواهد بود مردم فرایندگیري  شکل - حتی اگر برخالف نظر ما باشد –و نظرات دیگران 

  ها پیشنهاد
ضمن خدمت کارکنان ادارات  هاي آموزش اي تغییر و بهبود دورهریزي بر برنامههاي پژوهش  یافته به با توجه -

هاي آموزشی به  کارکنان ادارات دولتی، برگزاري دوره بیشتراز نظر . رسد به نظر میدولتی الزم و ضروري 
ي آنان براي شرکت در این  و تنها انگیزه کند نمی ها آنشکل کنونی، کمکی به ارتقاي سطح دانش و تخصص 

 .باشد میي شغلی  بهن گواهی مربوطه براي ارتقاي رتها گرفت دوره
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هایی در نظر گرفته  براي افزایش میزان تحرك جغرافیایی کارمندان ادارات دولتی، امکانات، تسهیالت و پاداش -
 .گرایی مورد توجه قرار گیرد ساالري و تخصصص شود و به منظور نهادینه شدن تحرك اجتماعی، اصل شایسته

حقوق و نظرات افراد، حتی اگر برخالف نظر مدیران و منافع آنان آزادي بیان، آزادي پس از بیان و احترام به  -
  .باشد، به عنوان یک اصل اساسی و الینفک حقوق انسانی مورد توجه همگان قرار گیرد

  :نوشت پی
ظریه بررسی موانع فرهنگی توسعه از دیدگاه ن« با عنوان ئولي مس نویسنده نامه کارشناسی ارشد این مقاله برگرفته از پایان] 1[

  .به اتمام رسیده است 1392است که در سال  »نوسازي

  مآخذو  منابع

  . تهران کلمه، نشر سوم، چاپ ،توسعه شناسی جامعه ،)1384(، غفاري غالمرضا و مصطفی ازکیا، -
 .تهران لویه، نشر دیگران، و ازکیا  مصطفی ي ترجمه ،توسعه هاي نظریه ،)1384(هارت، الین ویک و ریچارد پیت، -

 .هامون، تهران نشر یاسین، محمدرضا آل ي ؛ ترجمه؟اندیشند می چگونه گران توان، )1376(چالز، .آلبرت پوسیانت؛ -

 ،توسعه فرهنگی موانع بررسی همایش مقاالت مجموعه توسعه؛ فرهنگی موانع ،)1383( اله، نصرت اي، زرنه حیدري -
  .187 -156: ، صتهران پروهان، انتشارات نژاد، موسی علی :کوشش به

 .، چاپ اول، انتشارات سلمان، تهرانشناسی توسعه جامعه، )1378( ،زاده، احمد رجب -
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Abstract: 

 One of the most important processes that formed naturally in the development of any society, 

The Society is moving towards a  modern world that Opens the way for further developments. 

Process of modernization up from Within Western societies And originate from the special 

economic conditions of the communities. One of the most important and influential in the 

fields of development issues, The administrative department is. The purpose of this study 

Evaluation of modernization of the public service employees in ilam 

Research methods, survey And tools that questionnaires. Public officials population of Ilam 

including of 12,378 people. The samle size with the number of 400 persons and by the 

sampling method of Kukran and multicluster. In the analytical section, the ststistical tests have 

been applied in congruence with the studied variable such as chi-square test and Friedman. 

 The results indicate high modernism and politics among employees of state departments of 

Ilam. This means that Office workers are receptive to new knowledge and specialized skills. 

Specialized training courses for the staff helpful but not in a good condition. Also consistent 

with the constant changes, Respect for the rights and opinions of others And the social and 

geographical mobility Public officials are at the intermediate level. 
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