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 هقدهِ

ؿعود    ػبصی پبیذاسػبصی توػعقه تشدیعذ ن ع     ای دسثبسۀ ضشوست صمینه دیگش دس هیچ خبمقه امشوصه

فجعبست   هبی غیشدولت  اػت  ثعه  هبی اكل  دس فشاینذ توػقۀ پبیذاس، تقویت ػبصمبن ین  اص منبنیؼم

تعوان دس تققعق اهعذاف  ه  عون      نهعبد سا مع    هبی معشد   تش، ضشوست ایدبد و تقویت ػبصمبن دقیق

: 1386پعظوه،   ی دولت، توان نذػبصی مشد  و افضایؾ ػشمبیۀ اخت بف  دانؼعت گللـع   ػبص موچل

26 ) 

خ ـ منبثـ ثبلفقع  و ثعبلقوۀ   »ص دیذلبه ػبصمبن ، نبهبپیت و قـبل، ػشمبیۀ اخت بف  سا ثه فنوان ا

« اص عشیق، و منتح اص ؿجنۀ سواثظ یل فشد یب یعل وادعذ اخت عبف     دػتشع قبث موخود دس دسون، 

، ػعشمبیۀ اخت عبف  ینع  اص    آنهعب اص دیعذلبه   (Nahapiet & Ghosha, 1998: 249).مننعذ   م تقشیف 

هبی مهم ػبصمبن  اػت مه دس خلق و تؼهیم دانؾ، م ل ثؼعیبسی ثعه ػعبصمبن     هب و داسای  قبثلیت

منذ  پیـنهبد اكل  تئوسی ػعشمبیۀ اخت عبف  ایع      مضیت ػبصمبن  پبیذاس ایدبد م  آنهبمشده و ثشای 

 ای، دػتشػ  ثه منبثـ سا فشاهم مننذ  ه پیونذهبی ؿجنهاػت م

دس ایدبد ػشمبیۀ اخت عبف  نقعؾ تؼعهیلگشی     1 شدولتیغهبی  مغبثق نؾش دیویذ لوئیغ، ػبصمبن

هعبی دولعت، تقعذاد ف لنشدهعبی      هعبی اخیعش، دس پع  ػیبػعت       دس ػعبل Lewis, 2006: 9)گداسنذ 

(  فوایذ ػشمبیۀ اخت عبف   16: 1381گن بصی، هبی غیشدولت  افضایؾ چـ گیشی یبفته اػت  ػبصمبن

      داؿته ثبؿذ  ثعب توخعه   موخت ؿذه مه خبیگبه  فبل  دس نؾشیبت اخت بف ، اقتلبدی، ػیبػ  و

توانعذ پیبمعذهبی    ثه مبسمشدهبی مثجت ػشمبیۀ اخت بف ، ؿنبخت منبثـ و ساهنبسهبی تقویت آن مع  

  معه هعوؽ فعبعف     ؿعنبخت  سوانه ثه ثؼتشهبی مفیذی ثشای خبمقه داؿته ثبؿذ  دس ای  میبن، توخ

ی هعوؽ  هعب  مإلفعه پوؿ  ثؼیبسی اص  ای داسد  ثب توخه ثه هم ػت، اه یت ویظهآنهبتشی   ین  اص مهم

                                                           

1. Non Governmental Organization )NGOS)  
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فبعف  و ػشمبیۀ اخت بف  و نقؾ ملیذی تقبمالت و سواثظ انؼبن  و اخت عبف  دس هعش دو متریعش،    

هعبی   ۀ اػبػ  ای  تققیق ای  اػت مه آیب ثی  هوؽ فعبعف  و ػعشمبیۀ اخت عبف  دس تـعن     مؼئل

ؿعود ضع   ثشسػع      ی وخود داسد؟ دس ای  پظوهؾ تعالؽ مع   داس  مقننهبد اػتبن قم ساثغۀ  مشد 

نهعبد اػعتبن    هبی مشد  تـن  یهوؽ فبعف  و ػشمبیۀ اخت بف ، ثه ثشسػ  ساثغۀ ای  دو ثی  افضب

و متقبقجبً ثهجود  آنپیـنهبدهب و ساهنبسهبی  ثشای سؿذ هوؽ فبعف  و ثهجود ف لنشد قم ثپشداصیم و 

 نهبد اػتبن قم اسائه منیم  هبی مشد  ػشمبیۀ اخت بف  دس تـن 

 هسئلِبیبى 

هبی   وسی نیشوی انؼبن  دس ػبصمبن ی و ثهشهثشداس ثهشهثؼتش منبػج  ثشای  1امشوصه ػشمبیۀ اخت بف 

هبی ػبصمبن گػشمبیۀ انؼبن  و اقتلبدی( نیض  لیشی اص دیگش ػشمبیه و ثهشه آوسد  مختلف فشاهم م 

 دهعذ  پزیش اػعت  ه عی  ننتعه، اه یعت آن سا دس ػعبصمبن نـعبن مع         دس پشتو ای  ػشمبیه امنبن

ی ػعبصمبن اػعت معه    هعب   ظلیوپبتنب ، ػشمبیۀ اخت بف ، آن دػته اص  اصنؾش(  Fukuyama, 1999: 5گ

 (  اصػوی دیگش، ین 103: 1391گفلین ،  منذ شای ػود متقبث  تؼهی  م ه بهنگ  و ه نبسی سا ث

 چـع گیش،  هبی موققیت ثه دػتیبث  و ثهتش ف لنشد ثه نی  ثشای هب ػبصمبن اػتشاتظیل سوینشدهبی اص

  .اػت« هوؽ فبعف »

منذ؛ امب واققیت ای  اػت مه ایع    ای دس سؿذ ػبصمبن ایفب م  مننذه ػشمبیۀ اخت بف  نقؾ تقیی 

ؿعود گػعلی بن ،    هب، ثبوخود اه یت، مرفول مبنذه و م تش ثذان توخعه مع    مقوله، امشوصه دس ػبصمبن

هبی آینذۀ مـوس، ینع    نتبیح پظوهؾ مدلغ ؿوسای اػالم  دسموسد چبلؾ اػبع ثش(  73: 1391

  دس لعضاسؽ  پظوهع  نعذه یآهبی آینذه دسصمینۀ ػشمبیۀ اخت عبف  اػعت  سػعبنۀ تخللع       اص چبلؾ

، موضوؿ مبهؾ ػعشمبیۀ  1393منذ ین  اص مؼبئ  ملیذی دس ػبل  ثیبن م  1393  ایشان پظوه نذهیآ

(  ثشسػعع  متععون پظوهـعع  و تققیقععبت نؾععشی و تدشثعع  4: 1393ثععبن،  آینععذهاخت ععبف  اػععت گ

                                                           
1. Social Capital 



   4                                                                      1314، بْبر 1 ُضوبر، 2 ُدٍر، سزهبیِ اجتوبعیهدیزیت 

 

مننعذ   ی ػشمبیۀ اخت بف  دس مـوس سا دس ػغح نعبصل  اسصیعبث  مع    هب مإلفهاص لشفته، ثشخ   كوست

 ( 2: 1388كیذای  و ه نبسان، گ

هعبی مشدمع  اػعت      لیشی ػشمبیۀ اخت بف ، میضان و میفیعت فقبلیعت ػعبصمبن    اص فوام  انذاصه

اسائعۀ   نهبد دس پویبی ، ثبلنعذل  و معذیشیت منبػعت و    هبی مشد  ثنبثشای ، ضشوسی اػت هم ػبصمبن

 م ل مننذ   آنهبنوفبن ثنوؿنذ و هم دولت و مؼئوالن دس ای  مؼیش ثه  خذمبت مغلوة ثه هم

ی لشوه و ایدبد ػشمبیۀ اخت بف  و نقؾ ای  شیل ؿن هب دس NGOثب توخه ثه نقؾ تؼهیلگشی 

هب دس توػقۀ پبیذاس اصعشف  و نعضول ػعشمبیۀ اخت عبف  دس مـعوس اصععشر دیگعش، تعالؽ         ػبصمبن

نهعبد، امعش مه ع  اػعت       هعبی معشد    س لؼتشؽ ػشمبیۀ اخت بف  اص عشیق توخه ثه ػعبصمبن منؾو ثه

دنجبل لؼعتشؽ   فنوان خبمقۀ آمبسی، ثه هبی اػتبن قم ثهNGOسو، دس ای  تققیق ض   انتخبة  ای  اص

  مه هعوؽ فعبعف ، ینع  اص    ؿنبخت سوانمیبن، توخه ثه ثؼتشهبی   ػشمبیۀ اخت بف  هؼتیم  دس ای 

سو، دس ای  تققیعق ثعه م عل نؾشیعۀ لل ع  و معذل        ای داسد  اصای  ػت، اه یت ویظهآنهب  یتش مهم

هؼتیم مه آیب میبن هوؽ فبعف  و ػشمبیۀ اخت عبف  دس   ػإالدنجبل خواة ای   نبهبپیت و قـبل، ثه

ی هعب  مإلفهای وخود داسد؟ و الش ای  ساثغه وخود داسد، اص میبن  نهبد اػتبن قم ساثغه هبی مشد  تـن 

 ساثغه سا ثب ػشمبیۀ اخت بف  داسد؟  یـتشیثیل  هوؽ فبعف ، مذا 

 پیطیٌۀ پضٍّص

 هفبّین ٍ تعبریف َّش عبطفی

هوؽ فبعف  سا فبم  مه   دس ؿعنوفبی    1آن -تقبسیف متقذدی اص هوؽ فبعف  وخود داسد، ثبس

منذ و آن سا ثب ػالمت فبعف  و دس مد وؿ ثب  توانبی  افشاد ثشای مؼت موفقیت دس صنذل  تلق  م 

اص اػعتفبده اص فواععف ثعشای دع       اػت فجبستدانذ  هوؽ فبعف   ػالمت سوان  افشاد مشتجظ م 

                                                           

1  Bar-on 
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مرعض و قلعت، هعش دو ثعه م عل هعم        مؼبئ  و داؿت  صنذل  مفیذ، خالقبنعه و ػعبصنذه  دس ایندعب   

مبسلیشی فبعفه و ادؼبع  (  ویؼینگش هوؽ فبعف  سا هوؽ ثه38: 1392ؿتبثنذ گصاسف  متی ،  م 

دس خهت هذایت سفتبس، افنبس، استجبط مإثش ثب ه نبسان، ػشپشػتبن، مـتشیبن و اػعتفبده اص صمعبن دس   

ذ نع من ( ثیبن مع  1997لووی و مبیش گمنذ  ػب دادن مبس ثشای تققق اهذار تقشیف م  چگونگ  اندب 

هعبی خعود و دیگعشان،     هوؽ فبعف  نوف  اص هوؽ اخت بف  اػت مه ؿبم  توانبی  مهبس هیدعبن 

( نیض 1996و اػتفبده اص ای  اعالفبت ثشای هذایت افنبس و اف بل فشد اػت  یبنگ گ آنهبمت بیضمشدن 

منذ گثشدثبس و مندنبو  ؼبن  تلق  م مشدن دس سواثظ ان هوؽ فبعف  سا قبثلیت دسك و فبقالنه ف  

 ( 124: 1390منفشد، 

 ّب اّویت َّش عبطفی ٍ جبیگبُ آى در سبسهبى

هوؽ فبعف  فبم  ملیذی ایدبد فضبی مبسی اػت مه موخجبت سؿذ و پشوسؽ مبسمنبن سا فعشاهم  

هبیعت  منذ تب ثهتشی  ف لنشد سا داؿته ثبؿعنذ  ؿعوس و ؿعون آنهعب دسن     ػبصد و آنهب سا تـویق م  م 

و  نؾعشان  كعبدت (  122: 1386ؿود گآقبیبس و ؿعشیف  دسآمعذی،    موخت ثهجود ف لنشد ػبصمبن م 

پشداصنذ، مقتقذنعذ معه هعوؽ فعبعف       پظوهـگشان  مه ثه ثشسػ  و مغبلقۀ فل   هوؽ فبعف  م 

هبی لونبلون ه  عون سهجعشی و هعذایت دیگعشان،      توانذ مبسثشدهب و تأثیشهبی مه   ثش فقبلیت م 

هبی  وتشثیت، ػالمت  و ثهذاؿت سوان  و توػقۀ لشوه مؼیش ؿرل ، صنذل  خبنوادل ، تقلیمتوػقۀ 

، دمتعش ثعبسون دسثعبسۀ فوامع  مهعم دس      1980(  دس ػبل 33: 1392مبسی داؿته ثبؿذ گصاسف  متی ، 

هب تققیق  اندب  داد و دسیبفت مه اه یعت هعوؽ هیدعبن  دس مقبیؼعه ثعب هعوؽ         موفقیت ػبصمبن

تنهب مذیشان و سؤػعبی   هب ثیـتش اػت  لل   مقتقذ اػت نه ( دس مؼت موفقیتIQنت  گؿنبخت  یب ػ

منذ، نیبصمنذ آن اػعت    هب نیبصمنذ هوؽ هیدبن  هؼتنذ، ثلنه هشمؼ  مه دس ػبصمبن مبس م  ػبصمبن

سویم، اه یت هوؽ هیدبن  دس مقبیؼه ثب هوؽ  فقلع    هشچه دس ػبصمبن ثه ػ ت ػغوح ثبالتش م 

 ( 119: 1390یبثذ گداود آثبدی و دیگشان،  افضایؾ م 
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 الگَّبی َّش عبطفی

یش واطۀ هعوؽ هیدعبن  سا چنعی  تقشیعف مشدنعذ:       یش: ػبلووی و مب الگوی توانبی  ػبلووی و مب  1

منؾعوس نفعور دس آنهعب و اػعتفبده اص ایع        توانبی  نؾبست ثش ادؼبػبت و هیدبنبت خود و دیگشان ثه

   (Chruscieal, 2006: 44اف بل افشاد گاعالفبت ثشای هذایت افنبس و 

هبی افشاد ثشای موفقیعت   هب و مهبست هب، كالدیت تنؾیم قبثلیت 1آن: -  الگوی غیشؿنبخت  ثبس2

 لزاسد  دس مقبثله ثب فـبسهب و تقبضبهبی مقیغ  ثش توانبی  افشاد تأثیش م 

ای  الگوی هوؽ هیدبن  داسای اثقعبد خودآلعبه ، خعودتنؾی  ،     2  الگوی ؿبیؼتگ  لل  :3

ععوس ملع ، لل ع  مفهعو         ثه(15: 1995 لل  ،گخودثشانگیختگ ، ه ذل  و استجبعبت مإثش اػت 

هعبی فعشدی و اخت عبف  نعب  داؿعتنذ        هوؽ هیدبن  سا دس دو ثقذ وػیـ تفؼیش معشد معه مهعبست   

هبی اخت بف  ؿعبم    و خودثشانگیختگ  و مهبستهبی فشدی ؿبم  خودآلبه ، خودتنؾی    مهبست

 ( (Dakt & Makfarlen, 2000: 312 ؿود مهبست ه ذل  و استجبط اخت بف  م 

 هفبّین ٍ تعبریف سزهبیۀ اجتوبعی

هبی لونبلون  تقشیف ؿذه معه ؿعبم     ای مذیشیت  اػت و ثشای آن ویظل  ػشمبیۀ اخت بف ، پذیذه

هبی مـتشك، استجبعبت، ه نبسی، تقهذ متقبث ، ؿنبخت متقبثع   هب و سفتبس افت بد گهندبسهب(، اسصؽ

هعبی متفعبوت  ثعشای ػعشمبیۀ      ثبنل خهعبن  فنعوان   ( Vilanova & Josa, 2003: 30گهبػت  و ؿجنه

اخت بف  دس نؾش لشفته اػت؛ مبننذ دلقۀ مفقودۀ توػعقه، چؼعت اخت عبف ، مغلوثیعت اقتلعبدی،      

اكعل  خوامعـ و ملعت، استقبدهنعذۀ       لع ، ویظلع   ػشمبیۀ خزاة، مهبست اػبػ  امعشوصی، سوح م 

 هبی هندبسی و نهبدی و لشوه     هبی فشدی ثه فشر انگیضه

 

                                                           
1. Non-cognitive Bar-On Model 

2. Goleman competence model 
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  ((Field, 2006: 19انذ عوس خالكه، فهم ػشمبیۀ اخت بف  ػه مل ه ثیؾ نیؼت: استجبعبت مهم ثه

به وی، دانعذ  اص نگع   مل   ای  مقوله سا هذر غبی  و اثضاسی ثشای دلول ثعه ػعشمبیۀ انؼعبن  مع     

فنوان منعبثق  دس اختیعبس    ػشمبیۀ اخت بف  فجبست اػت اص اسصؽ آن خنجه اص ػبختبس اخت بف  مه ثه

لیشد تب ثتواننذ ثه اهذار و منبفـ خود دػت یبثنذ  پوتنعب ، اص مقققعبن اخیعش ػعشمبیۀ      افضب قشاس م 

د، هندبسهععب و ای اص مفععبهیم مبننععذ افت ععب اخت ععبف ، افتقععبد داسد مععه ػععشمبیۀ اخت ععبف  مد وفععه

ؿعود و دسنهبیعت،    هبػت مه موخت ایدبد استجبط و مـبسمت ثهینۀ افضبی یل اخت عبؿ مع    ؿجنه

منذ  ػشمبیۀ اخت بف  فجبست اػت اص دانؾ، ادساك، هندبسهب، قعوانی    منبفـ متقبث  آنبن سا تأمی  م 

مؼعبئ  پی یعذۀ   و انتؾبسات مـتشك دسثبسۀ الگوهبی تقبمالت مه لشوهع  اص افعشاد دس ثشخعوسد ثعب     

 (  28: 1385آوسنذ گتؼلی  ،  هبی منؾ خ ق ، ثب خود ثه ػبصمبن م  اخت بف  و موققیت

 اّویت سزهبیۀ اجتوبعی در سبسهبى

پشداصان ػشمبیۀ اخت بف ، اػبػبً ػشمبیۀ اخت بف  سا منجـ ایدبد و انؼدب  سواثظ اخت عبف  دس   نؾشیه

ػبصد مه دػتیبث  ثه آنهب دؿواس یب لشان خواهعذ   لیشنذ؛ ای  منجـ، تققق اهذاف  سا م ن  م  نؾش م 

  (Cohen & Prusak, 2001: 126).ثود 

تنهعب منجقع  دیعبت      ت بف  دس ػغح ػعبصمبن ، نعه  ( مقتقذنذ ػشمبیۀ اخ1998نبهبپیت و قـبل گ

 هبی ػبصمبن  پبیذاس و اػتواس اػت   مننذۀ مضیت اػت، ثلنه تنهبفبمل  اػت مه فشاهم

( نـبن داد مه ػشمبیۀ اخت بف  ثش موفقیت مبسمنعبن دس مؼعیش   1997گ 1تققیق پودولن  و ثبسون

اخت عبف  ثیـعتشی داسنعذ، ادت عبالً اص      هبی  مه ػعشمبیۀ  لزاسد  ػبصمبن ؿبن تأثیش م  پیـشفت ؿرل 

  (Nahapiet & Ghoshal, 2002: 250)تشنعذ   سقجبیـبن معه ػعشمبیۀ اخت عبف  م تعشی داسنعذ، موفعق      

پزیشی ػبصمبن، مذیشیت منبػت معنؾ   اصػوی دیگش، ثی  ػشمبیۀ اخت بف  و تقهذ مبسمنبن، انقغبر

داسی ثشقعشاس اػعت  ثنعبثشای ،     و مقن  خ ق  و ایدبد ػغوح ثبالی  اص ػشمبیۀ مفهوم ، ساثغۀ مثجت

 ( (Bolino, 2002: 507دهذ  ػشمبیۀ اخت بف  ف لنشد ػبصمبن  سا استقب م 
                                                           
1. Podolny & Baron 
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 ًْبد ّبی هزدم تعبریف ٍ ًقص سبسهبى

فجعبست اػعت اص نهعبدی مؼعتق ، ثعذون واثؼعتگ  ثعه دولعت و          (NGOsگ تـن  داوعلت مشدم 

(  اصنؾش آطانعغ  40 :1381ؿود گن بصی،  م  اداسه ثـشدوػت  مه توػظ افشاد خیشخواه و بػیشػیغ

انذ مه اص اهعذار خعبف    هبی    ػبصمبنشدولتیغهبی  ( ػبصمبنUSAID  دس آمشینب گال لل  یثتوػقۀ 

مننعذ  ایع     ی توػعقه د بیعت مع    هعب  شػعبخت یصسیضی خبنواده یعب   توػقه ه  ون خذمبت ثشنبمه

آموصؽ مل  سا دس ثبة ایع  موضعوفبت    هبی وتقلی  و ثشنبمه هب، مـنالت توػقه سا تدضیه ػبصمبن

 (  ,USAID 1995: 1مننذ گ   و اخشا م ده ػبصمبن

افضایع  و ثؼعیح    نهبد ثه ػجت نقؾ دؼعبع و اثشلعزاس خعود دس ایدعبد هعم      هبی مشد  ػبصمبن 

ثبؿعنذ و   ثشخعوسداس هب  ای دس فشكۀ توػقۀ فشالیش و پبیذاس ملت تواننذ اص خبیگبه ویظه اخت بف ، م 

  شدولتع یغهعبی   (  ػعبصمبن 9: 1390صاده سفیعـ،   نقؾ مه   دس مذیشیت اخت بف  ایفب مننذ گفجعبع 

مننعذل ، ثؼعیح    نقؾ ثؼیبس مه   دس فشاینذ توػقه اص تقوی  مبال و خذمبت لشفته تب نقؾ تؼشیـ

ثعشای   (  دیویعذ لعوئیغ  50: 1383مننعذ گمقی ع ،    منبثـ، نوآوسی، تقلیلگشی و د بیتگشی ایفب مع  

NGO     :نقعؾ ؿعشیل  3  نقعؾ تؼعهیلگشی؛   2  نقعؾ مدعشی؛   1هب ػه نقعؾ ف عذه قبئع  اػعت    

9) (Lewis, 2006:. 
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 پیطیٌۀ تحقیق
 . مطالعات ي تحقیقات داخل ي خارج از کشًر1جديل

 ای از پژيَص خالصٍ پژيَطگران/سال

ثشومنذ و خلیل  

 (1388گ

ػشمبیۀ اخت بف  و توػقۀ منبثـ انؼبن  ثش  هوؽ فبعف ،  شیتأثثشسػ  » فنوان ثبی ا مقبله دس
 شلزاسیتأثمننذ متریشهبی هوؽ فبعف  ثش ػشمبیۀ اخت بف   ثیبن م « وسی ؿشمت ه ـهشی ثهشه

 وسی  اػت و توػقۀ منبثـ انؼبن  ثش ثهشه

ؿوؿتشیبن و ه نبسان 

 (1388گ

نیشوی مبس ؿبغ  دس كنبیـ هوؽ هیدبن   شیتأث»ؿوؿتشیبن و ه نبسان، دس پظوهـ  ثب فنوان 
داسی ثی   دسیبفتنذ مه ساثغۀ مقن « تولیذی ثش سضبیت ؿرل ، تقهذ ػبصمبن  و ف لنشد ؿرل 

 ؿود  هوؽ هیدبن  و سضبیت ؿرل  نیشوی مبس ثب ف لنشد آنهب مـبهذه م 

فیض  و فبثذین  

 (1388گ

مغبلقه  -ػشمبیۀ اخت بف ثشسػ  ساثغۀ هوؽ فبعف  و »ای ثب فنوان  فیض  و فبثذین  دس مقبله
ثه ای  نتیده سػیذنذ مه ثی  هوؽ «  بیوػموسدی پظوهـگشان و مذیشان مشمض تققیقبت كذا

 ای مؼتقیم وخود داسد  ی ػشمبیۀ اخت بف  ساثغههب مإلفههیدبن  و 

صاده  غشیج  و قل 

 (1390گ

  ػشمبیۀ اخت بف  نیث ؾیپی هوؽ هیدبن  دس هب مإلفهنقؾ »دس مقبلۀ خود ثب فنوان 
  نیث ؾیپی هوؽ هیدبن  قبدس ثه هب مإلفهدسیبفتنذ مه « 11دانـدویبن دانـگبه آصاد منغقۀ

 انذ  ی ػشمبیۀ اخت بف هب مإلفه

 ك ذی و میوان

 (1392گ

 «ثشسػ  نقؾ هوؽ هیدبن  مذیشان دس ثشقشاسی استجبعبت اثشثخؾ»دس مقبلۀ خود تقت فنوان 
( ثب استجبعبت اثشثخؾ 584/0ثؼتگ   ثه ای  نتیده دػت یبفتنذ مه هوؽ فبعف  گثب ضشیت هم

 داسی داسد  مذیشان ساثغۀ مقن 

ثبسد صی  و ساع 

 (2003الػن  گ

ۀ خذمبت اندب  دادنذ  نتبیح فشضۀ هوؽ هیدبن  و چگونگ  ساثغمنؾوس ؿنبػبی   تققیق  ثه
توانذ لؼتشؽ یبثذ و ثبنیبً ػغوح ثبالتشی اص هوؽ  دهذ اوالً هوؽ فبعف  م  مغبلقبت نـبن م 
 منذ  ۀ خذمبت تؼهی  م فشضهب ؿشایظ منبػت ایدبد مقیغ  مثجت سا ثشای  فبعف  دس ػبصمبن

 منذ  م  ذییتأهبی مبسی سا  نتبیح ثشسػ  مبسمل  استجبط هوؽ فبعف  و سفتبسمبسی و لشایؾ (2003مبسمل  گ

 1ثشومغ و نبفوخو

 (2005گ

ی توػقۀ منبثـ انؼبن ، هوؽ فبعف  و ػشمبیۀ شلزاسیتأثدس تققیق خود دسخلوف نقوۀ 
فبعف  و وسی، ثب اسائۀ مذل  ثه وخود ساثغۀ مؼتقیم و متقبث  ثی  هوؽ  اخت بف  ثش ثهشه

 انذ  ػشمبیۀ اخت بف  اؿبسه مشده

چ  ل  و فبنگ ل  

 (2008گ

ثه ای  نتیده « تأثیش نفور هوؽ فبعف  و خو ػبصمبن  ثش سضبیت ؿرل »ای ثب فنوان  دس مغبلقه
خو ػبصمبن   شیتأثی خو ػبصمبن  استجبط داسد  آنهب ثش هب مإلفهدػت یبفتنذ مه هوؽ فبعف  ثب 

 و هوؽ فبعف  ثش سضبیت ؿرل  نیض تأمیذ مشدنذ

                                                           
1 . Nafukho 
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 ّبی تحقیق فزضیِ

 نهبد اػتبن قم ساثغه وخود داسد  هبی مشد  فشضیۀ اكل : ثی  هوؽ فبعف  و ػشمبیۀ اخت بف  دس تـن 

نهعبد اػعتبن قعم     هعبی معشد    خودآلبه  و ػشمبیۀ اخت بف  دس تـن   ۀمإلف: ثی  1فشضیۀ فشف 

 داسد ساثغه وخود 

نهبد اػتبن قم ساثغه  هبی مشد  ۀ خودنؾ   و ػشمبیۀ اخت بف  دس تـن مإلف: ثی  2فشضیۀ فشف 

 وخود داسد 

نهبد اػتبن قعم ساثغعه    هبی مشد  : ثی  مإلفۀ انگیضؽ و ػشمبیۀ اخت بف  دس تـن 3فشضیۀ فشف 

 وخود داسد 

نهبد اػعتبن قعم ساثغعه     شد هبی م : ثی  مإلفۀ ه ذل  و ػشمبیۀ اخت بف  دس تـن 4فشضیۀ فشف 

 وخود داسد 

نهعبد   هعبی معشد    ی اخت بف  و ػشمبیۀ اخت بف  دس تـعن  هب مهبست: ثی  مإلفۀ 5فشضیۀ فشف 

 اػتبن قم ساثغه وخود داسد 

 هدل هفَْهی تحقیق

دس ای  تققیق ثب م ل نؾشیۀ لل   دسصمینۀ هوؽ فبعف ، مذل مفهوم  تققیق ثه ؿن  صیش 

تشػیم ؿذه اػت:



 
 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهًمی تحقیق1شکل 

 مهبست اخت بف 

 ه ذل 

 انگیضؽ

 خودنؾ  

سرمايۀ 

 اجتماعي

فٍ
مؤل

 
في

اط
 ع

ش
ًَ
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 خودآلبه 
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 ًَع ٍ رٍش تحقیق 

  اػت؛ چشامه تققیق توكعیف  ؿعبم    فیاصنؾش سوؽ، توك و یدبضش اصنؾش هذر، مبسثشد قیتقق

هعبی موسدثشسػع  اػعت     معشدن ؿعشایظ و پذیعذه    هبی  اػت مه هذر آنهب توكیف مد وفه سوؽ

دس   اػعت معه دس آن ػعق     ثؼعتگ  هم قیتقق ت،یمبه ثیاص د(  نیض 81: 1385گػشمذ و ه نبسان، 

نؾ  ، انگیعضؽ،  هبی خودآلبه ، خود هوؽ فبعف  گؿبم  مإلفهمؼتق   شیمتر  یث ۀساثغ ی ؿنبػب

   ػشمبیۀ اخت بف  اػت ۀ( و متریش واثؼتهبی اخت بف  ه ذل  و مهبست

 جبهعۀ آهبری

( دس اػتبن قعم  ػبل اخیشػه  دس فقبلنهبد گ هبی مشد  افضبی مإثش ػبصمبنآمبسی ای  تققیق،  ۀخبمق

اندعب    هعب دس صمعبن   اص مذاسك اػتبنذاسی قم، تقذاد ایع  ػعبصمبن   اخزؿذهاػت مه مغبثق اعالفبت 

  نفش اػت  859موسد و تقذاد خبمقۀ آمبسی ثشاثش  75تققیق دبضش 

 ی ٍ حجن ًوًَِزیگ ًوًًَِوًَِ، رٍش 

لیعشی تلعبدف     ثشای انتخبة افضبی ن ونعه اص خبمقعۀ آمعبسی، اص سوؽ ن ونعه    دبضش  پظوهؾ دس

نهعبد دس   ػعبصمبن معشد    75ی، شیل ن ونهثشای اخشای ای  سوؽ  ای متنبػت اػتفبده ؿذه اػت  عجقه

 وآمعوصؽ   و هنعشی و  فشهنگع    و ػعالمت،  اخت بف  یهب تیآػ ، غیمق ؼتیصۀ عجقچهبس قبلت 

مقذودثودن خبمقه، ثشای تقیی  انعذاصۀ ن ونعه اص فشمعول     ثه توخه ثب  ؿذه اػت یثنذ میتقؼ خوانبن

 نفش تقیی  ؿذ        265( و ددم ن ونۀ مقشر ثه ؿشح صیش 71: 1382مومشان اػتفبده ؿذ گػنبسان، 

 

 ّب دادُابشار گزدآٍری 

ای  دسخعه  گثعب مقیعبع پعنح    اػتبنذاسدؿذهنبمۀ  هبی ای  تققیق ؿبم  دو پشػؾ ی دادهآوس خ ـاثضاس 

؛ ػعإال  33( و داسای 1999ؿشینگ گ -نبمۀ اػتبنذاسد هوؽ فبعف  ػیجشیب   پشػؾ1اػت:  لینشت(
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 ( ثعشای ػعشمبیۀ اخت عبف  و داسای    1998ؿعذۀ نبهبپیعت و قـعبل گ    نبمۀ اػتبنذاسد و میضان   پشػؾ2

  ػإال 13

 ّب دادُی آٍر جوعرٍایی ٍ پبیبیی ابشار 

و ثشخوسداسی اص سوایع  و پبیعبی  الص ، خعضو     لقبػ تنشاس دس تققیقبت متقذد ثه نبمه پشػؾهش دو 

 قیع تقق دسنبمعۀ هعوؽ فعبعف      ؿعونذ  پشػعؾ   ؿذه مقؼوة م  هبی اػتبنذاسد و میضان نبمه پشػؾ

معبس سفتعه اػعت و ه  نعی       ( ثعه 1380( و منلعوسی گ 1390(، كفبسنیب و ػعلگ  گ 1388امیشپوس گ

( اػعتفبده  1386( و امبم  گ1385گ نبمۀ ػشمبیۀ اخت بف  نبهبپیت و قـبل دس تققیق قلیچ ل  پشػؾ

ی مزموس ثه دقت ثشسػ  ؿذنذ و پغ اص تأییذ اػتبدان مقتعش ،  هب نبمه پشػؾدبل،  ؿذه اػت  ثبای 

هبی ای  تققیق اص سوؽ آلفبی مشونجبخ اػعتفبده   نبمه اص آنهب اػتفبده ؿذ  ثشای ػندؾ پبیبی  پشػؾ

نبمۀ هوؽ فبعف  ثشاثش  فبی مشونجبخ ثشای پشػؾنبمۀ اولیه، میضان آل ؿذ  ثب اػتفبده اص ثیؼت پشػؾ

دهنذۀ پبیبی  ایع  دو   دػت آمذ مه نـبن ثه 865/0نبمۀ ػشمبیۀ اخت بف  ثشاثش  و ثشای پشػؾ 845/0

 نبمه اػت  پشػؾ

 ّب ٍتحلیل دادُ رٍش تجشیِ

ی صیش اػعتفبده ؿعذ:   هب آصمونهب و  وتقلی  آنهب اص سوؽ هبی ای  تققیق و تدضیه ثشای آصمون فشضیه

ی تن یلع   هعب  آصمعون ثنعذی فشیعذم ،    ای، آصمون ستجعه  اػ یشنور، آصمون دوخ له –مول ولشور 

 ثؼتگ  اػپیشم   ویلنبمؼون و ضشیت هم
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 ّب ّب ٍ ًتبیج آسهَى فزضیِ تحلیل تَصیفی دادُ

 دٌّدگبى پبسخضٌبختی  ّبی جوعیت ٍیضگی

 ي جىسیت تأهلرحسب يضعیت دهىدگان ب شىاختی پاسخ . اطالعات جمعیت2جديل

 ضىاختي  اطالعات جمعیت
 متأَل مجرد مرد زن

 درصد فراياوي درصد فراياوي درصد فراياوي درصد فراياوي

     08/51 138 92/48 127 جىسیت

 06/49 130 94/50 135     تأَليضعیت 

 
 دهىدگان برحسب سه ي تحصیالت شىاختی پاسخ . اطالعات جمعیت3جديل

 جمعیت ضىاختياطالعات 
 لیساوس ي بیطتر کمتر از لیساوس سال 30بیطتر از  ي کمترسال 30

 درصد فراياوي درصد فراياوي درصد فراياوي درصد فراياوي

     55/47 126 45/52 139 میسان سه

 48/75 200 52/24 65     میسان تحصیالت

 

 ضدُ بزرسی ی تحقیق در جبهعۀّب هؤلفِتحلیل آهبری ٍ بزرسی ًتبیج ٍضعیت 

هععبی تققیععق دس خبمقععه، اثتععذا ثععب اػععتفبده اص آصمععون   اص مإلفععه لیععهشثععشای ثشسػعع  وضععقیت 

ثعودن   ثودن متریشهب ثشسػ  ؿذ و ثب توخه ثعه ایننعه فعشم نشمعبل     اػ یشنور، نشمبل -مول ولشور

هعبی نبپعبسامتشی    هعبی تققیعق، آصمعون    مإلفعه متریشهب دس ای  آصمون سد ؿذ، ثشای ثشسػ  وضقیت 

ای ثعشای ثشسػع  وضعقیت     ی دوخ لههب آصمونمبس لشفته ؿذ  خالكۀ نتبیح  ی( ثها خ لهگآصمون دو

 ثیبن ؿذه اػت  6ی تققیق دس خذولهب مإلفه
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 ای  ی ديجملهها آزمًن. خالصۀ وتايج 4جديل

 مؤلفٍ رديف
وسبت مًفقیت 

 ضدٌ مطاَدٌ
p- يضعیت وتیجۀ آزمًن مقدار 

 مؼبفذ H0سد  000/0 92/0  خودآلبه 1

 مؼبفذ H0سد  000/0 73/0 خودنؾ   2

 مؼبفذ H0سد  000/0 79/0 انگیضؽ 3

 مؼبفذ H0سد  000/0 86/0 ه ذل  4

 مؼبفذ H0سد  000/0 88/0 اخت بف  یهب مهبست 5

 مؼبفذ H0سد  000/0 91/0 هوؽ فبعف  6

 مؼبفذ H0سد  000/0 89/0 ػشمبیۀ اخت بف  7

 

 ی تحقیقّب هؤلفِبٌدی  ٍ رتبِ هقبیسِ

ی تن یلع  آن  هعب  آصمعون هبی هوؽ فبعف  اص آصمون فشیذم  و  ثنذی مإلفه ثشای مقبیؼه و ستجه

  اػتفبده ؿذ  نتبیح آصمون فشیذم  و آصمون تن یل  ویلنبمؼون ثه ؿشح ری  اػت 

ثب توخه ثه سد فشم كفش مجن  ثش ثشاثشی میبنۀ ت بم  متریشهعب، ثعشای ؿنبػعبی  اخعتالر ثعی       

ی تن یل  ویلنبمؼون اػتفبده ؿعذ معه متریعش    هب آصمونثنذی آنهب اص  هبی هوؽ فبعف  و ستجه مإلفه

ی اخت بف  دس ستجعۀ دو ، متریعش خعودنؾ      هب مهبستخودآلبه  دس ستجۀ اول، متریشهبی ه ذل  و 

 ستجۀ ػو  و متریش انگیضؽ دس ستجۀ چهبس  قشاس لشفتنذ   دس 
 

 . وتايج آزمًن فريدمه 5جديل

2ۀمقدار آمار آزادی ۀدرج تعداد
χ p- مقدار 

265 4 210/15 000/0 
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 تحلیل آهبری ٍ بزرسی فزضیبت تحقیق

 دس ای  تققیق، ثب توخه ثه فشضیۀ اكل  و فشضیبت فشف ، ثشای ػندؾ استجبط ثی  هوؽ فعبعف  

منیم  ثعب توخعه ثعه ایننعه توصیعـ       ثؼتگ  ثی  هش صوج سا ثشسػ  م  و ػشمبیۀ اخت بف ، ضشیت هم

ثؼتگ  اػپیشم  اػتفبده ؿذ مه  ؿذه نشمبل نیؼت، لزا دس ای  تققیق اص ضشیت هم متریشهبی ثشسػ 

 آمذه اػت  8هب دس خذول خالكۀ نتبیح آصمون
 عی. يضعیت ارتباط هًش عاطفی ي سرمايۀ اجتما6جديل

 يضعیت وتیجٍ وتیجۀ آزمًن مقدار -p بستگي ضريب َم متغیر مستقل فرضیات

 H0سد  000/0 374/0 خودآلبه  1فرعي 
تأییذ 

 فشضیه
 ثؼتگ  مؼتقیم وخود هم

 H0سد  000/0 341/0 خودنؾ   2فرعي 
تأییذ 

 فشضیه
 ثؼتگ  مؼتقیم وخود هم

 H0سد  000/0 295/0 انگیضؽ 3فرعي 
تأییذ 

 فشضیه
 ثؼتگ  مؼتقیم هموخود 

 H0سد  000/0 336/0 ه ذل  4فرعي 
تأییذ 

 فشضیه
 ثؼتگ  مؼتقیم وخود هم

 5فرعي 
ی هب مهبست

 اخت بف 
 H0سد  000/0 412/0

تأییذ 

 فشضیه
 ثؼتگ  مؼتقیم وخود هم

 H0سد  000/0 469/0 هوؽ فبعف  اصلي
تأییذ 

 فشضیه
 ثؼتگ  مؼتقیم وخود هم

 

 ّبی پیطیي  بب پضٍّص سِیهقب ٍّب   تحلیل ًتبیج فزضیِ

ؿود مه هوؽ فبعف  و اثقبد آن ثب ػشمبیۀ اخت بف   ثب نگبه  ثه نتبیح فشضیبت تققیق مـخق م 

دهنعذۀ ساثغعۀ مؼعتقیم     ثؼتگ  دس ت عبم  معواسد مثجعت اػعت معه نـعبن       ثؼته اػت  ضشیت هم هم

آمذه مشثعوط ثعه مإلفعۀ مهعبست      دػت ثؼتگ  ثه هم  یـتشیثمتریشهبی مؼتق  ثب متریش واثؼته اػت  
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و  1ۀ ثعشومغ ؿعذ  اسائعه اخت بف  و م تشی  آن مشثوط ثه مإلفۀ انگیضؽ ثود  ای  موضعوؿ ثعب معذل    

ی توػقۀ منبثـ انؼبن ، هوؽ شلزاسیتأثساػتبػت؛ صیشا مذل یبدؿذه نیض ثه نقوۀ  ( هم2005نبفوخو گ

ساثغۀ مؼتقیم و متقبث  ثی  هوؽ فبعف  و ػشمبیۀ  وسی و وخود فبعف  و ػشمبیۀ اخت بف  ثش ثهشه

انعذ   ( معه نـعبن داده  2004گ 3و سوثینعو  2اخت بف  اؿبسه داؿته اػت  ه  نی  ثب پعظوهؾ فشؿع    

ساػتبػت  تققیقبت ثشومنذ و  ی اخت بف  مإثشنذ، همهب ؿجنههبی هوؽ فبعف  ثشای دفؼ  مهبست

( مإیذ استجبط هوؽ فعبعف   1390صاده گ قل  ( و غشیج  و1389(، فیض  و فبثذین  گ1388خلیل  گ

 ساػتبػت    و ػشمبیۀ اخت بف  اػت، ثنبثشای  تققیقبت مزموس نیض ثب نتبیح تققیق دبضش هم

 ّبی پضٍّص  پیطٌْبدّبی بزگزفتِ اس یبفتِ

 پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی اٍل تحقیق

  هوؽ فبعف  ثب ػشمبیۀ اخت بف  خودآلبه ۀفشف  اول تققیق نـبن داد مإلف ۀنتبیح ثشسػ  فشضی

( NGOsنهعبد گ  هبی معشد   ؿود متولیبن و مذیشان ػبصمبن اػبع، پیـنهبد م  مؼتقیم داسد، ثشای  ۀساثغ

اخت بف ، دغ خودآلبه  افضبی خود سا تقویت مننعذ و ػعبصومبسهبی  سا    ۀثشای لؼتشؽ ػشمبی

هبی خود عشاد  مننذ  دس  و انگیضه هب، نیبصهب هب و قوت تش افضب اص فواعف، ضقف ثشای دسك ف یق

هعب ثعه خعود(، تقویعت      هعب و موفقیعت   دادن ؿنؼعت  ای  كوست، مشمض منتشل دسون  افشاد گنؼعجت 

   اص هویت آنهبػت   ثخـ ػبصمبنمننذ  ی مه ادؼبع م ا لونه ثهؿود،  م 

 پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی دٍم تحقیق

هعبی   هوؽ فعبعف  ثعب ػعشمبیۀ اخت عبف  دس ػعبصمبن      خودنؾ   ۀنتبیح فشضیۀ دو  نـبن داد مإلف

ؿعود ؿبیؼعتگ  خعودنؾ   دس     اػعبع، پیـعنهبد مع     مؼتقیم داسد  ثعشای   ۀنهبد اػتبن قم ساثغ مشد 

  گپعزیشؽ مؼعئولیت دس قجعبل ف لنعشد     ؿنبػع  فعه یوؽاص عشیق آموصؽ و ت شی  هب NGOافضبی 

                                                           
1. Brooks 

2. Freshman 

3. Rubino 
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معزموس   ۀبت خذیعذ( دس افعشاد خبمقع   نؾشهب، ساهنبسهعب و اعالفع   ۀؿخل ( و نوآوسی گتوانبی  اسائ

ی مننذ؛ چشامعه مغعبثق تققیقعبت    لزاس هیػشمبػشمبیۀ اخت بف   ۀتقویت ؿود و ثذی  عشیق دسصمین

انعذ،   ی معشده لعزاس  هیػعشمب ػعشمبیۀ اخت عبف     ۀهبی  مه دسصمین ( ػبصمبن2003ددسیل و ه نبسان گ

 (   51: 1385دسكذ افضایؾ دهنذ گقلیچ ل ، 2وسی سا  انذ ػود دبك  اص ثهشه توانؼته

 پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی سَم تحقیق

هبی  انگیضؽ هوؽ فبعف  ثب ػشمبیۀ اخت بف  دس ػبصمبن ۀػو  نـبن داد مإلف ۀنتبیح ثشسػ  فشضی

انگیعضؽ اص عشیعق    ۀؿعود: مإلفع   اػعبع، پیـعنهبد مع     ای  مؼتقیم داسد  ثش ۀنهبد اػتبن قم ساثغ مشد 

ثین  گخذیت دس سػیذن ثعه   آموصؽ تقهذ ػبصمبن  گه ؼوؿذن ثب اهذار لشوه یب ػبصمبن( و خوؽ

تقویت ؿود و اص ایع  عشیعق اص    هبNGOافضبی خبی دیذن موانـ و فوام  ثبصداسنذه( دس  اهذار ثه

نهعبد اػعتفبده ؿعود  مغعبثق      هبی مشد  اخت بف  ػبصمبنفنوان اثضاسی ثشای ثهجود ػشمبیۀ  انگیضؽ ثه

(، ػعشمبیۀ اخت عبف  ثعش موفقیعت مبسمنعبن دس مؼعیش پیـععشفت       1997تققیعق پعودولن  و ثعبسون گ   

تواننذ اص عشیق آمعوصؽ و   نهبد نیض م  هبی مشد  سو، مؼئوالن ػبصمبن لزاسد؛ اصای  م  شیتأثؿبن  ؿرل 

معشده و اص    یتعأم افضب و متقبقجبً پیـعشفت ػعبصمبن سا    انگیضؽ هوؽ فبعف ، موفقیت ۀثهجود مإلف

 ای  عشیق ثه تقویت ػشمبیۀ اخت بف  م ل مننذ  

 پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی چْبرم

ه عذل  هعوؽ فعبعف  ثعب ػعشمبیۀ اخت عبف  دس        ۀچهعبس  نـعبن داد مإلفع    ۀنتبیح ثشسػع  فشضعی  

( نـعبن  2005ه  نی  تققیقبت لعی  و هبنعگ گ  مؼتقیم داسد   ۀنهبد اػتبن قم ساثغ هبی مشد  ػبصمبن

انعذ   عوس مثجت ثب موفقیت ػبصمبن  دس استجبط انذ و ثه انؼبن  و اخت بف  ثه هم واثؼته ۀداد مه ػشمبی

ه ذل  هعوؽ فعبعف  اص عشیعق     ۀؿود مإلف اػبع، پیـنهبد م  ثشای   (Lin & Huang, 2005: 192گ

 ، نیث ؾیپهب و اهذار دیگشان(،  بػبت اولویتآموصؽ و ت شی  ؿنبخت و دسك دیگشان گدسك ادؼ

هعبی معإثش ثعشای تشغیعت      منذی اص تبمتیعل  نیبصهبی دیگشان و توانبی  نفور گثهشه  یتأمتـخیق و 

نهبد  هبی مشد  ػبصمبندس  اخت بف  ۀیػشمبتقویت ؿود و اص ای  عشیق  هبNGOافضبی دیگشان( دس 

 استقب یبثذ 
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 پٌجنپیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ فزعی 

هبی اخت بف  هوؽ فبعف  ثب ػعشمبیۀ اخت عبف     نتبیح ثشسػ  فشضیۀ پندم نـبن داد مإلفۀ مهبست

هعبی   هبی اخت بف ، ؿبیؼتگ  دس اسائۀ وامعنؾ  نهبد ساثغۀ مؼتقیم داسد  مهبست هبی مشد  دس ػبصمبن

هعبی   بصمبنهبی متول  ػع  (  ثنبثشای ، دػتگبه41: 1392مغلوة دس ثشاثش دیگشان اػت گصاسف  متی ، 

 تعبً ینهبهب و NGOهب ثشای استقب و تقویت ػشمبیۀ اخت بف   نهبد نؾیش وصاست مـوس و اػتبنذاسی مشد 

هبی مغلعوة   هب ثشای اسائۀ وامنؾNGOهبی اخت بف  افضبی  توػقۀ مـوس، ثبیذ ؿبیؼتگ  مهبست

  قبثلیعت  دس دیگشان سا تقویعت و ػعبصومبسهبی  سا ثعشای ثهجعود ایع  ؿبیؼعتگ  اسائعه مننعذ  ایع         

(، قجعول   قبثع  هعبی   دادن دسػت و اسػبل پیب  هبی اخت بف ( ثبیذ اص عشیق استجبعبت گلوؽ گمهبست

توػقۀ پیونذهب گپیونذػبصی، توػقه و د بیت اص سواثظ ػودمنذ(، تـشیل مؼبف  و مـبسمت گمبس 

اهعذار   افضای  دس لعشوه ثعشای سػعیذن ثعه     منؾوس سػیذن ثه اهذار مـتشك( و ایدبد هم لشوه  ثه

تشتیعت، موخجعبت لؼعتشؽ ػعغح      ایع     هب( تقویت ؿود و ثعه NGOخ ق  دس افشاد خبمقۀ هذر گ

 ػشمبیۀ اخت بف  دس خبمقه سا فشاهم آوسد 

 پیطٌْبدّبی هبتٌی بز فزضیۀ اصلی تحقیق

نهبد   هبی مشد  اكل  تققیق نـبن داد هوؽ فبعف  ثب ػشمبیۀ اخت بف  دس ػبصمبن ۀنتبیح ثشسػ  فشضی

هبی  اص قجیع    مقتقذ اػت دس خوامـ مذن ، ػبصمبن( 1990ساثشت پبتنب  گمؼتقیم داسد   ۀقم ساثغ اػتبن

و  انعذاص  تفشقعه هعبی اخت عبف     هبی اخت بف  اص عشیق پیونعذ ثعی  ؿعنبر    هب، ملیؼبهب و لشوه اتقبدیه

یفبی نقعؾ  ی اخت بف  اػتواس، دس ایدبد ػشمبیۀ اخت بف  اشثنبیصه  نی  اص عشیق مـبسمت دس ایدبد 

توانعذ هعوؽ    (  ه  نی ، مغبثق نؾش لل  ، ثهجود هوؽ فبعف  افعشاد مع   11: 1383مننذ گمتبث ،  م 

(  47: 1392ؿود گصاسف  متی ،  ػبصمبن  سا افضایؾ دهذ مه خود ثه ثهجودی ف لنشد ػبصمبن  مندش م 

هعب ایفعب    بصمبنآن دس ػع  ۀدهذ ػشمبیۀ اخت بف  نقؾ مه   دس مؼت دانؾ و توػق تققیقبت نـبن م 

ه  نعی  ػعشمبیۀ     (Ratten & Suseno, 2006:60-72)  دهعذ  لعشا سا ثؼعظ مع     منذ و یبدلیشی هم م 

 ( Goyal & Akhilesh, 2007: 209گهب دس استجبط اػت  اخت بف  ثب نوآوسی و هوؽ فبعف  دس تیم
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نؾیش وصاست مـوس  نهبد هبی مشد  هبی اخشای  متول  ػبصمبن ثب توخه ثه نتبیح یبدؿذه، ثه دػتگبه

ػعشمبیۀ   ۀؿعود ثعشای لؼعتشؽ و توػعق     هبی مزموس پیـعنهبد مع    هب و مذیشان ػبصمبن و اػتبنذاسی

نهبد، دسكذد استقبی هوؽ فعبعف    هبی مشد  وسی ػبصمبن اخت بف  و ثهجود ف لنشد و افضایؾ ثهشه

دهذ مه هوؽ فبعف  تقشیجعبً   ثبؿنذ  ه  نی  مغبلقبت و نؾشیبت مختلف نـبن م هب NGOافضبی 

ؿعود ثعشای استقعبی هعوؽ فعبعف        نهبد توكیه م   هبی مشد  آموختن  اػت؛ لزا ثه مذیشان ػبصمبن

هب NGOهبی آموصؿ  الص  ثشای آنهب تشتیت دهنذ و ثذی  عشیق مبسمشدهبی  ، دوسههبNGOافضبی 

 وم ، ایدبد و لؼتشؽ و تقویت ه بهنگ  ثی  دولعت و معشد ، افعضایؾ    گنؾیش لؼتشؽ نؾبست ف

، هندبسػعبصی، خلعت مـعبسمت مشدمع  و   (     ؼعت یص ظیمقوسی دس اػتفبده اص منبثـ عجیق  و  ثهشه

 دس مـوس ثبؿیم  تب ؿبهذ توػقۀ ثیـتش تقویت ػشمبیۀ اخت بف  فشاهم ؿود ۀثهجود یبثذ و صمین

 پیطٌْبدّبیی بزای پضٍّص آتی

هب گنؾیش تقویت ه عبهنگ  دولعت   NGO مبسمشد ثشی هوؽ فبعف  هب مإلفه شیتأثؿود  یـنهبد م *پ

وسی دس اػتفبده اص منبثـ عجیق  و خلت مـعبسمت معشد ( دس تققیقعبت آتع       و مشد ، افضایؾ ثهشه

 ثشسػ  ؿود 

و دس صمعبن اندعب  آن، تقعذادی اص     ؿعذ  اندعب  *ثب توخه ثه ایننه ایع  پعظوهؾ دس اػعتبن قعم     

ؿود مـبثه تققیق دبضعش دس مـعوس    ثودنذ، پیـنهبد م  شفقبلیغنهبد دس ای  اػتبن  هبی مشد  بصمبنػ

 اندب  ؿود و نتبیح آن ثب ای  تققیق مقبیؼه ؿود 



   21                                                                      1314، بْبر 1 ُضوبر، 2 ُدٍر، سزهبیِ اجتوبعیهدیزیت 

 
 

 هٌببع ٍ هآخذ

 ، انتـبسات ػپبهبن تهشان ،هوؽ هیدبن  ػبصمبن (، 1386آقبیبس، ػیشوع؛ ؿشیف ، پشویض گ  1

ثشسػع  نقعؾ هعوؽ فعبعف  دس ساهجشدهعبی      (، 1390گ شسضبیام؛ مندنبو منفشد، سضب غال ثشدثبس،    2

  139-119، كفقبت 34ؿ بسه  ،8دو مبهنبمه توػقه انؼبن  پلیغ، ػبل ، مذیشیت منبثـ انؼبن 

هوؽ فبعف ، ػشمبیۀ اخت بف  و توػقه منعبثـ   شیتأثثشسػ  (، 1388ثشومنذ، صهشا؛ خلیل ، ػوداثه گ  3

 40ؿع بسه   نبمعه معذیشیت و ػعشمبیۀ اخت عبف ،    پعظوهؾ  ، ؿعشمت ه ـعهشی  وسی انؼبن  ثش ثهعشه 

  134-107 كفقبت

ثشسػ  ساثغه ثی  ػشمبیه اخت عبف   (، 1385تؼلی  ، مق ذ ػقیذ؛ منوسیبن، فجبع؛ آؿنب، ملغف  گ  4
   56-27كفقبت، 14، ؿ بسهفشهنگ مذیشیت ،   دسون ػبصمبن نیمبسآفشو 

هب و مبسمشدهبی هوؽ فبعف  دس ػعبصمبن  مفبهیم، مذل(، 1390داودآثبدی، مشیم؛ صاسف ، سیقبنه گ   5
    138-113 كفقبت، 6 ، نـشیه ساهجشد، دانـگبه تهشان، ؿ بسهی آنشیل انذاصهو چگونگ  

 ، تهشان، نـش آله مذیشیت سفتبس ػبصمبن  پیـشفته(، 1392صاسف  متی ، دؼ  گ   6

  ػبصمبن فشهنگ ساثغهتقلی  (، 1392قی  ، مق ذ؛ غفوسیبن یبوسپنبه، هبدی گصاسف  متی ، دؼ ؛ م   7

فعبساث  دانـعگبه تهعشان،      ، پعشدیغ ػعبصمبن  فشهنگنبمه مذیشیت فل  ،مبسآفشینبنه و هوؽ فبعف 

  31-5 كفقبت، 4ؿ بسه  11، دوسه 1392صمؼتبن 

انتـعبسات  ، ؿعیشاصی، تهعشان  ، تشخ ه كبئج ، ی تققیق دس مذیشیتهب سوؽ(، 1384ػنبسان، اومب گ  .8

 ی ضیس ثشنبمهموػؼه فبل  آموصؽ و پظوهؾ مذیشیت و 

 ، تهشان، انتـبسات لنح دانؾ  هبی مشد  نهبدمذیشیت دس ػبصمبن(، 1390فجبع صاده ، د یذ گ   9

، دانـگبه ثبقشالقلو گؿ(، قم، موػؼه ی اػالم هب آموصهػشمبیه اخت بف  دس (، 1391فلین ، مق ذ گ   10

 متبة چبح اول، مشمض چبح و نـش دفتش تجلیربت اػالم  دوصه فل یه قم ثوػتبن 

  ػعشمبیۀ  نع یث ؾیپع ی هعوؽ هیدعبن  دس   هعب  مإلفعه نقؾ  (، 1390صاده گقل  دؼ ؛ صلیخب،  غشیج ،    11
ػعبل   تشثیتع  ،  فلعو   دسی تبصه هب ـهیانذنبمه فل   ،11اخت بف  دس دانـدویبن دانـگبه آصاد منغقه 

   54-30 تكفقب، 1390صمؼتبن  ؿ بسه اول،   هفتم،



 20                 (NGOs) ًْبد هزدم یّب اجتوبعی در تطکل ۀَّش عبطفی ٍ سزهبی ۀرابط یبزرس 

  

، تشخ ه غال  فجبع توػعل ،  پبیبن نؾم، ػشمبیه اخت بف  و دفؼ آن(، 1379فومویبمب، فشانؼیغ گ   12

 تهشان، خبمقه ایشان 

ثشسػ  ساثغه هوؽ فبعف  و ػعشمبیه اخت عبف  گمغبلقعه    (، 1389فیض ، عبهشه؛ فبثذین ، ػقیذ گ   13

اول، ؿع بسه یعل،    ، ػعبل معبس  و  مؼتنبمه اقتلبد و پظوهؾ، ( بیػ وشمض تققیقبت كذا موسدی م

  58-43 كفقبت، 1389تبثؼتبن 

، سػعبله  تجیی  نقؾ ػشمبیه اخت بف  و ػشمبیه فنعشی دس مضیعت سقعبثت    (، 1385قلیچ ل ، ثهشوص گ   14

 دمتشا، تهشان، دانـگبه تشثیت مذسع 

 (، ثشلشفتععه اص:1393پظوهعع  ایععشان گپظوهعع ، لععضاسؽ آینععذهآینععذه ثععبن، سػععبنه تخللعع  آینععذه   15
http://www.ayandeban.ir 

 ، تهشان، چبح ػو  1383، تشخ ه نؼشی  پبسػب، هوؽ هیدبن (، 1995لل  ، دانی  گ   16

ی هعب  ػعبصمبن پظوهـع  دس   -معبسآفشین  دس نهبدهعبی خبمقعه معذن     (، 1383مقی  ، ػیذ مق ذ گ   17
 انتـبسات دانـگبه تهشان  ، تهشان،( ایشانNGOSگغیشدولت 

هعبی مشدمع  داوعلعت دس خ هعوسی      ثشسػ  وضقیت تـن (، 1381ن بصی، ثبقش؛ اختشی، ؿهال گ   18
 هبی مـوس    ، تهشان، انتـبسات ػبصمبن ؿهشداسیاػالم  ایشان

 

 

19.  Bardzil, P.; Slaski, M. (2003), Emotional intelligence: Fundamental 

competencies for enhanced service provision. Managing Service Quality: An 

International Journal, 13(2), 97-104. 

20.  Bolino, M. C.; Turnley, W. H.; Bloodgood, J. M. (2002), Citizenship behavior 

and the creation of social capital in organizations. Academy of management 

review, 27(4), 505-522. 

21.  Carmeli, A. (2003), The relationship between emotional intelligence and work 

attitudes, behavior and outcomes: An examination among senior managers. 

Journal of managerial Psychology, 18(8), 788-813. 

22.  Lee, M.; Lee, S. (2008), The influence of emotional intelligence and 

organizational climate for nurse job satisfaction. Journal of Business 

Administration, 4(1), 1-10. 

23.  Chrusciel, D. (2006), Considerations of emotional intelligence (EI) in dealing 

with change decision management. Management decision, 44(5), 644-657. 

24.  Cohen, D.; Prusak, L. (2001), In good company: How social capital makes 

organizations work. Harvard Business Press. 

25.  Goleman, D. (1998), Working with emotional intelligence. Bantam. 



   22                                                                      1314، بْبر 1 ُضوبر، 2 ُدٍر، سزهبیِ اجتوبعیهدیزیت 

 
26.  Leana, C. R.; Van Buren, H. J. (1999), Organizational social capital and 

employment practices. Academy of management review, 24(3), 538-555. 

27. Lewis, D. (2006), The Management of Non-Governmental Development 

Organizations 2e. Routledge. 

28.  Lin, S. C.; Huang, Y. M. (2005), The role of social capital in the relationship 

between human capital and career mobility: Moderator or mediator?. Journal 

of Intellectual Capital, 6(2), 191-205. 

29.  Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998), Social capital, intellectual capital, and the 

organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266. 

30.  Ratten, V.; Suseno, Y. (2006), Knowledge development, social capital and 

alliance learning. International Journal of Educational Management, 20(1), 60-

72. 

31.  USAID (1995), new partnership initiative, NGO empowerment, NPI core 

report, Washington D.C. 

32.  Vilanova, P. T.; Josa, R. T. (2003), Social capital as a managerial 

phenomenon. Department of Industrial Engineering & Management, Tampere 

university of Technology. 
 

 

 

 


